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 nr. 52 349 van 3 december 2010 

in de zaak RvV 58 600 / 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 Indonesische nationaliteit te zijn, op 30 augustus 2010 

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

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid  van 27 juli 2010 tot 

afgifte van een bevel om het grondgebeid te verlaten.  

 

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 14 september 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 oktober 

2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. THOMAS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat D. VAN DER BEKEN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster werd in het bezit gesteld van een visum, geldig vanaf 15 oktober 2008 tot 14 januari 

2009. In de periode oktober 2008 tot juli 2009 werkte zij als aupair in België. 

 

1.2. Op 16 oktober 2008 kwam verzoekster aan in België.  

 

1.3. Op 3 september 2009 diende ze een aanvraag tot het verkrijgen van een visum kort verblijf in. Deze 

aanvraag werd haar op 22 oktober 2009 geweigerd. 

 

1.4. Verzoekster stelde op 18 november 2009 een beroep tot nietigverklaring in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen tegen de beslissing tot weigering van afgifte van een visum. 
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1.5. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen verwierp het beroep tot nietigverklaring op 3 februari 

2010, bij arrest nr. 38.096. 

 

1.6. Op 15 april 2010 diende verzoekster een visumaanvraag (kort verblijf) in bij de Belgische 

ambassade te Jakarta. Ze wilde haar Belgische vriend, de heer BIELEN, bezoeken. Het visum kort 

verblijf (type C) werd haar vervolgens toegekend op 10 juni 2010. 

 

1.7. Op 11 juni 2010 kwam verzoekster aan in België. Diezelfde dag meldde ze zich aan bij de 

gemeente Houthalen-Helchteren voor een aankomstverklaring. 

 

1.8. Op 16 juli 2010 bleek uit een onderzoeksverslag dat verzoekster nog verblijft op het adres, zoals 

vermeld op de woningfiche. 

 

1.9. Op 27 juli 2010 wordt aan verzoekster een bevel om het grondgebied te verlaten afgeleverd, 

hetgeen haar betekend werd op 5 augustus 2010, zij diende uiterlijk op 10 augustus 2010 het Rijk te 

verlaten. Dit is de thans bestreden beslissing. 

 

1.10. Op 13 augustus 2010 werd verzoekster nogmaals tijdens een controle aangetroffen bij haar vriend 

de heer BIELEN te Houthalen-Helchteren. 

 

1.11. Het bevel om het grondgebied te verlaten van 27 juli 2010 is de thans bestreden beslissing, 

waarvan de motivering als volgt luidt: 

“In uitvoering van de beslissing van de Minister van / de gemachtigde van de Minister van 22.07.2010 

wordt aan (M.R.)(…) 

het bevel gegeven om uiterlijk op 10 augustus 2010  

het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van Denemarken, Duitsland, Estland, 

Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, 

Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden en 

Zwitserland (3), tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te 

begeven (4). 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

Art. 7 ,al 1-1°van de wet van 15 december 1980; verblijft langer in het Rijk dan overeenkomstig artikel 6 

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

regelmatig verblijf verstreken sedert 20/06/2010 

 

Indien dit bevel niet opgevolgd wordt, loopt hij (zij) gevaar, onverminderd rechtsvervolging 

overeenkomstig artikel 75 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, naar de grens te worden 

geleid en te dien einde te worden opgesloten gedurende de periode die strikt noodzakelijk is voor de 

uitvoering van de maatregel overeenkomstig artikel 27 van dezelfde wet.“ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel werpt verzoekster de schending op van de artikel 40bis e.v. van de 

vreemdelingenwet, artikelen 2 en 52 van het vreemdelingenbesluit van 8 oktober 1981 en artikel 8 van 

het van het van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 (hierna: EVRM). 

 

2.2. Verzoekster licht haar enig middel als volgt toe: “Artikel 40 bis Vreemdelingenwet stelt o.a.: § 1. 

Onverminderd de meer voordelige bepalingen vervat in wetten of Europese verordeningen waarop de 

familieleden van de burger van de Unie zouden kunnen aanspraak maken, zijn de hiernavolgende 

bepalingen op hen van toepassing, § 2. Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd : 1° 

de echtgenoot of de vreemdeling waarmee een geregistreerd partnerschap werd gesloten dat 

beschouwd wordt als zijnde gelijkwaardig met het huwelijk in België, die hem begeleidt of zich bij hem 

voegt; 

2° de partner, die hem begeleidt of zich bij hem voegt met wie de burger van de Unie overeenkomstig 

een wet een geregistreerd partnerschap heeft gesloten, voorzover het gaat om een naar behoren 

geattesteerde duurzame en stabiele relatie die al minstens een jaar duurt, zij beiden ouder dan 21 jaar 

en ongehuwd zijn en geen duurzame relatie hebben met een andere persoon; 
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Art. 41 Vreemdelingenwet stelt: 

(Het recht op binnenkomst wordt erkend aan de burger van de Unie op overlegging van een 

identiteitskaart of van een geldig nationaal paspoort of indien hij op een andere wijze kan laten 

vaststellen of bewijzen dat hij het recht van vrij verkeer en verblijf geniet. De familieleden van de burger 

van de Unie bedoeld in artikel 40bis, 2, die geen burger van de Unie zijn, moeten houder zijn van de 

documenten die krachtens artikel 2 vereist zijn, dan wel op een andere wijze laten vaststellen of 

bewijzen dat ze het recht van vrij verkeer en verblijf genieten. Indien de betrokken familieleden houder 

zijn van een verblijfskaart, verstrekt op basis van de richtlijn 2004/38/EG van 29 april 2004, zijn zij 

vrijgesteld van de visumplicht) 

 

Art. 2 Vreemdelingenwet stelt: 

Wordt toegelaten het Rijk binnen te komen de vreemdeling die houder is: 

1° hetzij van de documenten die vereist zijn krachtens een internationaal 

verdrag, een wet of een koninklijk besluit; 

2° hetzij van een geldig paspoort of van een daarmee gelijkgestelde reistitel, 

voorzien  van  een  visum  of van een  visumverklaring,   geldig  voor België, aangebracht door een 

Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger of door een diplomatieke of consulaire 

vertegenwoordiger van een Staat die partij is bij een internationale overeenkomst betreffende de 

overschrijding van de buitengrenzen, die België bindt. De Minister of zijn gemachtigde kan een 

vreemdeling die geen enkele van de in het voorgaande lid bepaalde documenten bezit, toestaan België 

binnen te komen, zulks op grond van bij koninklijk besluit vastgestelde regelen." 

 

Doordat de Dienst Vreemdelingenzaken eenvoudigweg stelt dat verzoekster het land dient te verlaten 

doordat zij langer in het land verblijft dan de in art. 6 van de Vreemdelingenwet voorzien termijn schendt 

zij de bepalingen van bovenvermelde artikelen. Het is immers duidelijk dat verzoekster een duurzame 

en stabiele relatie heeft met dhr. BIELEN die al minstens een laar duurt, zij beiden ouder dan 21 iaar zijn 

en ongehuwd zijn en geen duurzame relatie hebben met een andere persoon. Verzoekster is op 14 juli 

2009, conform de wettelijke wijze, terug naar Indonesië (transit in Nederland) gereisd om een visum te 

verkrijgen op grond van haar partnerschap met de heer BIELEN. Er werd een nieuw dossier 

samengesteld (stuk 6), doch het visum werd aan verzoekster op 22.10.2009 geweigerd, gezien zij niet 

zou hebben voldaan aan de voorwaarden van art. 40 e.v. van de Vreemdelingenwet (stuk 7). 

Verzoekster voldoet thans wel degelijk aan deze voorwaarden. De heer BIELEN is verzoekster nog twee 

weken achterna gereisd in Indonesië en verzoekster verblijft sedert 10.06.2010 opnieuw onafgebroken 

bij de heer BIELEN. Teneinde een visum type C te bekomen heeft verzoekster alle nodige documenten 

overhandigd met het oog op een verklaring van wettelijke samenwoning met de heer BIELEN. 

Ondertussen bewijst verzoekster, conform art. 3 van het K.B. dd. 07.05.2008, tevens dat zij en  de heer 

BIELEN elkaar reeds minstens 1 jaar kennen en regelmatig met elkaar contact onderhielden, dat zij 

elkaar voorafgaandelijk de aanvraag reeds minstens 3 X ontmoet hebben en dat deze ontmoetingen in 

totaal reeds meer dan 45 dagen bedragen. Tot op heden wordt aan verzoekster nog steeds geweigerd 

om een verklaring van wettelijke samenwoning af te leggen gezien zij geen recent attest van 

ongehuwdheid kan voorleggen.  

 

Niettegenstaande verzoekster conform art. 8 E.V.R.M. een feitelijk gezin vormt met dhr. BIELEN wordt 

zij zonder enige verlenging van termijn het land uitgewezen. Verzoekster voldoet evenwel aan de 

voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf van meer dan drie maanden, doch zij dient nog 

over enige tijd te beschikken teneinde het gevraagde celibaatattest te kunnen voorleggen. Art. 52 & 2 

van het K.B. van 8 oktober 1981 bepaalt dat bij de aanvraag of ten laatste binnen de drie maanden na 

de aanvraag het familielid volgende documenten dient over te maken; 

1° het bewijs van zijn identiteit overeenkomstig artikel 41, tweede lid van de wet; 

2° de bewijzen vermeld in artikel 50, §2, 6°, b), c), d) en e) die naar gelang het geval vereist zijn. 

Ingevolge voormeld artikel dient bij de aanvraag of ten laatste binnen de drie maanden na de aanvraag 

de burger van de Unie naar gelang het geval de volgende documenten over te maken : 

"6° familielid bedoeld in art. 40bis van de Wet: 

a) het bewijs van de bloed- of aanverwantschap of partnerschap zoals bedoeld in artikel 44; 

Artikel 44 stelt het volgende: 

"De familie/eden bedoeld in artikel 40bis, § 2, van de wet, die geen burger van de Unie zijn, kunnen 

enkel genieten van de bepalingen van dit hoofdstuk indien zij het bewijs overleggen aangaande de 

bloed of aanverwantschap of partnerschap met de burger van de Unie die ze begeleiden of bij wie ze 

zich voegen. Indien wordt vastgesteld dat het familielid de ingeroepen bloed- of aanverwantschap of 

partnerschapsband niet kan bewijzen door middel van officiële documenten overeenkomstig artikel 30 

van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van Internationaal privaatrecht of de internationale 
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overeenkomsten betreffende dezelfde materie, kan de minister of zijn gemachtigde overgaan of laten 

overgaan tot een onderhoud met het familielid en de burger van de Unie die vervoegd wordt, of tot elk 

ander onderzoek dat noodzakelijk wordt geacht en in voorkomend geval voorstellen om een 

aanvullende analyse te laten uitvoeren." Verzoekster had een visum vanaf 10.06.2010. In principe 

diende zij over een termijn van drie maanden te kunnen beschikken om de benodigde attesten over te 

maken. Op 27.07.2010 wordt echter reeds beslist dat verzoekster het land dient te verlaten. Dat het 

middel bijgevolg ernstig is. 

 

2.3. In een eerste middel werpt verzoekster een schending op van artikel 40bis e.v. van de 

vreemdelingenwet en van artikel 8 van het EVRM. Samengevat stelt verzoekster dat ze een duurzame 

en stabiele relatie heeft met de heer Bielen die al minstens een jaar duurt, dat zij beiden ouder dan 21 

jaar zijn en ongehuwd zijn en geen duurzame relatie hebben met een ander persoon. Ze meent dat ze 

voldoet aan de voorwaarden van artikel 40 en volgende van de vreemdelingenwet. Ze stelt vervolgens 

dat ze een feitelijk gezin vormt met de heer Bielen conform artikel 8 EVRM.  

 

2.4. Verzoekster werd op 10 juni 2010 in het bezit werd gesteld van een visum type kort verblijf (geldig 

voor 10 dagen) en ze kwam op 11 juni 2010 met dit visum aan in België. Daaruit volgt dat haar 

regelmatig verblijf verstreken is sedert 20 juni 2010. Op 16 juli 2010 bleek echter uit een 

onderzoeksverslag dat verzoekster het Rijk nog niet verlaten heeft en derhalve langer in het rijk verblijft 

zonder houder te zijn van de vereiste documenten. De bestreden beslissing werd derhalve op correcte 

wijze genomen. Louter ten overvloede wijst de Raad er op dat, inzake het hier behandeld bevel om het 

grondgebied te verlaten, afgeleverd nadat de visumtermijn verstreken is, uit het navolgend illegaal 

verblijf, wat overeenkomstig artikel 75 van de vreemdelingenwet een misdrijf is, geen rechten kunnen 

worden geput.  

 

2.5. Waar verzoekster meent dat de artikelen 40 en volgende van de vreemdelingenwet geschonden 

zijn, dient geconcludeerd te worden dat dit onderdeel van het middel niet dienstig is. Immers, 

verzoekster motiveert “als zou zij een beslissing hebben gekregen tot weigering visum 

gezinshereniging”. Quod non. De enige bestreden beslissing die hier in casu voorligt is wel degelijk het 

bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13, model B), genomen op grond van artikel 7, al. 1,1° van 

de vreemdelingenwet, aan verzoekster ter kennis gebracht op 5 augustus 2010, omdat ze langer in het 

Rijk verblijft dan overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of ze slaagt er niet in het bewijs te leveren 

dat deze termijn niet overschreden werd. Tevens wordt expliciet gemotiveerd dat verzoekster regelmatig 

verblijf sedert 20 juni 2010 verstreken is. Verzoekster verblijft immers langer in het Rijk dan de periode 

die haar op grond van haar visum type C, kort verblijf, werd toegestaan. Dit wordt overigens door 

verzoekster niet betwist in haar verzoekschrift. 

 

2.6. De artikelen 40 e.v. van de vreemdelingenwet doen in casu niet ter zake. Verzoekster heeft immers 

enkel op 15 april 2010 een visum type C, kort verblijf, aangevraagd de Belgische ambassade te Jakarta. 

Hetgeen haar werd toegekend op 10 juni 2010. Ze wilde haar Belgische vriend, de heer BIELEN, 

bezoeken. Nadat dit visum afliep werd echter vastgesteld dat verzoekster nog in het Rijk verbleef bij 

haar vriend de heer BIELEN. Uit een onderzoeksverslag van 16 juli 2010, opgemaakt door de 

gemeente, dat door verzoekster overigens niet betwist wordt, bleek dat zij nog verblijft op het adres, 

zoals vermeld op de woningfiche. Dit onderzoekverslag is terug te vinden in het administratief dossier. 

Het is niet zo dat verzoekster een aanvraag tot gezinshereniging met haar partner heeft gedaan 

dewelke negatief zou beoordeeld en dewelke hier zou voorliggen na beroep tegen die beslissing. Het 

voorwerp van huidig beroep betreft immers slechts het bevel om het grondgebeid t everlaten dat 

verzoekster betekend kreeg nadat haar visum afgelopen was en er vastgesteld werd dat zij illegaal in 

het Rijk verbleef. Zodoende is de bestreden beslissing terecht en conform de geldende rechtsregels 

genomen. Verzoeker betwist dit, als dusdanig, niet en zij bewijst al evenmin dat de voorstelling van de 

feiten in de bestreden beslissing niet strookt met werkelijkheid. Dientengevolge zijn de artikelen 40 e.v. 

van de vreemdelingenwet niet geschonden.  

 

2.7. Waar verzoekster van oordeel is dat de bestreden beslissing een schending inhoudt van artikel 8 

van het EVRM wijst de Raad er op dat artikel 8 van het EVRM als volgt luidt: 

 

"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." 

 

2.8. Wat de eerste voorwaarde van artikel 8,2de 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 

vreemdelingenwet. Wat de tweede voorwaarde betreft, dient dan weer vastgesteld te worden dat deze 

inmenging in casu minstens één van de in artikel 8, 2de 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 het uitvaardigen 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. Hierbij dient te worden vastgesteld dat de niet 

noodzakelijk definitieve verwijdering van het grondgebied van verzoekster, geen verboden inmenging 

vormt in de uitoefening van het recht op privé- en gezinsleven. De bestreden beslissing houdt geen 

absoluut verbod in voor verzoekster om het Belgische grondgebied binnen te komen en er te verblijven. 

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

van 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). 

 

Het enig middel is niet gegrond. 

 

2.9. In een tweede middel, gelezen zoals in het voorliggend verzoekschrift, werpt verzoekster een 

schending van de zorgvuldigheidsplicht op. Dit middel is echter uitdrukkelijk slechts gericht op het 

schorsingsverzoek. Verzoekster brengt dit middel duidelijk onder in een apart onderdeel van haar 

verzoekschrift. Zo bespreekt zij opnieuw de ontvankelijkheidsvoorwaarden en haar belang vooraleer zij 

dit middel uiteenzet. De Raad verwijst hiervoor naar hetgeen hieronder gesteld wordt onder punt 3. 

 

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 Vreemdelingen-

betwistingen, 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: 
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Enig artikel 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drie december tweeduizend en tien door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. MILOJKOWIC 

 


