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 nr. 215 225 van 16 januari 2019 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat R. VAN DE SIJPE 

Heistraat 189 

9100 SINT-NIKLAAS 

  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 VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 14 februari 2018 

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 8 januari 2018 waarbij de aanvraag voor een toelating tot verblijf onontvankelijk 

wordt verklaard (bijlage 15quater) en van de beslissing van diezelfde gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 8 januari 2018 tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

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 16 februari 2018 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 26 november 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

19 december 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. NEERINCKX, die loco advocaat R. VAN DE SIJPE verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat A. DE WILDE, die loco advocaat D. MATRAY verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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1.1. Op 23 oktober 2017 diende verzoekster een aanvraag in voor een toelating tot verblijf op grond van 

de artikelen 10 en 12bis, §1, tweede 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). 

 

1.2. Deze aanvraag werd op 8 januari 2018 onontvankelijk verklaard. Dit is de eerste bestreden 

beslissing, die als volgt gemotiveerd is: 

 

“(…) 

BESLISSING TOT ONONTVANKELIJKHEID VAN EEN AANVRAAG VOOR EEN TOELATING TOT 

VERBLIJF 

 

Met het oog op artikel 12bis §4, eerste lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en artikel 26/1, §2, 

tweede lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen1 is de aanvraag voor een toelating tot 

verblijf, ingediend op 23.10.2017 ,2 in toepassing van de artikelen 10, 12bis, §1, tweede lid van de wet 

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

verwijdering van vreemdelingen, door: Naam: A. Voorna(a)m(en): N. Nationaliteit: Marokko 

Geboortedatum: 28.04.1980 Geboorteplaats: D.l. Identificatienummer in het Rijksregister: (…) 

 

Om de volgende redenen onontvankelijk: Betrokkene toont niet aan zich in buitengewone 

omstandigheden te bevinden die haar verhinderen tijdelijk terug te keren naar het land van herkomst om 

ginds een aanvraag in te dienen bij de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire 

vertegenwoordiger, zoals wordt bepaald in artikel 12bis §1 tweede lid, 3° van de wet van 15.12.1980.In 

haar schrijven dd. 23.10.2017 vanwege raadsman R. Van De SIJPE worden de volgende buitengewone 

omstandigheden aangehaald: 

 

Betrokkene verblijft meer dan een jaar in België bij haar echtgenoot S. M. van Marokkaanse nationaliteit 

en in het bezit van een onbeperkt verblijfsrecht. Het echtpaar heeft een gemeenschappelijk kind en haar 

echtgenoot heeft nog een kind uit een vorige relatie. Betrokkene trad met haar echtgenoot op 

19.12.2014 in het huwelijk te Nador /Marokko. Betrokkene zorgt voor beide kinderen wanneer haar 

echtgenoot gaat werken. Indien betrokkene de aanvraag zou moeten doen via de bevoegde Belgische 

diplomatieke post in Marokko zou zij gedurende vele maanden haar echtgenoot niet kunnen helpen 

waardoor het gezin minder gezinsinkomsten zou hebben. Betrokkene beroept zich op het Art 8 van het 

EVRM. Betrokkene zou niet gedurende meerdere maanden in Marokko kunnen verblijven, heeft aldaar 

geen werk of inkomen en het zou moeilijk zijn om in Marokko op korte termijn werk te bekomen. 

Betrokkene haar toekomst is in België waar zij reeds tal van sociale relaties met Belgen opbouwde. 

  

In deze motivering schuilen geen buitengewone omstandigheden die betrokkene verhinderen om tijdelijk 

terug te keren naar het land van herkomst om een D- visum gezinshereniging aan te vragen. Het feit dat 

betrokkene een gezin vormt met haar echtgenoot (S. M. RR (…)) en het echtpaar een zoontje heeft I. 

(RR …) wijst erop dat betrokkene daadwerkelijk een gezinsleven heeft en onderhoudt op het Belgisch 

grondgebied, wat hier in casu niet in vraag wordt getrokken. Uit het dossier van betrokkene blijkt dat 

nadat betrokkene in Marokko huwde, een visumaanvraag type C voor Spanje aangevraagd werd. 

Betrokkene kwam vervolgens het Schengengebied binnen op basis van dit toeristisch C - visum voor 

een kort bezoek aan Spanje , maar heeft zich op basis van dit soort type visum in België gevestigd . 

Betrokkene beoogde een lang verblijf en heeft getracht de Spaanse immigratiediensten te misleiden 

door een visum kort verblijf aan te vragen voor een ander land. Betrokkene voegde zich samen bij haar 

echtgenoot, werd zwanger, kreeg een kind en beroept zich hier nu op om geen D - visum 

gezinshereniging te moeten aanvragen in het land van herkomst. Betrokkene was zich bewust van haar 

illegale precaire situatie tijdens het verder uitbouwen van een gezinsleven en nestelde zich in illegaal 

verblijf. Deze redenering is de zaken op zijn kop zetten, uit illegaal verblijf kunnen geen rechten geput 

worden. Zij was duidelijk in staat te huwen en een visumaanvraag in te dienen in Marokko maar heeft 

nagelaten op basis van het juiste visum Type D te reizen en is vandaag verantwoordelijk voor de 

gevolgen van deze keuze. Uit deze historiek blijkt zeer duidelijk dat betrokkene in staat was haar 

visumaanvraag type D - gezinsherenging in te dienen via de bevoegde diplomatieke post en maar heeft 

getracht de procédure te omzeilen door naar België te reizen op basis van een Spaans toeristenvisum. 

Vanaf haar aankomst in België was het verblijf van betrokkene dus gekenmerkt door bedrog. 

Betrokkene beroept zich op Art 8 van het EVRM; een terugkeer naar het land van herkomst om aldaar 

een machtiging aan te vragen staat echter niet in disproportionaliteit ten aanzien van het recht op een 
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gezins- of privéleven. De verplichting om terug te keren naar het land van herkomst betekent geen 

breuk van de familiale relaties maar enkel een eventuele tijdelijke verwijdering van het grondgebied wat 

geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Dit wordt bevestigd door het Europees 

Verdrag van de Mens (EVRM). Zo stelt de Raad voor Vreemdelingbetwistingen In zijn arrest dd. 

27.05.2009 stelt de 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)” Verder 

stelt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in zijn arrest met nummer 157 399 dd. 30.11.2015 het 

volgende: “De Raad dient op te merken dat hij zich bij de beoordeling van een grief betreffende artikel 

8EVRM houdt aan de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).(...) De 

omvang van de positieve verplichtingen die op de overheid rusten is evenwel afhankelijk van de 

precieze omstandigheden die eigen zijn aan elke individuele zaak. Wanneer het recht op een 

gezinsleven wordt ingeroepen in het kader van een betwisting over de verblijfswetgeving dient nog te 

worden geduid dat de positieve verplichtingen van de overheid begrensd zijn. Een Staat heeft immers 

het recht om de toegang tot het grondgebied et controleren. Inzake immigratie heeft het EHRM er bij 

diverse aangelegenheden aan herinnerd dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor een 

vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een Staat waarvan zij geen onderdaan is binnen te 

komen of er te blijven. (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk §23EHRM 26 maart 1992 Beljoudi/Franrijk 

,§74 EHRM 18 februari 1991 Moustaquim /België§43) Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo 

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

vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van verblijf te respecteren en om de gezinshereniging op 

zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 2006,Rodrigues Da Silva en Hoogkamer /Nederland 

§39). Betrokkene toont niet aan hoe in haar geval artikel 8 van het EVRM geschonden zou worden. 

 

Het staat betrokkene vrij om alleen tijdelijk terug te keren naar Marokko dan wel zich te laten 

vergezellen door haar gezinsleden. Anderzijds wordt het hoger belang van de kinderen niet geschaad 

door de tijdelijke fysieke afwezigheid van 1 ouder, in dit geval kan betrokkene contact blijven 

onderhouden met haar gezin via de moderne communicatiekanalen. Haar echtgenoot zou moeten 

kunnen instaan voor de opvang van de kinderen buiten de gangbare schooluren, of er zelf zorg voor 

dragen. Hiervoor kan eveneens (indien nodig)beroep worden gedaan op bestaande instanties / 

organisaties, voor zover geen beroep kan worden gedaan binnen de vrienden en familiale kring. Een 

tijdelijke fysieke afwezigheid van 1 ouder betekent niet dat men niet meer zou kunnen functioneren als 

een gezin. Ook andere gezinnen worden met gelijkaardige gezinssituaties geconfronteerd en dienen 

hier een oplossing voor te vinden. Het feit dat de echtgenoot minder inkomsten zou hebben in geval van 

een tijdelijke afwezigheid van betrokkene kan niet aanvaard worden als een buitengewone 

omstandigheid die betrokkene kan toelaten om de bepalingen van de vreemdelingenwet naast zich neer 

te leggen. De echtgenoot heeft trouwens een inwonend kind van 18 jaar die mogelijk eveneens een 

steentje zou kunnen bijdragen om de tijdelijke afwezigheid van zijn stiefmoeder mee op te vangen en 

zijn halfbroertje mee zou kunnen verzorgen indien noodzakelijk. Het feit dat de echtgenoot werkt, dat 

betrokkene van goed gedrag is, enz zal verder positief zijn op het moment dat betrokkene haar 

aanvraag op geijkte wijze vanuit legaal verblijf indient en een beoordeling van haar verblijfsaanvraag ten 

gronde aan de orde van de dag is. De aangehaalde elementen vormen geen uitzonderlijke 

omstandigheden die aantonen waarom betrokkene de aanvraag vanuit illegaal verblijf kan indienen in 

plaats van via de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post in haar land van herkomst. Ook 

andere onderdanen van Marokko worden met gelijkaardige omstandigheden geconfronteerd en slagen 

erin de geijkte procédure te volgen. Betrokkene is geboren in april 1980 en is dus 37 jaar oud waarvan 

zij ongeveer 35 jaar in Marokko verbleven zou hebben. Het is ondenkbaar dat zij in haar land van 

herkomst geen familie -en vriendenkring meer heeft die een tijdelijke terugkeer kan vergemakkelijken. 

De aard van de sociale relaties die werden aangehaald met Belgen wegen niet op tegen de relaties in 

Marokko. De redenering dat betrokkene voor een korte tijd niet kan terugkeren naar Marokko gaat niet 

op. Het feit dat betrokkene vanuit illegaal verblijf een gezin gesticht heeft ontslaat haar niet van de 

wettelijke verplichtingen en verhinderen geenszins een terugkeer naar het land van herkomst teneinde 

haar aanvraag in te dien via de geijkte procédure. Betrokkene heeft zich op basis van een toeristisch 

visum gepoogd te vestigen en dient hier vandaag de gevolgen van te dragen. Er werden tenslotte geen 

medische elementen weerhouden die een tijdelijke terugkeer van betrokkene naar het land van 

herkomst belemmeren. 
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Niet alle voorwaarden werden nagekeken. Deze beslissing belet de dienst Vreemdelingenzaken niet om 

bij de indiening van een nieuwe verblijfsaanvraag de andere voorwaarden na te gaan of over te gaan tot 

een onderzoek of analyse die zij nodig acht. 

(…)” 

 

1.3. Op diezelfde datum wordt eveneens besloten tot de afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13). Dit is de tweede bestreden beslissing, die als volgt gemotiveerd is: 

 

“(…) 

Bevel om het grondgebied te verlaten 

 

De mevrouw, die verklaart te heten  

Naam: A. 

Voornaam: N. 

Geboortedatum: 28.04.1980  

Geboorteplaats: D.l.,  

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 

zich er naartoe te begeven, binnen 30 dagen na de kennisgeving/uiterlijk op 15 februari 2018 

 

REDEN VAN DE BESLISSING 

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

 

Krachtens artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 15 december 1980: Regelmatig verblijf verstreken. 

 

In zijn arrest 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. 

 

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. 

 

De aanwezigheid van een echtgenoot / kind op het Belgisch grondgebied geeft niet automatisch recht 

op verblijf. De verwijdering van betrokkene betreft slechts een tijdelijke verwijdering om zich in het bezit 

te stellen van de nodige binnenkomstdocumenten. 

 

Preventieve maatregelen (3) 

 

In uitvoering van artikel 74/14; §2, van de wet van 15 december 1980; worden aan de betrokkene de 

volgende preventieve maatregelen opgelegd: 

□ zich aanmelden als de burgemeester of zijn gemachtigde of de agent of de ambtenaar van de Dienst 

Vreemdelingenzaken dit vraagt……………….(4) en/of; 

□ een financiële waarborg, die de kosten van het verblijf en de verwijdering dekt, in bewaring gegeven 

bij de Deposito en Consignatiekas,………………(4) en/of 

□ een kopie van identiteitsdocumenten overhandigen.” 

(…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoekster voert een enig middel aan dat luidt als volgt: 

 

“II.2.1 Verzoekster meent volgend middel te kunnen aanvoeren tegen de motivatie van de bestreden 

beslissing van de Staatsecretaris van Asiel en Migratie dd. 08.01.2018 waarbij de aanvraag om tot een 

verblijf gemachtigd te worden op grond van gezinshereniging met haar echtgenoot, onontvankelijk werd 

verklaard en tegen het bevel om het grondgebied te verlaten: 
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II.2.1 Het middel bestaat uit een schending van artikel 8 EVRM, de materiële motiveringsplicht en een 

schending van de beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald het redelijkheids- en het 

evenredigheidsbeginsel, doordat het nemen van een onontvankelijkheidsbeslissing en het bevel om het 

land te verlaten in casu een miskenning uitmaakt van het recht op eerbiediging van het recht op een 

privé- en gezinsleven. 

 

1. 

 

Artikel 12bis, § 1, eerste lid en tweede lid, 3° van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“De vreemdeling die verklaart dat hij zich in één der in artikel 10 voorziene gevallen bevindt, moet zijn 

aanvraag indienen bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger die bevoegd is voor 

zijn woonplaats of zijn verblijfplaats in het buitenland. 

In de volgende gevallen kan hij zijn aanvraag echter indienen bij het gemeentebestuur van zijn 

verblijfplaats: 

[…] 

3° indien hij zich bevindt in buitengewone omstandigheden die hem verhinderen terug te keren naar zijn 

land om het op grond van artikel 2 vereiste visum te vragen bij de bevoegde Belgische diplomatieke of 

consulaire vertegenwoordiger en alle in § 2 bedoelde bewijzen overmaakt, evenals een bewijs van zijn 

identiteit: 

[…]”. 

 

Op grond van artikel 10 van de Vreemdelingenwet is de echtgenoot van een derdelander met een 

onbeperkte toelating tot verblijf van rechtswege toegelaten om meer dan drie maanden in het Rijk te 

verblijven, mits evenwel is voldaan aan bepaalde voorwaarden. 

 

Overeenkomstig artikel 12bis, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet is voorzien dat de vreemdeling 

die zich in één van de in artikel 10 van de Vreemdelingenwet voorziene gevallen bevindt zijn aanvraag 

in principe moet indienen bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger die bevoegd is 

voor zijn woonplaats of zijn verblijfsplaats in het buitenland. Hierop zijn evenwel enkele uitzonderingen 

voorzien, waaronder de situatie waarin de aanvrager zich bevindt in buitengewone omstandigheden die 

hem verhinderen terug te keren naar zijn land van herkomst om aldaar het vereiste visum te vragen en 

hij alle vereiste bewijzen overmaakt. In haar bij schrijven gedateerd op 23.10.2017 ingediende aanvraag 

om toelating tot een verblijf beriep verzoekster zich op deze uitzondering vervat in artikel 12bis, § 1, 

tweede lid, 3° van de Vreemdelingenwet om de aanvraag op ontvankelijke wijze in België te kunnen 

indienen. 

 

In de bestreden beslissing wordt niet betwist dat verzoekster alle in § 2 van deze bepaling bedoelde 

bewijzen overmaakte, evenals een bewijs van haar identiteit, doch wordt wel weerhouden dat de door 

haar aangebrachte elementen geen buitengewone omstandigheden uitmaken in de zin van artikel 12bis 

Vreemdelingenwet die haar verhinderen de aanvraag in te dienen via de Belgische diplomatieke of 

consulaire vertegenwoordiger die bevoegd is voor de woonplaats of de verblijfplaats in het buitenland. 

 

Bij het nemen van de beslissing is er bij verwerende partij evenwel de verplichting om op een objectieve 

en evenwichtige manier een afweging door te voeren van alle in het geding zijnde belangen (M. BOES, 

“Het redelijkheidsbeginsel”, in I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur, o.c., 101-129). Aldus mag door verwerende partij geen belangen buiten beschouwing 

worden gelaten. 

 

Iedere beslissing van de overheid dient in alle redelijkheid en met de nodige zorgvuldigheid te worden 

genomen.  

 

Het redelijkheidsbeginsel veronderstelt dat de genomen beslissing dient voort te spruiten uit een 

zorgvuldig onderzoek en een beslissing moet zijn die door ieder ander redelijk denkend mens of orgaan 

zou kunnen worden genomen en die men als een redelijk verantwoorde beslissing zou kunnen zien en 

aanvaarden. 

 

2. 

In casu moet worden vastgesteld dat verwerende partij verzoekster verplicht om het grondgebied te 

verlaten zonder op afdoende wijze haar inmenging op het privé- en familieleven te rechtvaardigen. 
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Dat niettegenstaande volgens de vaste rechtspraak van het E.H.R.M., het E.V.R.M. geen recht verleent 

aan burgers om zich blijvend te vestigen in een land waar zij de nationaliteit niet van bezitten, de staten 

toch gehouden zijn rekening te houden met het internationale recht en met de verdragsverplichtingen 

die zij zijn aangegaan. Aldus dienen beslissingen met betrekking tot het verblijf van vreemdelingen 

genomen te worden in het licht van verdragsrechtelijk gewaarborgde grondrechten, niet in het minst van 

de bescherming van het privé- en gezinsleven zoals gewaarborgd door artikel 8 E.V.R.M. 

 

Uit de stukken en het verzoekschrift blijkt dat de bestreden beslissingen een schending van artikel 8 

EVRM betekenen. 

 

Artikel 8 EVRM bepaalt: 

 

‘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.’ 

 

Verzoekster woont samen met haar echtgenoot die een verblijf van onbeperkte duur heeft. Hij werkt 

voltijds, waardoor verzoekster instaat voor de dagelijkse noden in het gezin, waaronder hun 

gemeenschappelijke zoon alsook de 17-jarige zoon van het eerste huwelijk van de echtgenoot. Zij zijn 

volledig afhankelijk van verzoekster. 

 

De aanwezigheid van verzoekster is derhalve noodzakelijk, zodat de beslissingen duidelijk niet 

genomen werden in het licht van het belang van het kind. 

 

Het belang van het kind moet tweeledig gezien worden. Enerzijds stelt het voorop dat de banden van 

het kind met zijn familie behouden blijven. Het doorbreken van deze banden mag enkel gebeuren in 

uitzonderlijke situaties. Anderzijds moeten de lidstaten er over waken dat het kind in een veilige en 

gezonde omgeving opgroeit (zie EHRM, Neurlinger and Shuruk vs Switzerland, ECHR 2010, § 134-

136). 

 

Het belang van het kind wordt ook doorslaggevend geacht in de rechtspraak van het Europees Hof 

aangaande gezinshereniging (zie EHRM, Jeunesse t. Nederland, 3 oktober 2014): 

 

‘En l'espèce, la question a examiner est plutôt celle de savoir si, eu égard aux faits de la cause pris dans 

leur ensemble, les autorités néerlandaises étaient tenues en vertu de l'article 8 d'octroyer un permis de 

séjour à la requérante afin de lui permettre de mener sa vie familiale sur leur territoire. La présente 

affaire concerne donc non seulement la vie familiale mais aussi l'immigration. Pour cette raison, elle doit 

être examinée sous l'angle d'un non-respect par l'État défendeur d'une obligation positive lui incombant 

en vertu de l'article 8 de la Convention (Ahmut c. Pays-Bas, 28 novembre 1996, § 63, Recueil des arrêts 

et décisions 1996-VI). Ce faisant, la Cour tiendra compte des principes cidessous, rappelés en dernier 

lieu dans I'affaire Butt c. Norvège (no 47017/09, § 78, 4 décembre 2012, et autres références citées). 

(...)Lorsque des enfants sont concernés, il faut prendre en compte leur intérêt supérieur (Tuquabo-Tekle 

et autres c. Pays-Bas, no 60665/00, § 44, Ier décembre 2005; mutatis mutandis, Popov c. France, nos 

39472/07 et 39474/07, §§ 139-140,19 janvier 2012; Neulinger et Shuruk, précité, § 135, etX c. Lettonie 

[GC], no 27853/09, § 96, CEDH 2013). Sur ce point particulier, la Cour rappelle que l'idée selon laquelle 

l'intérêt supérieur des enfants doit primer dans toutes les décisions qui les concernent fait l'objet d'un 

large consensus, notamment en droit international (Neulinger et Shuruk, précité, § 135, etXc. Lettonie, 

précité, § 96). Cet intérêt n'est certes pas déterminant a lui seul, mais il faut assurément lui accorder un 

poids important. Pour accorder a l'intérêt supérieur des enfants qui sont directement concernés une 

protection effective et un poids suffisant, les organes décisionnels nationaux doivent en principe 

examiner et apprécier les éléments touchant a la commodité, a la faisabilité et a la proportionnalité (...)" 

(EHRM, 3 oktober 2014, Jeunnesse t. Nederland) 

 

Het Hof benadrukt dat het belang van het kind een essentiële overweging vormt die moet worden 

meegenomen in de belangenafweging vereist onder artikel 8 van het EVRM. Hoewel het belang van het 

kind op zich niet beslissend is, moet aan dit belang een zeker gewicht worden toegekend. Dit betekent 

dat nationale overheden aandacht moeten besteden aan elementen met betrekking tot de 
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uitvoerbaarheid, haalbaarheid, proportionaliteit van een verblijfs- en of verwijderingsmaatregel die wordt 

getroffen ten aanzien van een ouder en deze moeten beoordelen in het licht van het belang van de 

betrokken kinderen. In casu zijn beide kinderen van het gezin van verzoekster verblijfsgerechtigd in 

België en is het jongste kind heel jong (°10/11/16), waardoor er een grote afhankelijkheid is van beide 

ouders. Hij kan niet zonder de zorg van beide ouders. Er mag dan ook niet worden verwacht dat er een 

scheiding zou plaatsvinden met een van de ouders van minstens 9 maanden, louter omwille van een 

formele voorwaarde om de aanvraag in het land van herkomst in te dienen. 

 

3. 

 

Het uitvaardigen van het bevel om het grondgebied te verlaten, vormt een inmenging in de uitoefening 

van het recht van verzoekster op de eerbiediging van haar privéleven en familieleven, en kan in dit geval 

niet worden beschouwd als een maatregel die in een democratische samenleving noodzakelijk is voor 

de nationale veiligheid, de openbare veiligheid, 's lands economisch welzijn, het behoud van de orde en 

de voorkoming van strafrechtelijke overtredingen, de bescherming van de gezondheid of van de goede 

zeden of de bescherming van de rechten en vrijheden van andere personen. 

 

Zoals verzoekster reeds in onderhavig verzoekschrift reeds heeft opgemerkt, dient verwerende partij in 

haar motivatie steeds een afweging te maken van de belangen van enerzijds de betrokken aanvrager en 

anderzijds de Belgische Staat, teneinde het evenredigheidsbeginsel te respecteren (RvSt. 58.969, 1 

april 1996,TVR 1997, 29), hetgeen in casu duidelijk niet is gebeurd. 

 

Immers moet worden opgemerkt dat het eisen van verzoekster om alles en ieder in België zelfs tijdelijk 

achter te laten louter en alleen om de ontvankelijkheid van de aanvraag te verzekeren, in casu weinig 

redelijk is en geenszins in verhouding met het doel van de wet. Het doel van de wet beoogt namelijk de 

vreemdeling in zijn land van herkomst te houden alvorens hij een aanvraag tot gezinshereniging indient. 

Uit het verzoekschrift blijkt duidelijk dat het eisen van het indienen van het verzoek in het land van 

herkomst in het kader van de ontvankelijkheidsfase in disproportionaliteit staat met de ingrijpende 

gevolgen voor het privé- en gezinsleven van verzoekster. 

 

Dat andere onderdanen in Marokko met gelijkaardige omstandigheden zouden worden geconfronteerd, 

wordt door verwerende partij niet aangetoond en is derhalve een ongefundeerde mening, waarmee niet 

de minste rekening kan worden gehouden. 

 

Bovendien beperkt verwerende partij haar motivering aangaande het al dan niet verder kunnen 

functioneren van het gezin wanneer verzoekster naar het land van herkomst dient terug te keren, tot de 

materiële gevolgen voor het gezin, terwijl zij geenszins afdoende gemotiveerd heeft aangaande de 

emotionele (morele) gevolgen van de afwezigheid van verzoekster voor het gezin, niet in het minst voor 

de jongste telg van het gezin. Hierbij werd geen rekening gehouden met het feit dat de cruciale 

ontwikkeling van kinderen plaatsvindt gedurende hun eerste zes levensjaren en de aanwezigheid van 

beide ouders derhalve noodzakelijk moet worden geacht (zie onder meer Pieter J. van Strien, ‘Het 

creatieve genie: het geheim van de geniale mens’, Amsterdam University Press, 2016, p.372). De 

echtgenoot van verzoekster kan evenwel niet terugkeren naar Marokko, aangezien hij in die 

omstandigheden zijn werk zal verliezen, hetgeen weerom niet in het belang van de kinderen kan zijn. 

 

Het is duidelijk dat verweerster in de onontvankelijkheidsbeslissing alsook bij het nemen van het bevel 

om het grondgebied te verlaten geen afdoende rekening heeft gehouden met het privé- en gezinsleven 

van verzoekster. 

 

De vernietiging van de bestreden beslissingen, is dan ook op zijn plaats.” 

 

2.2.1. De materiële motiveringsplicht houdt in dat elke administratieve rechtshandeling moet worden 

gedragen door motieven die in feite juist en in rechte aanvaardbaar zijn en die daarom, naar aanleiding 

van het wettigheidstoezicht, moeten kunnen worden gecontroleerd (cf. RvS 7 december 2001, nr. 

101.624; RvS 28 oktober 2002, nr. 111.954; RvS nr. 221.938 van 8 januari 2013) De eerste bestreden 

beslissing steunt in casu op artikel 10, §1, 4° iuncto artikel 12bis van de vreemdelingenwet, zodat de 

materiële motivering in het licht van deze bepalingen moet worden beoordeeld. De Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) 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 
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feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar 

besluit is gekomen.  

De artikelen 10, §1, 4°, en 12bis van de vreemdelingenwet, op grond waarvan de eerste bestreden 

beslissing werd genomen, zoals van kracht op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing, 

luiden als volgt:  

 

Artikel 10 van de vreemdelingenwet:  

 

“§ 1 Onder voorbehoud van de bepalingen van artikelen 9 en 12, zijn van rechtswege toegelaten om 

meer dan drie maanden in het Rijk te verblijven: 

(…) 

4° de volgende familieleden van een vreemdeling [die sedert minimaal twaalf maanden toegelaten of 

gemachtigd is tot een verblijf van onbeperkte duur in het Rijk of sedert minimaal twaalf maanden 

gemachtigd is om er zich te vestigen. 

Die termijn van twaalf maanden vervalt indien de echtelijke band of het geregistreerde partnerschap 

reeds bestond voor de vreemdeling die vervoegd wordt, in het Rijk aankwam of indien zij een 

gemeenschappelijk minderjarig kind hebben. Deze voorwaarden met betrekking tot de aard van het 

verblijf en de duur van het verblijf zijn niet van toepassing indien het familieleden betreft van een 

vreemdeling die overeenkomstig artikel 49, § 1, tweede of derde lid, of artikel 49/2, §§ 2 of 3, als 

begunstigde van een internationale beschermingsstatus tot een verblijf in het Rijk is toegelaten : 

– de buitenlandse echtgenoot of de vreemdeling waarmee een geregistreerd partnerschap gesloten 

werd dat als gelijkwaardig beschouwd wordt met het huwelijk in België, die met hem komt samenleven, 

op voorwaarde dat beiden ouder zijn dan eenentwintig jaar. Deze minimumleeftijd wordt echter 

teruggebracht tot achttien jaar wanneer, naargelang het geval, de echtelijke band of dit geregistreerd 

partnerschap, reeds bestond vóór de vreemdeling die vervoegd wordt, in het Rijk aankwam; 

– hun kinderen, die met hen komen samenleven alvorens zij de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt 

en alleenstaand zijn; 

– de kinderen van de vreemdeling die vervoegd wordt, van diens echtgenoot of van de geregistreerde 

partner bedoeld in het eerste streepje, die met hen komen samenleven alvorens zij de leeftijd van 

achttien jaar hebben bereikt en alleenstaand zijn, voor zover de vreemdeling die vervoegd wordt, zijn 

echtgenoot of de bedoelde geregistreerde partner over het recht van bewaring beschikt en de kinderen 

ten laste zijn van hem of diens echtgenoot of deze geregistreerde partner en, indien het recht van 

bewaring wordt gedeeld, op voorwaarde dat de andere houder van het recht van bewaring zijn 

toestemming heeft gegeven; 

(…)” 

 

Artikel 12bis van de vreemdelingenwet:  

 

“§ 1 De vreemdeling die verklaart dat hij zich in één der in artikel 10 voorziene gevallen bevindt, moet 

zijn aanvraag indienen bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger die bevoegd is 

voor zijn woonplaats of zijn verblijfplaats in het buitenland. 

In de volgende gevallen kan hij zijn aanvraag echter indienen bij het gemeentebestuur van zijn 

verblijfplaats: 

(…) 

3° indien hij zich bevindt in buitengewone omstandigheden die hem verhinderen terug te keren naar zijn 

land om het op grond van artikel 2 vereiste visum te vragen bij de bevoegde Belgische diplomatieke of 

consulaire vertegenwoordiger en alle in § 2 bedoelde bewijzen overmaakt, evenals een bewijs van zijn 

identiteit; 

(…)” 

 

Op grond van artikel 10 van de vreemdelingenwet is de echtgenoot van een derdelander met een 

onbeperkt verblijf van rechtswege toegelaten om meer dan drie maanden in het Rijk te verblijven, mits 

hij evenwel voldoet aan bepaalde voorwaarden. Artikel 12bis, § 1, eerste lid, van de vreemdelingenwet 

voorziet verder dat de vreemdeling die zich in één van de in artikel 10 van de vreemdelingenwet 

voorziene gevallen bevindt, in beginsel zijn aanvraag in principe moet indienen bij de Belgische 

diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger die bevoegd is voor zijn woonplaats of zijn verblijfplaats in 

het buitenland. Hierop zijn enkele uitzonderingen voorzien, waaronder de situatie waarin de aanvrager 

zich bevindt in buitengewone omstandigheden die hem verhinderen terug te keren naar zijn land van 

herkomst om aldaar het vereiste visum te vragen en hij alle vereiste bewijzen overmaakt, zoals wordt 

gesteld in artikel 12bis, § 1, tweede lid, 3°, van de vreemdelingenwet. In casu werd de aanvraag om 

toelating tot verblijf onontvankelijk verklaard, wat betekent dat de buitengewone omstandigheden die de 
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verzoekende partij heeft ingeroepen om te verantwoorden waarom zij geen aanvraag vanuit haar land 

van herkomst kan indienen, niet werden aanvaard of bewezen. Vooraleer te onderzoeken of er 

voldoende grond is om een toelating tot verblijf toe te kennen, dient de gemachtigde na te gaan of de 

verzoekende partij aanvaardbare buitengewone omstandigheden heeft ingeroepen. De appreciatie van 

de feitelijke gegevens ter beoordeling van zulke buitengewone omstandigheden is in de eerste plaats 

een zaak van de overheid. Wat buitengewone omstandigheden zijn in de zin van artikel 12bis, § 1, 

tweede lid, 3°, van de vreemdelingenwet wordt niet gedefinieerd in de vreemdelingenwet.  

 

In haar “verzoekschrift tot gezinshereniging” d.d. 23 oktober 2017 voerde verzoekster de volgende 

buitengewone omstandigheden aan:  

 

- Verzoekster verblijft met hun kind meer dan een jaar in België bij haar echtgenoot en zijn kind uit 

zijn vorige relatie;  

- Verzoeksters echtgenoot gaat werken, zodat verzoekster instaat voor het huishouden. Indien zij 

terugkeert naar Marokko zal de echtgenoot minder moeten werken of kinderopvang moeten 

betalen;  

- Verzoekster heeft inmiddels haar leven in België opgebouwd en heeft hier het centrum van haar 

belangen;  

- Deze elementen worden verbonden aan artikel 8 van het EVRM. 

 

In de eerste bestreden beslissing heeft de verwerende partij hierop het volgende geantwoord:  

 

“In deze motivering schuilen geen buitengewone omstandigheden die betrokkene verhinderen om 

tijdelijk terug te keren naar het land van herkomst om een D- visum gezinshereniging aan te vragen. Het 

feit dat betrokkene een gezin vormt met haar echtgenoot (S. M. RR (…)) en het echtpaar een zoontje 

heeft I. (RR …) wijst erop dat betrokkene daadwerkelijk een gezinsleven heeft en onderhoudt op het 

Belgisch grondgebied, wat hier in casu niet in vraag wordt getrokken. Uit het dossier van betrokkene 

blijkt dat nadat betrokkene in Marokko huwde, een visumaanvraag type C voor Spanje aangevraagd 

werd. Betrokkene kwam vervolgens het Schengengebied binnen op basis van dit toeristisch C - visum 

voor een kort bezoek aan Spanje , maar heeft zich op basis van dit soort type visum in België gevestigd. 

Betrokkene beoogde een lang verblijf en heeft getracht de Spaanse immigratiediensten te misleiden 

door een visum kort verblijf aan te vragen voor een ander land. Betrokkene voegde zich samen bij haar 

echtgenoot, werd zwanger, kreeg een kind en beroept zich hier nu op om geen D - visum 

gezinshereniging te moeten aanvragen in het land van herkomst. Betrokkene was zich bewust van haar 

illegale precaire situatie tijdens het verder uitbouwen van een gezinsleven en nestelde zich in illegaal 

verblijf. Deze redenering is de zaken op zijn kop zetten, uit illegaal verblijf kunnen geen rechten geput 

worden. Zij was duidelijk in staat te huwen en een visumaanvraag in te dienen in Marokko maar heeft 

nagelaten op basis van het juiste visum Type D te reizen en is vandaag verantwoordelijk voor de 

gevolgen van deze keuze. Uit deze historiek blijkt zeer duidelijk dat betrokkene in staat was haar 

visumaanvraag type D - gezinsherenging in te dienen via de bevoegde diplomatieke post en maar heeft 

getracht de procédure te omzeilen door naar België te reizen op basis van een Spaans toeristenvisum. 

Vanaf haar aankomst in België was het verblijf van betrokkene dus gekenmerkt door bedrog. 

 

Betrokkene beroept zich op Art 8 van het EVRM; een terugkeer naar het land van herkomst om aldaar 

een machtiging aan te vragen staat echter niet in disproportionaliteit ten aanzien van het recht op een 

gezins- of privéleven. De verplichting om terug te keren naar het land van herkomst betekent geen 

breuk van de familiale relaties maar enkel een eventuele tijdelijke verwijdering van het grondgebied wat 

geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Dit wordt bevestigd door het Europees 

Verdrag van de Mens (EVRM). Zo stelt de Raad voor Vreemdelingbetwistingen In zijn arrest dd. 

27.05.2009 stelt de 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)” Verder 

stelt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in zijn arrest met nummer 157 399 dd. 30.11.2015 het 

volgende: “De Raad dient op te merken dat hij zich bij de beoordeling van een grief betreffende artikel 

8EVRM houdt aan de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).(...) De 

omvang van de positieve verplichtingen die op de overheid rusten is evenwel afhankelijk van de 

precieze omstandigheden die eigen zijn aan elke individuele zaak. Wanneer het recht op een 

gezinsleven wordt ingeroepen in het kader van een betwisting over de verblijfswetgeving dient nog te 
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worden geduid dat de positieve verplichtingen van de overheid begrensd zijn. Een Staat heeft immers 

het recht om de toegang tot het grondgebied et controleren. Inzake immigratie heeft het EHRM er bij 

diverse aangelegenheden aan herinnerd dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor een 

vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een Staat waarvan zij geen onderdaan is binnen te 

komen of er te blijven. (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk §23EHRM 26 maart 1992 Beljoudi/Franrijk 

,§74 EHRM 18 februari 1991 Moustaquim /België§43) Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo 

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

vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van verblijf te respecteren en om de gezinshereniging op 

zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 2006,Rodrigues Da Silva en Hoogkamer /Nederland 

§39). Betrokkene toont niet aan hoe in haar geval artikel 8 van het EVRM geschonden zou worden. 

 

Het staat betrokkene vrij om alleen tijdelijk terug te keren naar Marokko dan wel zich te laten 

vergezellen door haar gezinsleden. Anderzijds wordt het hoger belang van de kinderen niet geschaad 

door de tijdelijke fysieke afwezigheid van 1 ouder, in dit geval kan betrokkene contact blijven 

onderhouden met haar gezin via de moderne communicatiekanalen. Haar echtgenoot zou moeten 

kunnen instaan voor de opvang van de kinderen buiten de gangbare schooluren, of er zelf zorg voor 

dragen. Hiervoor kan eveneens (indien nodig)beroep worden gedaan op bestaande instanties / 

organisaties, voor zover geen beroep kan worden gedaan binnen de vrienden en familiale kring. Een 

tijdelijke fysieke afwezigheid van 1 ouder betekent niet dat men niet meer zou kunnen functioneren als 

een gezin. Ook andere gezinnen worden met gelijkaardige gezinssituaties geconfronteerd en dienen 

hier een oplossing voor te vinden. Het feit dat de echtgenoot minder inkomsten zou hebben in geval van 

een tijdelijke afwezigheid van betrokkene kan niet aanvaard worden als een buitengewone 

omstandigheid die betrokkene kan toelaten om de bepalingen van de vreemdelingenwet naast zich neer 

te leggen. De echtgenoot heeft trouwens een inwonend kind van 18 jaar die mogelijk eveneens een 

steentje zou kunnen bijdragen om de tijdelijke afwezigheid van zijn stiefmoeder mee op te vangen en 

zijn halfbroertje mee zou kunnen verzorgen indien noodzakelijk. Het feit dat de echtgenoot werkt, dat 

betrokkene van goed gedrag is, enz zal verder positief zijn op het moment dat betrokkene haar 

aanvraag op geijkte wijze vanuit legaal verblijf indient en een beoordeling van haar verblijfsaanvraag ten 

gronde aan de orde van de dag is. De aangehaalde elementen vormen geen uitzonderlijke 

omstandigheden die aantonen waarom betrokkene de aanvraag vanuit illegaal verblijf kan indienen in 

plaats van via de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post in haar land van herkomst. Ook 

andere onderdanen van Marokko worden met gelijkaardige omstandigheden geconfronteerd en slagen 

erin de geijkte procédure te volgen. Betrokkene is geboren in april 1980 en is dus 37 jaar oud waarvan 

zij ongeveer 35 jaar in Marokko verbleven zou hebben. Het is ondenkbaar dat zij in haar land van 

herkomst geen familie -en vriendenkring meer heeft die een tijdelijke terugkeer kan vergemakkelijken. 

De aard van de sociale relaties die werden aangehaald met Belgen wegen niet op tegen de relaties in 

Marokko. De redenering dat betrokkene voor een korte tijd niet kan terugkeren naar Marokko gaat niet 

op. Het feit dat betrokkene vanuit illegaal verblijf een gezin gesticht heeft ontslaat haar niet van de 

wettelijke verplichtingen en verhinderen geenszins een terugkeer naar het land van herkomst teneinde 

haar aanvraag in te dien via de geijkte procédure. Betrokkene heeft zich op basis van een toeristisch 

visum gepoogd te vestigen en dient hier vandaag de gevolgen van te dragen. Er werden tenslotte geen 

medische elementen weerhouden die een tijdelijke terugkeer van betrokkene naar het land van 

herkomst belemmeren.” 

 

Verzoekster geeft in het middel aan het niet eens te zijn met deze beoordeling. Na een theoretische 

duiding van de aangevoerde rechtsregels wijst zij in concreto op het feit dat zij een gemeenschappelijk 

kind hebben en dat de echtgenoot een 17-jarige zoon heeft uit een eerste huwelijk. Waar verzoekster 

aanvoert dat geen rekening werd gehouden met de emotionele ontwikkeling van de kinderen en de 

ingrijpende gevolgen van een terugkeer naar Marokko en een eventuele scheiding, motiveert de eerste 

bestreden beslissing dat verzoekster zich doelbewust met een Spaans toeristenvisum in België heeft 

gevestigd en dat zij ervan op de hoogte was dat haar verblijf precair was. Deze elementen stellen haar 

dan ook niet vrij van het volgen van de gewone procedure, via het aanvragen van een visum voor 

gezinshereniging bij de bevoegde diplomatieke of consulaire post in het buitenland. Met betrekking tot 

artikel 8 van het EVRM motiveert de beslissing dat een terugkeer naar Marokko met het oog op die 

procedure slechts tijdelijk is en dat het feit dat haar echtgenoot tijdelijk minder inkomsten zou hebben 

indien hij meer gezinstaken zou waarnemen, geen buitengewone omstandigheid is die verzoekster 

vrijstelt van het volgen van de wettelijk voorziene procedure. Daarenboven is de inwonende zoon van 

verzoeksters echtgenoot reeds zeventien jaar zodat hij indien nodig zijn vader kan bijstaan in de 

huishoudelijke taken. Verzoekster heeft bovendien tot de leeftijd van 36 jaar in Marokko gewoond, zodat 

kan worden verondersteld dat zij er nog een (familiaal) netwerk heeft dat een tijdelijke terugkeer kan 

vergemakkelijken.  
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2.2.2. Verzoeksters betoog met betrekking tot het redelijkheids- en het evenredigheidsbeginsel wordt 

verbonden aan verzoeksters recht op een gezinsleven en kan niet los worden gezien van verzoeksters 

grieven in het licht van artikel 8 van het EVRM.  

 

In casu wordt door de verwerende partij niet betwist dat er sprake is van een effectief gezinsleven in de 

zin van artikel 8 van het EVRM. Verzoekster werd evenwel niet eerder gemachtigd of toegelaten tot een 

verblijf op het grondgebied, zodat er sprake is van een situatie van eerste toelating.  

 

Hierbij oordeelt het EHRM dat er geen toetsing geschiedt aan de hand van het tweede lid van artikel 8 

van het EVRM, maar 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 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 van het EVRM (EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 108; zie ook EHRM 17 

april 2014, Paposhvili/België, § 142).   

 

Hoewel artikel 8 van het 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 van het 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). 

 

Uit de hoger aangehaalde motivering van de bestreden beslissing blijkt dat in de eerste bestreden 

beslissing wel degelijk rekening werd gehouden met het recht op gezinsleven. Waar verzoekster 

aanvoert dat deze beoordeling kennelijk onredelijk is, toont zij niet aan dat niet met alle elementen die zij 

aanvoerde rekening werd gehouden. Met het aangeven het niet eens te zijn met de motieven van de 

bestreden beslissingen, maakt zij nog geen schending van het redelijkheids- of het 

evenredigheidsbeginsel aannemelijk. De Raad benadrukt in dit opzicht dat de eerste bestreden 

beslissing geen absoluut verbod inhoudt om het Belgische grondgebied binnen te komen en er te 

verblijven. De bestreden beslissing leidt evenmin tot een definitieve verwijdering. De verplichting om 

terug te keren naar het land van herkomst om aldaar een verblijfsaanvraag in te dienen, houdt in wezen 

enkel een tijdelijke verwijdering van het grondgebied in, zoals in de bestreden beslissing terecht wordt 

aangegeven. De verzoekende partij heeft immers de mogelijkheid, zo niet het recht, om terug te keren 

op het ogenblik dat voldaan is aan de in de vreemdelingenwet bepaalde vereisten. Uit artikel 10, §1, 4°, 

van de vreemdelingenwet blijkt duidelijk dat de verzoekende partij van rechtswege toegelaten is tot 

verblijf in functie van gezinshereniging met haar partner voor zover zij aan de wettelijk gestelde 

verblijfsvoorwaarden voldoet en voor zover zij haar aanvraag in het land van herkomst indient 

overeenkomstig artikel 12bis, § 2, van de vreemdelingenwet. Wat betreft de tijdelijkheid van de 
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verwijdering moet worden opgemerkt dat uit artikel 12bis, § 2, van de vreemdelingenwet tevens volgt dat 

wanneer de verzoekende partij haar aanvraag om toelating tot verblijf indient in het buitenland, de 

beslissing met betrekking tot de toelating tot verblijf, d.i. de visumaanvraag, zo snel mogelijk en ten 

laatste zes maanden volgend op de datum van indiening van de aanvraag wordt getroffen en betekend. 

Enkel in complexe gevallen is een verlenging van de behandelingstermijn mogelijk, maar de 

maximumduur daarvan wordt op negen maanden gesteld. Van een scheiding van onbepaalde tijd kan 

dan ook bezwaarlijk gewag worden gemaakt. De verzoekende partij toont niet aan dat er elementen 

aanwezig zijn die wijzen op bijzondere omstandigheden die verbanden houden met het complexe 

karakter van de aanvraag. De verzoekende partij toont niet concreet aan dat de tijdelijke verwijdering, 

met het oog op het vervullen van de noodzakelijke formaliteiten ter voldoening van de wettelijke 

bepalingen, haar gezinsleven in die mate zal verstoren dat er sprake kan zijn van een schending van 

artikel 8 van het EVRM.  

 

Waar verzoekster verwijst naar de belangen van de kinderen, merkt de Raad op dat de zoon van 

verzoeksters echtgenoot 17 of 18 jaar is en tot aan verzoeksters komst naar België geen gezin vormde 

met verzoekster. Verzoekster maakt niet aannemelijk waarom de aanwezigheid van haar stiefzoon in 

België een tijdelijke terugkeer in de weg zou staan. Wat betreft de jongste zoon, toont verzoekster niet 

aan waarom het kind de moeder niet zou kunnen vergezellen, dit temeer nog in het licht van de 

vaststelling dat de zoon, gelet op zijn zeer jonge leeftijd, niet leerplichtig is. Zoals reeds aangehaald, 

brengt de verplichting om de aanvraag tot gezinshereniging in het land van herkomst in te dienen geen 

definitieve scheiding met zich mee en beschikt de verwerende partij in beginsel over een termijn van zes 

maanden om de aanvraag te behandelen. Daarenboven kan het contact in die periode worden 

onderhouden door middel van moderne communicatiemiddelen, zoals in de bestreden beslissing ook 

terecht wordt gemotiveerd.  

 

Verzoekster toont geen ernstige hinderpalen aan die aanleiding geven tot een positieve verplichting in 

het licht van artikel 8 van het EVRM. Gelet op deze vaststellingen toont verzoekster ook geen schending 

aan van het redelijkheids- of het zorgvuldigheidsbeginsel.  

 

Waar verzoekster zich in het middel verder nog richt ten aanzien van de beoordeling van het bevel om 

het grondgebied te verlaten, blijkt uit de stukken van het administratief dossier dat pas werd besloten tot 

de afgifte van het bevel nadat werd gestatueerd omtrent het verzoek om gezinshereniging. Het bevel om 

het grondgebied te verlaten is in casu een volgbeslissing van de eerste bestreden beslissing, zodat 

dezelfde beoordeling eraan voorafgaat. Met betrekking tot de beoordeling van het gezinsleven in het 

kader van de afgifte van het bevel om het grondgebied te verlaten, kan worden verwezen naar 

hogerstaande bespreking.  

 

Het middel is niet gegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel aangevoerd dat tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissingen kan leiden. 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.  

 

4. Kosten 

 

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

partij.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 
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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 zestien januari tweeduizend negentien door: 

 

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. VERHAERT 

 


