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nr. 39 936 van 9 maart 2010 

in de zaak RvV X / II 

In zake: X 

 Gekozen woonplaats: X 

 tegen: 

 

de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid. 
 

 

 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 14 januari 2010 

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

bevel van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid om het grondgebied te 

verlaten van 15 december 2010, aan verzoekende partij ter kennis gebracht op 15 december 2010. 

 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 9 februari 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 2 maart 2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. LESAGE, die loco advocaat N. WESLING verschijnt voor de 

verzoekende partij en van attaché K. PAPPAERT, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Naar aanleiding van een administratieve controle wordt verzoekster van Nigeriaanse nationaliteit op 30 

mei 2009 aangetroffen in België.  

 

Op dezelfde dag wordt aan verzoekster een bevel gegeven om het grondgebied te verlaten met 

beslissing tot terugleiding naar de grens en beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde.  

 

Op 4 juni 2009 blijkt uit de vergelijking van de vingerafdrukken dat verzoekster reeds werd geregistreerd 

te Noorwegen. Verzoekster is in het bezit van een Noorse kaart voor asielzoekers. 

 

Op 5 juni 2009 richten de Belgische autoriteiten een overnameverzoek aan de Noorse autoriteiten in 

toepassing van artikel 16.1 van de Europese Verordening (EG) 343/2003 van de Raad van 18 februari 
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2003 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is 

voor de behandeling van een asielverzoek dat door een onderdaan van een derde land bij een van de 

lidstaten wordt ingediend. 

 

Op 15 juni 2009 aanvaardt Noorwegen de overname van verzoekster. 

 

Op 22 juni 2009 wordt verzoekster met succes aan Noorwegen overgedragen. 

 

Op 15 december 2009 wordt verzoekster opnieuw aangetroffen in België zonder in het bezit te zijn van 

een geldig identiteitsdocument voorzien van een geldig visum. 

 

Op 15 december 2009 wordt aan verzoekster het bevel van de gemachtigde van de staatssecretaris 

voor Migratie- en asielbeleid om het grondgebied te verlaten ter kennis gebracht. Dit is de bestreden 

beslissing waarvan de motieven als volgt luiden: 

 

“REDEN(EN) VAN DE BESLISSING: 

Artikel 7 van de wet van 15 december 1980, eerste lid, 1°: verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van 

de vereiste documenten: Betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort voorzien van een geldig 

visum.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Verzoekster voert een eerste middel aan dat als volgt luidt: 

 

“Schending van artikel 10, 10bis en 40bis van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Een vreemdeling kan 

een verblijfsrecht in België bekomen indien hij in het kader van een duurzame relatie hier wettelijk komt 

samenwonen met een partner die Belg is. Verzoekster voegt om deze reden stuk 3 toe aan haar bundel, 

dat bestaat uit een verklaring van samenwoonst met de heer O. V. (…) op het adres (….). 

Deze procedure is hangende, in afwachting van het bewijs van verzoekster, dat zij niet gehuwd is. 

Verzoekster meent een duurzame relatie te hebben met haar Belgische partner, ze zijn in blijde 

verwachting van een kind en wonen samen in Deurne. Samen met haar partner is ze zoals hoger 

vermeld een procedure tot wettelijke samenwoonst aangegaan, die momenteel nog hangende is (stuk 

3).” 

 

2.1.2. In haar nota repliceert verwerende partij in hoofdorde dat verzoekster in haar eerste middel niet te 

kennen geeft in welk opzicht de opgesomde rechtsregels zijn geschonden zodat het middel 

onontvankelijk dient verklaard te worden. Ten overvloede wijst verwerende partij erop dat er zich geen 

aanvraag in het administratief dossier bevindt en dat een verklaring van samenwoonst op zich geen 

verblijfsrecht creëert. 

 

2.1.3. Vooreerst merkt de Raad op dat luidens artikel 39/78 iuncto artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4° van 

de Vreemdelingenwet het verzoekschrift op straffe van nietigheid een uiteenzetting van feiten en 

middelen moet bevatten die ter ondersteuning van het beroep worden ingeroepen. Onder “middel” in de 

zin van deze bepaling moet worden begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden 

rechtsregel en van de wijze waarop die regel door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden 

(RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 17 december 2004, nr. 138.590). 

 

Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekster de schending aanvoert van de artikelen 10, 10bis en 40bis 

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) en dat zij meent recht te hebben 

op een verblijfsrecht en stelt dat zij en haar partner een procedure tot wettelijke samenwoonst zijn 

aangegaan. De Raad besluit derhalve dat de gegeven uiteenzetting beantwoordt aan het begrip ‘middel’ 

in de zin van artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4° van de Vreemdelingenwet. 

 

De exceptie wordt verworpen. 
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Vervolgens merkt de Raad op dat het hoofdmotief van de bestreden beslissing erin bestaat dat 

verzoekster in het rijk verblijft zonder houder te zijn van de vereiste documenten en dat zij niet in het 

bezit is van een geldig paspoort voorzien van een geldig visum.  

 

Artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Onverminderd de meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag; kan de minister of 

zijn gemachtigde de vreemdeling die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan 

3 maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, bevel geven het grondgebied vóór een bepaalde datum 

te verlaten: 

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

(…)” 

 

Er wordt opgemerkt dat verzoekster het hoofdmotief van de bestreden beslissing niet betwist. 

 

Verzoekster voert echter wel argumenten aan met betrekking tot haar intentie om wettelijk te gaan 

samenwonen met haar Belgische partner. Deze grieven van verzoekster tasten op zich niet de 

pertinentie van het determinerend motief aan. 

 

Verzoekster wijst op stuk 3 dat zij in bijlage bij het verzoekschrift voegt betreffende een verklaring van 

samenwoonst met de heer O.V.  

 

De Raad stelt vast dat op dit stuk uitdrukkelijk wordt vermeld “Dit is geen registratie van wettelijke 

samenwoonst” en dat uit de stukken van het dossier niet blijkt dat verzoekster de procedure gestart is tot 

het verkrijgen van verblijf op grond van een duurzame relatie. 

 

Er wordt herhaald dat de bestreden beslissing verwijst naar artikel 7, eerste lid, 1° van de 

Vreemdelingenwet en naar het feit dat verzoekster in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de 

vereiste documenten en dat zij niet in het bezit is van een geldig paspoort voorzien van een geldig 

visum. Het bestreden bevel is bijgevolg genomen ten gevolge van de illegale verblijfssituatie van 

verzoekster en vormt geen weigering van haar intentie om wettelijk te gaan samenwonen met haar 

Belgische partner.  

 

Er dient te worden opgemerkt dat verwerende partij bij het nemen van een bevel om het grondgebied te 

verlaten op grond van artikel 7 van de Vreemdelingenwet in feite niets anders vaststelt dan een situatie 

die door dat artikel geviseerd wordt. Dergelijke vaststelling dat één van de situaties geviseerd in artikel 7 

van de Vreemdelingenwet zich voordoet, volstaat op zich als motivering in rechte en feite van het bevel 

zonder dat verwerende partij gehouden is daarbuiten nog andere motieven aan te brengen. Met 

dergelijke vaststelling doet verwerende partij geenszins uitspraak over een recht op verblijf en heeft de 

bestreden beslissing met andere woorden geen uitstaans met de artikelen 10, 10bis en artikel 40bis van 

de Vreemdelingenwet waarnaar verzoekster verwijst in haar verzoekschrift. Het feit van een relatie te 

hebben met een Belg stelt verzoekster niet vrij van de verplichting om te beschikken over de geldige 

binnenkomstdocumenten, zoals vooropgesteld in art. 2, 1° van de Vreemdelingenwet (RvS 20 december 

2006, nr. 166.189). 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.2.1. Verzoeker voert een tweede middel aan dat als volgt luidt: 

 

“In haar tweede middel voert verzoekster de schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag tot 

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 

november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM). 

Zij voert aan dat indien zij het land zou dienen te verlaten, overeenkomstig het bevel, haar gezinsleven 

compleet ontwricht wordt aangezien zij met de heer V. (…) een kind verwacht, dat bijgevolg een 

Belgische vader zal hebben. 

Verzoekster meent dat ze zich goed aanpast in België, zo is zij bijvoorbeeld ingeschreven bij het Huis 

van het Nederlands, voor het aanleren van de taal (stuk 4). 
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Een uitzetting uit België zou haar onherroepelijke en ernstige schade berokkenen, gezien zij haar 

geliefde vriend verplicht zal moeten achterlaten. Bovendien draagt zij op dit moment zijn kind, dat 

waneer het geboren wordt, dus één Belgische ouder zal hebben. Ook dit kind heeft op basis van artikel 

8 EVRM recht op een gezinsleven, dat in geval van een uitzetting van zijn of haar moeder, 

ontegensprekelijk geschonden zou worden, hetgeen een zeer ernstig moeilijk te herstellen nadeel zou 

uitmaken voor hem of haar. 

Bovendien dient opgemerkt dat het voor een zwangere vrouw geenszins verantwoord is om zulk een 

reis naar Nigeria te ondernemen, en stelt verzoekster vast dat de medische zorgen in Nigeria niet te 

vergelijken zijn met de zorgen die zij hier kan ontvangen tijdens haar zwangerschap (cfr. mogelijke 

complicaties). 

Tenslotte wenst verzoekster te benadrukken dat zij indien nodig, een regularisatie aanvraag zal indienen 

op basis van humanitaire redenen, zoals deze u hierboven werden toegelicht.” 

 

2.2.2. In haar nota repliceert de verwerende partij dat uit de bepalingen van het tweede lid 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: EVRM) blijkt dat het recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven niet absoluut is. Met 

betrekking tot de eerste voorwaarde van artikel 8, tweede lid van het EVRM dient te worden opgemerkt 

dat de inmenging van enig openbaar gezag inderdaad bij de wet is voorzien, met name in de 

Vreemdelingenwet. Wat de tweede voorwaarde betreft stelt verwerende partij vast dat deze inmenging 

in casu minstens één van de in artikel 8, tweede lid van het EVRM opgesomde doelen nastreeft: de 

handhaving van de verblijfsreglementering door de overheid is immers een middel ter vrijwaring van ’s 

lands openbare orde. Inzake de derde voorwaarde geldt eveneens als uitgangspunt dat het volgens een 

vaststaand principe van internationaal recht aan de Verdragssluitende Staten toekomt de openbare orde 

te verzekeren door meer in het bijzonder, de toegang en het verblijf van niet-onderdanen te regelen. 

Hierbij dient echter te worden nagegaan of bij de uitvaardiging van de bestreden beslissing een juist 

evenwicht werd geëerbiedigd tussen de belangen van de verzoekende partij enerzijds en de belangen 

van de Belgische Staat anderzijds. De stelling van verzoekster dat ze een samenlevingscontract heeft 

afgesloten, stelt haar niet vrij van de verplichting in het bezit te zijn van de in artikel 2 van de 

Vreemdelingenwet vereiste binnenkomst- en verblijfsdocumenten. Deze documenten hebben immers tot 

doel een controle uit te oefenen betreffende de identiteit, de burgerlijke staat en het strafrechtelijk 

verleden van de vreemdeling die het grondgebied wenst te betreden of er wenst te verblijven. Aldus 

wordt er in dit artikel een doel nagestreefd dat is voorzien als een mogelijke uitzondering op het recht op 

gezinsleven en privéleven. Artikel 8 van het EVRM staat een rechtmatige toepassing van de bepalingen 

van de Vreemdelingenwet dan ook niet in de weg noch kan volgens verwerende partij artikel 8 van het 

EVRM worden uitgelegd als zou er in hoofde van de overheid een algemene verplichting bestaan om 

een vreemdeling op zijn grondgebied te gedogen. 

 

Bovendien wijst verwerende partij erop dat een tijdelijke scheiding van verzoekster en haar vriend met 

het oog op het vervullen van de noodzakelijke formaliteiten ter voldoening van de wettelijke bepalingen, 

het gezinsleven van verzoekster niet in die mate verstoort dat er sprake kan zijn van een schending van 

artikel 8 van het EVRM. Verder dient nog benadrukt te worden dat ‘gewone’ sociale relaties niet worden 

beschermd door artikel 8 van het EVRM. Betrokkene kan wanneer de wettelijke voorwaarden daartoe 

vervuld zijn, zich in het land van herkomst in het bezit laten stellen van een visum gezinshereniging.  

De verwerende partij stelt in haar nota bovendien dat de zwangerschap noch het vaderschap worden 

aangetoond en wijst er overigens op dat verzoekster een verlenging van het bevel om het grondgebied 

te verlaten kan vragen gelet op haar zwangerschap. Tenslotte merkt de verwerende partij op dat de 

intentie om een regularisatieaanvraag in te dienen geen afbreuk doet aan de in de bestreden beslissing 

gedane vaststellingen. 

 

2.2.3. Artikel 8 van het EVRM omvat het recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven en 

luidt als volgt: 

 

“1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling.  

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit 

recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang 

van ‘s lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming 
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van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de 

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

 

Verzoekster voert aan dat door de bestreden beslissing zij gedwongen wordt het land te verlaten, 

hetgeen haar gezinsleven compleet ontwricht aangezien zij met haar Belgische partner een kind 

verwacht. Verzoekster voert voorts aan dat dit kind wanneer het geboren wordt, één Belgische ouder zal 

hebben en dat dit kind op basis van artikel 8 van het EVRM ook recht heeft op een gezinsleven, hetgeen 

door de uitzetting van zijn/haar moeder ontegensprekelijk geschonden zou worden. Een uitzetting uit 

België zou verzoekster bovendien onherroepelijke en ernstige schade berokkenen gezien zij haar 

geliefde vriend zal moeten achterlaten.  

 

De Raad merkt vooreerst op dat het begrip “gezinsleven” in voormeld artikel 8, eerste lid van het EVRM 

een autonoom begrip is dat onafhankelijk van het nationale recht dient te worden geïnterpreteerd. Uit de 

gegevens van het administratief dossier blijkt dat verzoekster samenwoont met haar partner zodat 

hieruit afgeleid kan worden dat verzoekster en haar partner beschouwd dienen te worden als een 

“gezin” in de zin van artikel 8 van het EVRM. 

 

Bijgevolg dient artikel 8, tweede lid van het EVRM in ogenschouw te worden genomen. Wat de eerste 

voorwaarde van artikel 8, tweede lid van het EVRM betreft, dient te worden opgemerkt dat de 

“inmenging van het openbaar gezag” inderdaad bij de wet is voorzien, met name in de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet). Wat de tweede voorwaarde betreft, dient dan weer 

te worden vastgesteld dat deze inmenging in casu minstens één van de in artikel 8, tweede lid van het 

EVRM opgesomde doelen nastreeft: de handhaving van de verblijfsreglementering door de overheid is 

immers een middel ter vrijwaring van ‘s lands openbare orde. Inzake de derde voorwaarde geldt 

eveneens als uitgangspunt dat het volgens een vaststaand principe van internationaal recht aan de 

Verdragsluitende Staten toekomt de openbare orde te verzekeren door meer in het bijzonder, de 

toegang en het verblijf van niet-onderdanen te regelen. Hierbij dient echter te worden nagegaan of bij de 

uitvaardiging van de bestreden beslissing een juist evenwicht werd geëerbiedigd tussen de belangen 

van verzoekster in het kader van de eerbied voor haar gezinsleven enerzijds en de belangen van de 

Belgische staat in het kader van de bescherming van de openbare orde anderzijds. 

 

Verzoekster betwist zoals hiervoor reeds werd gesteld, in haar verzoekschrift niet dat zij in het Rijk 

verblijft zonder houder te zijn van de vereiste documenten en dat zij niet in het bezit is van een geldig 

paspoort voorzien van een geldig visum en dat de gemachtigde van de staatssecretaris aldus 

gerechtigd was om haar een bevel om het grondgebied te verlaten te betekenen overeenkomstig artikel 

7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet. Het feit dat verzoekster in België een partner heeft, stelt haar 

niet vrij van de verplichting in het bezit te zijn van de nodige documenten die vereist zijn voor een 

regelmatige binnenkomst in België. Verzoekster kan nog altijd via de geëigende procedure wanneer zij 

aan de voorwaarden voldoet, verblijfsrecht krijgen. De verplichting om terug te keren is immers van 

tijdelijke aard en betekent hoegenaamd geen breuk van de relatie. De tijdelijke scheiding met het oog op 

het vervullen van de noodzakelijke formaliteiten ter voldoening aan de wettelijke bepalingen, verstoort 

het gezinsleven van verzoekster niet in die mate dat er sprake kan zijn van een schending van artikel 8 

van het EVRM (EHRM, Gul t. Zwitserland, 19 februari 1996, 22 EHRR 228). Bovendien moet er opdat 

een vreemdeling zich op artikel 8 van het EVRM zich zou kunnen beroepen immers niet alleen sprake 

zijn van een voldoende hechte relatie tussen de vreemdeling en diens gezin, het moet ook nagenoeg 

onmogelijk zijn voor de vreemdeling om in zijn land van oorsprong een familieleven te leiden (J. VANDE 

LANOTTE en Y. HAECK (eds.), Handboek EVRM deel 2 Artikelsgewijze Commentaar Antwerpen-

Oxford, Intersentia, 2004, p,754). Het staat betrokkene vrij zich te laten vergezellen van haar partner 

voor de duur van de tijdelijke verwijdering. In casu toont verzoekster dergelijke onmogelijkheid niet aan. 

Verzoekster laat na in concreto aannemelijk te maken dat een correcte toepassing van de wetgeving 

een disproportionele inmenging in haar familiaal leven zou uitmaken en dat haar private belangen 

dienen te primeren op de door de verblijfsreglementering beschermde belangen (RvS 12 januari 2005, 

nr. 139.107). 

 

Waar verzoekster voorhoudt zwanger te zijn van haar Belgische partner en stelt dat het recht op een 

gezinsleven van dit kind door de bestreden beslissing ook geschonden zal worden, stelt de Raad vast 

dat uit geen enkel stuk van het administratief dossier blijkt dat verzoekster zwanger is. Ook in de huidige 
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stand van de procedure brengt verzoekster geen enkel stuk bij dat dit staaft. Verwerende partij kon 

hiermee dan ook geen rekening houden.  

 

Het kan verwerende partij ook niet verweten worden bij het nemen van de bestreden beslissing geen 

rekening te hebben gehouden met een regularisatieaanvraag waarvan verzoekster in haar 

verzoekschrift voorhoudt dat zij deze zal indienen indien dit nodig zou zijn. 

 

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

 

3. 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. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

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

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen maart tweeduizend en tien door: 

 

mevr. A. DE SMET,  wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS,  griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET 

 


