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 nr. 215 105 van 14 januari 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat K. VAN DER STRAETEN 

Justitieplein 5/1 

9200 DENDERMONDE 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 19 mei 2017 

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

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 19 april 2017 tot afgifte van een bevel om het grondgebied 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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 23 mei 2017 met refertenummer 

X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 18 september 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

10 oktober 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat E. VANHECKE loco advocaat K. 

VAN DER STRAETEN en van advocaat A.-S. DEBERSAQUES, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 19 april 2017 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing tot afgifte van 

een bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden beslissing: 
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“Bevel om het grondgebied te verlaten 

 

De mevrouw, die verklaart te heten: 

naam: B(…). 

voornaam: N(…) 

geboortedatum: (…) 

geboorteplaats: (…) 

nationaliteit: Marokko 

 

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, uiterlijk op 19.05.2017.  

 

REDEN VAN DE BESLISSING:  

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van de artikel 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:  

 

Artikel 7, alinea 1 : 

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

 

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

van haar arrestatie.  

Volgens het administratief verslag, blijkt dat betrokkene samen leeft met haar toekomstige echtgenoot. 

Zij verklaart dat zij verblijft onder hetzelfde dak als haar partner. Bovendien, zijn intentie om te huwen 

geeft hem/haar niet automatisch recht op verblijf. Zij kan naar haar land terugkeren om een visa te 

krijgen (vanaf het moment dat er een huwelijkdatum vastgelegd is).  

Het bestaan van een kind geboren op het Grondgebied, van 1 jaar oud, verhindert de tijdelijke terugkeer 

van de moeder naar haar land van oorsprong niet, om daar de nodige stappen te vervullen om haar 

verblijf te regulariseren. Betrokkene kon de precaire situatie van haar verblijf niet ontkennen.  

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).” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel werpt de verzoekende partij de schending op van artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet en artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens 

en de fundamentele vrijheden (hierna: het EVRM). 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Art. 8 EVRM stipuleert: 

 

"Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 

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 economische welzijn van het land, de bescherming 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 de vrijheden van anderen." 

 

Dit artikel primeert op de bepalingen van de Vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210 029). 
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Doordat de Dienst Vreemdelingenzaken mededeelt dat "het bevel het grondgebied te verlaten wordt 

afgegeven in toepassing van art. 7, alinea 1, 1 ° van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 

betreffende de toegang tot het grondgebied, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen" 

 

Terwijl overeenkomstig artikel 8 EVRM staten verplicht zijn het recht op een familie- en gezinsleven te 

eerbiedigen en hiervoor de nodige middelen op een actieve wijze aan te wenden. En deze legale 

fundering van zeer doorslaggevend belang is, en bijgevolg meent verzoekster dat de beslissing een 

overschrijding van macht inhoudt. 

 

Dat met het recht op een familie- en gezinsleven bedoeld wordt, de eerbiediging van het gezinsleven 

wanneer een vreemdeling een feitelijk gezin vormt met een Belg of vreemdeling met een legaal 

verblijfsrecht in België. 

 

Men stelt in de bestreden beslissing zeer algemeen dat een "tijdelijke scheiding" niet kan beschouwd 

worden als een schending van artikel 8 EVRM en meldt ook nog het volgende: 

 

"Het bestaan van een kind geboren op het Grondgebied, van 1 jaar oud, verhindert de tijdelijke 

terugkeer van de moeder naar haar land van oorsprong niet, om daar de nodige stappen te vervullen 

om haar verblijf te regulariseren." 

 

Het is echter zeer onduidelijk wat onder "tijdelijk" wordt begrepen. De procedure tot gezinshereniging 

kan immers vele maanden duren, tot langer dan een jaar (art. 10ter, §2 Vreemdelingenwet), wat zeker 

gezien de zeer jonge leeftijd van het zoontje van verzoekster niet als een korte termijn kan worden 

omschreven en een verregaande inmenging in het gezinsleven inhoudt. 

 

Gezien de omstandigheden is het verder onmogelijk dat het gezinsleven, zelfs tijdelijk, wordt 

verdergezet in Marokko. In de eerste plaats is het nog maar zeer de vraag of de heer K(…) verzoekster 

zou kunnen vergezellen in Marokko, gezien de toegang tot dit land hem in het verleden reeds geweigerd 

is omwille van zijn Syrische afkomst. Ten tweede heeft de partner van verzoekster vast werk in België; 

indien hij zijn gezinsleven zou proberen verderzetten in Marokko, is de kans groot dat dit nefaste 

gevolgen heeft voor zijn tewerkstelling, wat op zijn beurt weer nefaste gevolgen kan hebben voor de 

aanvraag tot gezinshereniging. 

 

Gezien het bovenstaande krijgt een "tijdelijke scheiding" zo algauw het karakter van een "langdurige" of 

zelfs "definitieve" scheiding. De motivering in de bestreden beslissing is hierom niet draagkrachtig in het 

licht van artikel 8, eerste lid van het EVRM, gezien blijkt dat de gemachtigde onvoldoende afweging 

heeft gemaakt tussen de belangen van de staat in het voeren van een immigratiecontrole enerzijds, en 

deze van verzoekster en haar minderjarig kind anderzijds, wat betreft de noodzaak tot inmenging in het 

gezinsleven van verzoekster. De Raad van State oordeelde hierover:"[...] dat de algemene stelling dat 

een "correcte" toepassing van de Vreemdelingenwet geen schending van artikel 8 van het E. V. R. M. 

kan uitmaken niet volstaat; dat de toepassing van de Vreemdelingenwet bij het nemen van de bestreden 

beslissing, zeker wat betreft het bevel om het grondgebied te verlaten, aan de voorwaarden van artikel 8 

van het E.V.R.M. moet worden getoetst […]” (R.v.St. 26 mei 2009, n° 193.522) 

 

Hierbij is het nodig dat een belangenafweging wordt gemaakt, wat door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen reeds als volgt werd verwoord (R.v.St. arrest van 31 maart 2017, nr. 

184.951): 

 

"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-/privéleven hier te lande en anderzijds het 
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algemeen belang van de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het 

handhaven van de openbare orde." 

 

De nood aan deze belangenafweging wordt hernomen in artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet: 

 

"Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land." 

 

Er kan geen twijfel over bestaan dat verzoekster een gezinsleven heeft opgebouwd in België. Het bevel 

het grondgebied te verlaten houdt met zekerheid in dat dit gezin uiteen getrokken wordt, wat in casu 

zelfs voor korte periode ongeoorloofd is, zeker gezien de jonge leeftijd van het kind. 

 

De Raad van State oordeelde in dat opzicht dat de verwijdering van een persoon uit zijn familie- of 

vriendenkring, zelfs voor een korte periode een ernstig en niet te herstellen nadeel veroorzaakt en dus 

een schending uitmaakt van artikel 8 EVRM. (Zie R.v.St. 28.01.2002, n° 102.960 en R.v.St. 04.03.2002, 

n° 104.280). 

 

De Raad van State oordeelde in het hieronder geciteerde arrest (C.E. 08.02.2002, n° 103.410) dat er 

sprake was van een manifeste beoordelingsfout: "... avoir décidé que la suspension, pour une durée 

incertaine, fut-elle en principe limitée, des liens familiaux du réquérant, ne constitue pas des 

circonstances exceptionnelles justifiant la demande d'autorisation de séjour en Belgique". 

 

Hierom dient een schending te worden vastgesteld van artikel 8 EVRM en artikel 74/13 

Vreemdelingenwet. Dat het middel bijgevolg ernstig is.” 

 

2.2. Artikel 8 van het EVRM stelt het volgende: 

 

“Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 

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 economische welzijn van het land, de bescherming 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 de vrijheden van anderen." 

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet stelt het volgende: 

 

“Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land.” 

 

2.3. De bestreden beslissing stelt het volgende over verzoeksters gezinsleven: 

 

“Het bestaan van een kind geboren op het Grondgebied, van 1 jaar oud, verhindert de tijdelijke 

terugkeer van de moeder naar haar land van oorsprong niet, om daar de nodige stappen te vervullen 

om haar verblijf te regulariseren. Betrokkene kon de precaire situatie van haar verblijf niet ontkennen.  

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).” 

 

De Raad stelt vooreerst vast dat de bestreden beslissing niet betwist dat er sprake is van een 

gezinsleven. Ook dient te worden vastgesteld dat er in de bestreden beslissing een belangenafweging 

wordt gemaakt. De vraag die zich stelt is of de verzoekende partij aannemelijk maakt dat deze 

belangenafweging geen of niet voldoende rekening houdt met bepaald elementen. De bestreden 
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beslissing stelt dat een tijdelijke scheiding om zich in regel te stellen met de immigratiewetgeving niet 

kan worden beschouwd als een schending van artikel 8 van het EVRM. De verzoekende partij beperkt 

zich op dit vlak louter tot het betoog dat zij niet tijdelijk kan terugkeren of dat het niet duidelijk is wat er 

met tijdelijk wordt bedoeld. In de bestreden beslissing kan worden gelezen dat de tijdelijkheid slaat op 

het zich in regel stellen met de immigratiewetgeving. De verzoekende partij toont verder met haar 

betoog niet aan waarom het algauw zou gaan om een langdurige of een definitieve scheiding. Dit louter 

stellen is niet voldoende. Waar de verzoekende partij stelt dat de bestreden beslissing tot gevolg zou 

hebben dat het gezin wordt uiteen getrokken, stelt de Raad dat de bestreden beslissing dit niet betwist 

maar net tot de conclusie komt dat het maar gaat om een tijdelijke terugkeer wat niet in 

disproportionaliteit staat ten aanzien van het recht op een gezinsleven in de zin van artikel 8 van het 

EVRM. 

 

Waar de verzoekende partij stelt dat haar partner in het verleden reeds de toegang is geweigerd, stelt 

de Raad vast dat zij zich beperkt tot een loutere bewering die zij op geen enkele wijze staaft met een 

begin van bewijs. De Raad merkt verder op dat de bestreden beslissing niet stelt dat de partner van 

verzoekende haar moet vergezellen, de betreden beslissing stelt net dat de terugkeer naar het land van 

herkomst om zich in orde te stellen met de immigratiewetgeving niet in disproportionaliteit staat met het 

recht op gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM. Hetzelfde kan worden gezegd waar de 

verzoekende partij het heeft over het werk van haar partner en de mogelijke gevolgen hiervan. 

 

Waar de verzoekende partij ten slotte nog verwijst naar enkele arresten van de Raad van State stelt de 

verzoekende partij dat zij niet aantoont dat zij zich in dezelfde concrete omstandigheden bevindt als 

diegene in de door haar aangehaalde arresten, zodat zij er niet dienstig naar kan verwijzen. 

 

Het enig middel 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. Er dient derhalve geen uitspraak 

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

door de verwerende partij. 

 

4. Kosten 

 

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

partij.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

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

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien januari tweeduizend negentien 

door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC 

 


