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“DIT ARREST WERD VERBETERD DOOR HET ARREST NR 194544 van 30/10/2017” 

nr. 194 527 van 31 oktober 2017 

in de zaak RvV X / IX 

In zake: X 

Gekozen woonplaats: Op zijn gekozen woonplaats bij 

advocaat K. BORMANS 

Koningin Astridlaan 77 

3500 HASSELT 

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 Togolese nationaliteit te zijn, op 
28 oktober 2017 heeft ingediend (bij faxpost) om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van 

de tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering van 27 oktober 2017. 

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

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

vreemdelingen. 

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

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

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

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

Gelet op de beschikking van 28 oktober 2017, waarbi j de terechtzitting wordt bepaald op  

29 oktober 2017 om 10 uur 30 in zaal A. 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

Gehoord de opmerkingen van advocaat Kristof BORMANS die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat Laurent BRACKE, die loco advocaat Carmenta DECORDIER verschijnt voor de 

verwerende partij. 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 
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1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

Verzoekende partij verklaart van Togolese nationaliteit te zijn, geboren op [...] 1982. 

Op 12 december 2011 diende verzoeker een verzoek tot internationale bescherming in. Deze aanvraag 

werd geweigerd door het Commissariaat generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna 

verkort het CGVS) op 27 juni 2013. Tegen deze beslissing diende verzoeker een beroep in bij de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna verkort de Raad). Op 14 juli 2014 bevestigde de Raad de 

beslissing van het CGVS). 

Op 10 juli 2013 nam de gemachtigde de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13qq). Het beroep tegen dit bevel om het grondgebied te verlaten, werd op 9 februari 

2015 door de Raad verworpen. 

Op 11 augustus 2014 diende verzoeker een tweede aanvraag in tot internationale bescherming. Deze 

tweede asielaanvraag werd op 28 augustus 2014 door het CGVS niet in overweging genomen. Op 28 

augustus 2014 nam de gemachtigde de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13qq). Het beroep tegen dit bevel werd op 19 mei 2015 verworpen. 

Op 8 november 2012 meldde verzoeker bij de gemeente Borgloon zijn voorgenomen huwelijk met de 

Belgische M. S. De gemeente Borgloon weigerde dit voorgenomen huwelijk te voltrekken op 26 februari 

2013 na negatief advies van de Procureur des Konings. 

Op 1 september 2014 meldde verzoeker bij de stad Tongeren zijn voorgenomen huwelijk met de 

Belgische E. C. De stad Tongeren weigerde dit voorgenomen huwelijk te voltrekken op 3 december 

2014 na negatief advies van de Procureur des Konings van 21 november 2014. Tegen deze beslissing 

van de ambtenaar van de burgerlijke stand diende verzoeker een vernietigingsberoep in bij de 

Rechtbank van Eerste Aanleg, sectie familie- en jeugd te Tongeren teneinde de ambtenaar van de 

burgerlijke stand te verplichten om de huwelijksaangifte te acteren en het huwelijk te voltrekken. 

Op 29 september 2015 stelde de Rechtbank van eerste aanleg te Tongeren dat de ambtenaar van de 

burgerlijke stand diende over te gaan tot de voltrekking van het huwelijk van verzoeker en Mw. E.C. en 

tot inschrijving in de registers van de Burgerlijke Stand. Het vonnis stelt dat “er [...] evenwel geen reden 

[is] een dwangsom te verbinden aan de vordering, nu niet wordt aangetoond dat er gerede kans bestaat 

dat de ambtenaar het vonnis naast zich neer zou leggen.” 

Tegen het vonnis van 29 september 2015 diende de ambtenaar van de burgerlijke stand van Tongeren 

een beroep in bij de familiekamer van het Hof van Beroep van Antwerpen. 

Bij arrest van 21 juni 2017 bevestigde het Hof van beroep te Antwerpen het vonnis van de Rechtbank 

van eerste aanleg te Tongeren en dus dat de ambtenaar van de burgerlijke stand dient over te gaan tot 

de voltrekking van het huwelijk van verzoeker en Mw. E.C. Wederom stellen de drie raadsheren “een 

dwangsom is niet aangewezen, nu vermoed mag worden dat de ABS als openbare gezagsdrager het 

gewijsde van dit arrest zal aanvaarden.” 

Op 24 oktober 2017 heeft de gerechtsdeurwaarder op verzoek van verzoeker en Mw. E.C. de 

ambtenaar van de burgerlijke stand gedagvaard in kortgeding voor de voorzitter van de rechtbank van 

eerste aanleg op 27 oktober 2017 teneinde alsnog een dwangsom te verkrijgen zolang de ambtenaar 

van de burgerlijke stand weigert het huwelijk te voltrekken. 

Op de dag van de zitting in kortgeding, met name op 27 oktober 2017 wordt verzoeker aangehouden en 

nam de gemachtigde de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met 

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

Dit is thans de bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

“Bevel om het grondgebied te verlaten 
Aan de Heer, die verklaart te heten(1): naam: [...] 

voornaam: [...] 

geboortedatum: [...]1982 
geboorteplaats: V. 



 

 RvV X - 
Pagina 3 

nationaliteit: Togo In voorkomend geval, ALIAS: 
wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen(2), tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven. 

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

GRONDGEBIED TE VERLATEN: 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van 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 7, alinea 1: 

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

 
een eerdere beslissing tot verwijdering gevolg gegeven Betrokkene verbli jft op het 

Schengengrondgebied zonder een geldig visum. Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan een eerder 

bevel om het grondgebied te verlaten, ter kennis gegeven op 15.07.2013 (bijlage 13qq), op 01.09.2014 

(bijlage 13qq) en op 20.01.2016 (bijlage 13). Er wordt geen termijn van één tot zeven dagen toegekend, 

nu de vreemdeling, na afgewezen verblijfsaanvragen, niet vrijwillig vertrokken is, waardoor kan verwacht 

worden dat een termijn van minder dan zeven dagen hem evenmin zal aanzetten om vrijwillig te 

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

toegekend. 

Terugleiding naar de grens 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT TERUGLEIDING NAAR DE GRENS: 

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

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

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

het Schengengrondgebied zonder een geldig visum. Hij respecteert de reglementeringen niet. Het is dus 

weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal geven aan een bevel om het grondgebied te verlaten dat 

aan hem afgeleverd zal worden. Betrokkene heeft op 12.12.2011een asielaanvraag ingediend. Deze 

aanvraag werd geweigerd door het CGVS op 27.06.2013. Betrokkene ontving vervolgens op 15.07.2013 

per aangetekend schrijven een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13qq van 10.07.2013) 

geldig 30 dagen. Na een schorsend beroep werd betrokkenes asielaanvraag definitief afgesloten met 

een negatieve beslissing door de RVV op 14.07.2014. Ook betrokkenes beroep tegen de bijlage 13qq 

werd op 09.02.2015 door de RVV verworpen. Op 11.08.2014 diende betrokkene een tweede aanvraag 

in tot internationale bescherming. Deze tweede asielaanvraag werd op 28.08.2014 door het CGVS niet 

inoverweging genomen. Vervolgens ontving betrokkene op 01.09.2014 per aangetekend schrijven een 

bevel om het grondgebied te verlaten, geldig 15 dagen (bijlage 13qq van 28.08.2014). Betrokkenes 

beroep tegen dit laatste bevel werd op 19.05.2015 verworpen. Uit de vaststelling dat uit diepgaand 

onderzoek van het CGVS en de RVV is gebleken dat betrokkene niet voldoet aan de criteria vervat in de 

artikelen 48/3 en artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet, kan redelijkerwijze worden afgeleid dat de 

betrokkene geen reëel risico loopt op een behandeling strijdig met artikel 3 van het EVRM. Het 

administratief dossier bevat geen stukken die er op kunnen wijzen dat sinds de vaststellingen van het 

CGVS en de RVV de veiligheidstoestand in die mate zou zijn gewijzigd, dat betrokkene bij zijn 

verwijdering een reëel risico loopt op een behandeling strijdig met artikel 3 van het EVRM. Op 

08.11.2012 meldde betrokkene bij de gemeente Borgloon zijn voorgenomen huwelijk met de Belgische 

M. S. (° [...]1972). De gemeente Borgloon weigerde dit voorgenomen huwelijk te voltrekken op 

26.02.2013 na negatief advies van de Procureur des Konings (dd 28.01.2013)en nadat was vastgesteld 

dat betrokkene een wettelijke samenwoonst te registreren die niet gericht was op het aangaan van 

duurzame verbintenis tussen partners maar op het verwerven van een verblijfsrecht. Uit het Rijksregister 

blijkt dat de gemeente Borgloon op 09.04.2013 de wettelijke samenwoonst van betrokkene registreerde 

met de Belgische M. S. (° [...]1972). Deze wettelijke samenwoonst werd echter op 07.01.2014 

stopgezet. Op 01.09.2014 meldde betrokkene bij de stad Tongeren zijn voorgenomen huwelijk met de 

Belgische E. C. l (
°
[...]1968). De stad Tongeren weigerde dit voorgenomen huwelijk te voltrekken op 

03.12.2014 na negatief advies van de Procureur des Konings (dd 21.11.2014) en nadat was 

vastgesteld dat betrokkene een wettelijke samenwoonst te registreren die niet gericht was op het 

aangaan van duurzame verbintenis tussen partners maar op het verwerven van een verblijfsrecht. Uit 

informatie van het administratieve dossier blijkt dat betrokkene tegen deze weigeringsbeslissing in 

beroep ging. Het hof van beroep van Antwerpen oordeeldde op 21.06. 2017 dat betrokkene wel recht 

hadden om te huwen. Echter, tot op heden, meer dan 4 maanden na het arrest van het hof van beroep, 

ondernam betrokkene geen enkele stappen om een huwelijk aan te gaan. Betrokkenes intentie om te 
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huwen geeft hem niet automatisch recht op verblijf. Hij kan naar zijn land terugkeren om een visa te 

krijgen (vanaf het moment dat er een huwelijksdatum vastgelegd is). Het feit dat betrokkene 

samenwoonst met mevrouw E. C. geeft hem niet automatisch recht op verblijf. Een repatriëring naar zijn 

land van oorsprong staat dan ook niet in disproportionaliteit ten aanzien van het recht op een gezins- of 

privéleven zoals voorzien in artikel 8 van het EVRM en betekent geen breuk van de familiale relaties wat 

geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Betrokkene kan door middel van 

moderne communicatiemiddelen contact onderhouden mevrouw E. en zo zijn band met haar 

onderhouden. Bovendien kan mevrouw E. hem steeds bezoeken in Togo. Uit de loutere omstandigheid 

dat betrokkene de afgelopen 6 jaar in precair en illegaal verblijf een privéleven heeft opgebouwd in 

België, geeft geen gerechtigde verwachting op een toelating tot verblijf en bescherming tegen 

verwijdering onder artikel 8 van het EVRM. (zie in deze zin EHRM 5 september 2000, nr. 44328/98, 

Solomon v. Nederland, EHRM 31 juli 2008 nr. 265/07, Darren Omoregie v, Noorwegen; EHRM 26 april 

2007, nr. 16351/03, Konstatinov v. Nederland en EHRM 8 april 2008, nr. 21878/06, Nnyanzi v. Verenigd 

Koninkrijk, par. 77). Betrokkene werd door de politie van Tongeren 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 betreffende de 

bevoegdheden van de Burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een 

derde land (Belgisch Staatsblad 16 juni 2011). Betrokkene is nu opnieuw aangetroffen in onwettig 

verblijf. Hij weigert manifest om op eigen initiatief een einde te maken aan zijn onwettige verblijfssituatie 

zodat een gedwongen tenuitvoerlegging van de grensleiding noodzakelijk is. 

Vasthouding 
REDEN VAN DE BESLISSING TOT VASTHOUDING: Met de toepassing van artikel 7, derde lid van de 

wet van 15 december 1980, dient de betrokkene te dien einde opgesloten te worden, aangezien zijn 

terugleiding naar de grens niet onmiddellijk kan uitgevoerd worden en op basis van volgende feiten: 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan een eerder bevel om het grondgebied te verlaten, ter kennis 

gegeven op 15.07.2013 (bijlage 13qq), op 01.09.2014 (bijlage 13qq) en op 20.01.2016 (bijlage 13). 

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

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

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

beschikking moet worden gesteld van Dienst Vreemdelingenzaken. Gezien betrokkene niet in bezit is 

van aan geldig reisdocument op het moment van zijn arrestatie, is het noodzakelijk hem ter beschikking 

van de Dienst Vreemdelingenzaken te weerhouden ten einde de overname te vragen Togo.” 

2. Ontvankelijkheid 

2.1. De eerste bestreden beslissing houdt een maatregel van vrijheidsberoving in zoals bedoeld in 

artikel 71, eerste lid van de Vreemdelingenwet. 

Voormeld wetsartikel luidt als volgt: 
“De vreemdeling die het voorwerp is van een maatregel van vrijheidsberoving genomen met toepassing 

van de artikelen (...) 7, (...) kan tegen die maatregel beroep instellen door een verzoekschrift neer te 

leggen bij de Raadkamer van de Correctionele Rechtbank van zijn verblijfplaats in het Rijk of van de 

plaats waar hij werd aangetroffen.” 

2.2. Voor zover verzoeker de Raad verzoekt “te zeggen voor recht dat verzoeker niet langer mag 

worden vastgehouden met het oog op verwijdering en dat hij daarom onmiddellijk in vrijheid zal gesteld 

worden”, dient te worden opgemerkt dat op grond van voormeld artikel 71, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet enkel een beroep bij de raadkamer van de correctionele rechtbank van zijn 

verblijfplaats openstaat. De Raad is dienaangaande onbevoegd bij gebrek aan rechtsmacht. 

De vordering is niet ontvankelijk voor zover ze gericht is tegen de beslissing tot vasthouding waarmee 

de bestreden beslissing gepaard gaat. 

3.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

Artikel 43, § 1, eerste lid van het procedurereglement van de Raad (hierna: het PR RvV) bepaalt dat, 

indien de uiterst dringende noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de 

feiten dient te bevatten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. 

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

schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve rechtshandeling worden besloten indien er 
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ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen 

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

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

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

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

3.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

3.2.1. De wettelijke bepaling 

Artikel 39/82, § 4, tweede lid van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

“Indien de vreemdeling het voorwerp is van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de 

tenuitvoerlegging imminent is, in het bijzonder indien hij is vastgehouden in een welbepaalde plaats 

zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of ter beschikking is gesteld van de regering, en hij nog geen 

gewone vordering tot schorsing heeft ingeleid tegen de bedoelde verwijderings - of 

terugdrijvingsmaatregel, kan hij binnen de in artikel 39/57, § 1, derde lid, bedoelde termijn de schorsing 

van de tenuitvoerlegging van deze maatregel vorderen bij uiterst dringende noodzakelijkheid”. 

3.2.2. De toepassing van de wettelijke bepaling 

In casu bevindt verzoeker zich in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in artikel 74/8 van de  

Vreemdelingenwet. In dit geval wordt het uiterst dringend karakter van de vordering wettelijk vermoed. 

Het uiterst dringende karakter van de vordering staat in casu vast en wordt niet betwist door verweerder. 

Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

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

3.3.1. De interpretatie van deze voorwaarde 

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

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

vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke 

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

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

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

2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618). 

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

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

nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

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

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

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

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

tot een beoordeling van de verdedigbare grief. 

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

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

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

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

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

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

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

Griekenland, §§ 289 en 293; EHRM 5 februari 2002, Čonka/ België, § 75). 
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De verzoekende partij moet in het verzoekschrift een verdedigbare grief aanvoeren, hetgeen inhoudt 

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

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

Koninkrijk, § 113). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

niet ernstig te bevinden dat achteraf, in de definitieve fase van het proces toch gegrond blijkt te zijn, is 

groter dan de schade die hij berokkent in het tegenovergestelde geval. In het eerste geval kan het 

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

een beperkte periode de bestreden beslissing zonder reden geschorst zijn. 

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

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

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

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

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

tweede lid, van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 

vrijheden 

3.3.2. De toepassing van deze voorwaarde 

Verzoeker voert 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 verkort het EVRM). 

Hij wijst vooreerst op de procedureslag die hij reeds sedert 2014 voert tegen de ambtenaar van de 

burgerlijke stand in Tongeren teneinde zijn huwelijk te kunnen voltrekken met Mw. C.E. Uit de 

voormelde feiten (supra punt 1) blijkt dat zowel de familierechtbank bij vonnis van 29 september 2015, 

als het Hof van Beroep bij arrest van 21 juni 2017 hebben bevolen het huwelijk te voltrekken. Uiteindelijk 

werd overgegaan tot betekening bij exploot van de gerechtsdeurwaarder van 30 augustus 2017. Tot slot 

gingen verzoeker en zijn verloofde over tot dagvaarding van de ambtenaar in burgerlijke stand teneinde 

in kortgeding te bekomen dat een dwangsom wordt opgelegd zolang de ambtenaar van de burgerlijke 

stand weigert het huwelijk te voltrekken. Op de zitting in kortgeding van 27 oktober 2017 werd verzoeker 

echter opgepakt en kreeg hij de thans bestreden beslissing. 

Verzoeker doet vooreerst een theoretische uiteenzetting over artikel 8 van het EVRM en stelt dat er in 

casu sprake is van een daadwerkelijk familie- en gezinsleven. Hij wijst erop dat hij en zijn verloofde 

reeds meer dan drie jaar op hetzelfde adres verblijven en dus een feitelijk gezin vormen. Hij wijst erop 

dat het de gemachtigde toekwam te onderzoeken of er in casu geen positieve verplichting bestond om 

het voortzetten van het gezinsleven toe te staan. Dit diende te gebeuren aan de hand van een “fair 

balance toets” tussen het belang van het individu en het belang van de gemeenschap waarbij de 

afweging moet blijk geven van redelijkheid en niet mag leiden tot onevenredige hardheid. Verzoeker 

acht het in casu niet aangetoond dat de belangen van de Belgische staat door een stringente 

toepassing van de Vreemdelingenwet zwaarder zouden wegen dan die van de Belgische staat, nu hij 

geen bedreiging uitmaakt voor de samenleving en het centrum van zijn belangen in België ligt. Verder 

onderstreept verzoeker dat zijn illegale toestand rechtstreeks het gevolg is van een miskenning van de 

scheiding der machten door de ambtenaar van de burgerlijke stand en dat deze schending zwaarder 

doorweegt dan zijn illegaal verblijf. Hij concludeert dat de uitvoerende macht hem in de illegaliteit blijft 

duwen. 

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. 
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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.’ 

Hoewel deze bepaling geen uitdrukkelijke procedurele waarborgen bevat, stelt het Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens dat de besluitvormingsprocedure die leidt tot maatregelen die een inmenging 

uitmaken op het privé- en gezinsleven, billijk moet verlopen en op passende wijze rekening moet 

houden met de belangen die door artikel 8 van het EVRM worden gevrijwaard. Dit geldt zowel voor 

situaties van een weigering van voortgezet verblijf (EHRM 11 juli 2000, nr. 29192/95, Ciliz v. Nederland, 

par. 66) als voor situaties van een eerste toelating tot verblijf (EHRM 10 juli 2014, nr. 52701/09, 

Mungenzi v. Frankrijk, par. 46; EHMR 10 juli 2014, nr; 2260/10, Tanda-Muzinga v. Frankrijk, par. 68). 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van 

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met louter goede wil of 

met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka v. België, § 83) en anderzijds, dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de Vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210 029), is het de 

taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk 

onderzoek te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou 

moeten hebben. 

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

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

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

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

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

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

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

na of de gemachtigde alle relevante feiten en omstandigheden in zijn belangenafweging heeft betrokken 

en, indien dit het geval is, of de gemachtigde zich niet ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat 

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

bij de uitoefening van het familie- en gezins/ privé-leven hier te lande en anderzijds het algemeen 

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

openbare orde. 

In casu stelt de Raad vast dat de gemachtigde het beschermingswaardig gezinsleven tussen verzoeker 

en Mw. E.C. lijkt te erkennen nu hij verwijst naar het arrest van het Hof van beroep te Antwerpen van 21 

juni 2017 dat oordeelde dat verzoeker het recht heeft om te huwen. De Raad is eveneens van oordeel 

dat het beschermingswaardig gezinsleven vaststaat nu het arrest van het Hof van Beroep van 21 juni 

2017 het vonnis van de familierechtbank van Tongeren bevestigt, waarin wordt bevolen dat de 

ambtenaar van de burgerlijke stand overgaat tot de voltrekking van het huwelijk en tot inschrijving in de 

registers van de burgerlijke stand. 

Vervolgens gaat de gemachtigde over tot de volgende belangenafweging: 

“Echter, tot op heden, meer dan 4 maanden na het arrest van het hof van beroep, ondernam betrokkene 

geen enkele stappen om een huwelijk aan te gaan. Betrokkenes intentie om te huwen geeft hem niet 

automatisch recht op verblijf. Hij kan naar zijn land terugkeren om een visa te krijgen (vanaf het moment 

dat er een huwelijksdatum vastgelegd is). Het feit dat betrokkene samenwoonst met mevrouw E. C. 

geeft hem niet automatisch recht op verblijf. Een repatriëring naar zijn land van oorsprong staat dan ook 

niet in disproportionaliteit ten aanzien van het recht op een gezins- of privéleven zoals voorzien in 

artikel 8 van het EVRM en betekent geen breuk van de familiale relaties wat geen ernstig en moeilijk 

te herstel len nadeel met zich meebrengt.  Betrokkene kan door  middel van moderne 

communicatiemiddelen contact onderhouden mevrouw E. en zo zijn band met haar onderhouden. 

Bovendien kan mevrouw E. hem steeds bezoeken in Togo”. 

Verweerder stelt in de nota dat verzoeker deze argumenten ongemoeid zou laten. Wat betreft het 

argument als zou verzoeker “geen enkele stappen hebben ondernomen sedert het arrest van het Hof 

van Beroep om een huwelijk aan te gaan” geeft verzoeker nochtans duidelijk aan dat hij en Mw. E.C. 
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wel degelijk zijn overgegaan tot betekening bij gerechtsdeurwaardersexploot van zowel het vonnis als 

het arrest van het Hof van Beroep van 21 juni 2017 en dit op 30 augustus 2017. Het stuk wordt ook ten 

bewijze hiervan gevoegd. Verzoekers gingen vooreerst immers uit van de “goodwill” van de ambtenaar 

van de burgerlijke stand nu het arrest van het Hof van Beroep uitdrukkelijk stelt dat “een dwangsom [...] 

niet aangewezen [is], nu vermoed mag worden dat de ABS als openbare gezagsdrager het gewijsde 

van het arrest zal aanvaarden.” Vervolgens blijkt daarbovenop dat verzoeker en Mw. E.C. ook zijn 

overgegaan via een gerechtsdeurwaarder tot dagvaarding in kortgeding van de ambtenaar van de 

burgerlijke stand, teneinde alsnog een dwangsom te verkrijgen om het respect voor het arrest van het 

Hof van Beroep af te dwingen en hun huwelijk te laten voltrekken. Ook dit stuk wordt voorgelegd en dit 

in het licht van artikel 12 van het EVRM, waarnaar verzoeker in het verzoekschrift en ter zitting 

uitgebreid verwijst. Ook al wordt aangenomen dat artikel 12 van het EVRM in principe een recht inhoudt 

om te huwen maar niet op een plaats naar keuze, moet thans vastgesteld worden dat de 

huwelijksplannen concreet en ernstig zijn en prima facie niet langer redelijkerwijze kan worden gevraagd 

om het huwelijk elders te sluiten, nu verzoeker en Mw E.C. beschikken over een arrest van het Hof van 

Beroep dat oplegt aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van Tongeren om het huwelijk te 

voltrekken (Commissie Mensenrechten, 12 juli 1976, nr. 7175/75, X v. Federale Republiek Duitsland). 

Verder stelt de gemachtigde in zijn belangenafweging dat betrokkenes “intentie” om te huwen hem niet 

automatisch recht op verblijf geeft. Ook al moet de gemachtigde gevolgd worden dat een intentie te 

huwen, geen recht op verblijf geeft, repliceert verzoeker zowel in het verzoekschrift als ter zitting terecht 

dat men in deze specifieke zaak niet langer kan spreken van een loutere “intentie” te huwen, maar van 

een recht te huwen dat wordt bevolen door de rechtbank van eerste aanleg, bevestigd door het Hof van 

beroep te Antwerpen en waar de ambtenaar van de burgerlijke stand klaarblijkelijk geen spontaan 

gevolg wil aan geven. Integendeel, uit de stukken blijkt dat op de dag van de zitting in kortgeding op 27 

oktober 2017 waarbij verzoeker en Mw. E.C. beogen bij middel van dwangsom het respect voor het 

gewijsde van het arrest van het Hof van Beroep af te dwingen, aan verzoeker een bevel om het 

grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering wordt ter kennis gebracht en hij 

wordt overgebracht naar het gesloten centrum te Steenokkerzeel. 

Waar de gemachtigde in de belangenafweging vervolgt dat verzoeker steeds naar zijn land van 

herkomst terug kan keren om een visum te verkrijgen vanaf het moment dat er een huwelijksdatum 

vastgelegd is, wijst verzoeker erop dat eens hij van het grondgebied verwijderd is, de kans om alhier in 

België nog te huwen nihil is. Hij wijst eveneens op een overdreven formalisme van de gemachtigde om 

thans over te gaan tot het opleggen van een bevel om het grondgebied te verlaten. Verweerder stelt ter 

zitting dat het betoog over de onbestaande kans om een visum te verkrijgen met het oog op een 

huwelijk louter hypothetisch is, doch maakt hierbij abstractie van de concrete zeer specifieke 

omstandigheden eigen aan de zaak. De gemachtigde verwijst hierbij immers naar “het moment dat een 

huwelijksdatum vastgelegd is”, maar gezien de gegevens van dit specifieke dossier kan niet 

redelijkerwijs betwist worden dat het spontaan verkrijgen van een huwelijksdatum bijzonder weinig 

waarschijnlijk is. Hoe dan ook kan de Raad verzoeker in deze specifieke zaak volgen dat het vereisen 

dat hij in zijn land van herkomst een aanvraag indient voor het verkrijgen van een visum type C met het 

oog op een huwelijk, terwijl hij reeds in het bezit is van een arrest van het Hof van Beroep van 

Antwerpen dat de voltrekking van het huwelijk beveelt, getuigt van overdreven formalisme. Verzoeker 

onderstreept immers zowel in het verzoekschrift als ter zitting geheel terecht het respect voor de 

scheiding der machten, voor de rechtsstaat en voor het gewijsde van het arrest van het Hof van Beroep. 

De motieven van de gemachtigde dat verzoeker in Togo door middel v an “moderne 

communicatiemiddelen” contact kan onderhouden met zijn verloofde en zij hem “steeds kan bezoeken” 

in Togo, doen aan het voorgaande geen afbreuk. 

De Raad meent dan ook dat thans uit de motieven van het bestreden bevel prima facie geen “fair 

balance" blijkt tussen enerzijds het belang van een verzoeker bij de uitoefening van zijn familieleven en 

anderzijds het algemeen belang van de Belgische samenleving. Een redelijke belangenafweging blijkt 

prima facie kennelijk niet. De verwijzingen in de nota van verweerder naar rechtspraak van de Raad 

doen hieraan geen afbreuk nu in een continentale rechtstraditie geen precedentswerking kan worden 

ontleend aan arresten. Hoe dan ook toont verweerder niet aan dat de feiten die aan de basis lagen van 

de verschillende arresten vergelijkbaar waren met de thans zeer specifieke zaak. 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt prima facie aangenomen. 

Waar verweerder in de nota stelt dat ook een huwelijk ipso facto geen recht geeft aan verzoeker op 

verblijf, kan hij gevolgd worden nu er immers nog steeds moet worden voldaan aan de voorwaarden 

voor gezinshereniging. Echter waar hij opwerpt dat de weigering om het huwelijk te voltrekken door de 
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ambtenaar van de burgerlijke stand geen rechtstreeks verband zou houden met de bestreden beslissing 

weze opgemerkt dat het voor de hand ligt dat indien de ambtenaar van de burgerlijke stand wel als 

openbare gezagsdrager het gewijsde van het arrest van het Hof van Beroep had aanvaard en was 

overgegaan tot de voltrekking van het huwelijk, verzoeker in de mogelijkheid was geweest gebruik te 

maken van de wettelijk voorziene procedure tot gezinshereniging op grond van artikel 40ter van de 

Vreemdelingenwet en minstens zolang het onderzoek naar de vereiste voorwaarden voor 

gezinshereniging liep, het recht had gehad op een tijdelijk verblijfsrecht en geen verblijf om het 

grondgebied te verlaten kon worden afgegeven. Bijgevolg kan verzoeker prima facie gevolgd worden 

dat zijn illegale situatie grotendeels een gevolg is van de schending van het gewijsde van het arrest van 

het Hof van Beroep door de ambtenaar van de burgerlijke stand. 

Het feit dat verweerder in de nota opmerkt dat het arrest van het hof van beroep vooralsnog geen 

“kracht” van gewijsde heeft, omdat nog cassatieberoep kan worden aangetekend, strookt niet met 

rechtsleer dienaangaande: “Kracht van gewijsde is een wettelijk vermoeden van waarheid van de 

rechterlijke beslissing, die niet meer met de gewone rechtsmiddelen kan worden bestreden. Dit 

vermoeden belet dat wat de rechter heeft beslist nog in vraag kan worden gesteld door dezelfde of een 

andere gerechtelijke instantie, door een administratieve overheid of door de partijen in het geding. In 

tegenstelling tot een beslissing met gezag van gewijsde waartegen nog de gewone rechtsmiddelen 

(verzet, beroep) kunnen ingeroepen worden, kunnen tegen een beslissing met kracht van gewijsde nog 

slechts buitengewone rechtsmiddelen (o.a. herziening, cassatie) aangewend worden.” J. DUJARDIN en 

J. VANDE LANOTTE, Inleiding tot het publiek recht. Basisbegrippen, Brugge, die Keure, 1994, 149. 

Daar thans het arrest van het hof van beroep enkel nog vatbaar is voor cassatie, heeft het volgens deze 

rechtsleer kracht van gewijsde. 

Hoe dan ook kan verweerder gevolgd worden in de stelling dat het arrest van het Hof van Beroep nog 

niet definitief in het rechtsverkeer aanwezig is, nu de cassatietermijn nog loopt, maar desalniettemin 

impliceert het gewijsde van het arrest van het Hof van beroep dat zolang dit niet gecasseerd wordt, 

hetgeen de raadsheren hebben beslist moet worden gerespecteerd door de Raad, door een 

administratieve overheid of door de partijen in het geding. De Raad dient er dan ook op afdoende wijze 

mee rekening te houden. 

Het middel is prima facie ernstig. 

3.4. Betreffende de derde voorwaarde: het moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

3.4.1. Over de interpretatie van deze wettelijke voorwaarde 

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

tenuitvoerlegging worden besloten indien er ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging 

van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke tenuitvoerlegging 

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

De voorwaarde inzake het moeilijk te herstellen ernstig nadeel is conform artikel 39/82, § 2, eerste lid 

van de Vreemdelingenwet vervuld indien een ernstig middel werd aangevoerd gesteund op de 

grondrechten van de mens, in het bijzonder de rechten ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is 

uit hoofde van artikel 15, tweede lid van het EVRM. 

3.4.2. De beoordeling van deze voorwaarde 

Verzoeker wijst erop dat de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing hem een moeilijk te herstellen 

ernstig nadeel zal berokkenen. Hij wijst erop dat zijn illegale toestand het rechtstreeks gevolg is van een 

miskenning van de scheiding der machten door de ambtenaar van de burgerlijke stand en dat deze 

schending veel zwaarder doorweegt dan zijn illegaal verblijf. Hij stelt door de uitvoerende macht in de 

illegaliteit geduwd te worden. 

Supra heeft de Raad aangenomen dat de bestreden beslissing thans prima facie geen blijk heeft 

gegeven van een redelijke belangenafweging in het licht van artikel 8 van het EVRM. 
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Ieder redelijk denkend mens ziet onmiddellijk in dat verzoeker door de tenuitvoerlegging van de 

bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel dreigen te ondergaan. Het nadeel is in 

casu evident ernstig en moeilijk te herstellen. 

Het moeilijk te herstellen nadeel wordt prima facie aangenomen. 

Derhalve is voldaan aan alle cumulatieve voorwaarden, zodat de schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid kan worden bevolen van het bevel om het grondgebied te verlaten. 

4. Kosten 

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

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

getroffen. 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

Artikel 1  

De schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 27 oktober 2017 tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering, wordt bevolen. 

Artikel 2  

Dit arrest is uitvoerbaar bij voorraad. 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op éénendertig oktober tweeduizend zeventien 

door: 

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

dhr. L. JANS, toegevoegd griffier. 

De griffier, De voorzitter, 

L. JANS A. MAES 


