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 nr. 200 236 van 23 februari 2018 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Op haar gekozen woonplaats bij 

advocaat Stijn SCHÜTT 

Van Noortstraat 16 

2018 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Braziliaanse nationaliteit te zijn, op 22 februari 2018 

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 20 februari 2018. 

 

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 22 februari 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

23 februari 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat S. SCHÜTT 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 
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De verzoekende partij verklaart de Braziliaanse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 28 

november 1978. 

Op 20 februari 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering van 

20 februari 2018. Dit is de bestreden beslissing, als volgt gemotiveerd: 

 

“Bevel om het grondgebied te verlaten 

Aan Mevrouw, die verklaart te heten: 

naam: G. L. 

voornaam: A. J. 

geboortedatum: (…) 

geboorteplaats: (…) 

nationaliteit: Brazilië 

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, tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven. 

 

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

GRONDGEBIED TE VERLATEN: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van volgend(e) artikel(en) van 

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

de verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten en/of vaststellingen: 

Artikel 7, alinea 1: 

van 90 dagen op een periode van 180 dagen voorzien in artikel 20 Uitvoeringsovereenkomst van 

Schengen of er niet in slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd; 

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

een eerdere beslissing tot verwijdering gevolg gegeven 

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder geldige inreisstempel. 

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

gegeven op 13.07.2017 (bijlage 13). 

Er wordt geen termijn van één tot zeven dagen toegekend, nu de vreemdeling, niet vrijwillig vertrokken 

is, waardoor kan verwacht worden dat een termijn van minder dan zeven dagen 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 toepassen om de volgende redenen: 

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig visum. Zij respecteert de 

reglementeringen niet. Het is dus weinig waarschijnlijk dat zij vrijwillig gevolg zal geven aan een bevel 

om het grondgebied te verlaten dat aan haar afgeleverd zal worden. 

Betrokkene kwam op 16.03.2017 met een geldig paspoort België binnen. Betrokkenes verblijf werd 

toestaan tot 13.06.2017. 

Betrokkenes advocaat maakte melding bij de aanvraag tot verlenging van de aankomstverklaring (dd 

15.06.2017) dat betrokkene naar België was gekomen om hier te huwen. Daar betrokkene echter geen 

stappen had ondernomen om verblijf te regulariseren werd aan betrokkene op 13.07.2017 een bevel om 

het grondgebied te verlaten, geldig 7 dagen (bijlage 13) betekend. 

Op 13.07.2017 meldde betrokkene te Grobbendonk haar voorgenomen huwelijk met de Belg H. E.[…] 

(°10.07.1970). 

De burgerlijke stand van Grobbendonk liet aan betrokkene en haar partner op 21.09.2017 weten positief 

advies voor dit voorgenomen huwelijk te geven. Echter tot op heden zijn betrokkene en haar partner nog 

steeds niet gehuwd of hebben de intentie getoond om te huwen. 
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Het feit dat betrokken samenwoont met de heer Huybrechts en dat betrokkene de intentie heeft (zelfs 

reeds het positief advies van de gemeente heeft verkregen om te huwen) geeft haar niet automatisch 

recht op verblijf. 

Wat de vermeende schending van art. 8 EVRM betreft kan worden gesteld dat de terugkeer naar het 

land van herkomst om aldaar een machtiging aan te vragen niet in disproportionaliteit staat ten aanzien 

van het recht op een gezins-of privéleven. In zijn arrest (nr. 27.844) dd. 27.05.2009 stelt de Raad voor 

Vreemdelingbetwistingen het volgende: “De Raad wijst er verder op dat artikel 8 van het EVRM niet als 

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

vreemdelingenwet naast zich neer te leggen.” Overeenkomstig de vaste rechtspraak van de Raad van 

State dient bovendien te worden benadrukt dat een tijdelijke scheiding om zich in regel te stellen met de 

immigratiewetgeving niet kan beschouwd worden als een schending van artikel 8 van het EVRM (RvS 

22 februari 1993, nr. 42.039; RvS 20 juli 1994, nr. 48.653; RvS 13 december 2005, nr. 152.639). 

Betrokkene kan naar haar land terugkeren om een visa te krijgen (vanaf het moment dat er een 

huwelijksdatum vastgelegd is). 

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: 

[…].” 

 

2. Betreffende de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid  

 

2.1. Wat betreft de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten is voldaan aan de 

verplichting die voortvloeit uit artikel 43, § 1, eerste lid, van het PR RvV. De verzoekende partij wijst er 

immers terecht op dat zij reeds van haar vrijheid is beroofd met het oog op de gedwongen 

tenuitvoerlegging van deze beslissing binnen een korte termijn en heeft dus de feiten uiteengezet die de 

indiening van de vordering bij uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. De verwerende partij 

stelt dat het hoogdringende karakter van de vordering ook niet ter discussie staat.  

 

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.  

 

2.3. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van de materiële 

motiveringsplicht, het redelijkheidsbeginsel, 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) en van artikel 41, lid 2 van het 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: het Handvest).  

 

2.3.1. De verzoekende partij licht haar middel als volgt toe: 

 

“Doordat de bestreden beslissing aan verzoekster de verplichting oplegt om het Schengengebied te 

verlaten  

 

Terwijl verzoekster in België een gezin vormt met haar Belgische verloofde, met wie zij kortelings in het 

huwelijk wenst te treden 

 

En terwijl het parket en de verblijfsgemeente reeds positief hebben geadviseerd nopens het 

voorgenomen huwelijk 

 

En terwijl verzoekster als Braziliaans onderdaan is vrijgesteld van visumplicht, waardoor zij ook geen 

visum dient aan te vragen om in België te huwen 
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En terwijl het voorafgaandelijk horen van verzoekster ertoe had geleid dat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris in ieder geval op de hoogte zou zijn geweest van de vaste wil van verzoekster en haar 

verloofde om te huwen, en van de reden voor het uitstel tot dan toe 

 

Zodat de inmenging in het gezinsleven van verzoekster niet noodzakelijk voorkomt 

 

En zodat de genoemde verdragsbepalingen en genoemde beginselen geschonden zijn 

 

Toelichting: 

 

1. Artikel 8 EVRM bepaalt 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. 

 

Artikel 41 van het Handvest van de Grondrechten van de Unie garandeert het recht op behoorlijk 

bestuur. Het tweede lid, eerste streepje luidt: 

  

Dit recht behelst met name: 

. het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele 

maatregel wordt genomen. 

 

2. Verzoekster vormt een gezin met haar Belgische verloofde, dhr. Ernst Huybrechts, geboren te 

Antwerpen op 10 juli 1970. 

 

Zij hebben al tweeënhalf jaar een relatie en wonen al bijna een jaar in België. 

 

Verzoekster is samen met haar verloofde van Brazilië naar België gereisd om in België te huwen 

 

Door allerlei omstandigheden, hoger uiteengezet, heeft de effectieve huwelijkssluiting nog niet 

plaatsgevonden. 

 

Er is wel een positief advies van het parket en de toestemming van de gemeente (stuk 2). 

 

Verzoekster en haar verloofde wilden hun grote dag koppelen aan een mooi feest, te houden in hun tuin 

met zwembad, met vele vrienden en familieleden. 

 

De voorbereidingen voor het feest werden reeds getroffen, doch de hernieuwde formaliteit van de 

aangifte (na 2 eerdere pogingen daartoe in 2017) hadden zij nog niet verricht. 

 

Gelet op het tussenkomen van de thans bestreden beslissing, is alles uiteraard in een stroomversnelling 

geraakt en doen de toekomstige echtgenoten het nodige om op de kortst mogelijke termijn het huwelijk 

af te sluiten, waarbij de verbinding met het mooie feest node verlaten wordt. 

 

Aldus hebben verzoekster en haar verloofde aan de procureur des Konings gevraagd om vrijstelling van 

de wachttijd van 14 dagen na aangifte van het huwelijk (stuk 8). 

 

3. De bestreden beslissing, die de verwijdering van verzoekster met zich brengt, houdt duidelijk een 

aantasting in van het gezinsleven van verzoekster. 

 

Opdat een dergelijke aantasting aanvaardbaar zou zijn, moeten een aantal voorwaarden vervuld zijn, 

zoals die met name blijken uit artikel 8.2 EVRM. 

 

Eén van die voorwaarden betreft de noodzakelijkheid van de overheidsinterventie, dus van de 

proportionaliteit ervan. 
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Het is duidelijk dat dit ingrijpen op het gezinsleven niet proportioneel kan zijn.   

 

Enerzijds is er de reeds verleende toestemming van de gemeente om het huwelijk af te sluiten, zodat dit 

huwelijk binnen zeer afzienbare termijn (in principe minstens 14 dagen na aangifte, maar mogelijkheid 

tot verkorting van die termijn door de procureur des Konings) kan worden afgesloten. 

 

Anderzijds is er de omstandigheid dat verzoekster, wegens haar Braziliaanse nationaliteit, is vrijgesteld 

van de visumplicht voor kort verblijf in de Schengenzone, zodat de repatriëring een eerder onnuttige 

démarche lijkt om de door verwerende partij nagestreefde rechtsorde te herstellen.  

 

De gemachtigde stelt zelf in de motivering van de bestreden beslissing: “Betrokkene kan naar haar land 

terugkeren om een visa te krijgen (vanaf het moment dat er een huwelijksdatum vastgelegd is)”. 

 

De gemachtigde verliest daarbij uit het oog dat verzoekster als Braziliaanse vrijgesteld is van 

visumplicht voor kortverblijf, waardoor het niet de bedoeling is dat zij een visum zou aanvragen om in 

België te kunnen huwen. De website van de Dienst Vreemdelingenzaken (stuk 8) licht daarover het 

volgende toe: 

 

“Wie vanwege zijn nationaliteit vrijgesteld is van een Schengenvisum (visum C) en in België wenst te 

komen huwen, dient zonder visum naar België te komen (conform de algemene inreisvoorwaarden) en 

zich rechtstreeks tot de gemeente te wenden”. 

 

Op dit punt heeft de gemachtigde geen rekening gehouden met het eigen beleid van Dienst 

Vreemdelingenzaken, zoals dit op dwingende wijze (“dient zonder visum naar België te komen”) 

kenbaar is gemaakt op de website. 

 

Dit motief schendt het motiveringsbeginsel, omdat de gemachtigde uitgaat van een visumplicht 

(aanvraag D-visum) die niet bestaat. Een motief moet juridisch juist zijn. 

 

4. De verplichting tot (gedwongen) terugkeer komt onredelijk over. 

 

Het herstel van de rechtsorde, geschaad door het niet-toegelaten verblijf van verzoekster, kan worden 

verwezenlijkt door een huwelijkssluiting op zeer korte termijn, onmiddellijk gevolgd door de indiening van 

een verblijfsmachtiging in functie van de Belgische echtgenoot via de verblijfsgemeente. 

 

Aldus komt verzoekster in aanmerking voor een tijdelijke verblijfsmachtiging, in de vorm van een attest 

van immatriculatie. 

 

De afgifte van dit attest van immatriculatie verwijdert uit zichzelf het aan verzoekster gegeven bevel om 

het grondgebied te verlaten, uit de rechtsorde. 

 

Nu vaststaat dat verzoekster en haar verloofde de vaste wil hebben om te huwen en hiervoor de nodige 

stappen hebben gezet om dit kortelings te realiseren, is de repatriëring een maat voor niets. 

 

De gemachtigde geeft zelf aan dat verzoekster kan terugkeren van zodra een huwelijksdatum is 

vastgelegd: “Betrokkene kan naar haar land terugkeren om een visa te krijgen (vanaf het moment dat er 

een huwelijksdatum vastgelegd is)”. 

 

Welnu, die datum zal binnen de kortste keren vastliggen, dus waarom nog de omweg maken via 

Brazilië? In ieder geval niet om een visum aan te vragen, want dat hoeft niet (ut supra). 

 

Wat manifest onredelijk is, schendt het redelijkheidsbeginsel en dient te worden geschorst. 

 

 

5. De gemachtigde van de Staatssecretaris overweegt dat er geen intentie werd getoond om te huwen.  

 

Dat kon enkel aldus overwogen worden omdat er niet gevraagd was naar de reden van het uitstel van 

het huwelijk en naar de intenties van de betrokkenen. 
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Door verzoekster niet te horen voorafgaandelijk aan het nemen van de bestreden beslissing, werd 

nuttige informatie die verzoeker had kunnen verschaffen, niet in rekening genomen, zodat er niet kon 

worden overgegaan tot een correcte beoordeling van de voorliggende kwestie. 

 

De impact van artikel 41, tweede lid van het Handvest van de Grondrechten van de Unie op het geval 

van verzoeker, werd door uw Raad uitvoerig omschreven in arrest 126.158 van 24 juni 2014. Verzoeker 

verwijst hiernaar. 

 

De verwerende partij stelt dan wel dat dergelijke elementen niet worden aangevoerd, maar kan hierin 

niet worden bijgetreden: de verzoekende partij verwijst naar het feit dat zij, indien zij zou zijn gehoord, 

had kunnen aanvoeren dat zij een procedure had aanhangig gemaakt tegen de beslissing van de 

ambtenaar van de burgerlijke stand en naar de band die hij heeft met zijn stiefzoon. Deze beide 

argumenten kunnen worden betrokken op een mogelijke schending van artikel 8 van het EVRM zodat 

het in de huidige stand van het geding op het eerste gezicht aannemelijk wordt gemaakt dat de thans 

door de verzoeker aangereikte informatie van aard is dat zij mogelijks had kunnen leiden tot een andere 

beslissing of tot het uitblijven ervan. Het niet horen van verzoeker heeft, gelet op alle feitelijke en 

juridische omstandigheden van het geval, in casu dan ook daadwerkelijk de verzoeker de mogelijkheid 

ontnomen om zich zodanig te verweren dat deze besluitvorming inzake het afleveren van een bevel om 

het grondgebied te verlaten een andere afloop had kunnen hebben.  

Een schending van artikel 41 van het Handvest van de Grondrechten van de Unie en een mogelijke 

schending van artikel 8 van het EVRM worden op het eerste gezicht aannemelijk gemaakt. De middelen 

zijn in de besproken mate ernstig. 

(RVV 126.158 van 24 juni 2014) 

Het enig middel is ernstig.” 

 

2.3.2. Waar de verzoekende partij de bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert voert zij de schending 

aan van de materiële motiveringsplicht.  

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet bevoegd om zijn beoordeling in de plaats te stellen 

van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel 

bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste 

feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar 

besluit is gekomen (cfr. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

Vooreerst wijst de Raad erop dat de verzoekende partij niet betwist dat zij langer in het Rijk verblijft dan 

de maximale duur van 90 dagen op een periode van 180 dagen voorzien in artikel 20 van de 

Uitvoeringsovereenkomsten van Schengen. In haar verzoekschrift geeft de verzoekende partij immers 

zelf aan dat ze het Schengengrondgebied op 16 maart 2017 betreden heeft en dat ze het sindsdien niet 

meer verlaten heeft daar ze met haar partner wenst te huwen. 

 

In haar verzoekschrift betoogt de verzoekende partij dat ze een gezin vormt met de heer E.H. en dat ze 

samen te Grobbendonk woont. Ook onderhoudt ze een goede relatie met de dochter van haar partner. 

Ze preciseert ook dat ze zich bij de gemeente hebben gemeld teneinde aangifte te doen van hun 

huwelijk. Doordat de documenten afkomstig uit Brazilië niet voorzien waren van een apostille of 

legalisatie heeft de procedure voor de huwelijksaangifte vertraging opgelopen. Voorts beklemtoont de 

verzoekende partij dat de gemeente op 21 september 2017 meegedeeld heeft dat er positief 

geadviseerd werd inzake haar voorgenomen huwelijk. De verzoekende partij vervolgt dat ze al de 

nodige voorbereidingen gedaan hebben voor het huwelijksfeest in het voorjaar en de zomer van 2018. 

Ze hebben reeds contact met verschillende bedrijven zoals verhuurder van een feesttent, de brouwer en 

de slager. Tot slot geeft de verzoekende partij aan dat gelet op de bestreden beslissing, ze de nodige 

stappen ondernemen om de formaliteiten voor hun huwelijk te vervullen zodat ze kortelings kunnen 

huwen. 

 

Artikel 8 van het EVRM, waarvan de verzoekende partij eveneens de schending aanvoert, 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 
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wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.’  

 

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

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

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

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

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

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

hebben. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

een vreemdeling bij de uitoefening van het familie- en gezins/ 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.  

 

Deze maatstaf impliceert dat de Raad niet de bevoegdheid bezit om zijn eigen beoordeling in de plaats 

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

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

 

Het waarborgen van een recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven, veronderstelt het 

bestaan van een privé- en/of familie- en gezinsleven dat beschermenswaardig is onder artikel 8 EVRM. 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat het bestaan van een gezinsleven dat beschermenswaardig is onder 

artikel 8 EVRM, niet wordt betwist. 

 

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

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

 

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

absoluut. Inzake immigratie heeft het EHRM er bij diverse gelegenheden aan herinnerd dat het EVRM 

als dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een Staat 

waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM 9 oktober 2003, 

Slivenko/Letland (GK), § 115; EHRM 24 juni 2014, Ukaj/Zwitserland, § 27). Artikel 8 van het EVRM kan 

evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene verplichting inhoudt om de door 

vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om de 

gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 10 juli 2014, Mugenzi/Frankrijk, § 43). De Verdragsstaten hebben 

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

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

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

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

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

 

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

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

artikel 8 van het EVRM.  

 

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

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

een weigering van een voortgezet verblijf. 
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De Raad merkt vooreerst op dat er in casu geen sprake is van een beëindiging van een voortgezet 

verblijf – de verzoekende partij werd nooit een verblijf van meer dan drie maanden toegekend –, zodat 

er zich geen onderzoek opdringt van artikel 8, tweede lid van het EVRM en er aldus geen sprake is van 

een “inmenging”. In casu moet eerder onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

wordt verbroken, de omvang van de banden in de Verdragsluitende Staat, alsook de aanwezigheid van 

onoverkomelijke hinderpalen die verhinderen dat het gezins- en privéleven elders normaal en effectief 

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

van immigratiecontrole of overwegingen inzake openbare orde. 

 

Een ander belangrijke overweging is of het gezinsleven zich heeft ontwikkeld in een periode waarin de 

betrokken personen zich ervan bewust dienden te zijn dat de verblijfsstatus van een van hen er toe leidt 

dat het voortbestaan van het gezins- en privéleven in het gastland vanaf het begin precair zou zijn. 

Waar dit het geval is, zal er enkel in zeer uitzonderlijke omstandigheden sprake zijn van een schending 

van artikel 8 EVRM (EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 108).   

 

Hoewel artikel 8 EVRM geen uitdrukkelijk procedurele waarborgen bevat, stelt het EHRM 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 EVRM worden gevrijwaard. Deze procedurele vuistregel is volgens het EHRM tevens van 

toepassing op situaties waar sprake is van een eerste toelating tot verblijf (EHRM 10 juli 2014, 

Mugenzi/Frankrijk, § 46; EHMR 10 juli 2014, Tanda-Muzinga/Frankrijk, § 68). Staten gaan hun 

beoordelingsmarge te buiten en schenden artikel 8 van het EVRM wanneer zij falen op zorgvuldige 

wijze een redelijke  belangenafweging te maken (EHRM 28 juni 2011, Nuñez/Noorwegen, § 84; EHRM 

10 juli 2014, Mugenzi/Frankrijk, § 62). 

 

In de bestreden beslissing is de verwerende partij overgegaan tot een belangenafweging. Uit de 

motieven van de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij met betrekking tot artikel 8 van het 

EVRM van oordeel is dat: 

 

“Wat de vermeende schending van art. 8 EVRM betreft kan worden gesteld dat de terugkeer naar het 

land van herkomst om aldaar een machtiging aan te vragen niet in disproportionaliteit staat ten aanzien 

van het recht op een gezins-of privéleven. In zijn arrest (nr. 27.844) dd. 27.05.2009 stelt de Raad voor 

Vreemdelingbetwistingen het volgende: “De Raad wijst er verder op dat artikel 8 van het EVRM niet als 

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

vreemdelingenwet naast zich neer te leggen.” Overeenkomstig de vaste rechtspraak van de Raad van 

State dient bovendien te worden benadrukt dat een tijdelijke scheiding om zich in regel te stellen met de 

immigratiewetgeving niet kan beschouwd worden als een schending van artikel 8 van het EVRM (RvS 

22 februari 1993, nr. 42.039; RvS 20 juli 1994, nr. 48.653; RvS 13 december 2005, nr. 152.639). 

Betrokkene kan naar haar land terugkeren om een visa te krijgen (vanaf het moment dat er een 

huwelijksdatum vastgelegd is).” 

 

In casu is de verzoekende partij vrijgesteld van de visumplicht. Dit houdt is dat de verzoekende partij 

voor een kort verblijf, dit is voor maximaal een periode van 90 dagen op 180 dagen, geen visum bij de 

bevoegde autoriteiten diende aan te vragen. Dit houdt geenszins in dat de verzoekende partij zonder 

meer een recht heeft op een lang verblijf. Indien de verzoekende partij meer dan 90 dagen op het 

grondgebied wens te verblijven dient ze zoals elke derdelander hiertoe de nodige aanvragen in te 

dienden. Een huwelijksaangifte of het positief advies van het parket kan evenmin gelijkgesteld worden 

met een verblijfsaanvraag voor meer dan negentig 90 dagen. Het zijn twee van mekaar losstaande 
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procedures. Ter terechtzitting wordt gesteld dat de gemeente de verzoekende partij verkeerdelijk 

ingelicht zou hebben daar ze gesteld heeft dat het indienen van een verblijfsaanvraag voorafgaand aan 

het huwelijk niet nodig zou zijn. In dit verband wijst de Raad erop dat de advocaat van de verzoekende 

partij namens haar op 15 juni 2017 een aanvraag tot “uitstel van vertrek om zwaarwichtige persoonlijke 

redenen kort verblijf – niet visumplichtig”  ingediend heeft. Op 27 juni 2017 neemt de gemachtigde van 

de bevoegde staatssecretaris de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten 

waarin ook uiteengezet wordt waarom een verlenging van het kort verblijf niet kan toegestaan worden. 

In die beslissing wordt onder meer ook aangegeven dat het regelmatig verblijf van de verzoekende partij 

verstreken is, dat haar intentie om te huwen haar niet automatisch een verblijfsrecht geeft en dat zij op 

een later tijdstip kan terugkeren naar België. Deze beslissing werd op 13 juli 2017 aan de verzoekende 

partij ter kennis gebracht. De verzoekende partij kon bijgevolg niet onwetend zijn over de te volgen 

procedure. Des te meer omdat ze vanaf het begin werd bijgestaan door een advocaat. Voorts wijst de 

Raad erop dat de verzoekende partij tegen het bevel van 27 juni 2017 geen beroep aangetekend heeft. 

Evenmin heeft ze er gevolg aan gegeven of een aanvraag tot lang verblijf ingediend.  

 

Met haar betoog toont de verzoekende partij niet aan dat de beoordeling van de verwerende partij 

kennelijk onredelijk zou zijn. De betrokken personen dienden bewust te zijn van het feit dat de 

verblijfsstatus van één van hen van die aard was dat de volharding van het gezinsleven op het 

grondgebied van de Verdragsluitende Staat van bij het begin  precair was, is er volgens het Hof dan ook 

geen aanleiding tot een gerechtigde verwachting op een toelating tot verblijf en bescherming tegen 

verwijdering onder artikel 8 van het EVRM. Indien zulke situatie zich voordoet, zoals in casu het geval, 

zal enkel in uitzonderlijke omstandigheden een schending van artikel 8 van het EVRM worden 

vastgesteld (EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 107). In casu toont de verzoekende 

partij niet aan in welke mate haar situatie zodanig uitzonderlijke omstandigheden vertoont. De 

verzoekende partij maakt geenszins in concreto aannemelijk dat het voor de organisatie van haar  

gezinsleven en voorbereiding van haar huwelijk noodzakelijk is dat zij ononderbroken op het Belgische  

grondgebied kan verblijven. Het gegeven dat er heden reiskosten verbonden zijn, vormen op zich 

evenmin onoverkomelijke hinderpalen daar niet aangetoond wordt dat de verzoekende partij en haar 

partner deze niet kunnen bekostigen waardoor het gezinsleven belemmerd wordt.  

 

Daarenboven benadrukt de Raad dat de bestreden beslissing geenszins een absoluut verbod inhoudt 

voor de verzoekende partij om het Belgisch grondgebied te betreden of om hier te huwen. Zoals in het 

bevel terecht werd gesteld is het de verzoekende partij – die als Braziliaanse onderdaan is vrijgesteld 

van de visumplicht – toegestaan gedurende een periode van 90 dagen op een periode van 180 dagen in 

België te verblijven. De verzoekende partij dient dan ook louter tijdelijk terug te keren naar haar 

herkomstland, waarna het voor haar andermaal toegestaan zal zijn voor een periode van 90 dagen het 

Belgisch grondgebied te betreden. De verzoekende partij kan deze periode van drie maanden dat zij 

opnieuw op wettige wijze in België kan verblijven, aanwenden om de geëigende procedure, met name 

gezinshereniging, op te starten teneinde haar wettig verblijf voor lange duur op een duurzame wijze te 

regelen. Het EHRM stelt dat Staten het recht hebben om van vreemdelingen die een verblijfsrecht of 

verblijfsmachtiging wensen op hun grondgebied, te vereisen dat zij een passende aanvraag indienen. 

Staten hebben geen verplichting om vreemdelingen het resultaat van de behandeling van hun aanvraag 

op hun grondgebied te laten afwachten (EHRM, 9 oktober 2012, nr. 33917/12, Djokaba Lambi Longa vs. 

Nederland, par. 81; en EHRM, 3 oktober 2014, nr. 12738/10, Jeunesse vs. Nederland, par. 101). In casu 

toont de verzoekende partij voorts niet aan dat een tijdelijke scheiding met het oog op het vervullen van 

de noodzakelijke formaliteiten ter voldoening van de wettelijke bepalingen, haar gezinsleven verstoort in 

die mate dat er sprake kan zijn van een schending van artikel 8 EVRM (EHRM, 9 oktober 2012, nr. 

33917/12, Djokaba Lambi Longa vs. Nederland, par. 81; en EHRM, 3 oktober 2014, nr. 12738/10, 

Jeunesse vs. Nederland, par. 101). De Raad wijst er tenslotte nog op dat moderne communicatie-

middelen de verzoekende partij in staat kunnen stellen om tijdens de scheiding in nauw contact te 

blijven met haar partner, haar gezinsleven verder te onderhouden en haar huwelijk te plannen (EHRM 

26 juni 2014, nr. 71398/12, M.E. v. Zweden, par. 100). De goede verstandhouding die er volgens de 

verzoekende partij bestaat tussen de verzoekende partij en de dochter van haar partner, doet geen 

afbreuk aan hetgeen voorafgaat. 

 

De verzoekende partij toont met haar betoog aldus prima facie niet aan dat de bestreden beslissing een 

wanverhouding heeft veroorzaakt tussen enerzijds haar belangen, die in se erin bestaan om met haar 

partner en zijn kind in België te verblijven hoewel zij niet voldoet aan de verblijfsvoorwaarden, en de 

belangen van de Belgische staat in het kader van het doen naleven van de verblijfsreglementering 

anderzijds. Een disproportionele belangenafweging wordt niet aangetoond. Er is bijgevolg geen sprake 

van een gebrek aan eerbiediging van het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM.  
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Voor zover de verzoekende partij van oordeel zou zijn dat de bestreden beslissing een inbreuk uitmaakt 

op haar privéleven, dient de Raad vast te stellen dat zij geenszins in concreto aantoont dat zij in België 

een privéleven heeft ontwikkeld dat onder de door artikel 8 van het EVRM voorziene bescherming valt. 

 

De verzoekende partij maakt, gelet op wat hierboven wordt besproken, op het eerste gezicht niet 

aannemelijk dat de verwerende partij, binnen haar beoordelingsmarge, een onzorgvuldige of kennelijke 

onredelijke belangenafweging heeft gemaakt. Evenmin blijkt dat de toetsing aan artikel 8 van het EVRM 

werd miskend. In tegenstelling tot wat zij voorhoudt, wordt niet aannemelijk gemaakt dat het gezins- en 

privéleven van de verzoekende partij in dit geval veel zwaarder moet doorwegen dan het algemeen 

belang van de Belgische staat om de openbare orde te vrijwaren.  

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt op het eerste gezicht niet aannemelijk gemaakt. 

Evenmin wordt een schending van de materiële motiveringsplicht aannemelijk gemaakt. 

 

Een schending van het redelijkheidsbeginsel kan slechts vastgesteld worden wanneer men op zicht van 

de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot een bepaalde beslissing is kunnen 

komen. Met andere woorden om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men 

voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze 

werkelijk genomen is. Het redelijkheidsbeginsel staat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over 

te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat 

de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt 

(RvS 20 september 1999, nr. 82.301). De verzoekende partij toont prima facie niet aan dat de feitelijke 

vaststellingen van de gemachtigde van de staatssecretaris niet correct zijn, noch dat de 

gevolgtrekkingen die deze hieruit afleidt, kennelijk onredelijk zijn. 

 

De verzoekende partij verwijst ook naar de hoorplicht zoals bepaald in artikel 41 van het Handvest van 

de grondrechten van de Europese Unie. De Raad merkt op dat luidens 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 PPU, M.G. e.a., ro. 38 met verwijzing naar de arresten van 

14 februari 1990, Frankrijk/Commissie, C 301/87, Jurispr. blz. I 307, punt 31; 5 oktober 2000, 

Duitsland/Commissie, C 288/96, Jurispr. blz. I 8237, punt 101; 1 oktober 2009, Foshan Shunde Yongjian 

Housewares & Hardware/Raad, C 141/08 P, Jurispr. blz. I 9147, punt 94, en 6 september 2012, 

Storck/BHIM, C 96/11 P, punt 80).  

 

Hieruit volgt dat in casu niet elke onregelmatigheid bij de uitoefening van het hoorrecht tijdens een 

administratieve procedure, in dit geval de besluitvorming inzake een bevel om het grondgebied te 

verlaten met terugleiding, een schending van het hoorrecht oplevert. Voorts is niet elk verzuim om het 

hoorrecht te eerbiedigen zodanig dat dit stelselmatig tot de onrechtmatigheid van het genomen besluit, 

leidt (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 39).  

 

Om een dergelijke onrechtmatigheid te constateren, dient de Raad in casu aan de hand van de 

specifieke feitelijke en juridische omstandigheden van het geval na te gaan of er sprake is van een 

onregelmatigheid die het hoorrecht op zodanig wijze aantast dat de besluitvorming in kwestie een 

andere afloop had kunnen hebben, met name omdat de verzoekende partij in casu specifieke 

omstandigheden had kunnen aanvoeren die na een individueel onderzoek de bestreden beslissing 

hadden kunnen beïnvloeden (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 40).  

 

De elementen die de verzoekende partij in het kader van haar hoorrecht aanhaalt zijn: haar relatie met 

de heer E.H., het positief advies van het parket en de toestemming van de gemeente om te huwen, het 

gegeven dat ze nodige stappen ondernemen om het huwelijksfeest te regelen en de goede 

verstandhouding met de dochter van haar partner. Zoals blijkt uit de bespreking van artikel 8 EVRM 

zouden deze elementen niet hebben kunnen leiden tot een andere afloop van de procedure. Dit 

onderdeel lijkt prima facie ongegrond. 

 

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.  
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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 drieëntwintig februari tweeduizend achttien 

door: 

 

mevr. M. RYCKASEYS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. CLAESEN, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. CLAESEN M. RYCKASEYS 

 


