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 nr. 218 287 van 14 maart 2019 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M. GROUWELS 

Adolphe Lacomblélaan 59-61 bus 5 

1030 BRUSSEL 

  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 VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Filipijnse nationaliteit te zijn, op 31 oktober 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 24 september 2018 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

Gezien titel Ibis, 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 tot vaststelling van het rolrecht van 6 november 2018 met refertenummer 80071. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 7 januari 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 februari 2019. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat B. DE SCHUTTER, die loco advocaat M. GROUWELS 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaten C. DECORDIER 

en T. BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

“bevel om het grondgebied te verlaten  

 

De heer/mevrouw : naam en voornaam: R.,M. 

geboortedatum: 10.11.1990  
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(...) 

nationaliteit: Filipijnen  

 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het ten voile toepassing. tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar 

toe te begeven, binnen de 7 (zeven) dagen na de kennisgeving.  

 

REDEN VAN DE BESLISSING: Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toe-

passing 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: 

 

 Artikel 7  

 

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

(...) 

Geen geldig visum of geldig visumvervangend verblijfsdocument: de overgemaakte Nederlandse 

verblijfskaart is maar geldig tot 05/08/2011. 

Bovendien geeft het feit dat betrokkene samenwoont met haar partner haar niet automatisch recht op 

verblijf. 

Ook het feit dat betrokkene zwanger is, geeft haar niet automatisch recht op verblijf. 

Ook het feit dat er een ontvangstbewijs/verklaring van wettelijke samenwoonst en/of een huwelijks-

aangifte werd opgesteld, geeft betrokkene niet automatisch recht op verblijf. 

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

land van herkomst of naar het land waar betrokkene een lang verblijf geniet, om op een later tijdstip 

legaal naar België terug te keren, niet in disproportionaliteit staat ten aanzien van het recht op een 

gezins-en privéleven. In zijn arrest (nr. 27.844) dd. 27.05.2009 stelt de Raad voor Vreemdeling-

betwistingen het volgende: «De Raad wijst er verder op dat artikel 8 van het EVRM niet als een 

vrijgeleide kan beschouwd worden dat betrokkene 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 verzoekster op,  

 

“Schending van Artikel 8 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van mens en van de 

fundamentele vrijheden van 4.11.1950 (hierna het E.V.R.M) 

Artikel 41, §2 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna "het Handvest") 

Artikelen 7, alinea 1,1°, 62, §2 en 74/13 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 

Artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de formele motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen 

De zorgvuldigheidsplicht 

Het beginsel audi ateram partem” 

 

Verzoeker betoogt als volgt: 

 

“Eerste onderdeel: schending van het beginsel audi alteram partem 

De bestreden beslissing past de Terugkeerrichtlijn toe; artikel 7 van de Vreemdelingenwet, die de 

wettelijke grondslag vormt voor de bestreden beslissing, zet inderdaad deze richtlijn om in Belgisch 

recht. 

  

Artikel 41, §2, van het Handvest alsmede het algemeen beginsel van administratief recht audi alteram 

partem verplichten de administratie om eenieder waartegen een maatregel overwogen wordt, die haar of 

hem nadelig zou kunnen beïnvloeden, op voorhand te horen; en het gelijklopend recht van deze 

persoon om gehoord te worden voordat zulke beslissing wordt genomen. 

In deze mate zijn de waarborgen, vastgesteld in het Handvest, in casu van toepassing. 
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Hieruit vloeit dus voort dat het onbetwistbaar is dat het bevel om het grondgebied te verlaten, dat aan 

verzoekster werd betekend, haar benadeelt daar het minstens een onderbreking betekent van haar 

gezinsleven met haar partner, en dit voor een onbepaalde duur. 

Voorts is verzoekster zwanger. 

Overigens had verzoekster, indien zij opgeroepen en verhoord was geweest door de Dienst 

Vreemdelingenzaken, elementen kunnen doen gelden die van aard waren om op de tussen te komen 

beslissing een invloed te hebben. 

Zo had zij kunnen aangeven dat de bevalling voor begin februari verwacht wordt, en dat als ze nu naar 

de Filipijnen moet terugkeren, haar partner de bevalling niet zal kunnen bijwonen. Hij zal ook voor 

meerdere maanden van verzoekster en hun baby gescheiden worden. De heer [V.] werkt immers als 

zelfstandige en kan derhalve België niet voor een lange tijd verlaten. 

Er bestaat ook geen garantie dat verzoekster en haar baby tot passende medische zorgen in de 

Filipijnen toegang zullen hebben, aangezien ze het land al lang geleden heeft verlaten. 

Om deze redenen is het duidelijk dat de bestreden beslissing een aanslag is op het gezinsleven van 

verzoekster, haar verloofde en hun ongeboren kind. 

Indien zij gehoord was geweest, had verzoekster deze elementen kunnen laten gelden (in het bijzonder 

de stand van haar zwangerschap) , die mogelijks tot een andere beslissing hadden kunnen leiden. 

Uit het administratief dossier blijkt enkel dat de tegenpartij door de gemeente op de hoogte van de 

relatie tussen verzoekster en de heer [V.] en van haar zwangerschap werd gebracht (zie mail dd. 

11.9.2018). Er werd geen grondig en individueel onderzoek gedaan van het familieleven van 

verzoekster en van de gevolgen in geval van terugkeer naar de Filipijnen. 

De rechtspraak van uw Raad, zowel van de Nederlandstalige als van de Franstalige kamers, beschouwt 

tevens dat een beslissing genomen in schending van artikel 41, § 2 van het Handvest en van het 

beginsel audi alteram partem, o.m., niet correct gemotiveerd is, indien het verhoor van de verzoeker het 

bestuur had kunnen leiden tot het nemen van een andere beslissing. 

  

Zo heeft uw Raad, in een arrest gelijkaardig aan huidige zaak, het volgende gesteld : 

« 3.3.2.3. Het hoorrecht, zoals neergelegd in artikel 41 van het Handvest dat het recht op behoorlijk 

bestuur waarborgt, verzekert het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens dhem een voor 

hem nadelige individuele maatregel wordt genomen. De Raad wijst er op dat volgens vaste rechtspraak 

van het Hof van Justitie het hoorrecht een algemeen beginsel van Unierecht vormt (HvJ 22 november 

2012, C-277/11, M.M., ro. 81-82). 

Het hoorrecht maakt tevens deel uit van de grondrechten die bestanddeel zijn van de rechtsorde van de 

Unie en die verankerd zijn in het Handvest. 

Dit hoorrecht dient niet enkel door de instellingen van de Unie te worden erkend, maar aangezien het 

een algemeen beginsel van het Unierecht betreft, ook door de overheidsinstanties van alle lidstaten 

wanneer zij beslissingen nemen die binnen de werkingssfeer van het Unierecht vallen, zelfs al schrijft de 

toepasselijke regelgeving een dergelijke formaliteit niet expliciet voor (Zie artikel 51 van het Handvest en 

de toelichtingen bij het Handvest van de grondrechten Pb.C. 14 december 2007, afl. 303; Zie ook HvJ, 

18 december 2008, C-349/07, Sopropé, ro. 38 en HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., ro. 86.) 

Het hoorrecht kent een algemene toepassing. Het Hof heeft steeds gewezen op het belang van het 

recht om te worden gehoord en op de zeer ruime strekking ervan in de rechtsorde van de Unie. Vaste 

rechtspraak van het Hof stelt dan ook dat dit hoorrecht van toepassing is in iedere procedure die tot een 

bezwarend besluit kan leiden, d.i. een besluit dat de belangen van de betrokken persoon ongunstig kan 

beïnvloeden (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., ro. 85 en de daar aangehaalde rechtspraak). 

In casu wordt aan de verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten opgelegd, in toepassing van 

artikel 7 van vreemdelingenwet. 

Het wordt door de verwerende partij niet betwist dat deze bepaling een gedeeltelijke omzetting vormt 

van artikel 6 van de richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese 

Unie van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de 

terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (Pb.L. 24 

december 2008, afl. 348, 98 e.v.) (Parl.St. Kamer, 2011-2012, nr 53K1825/001, 23). In de huidige stand 

van de procedure lijkt niet te kunnen worden uitgesloten dat dit bevel om het grondgebied te verlaten als 

een bezwarend besluit moet worden aangemerkt dat de belangen van de betrokken vreemdeling 

ongunstig kan beïnvloeden. 

Het hoorrecht zoals gewaarborgd door artikel 41 van het Handvest lijkt in casu derhalve van toepassing. 

Of er sprake is van een schending van het hoorrecht, moet worden beoordeeld aan de hand van de 

specifieke omstandigheden van elk geval, met name de aard van de betrokken handeling, de context 

van de vaststelling ervan en de rechtsregels die de betrokken materie beheersen (HvJ 10 september 

2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 34). 
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De Raad stelt vast dat de voorwaarden waaronder het hoorrecht van vreemdelingen m.b.t. het opleggen 

van een bevel om het grond gebied te verlaten moet worden gewaarborgd, noch de gevolgen van 

schending van dit hoorrecht door het Unierecht, met name richtlijn 2008/115/EG, zijn vastgesteld. Hierin 

kan de verwerende partij worden bijgetreden. 

  

Volgens vaste rechtspraak van het Hof worden bijgevolg deze voorwaarden en deze gevolgen door het 

nationale recht bepaald, in overeenstemming met het gelijkwaardigheidsbeginsel en het effectiviteits-

beginsel. Deze procedurele autonomie voor Lidstaten betekent echter niet dat de wijze van uitoefening 

ervan niet met het Unierecht in overeenstemming hoeft te zijn en met name afbreuk mag doen aan het 

nuttig effect van de betrokken richtlijn, in casurichtlijn 2008/115/EG (HvJ 10 september 2013, C-383/13 

PPU, M.G. e.a., ro. 35-36). 

Het is dus in de algehele context van de rechtspraak van het Hof over het hoorrecht en het stelsel van 

de terugkeerrichtlijn, dat lidstaten in het kader van hun procedurele autonomie de voorwaarden moeten 

vaststellen waaronder het hoorrecht moet worden gewaarborgd en de gevolgen uit de schending van dit 

hoorrecht moeten trekken (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 37). 

De Raad stelt evenwel vast dat de voorwaarden waaronder het hoorrecht van vreemdelingen m.b.t. de 

besluitvorming inzake het afleveren van een terugkeerbesluit, zijnde het bevel om het grondgebied te 

verlaten, moet worden gewaarborgd, noch de gevolgen van de schending van dit hoorrecht door 

nationale regelgeving zijn vastgesteld. 

Het gegeven dat de toepasselijke regelgeving, Unierechtelijk dan wel nationaalrechtelijk, een dergelijke 

formaliteit niet voorschrijft, mag echter geen afbreuk doen aan het nuttig effect van de betrokken richtlijn 

2008/115/EG. 

In dit verband dient tevens te worden gewezen op het bepaalde in artikel 74/13 van de vreemdelingen-

wet, waarin uitdrukkelijk is voorzien dat bi) het nemen van een beslissing tot verwijdering de minister of 

zijn gemachtigde rekening houdt met het hoger belang van het kind, het gezins-en familieleven en de 

gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land. Deze bepaling vormt overigens 

de omzetting van artikel 5 van de terugkeerrichtlijn en lijkt een individueel onderzoek noodzakelijk te 

maken. 

In die optiek kan de verwerende partij niet worden gevolgd waar zij stelt dat de verzoekende partij uit 

eigen initiatief en via de geijkte wegen alle nuttige inlichtingen had moeten verschaffen. 

Opdat de verplichting tot het voeren van een individueel onderzoek in het kader van artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet, als omzetting van artikel 5 van richtlijn 2008/115/EG, een nuttig effect kent, dient de 

betrokken vreemdeling in staat te worden gesteld naar behoren en daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar 

te maken in het kader van een administratieve procedure waarbij een bevel om het grondgebied te 

verlaten wordt afgeleverd, aangezien in de huidige stand van de procedure niet kan worden uitgesloten 

dat een dergelijk besluit de belangen van een vreemdeling aanmerkelijk ongunstig kan beïnvloeden. 

De Raad wijst er op dat luidens vaste rechtspraak van het Hof een schending van de rechten van de 

verdediging, in het bijzonder het hoorrecht, naar Unierecht pas tot nietigverklaring van het na afloop van 

de administratieve procedure genomen besluit leidt, wanneer deze procedure zonder deze 

onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. 

e.a., ro. 38 met verwijzing naar de arresten van 14 februari 1990, Frankrijk/Commissie, C 301/87, 

Jurispr. blz. I 307, punt 31; 5 oktober 2000, Duitsland/Commissie, C 288/96, Jurispr. blz. I 8237, punt 

101; 1 oktober 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Raad, C 141/08 P, Jurispr. blz. 

I 9147, punt 94, en 6 september 2012, Storck/BHIM, C 96/11 P, punt 80). 

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

administratieve procedure, in dit geval de besluitvorming inzake het afleveren van een bevel om het 

grondgebied te verlaten, een schending van het hoorrecht oplevert. Voorts is niet elk verzuim om het 

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

leidt (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 39). In deze kan de verwerende partij 

worden gevolgd. 

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

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

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

andere afloop had kunnen hebben, met name omdat verzoeker in casu specifieke omstandigheden had 

kunnen aanvoeren die na een individueel onderzoek het afleveren van een bevel om het grondgebied te 

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

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

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

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

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

argumenten kunnen worden betrokken op een mogelijke schending van artikel 8 van het EVRM zodat 
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het in de huidige stand van het geding op het eerste gezicht aannemelijk wordt gemaakt dat de thans 

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

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

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

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

het grondgebied te verlaten een andere afloop had kunnen hebben. 

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

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

zijn in de besproken mate ernstig. » 1 

Uit wat voorafgaat vloeit dus voort dat door verzoekser niet te hebben gehoord vóór het nemen van de 

bestreden beslissing, de tegenpartij de wettelijke bepalingen en beginselen geviseerd in het middel 

heeft geschonden, o.m. art. 41, § 2 van het Handvest, het algemeen rechtsbeginsel audi alteram partem 

en de wettelijke bepalingen en beginselen i.v.m. de formele motiveringsplicht. 

Tweede onderdeel: schending van de motiveringsplicht en van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet 

Artikel 74/13 Vreemdelingenwet leest als volgt: 

« 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. (eigen vetzetting)» 1 R.v.V., arrest nr. 126.158 van 24juni 2014. Wij 

onderlijnen. 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de overheid zich op afdoende wijze dient te informeren over 

alle relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. 

Verzoekster roept daarnaast ook een schending in van artikel 8 EVRM. Sedert de arresten van de 

algemene vergadering van Uw Raad dd. 17.02.2011 wordt er in dit geval in de eerste plaats onderzocht 

of er sprake is van een gezinsleven. Dit is een feitenkwestie. 

Dit kan in casu niet worden betwist. 

Verzoekster heeft sinds 2017 een relatie met de heer [V.], van Belgische nationaliteit. Ze wonen samen 

en verwachten een kind. 

Nu in casu vaststaat dat verzoekster in België een gezinsleven heeft, moet er worden nagegaan of 

tegenpartij, die middels de bestreden beslissing een einde maakt aan het verblijf van verzoekster in 

België, voorzien is bij wet, een legitiem doel nastreeft voorzien in artikel 8 EVRM tweede lid en 

noodzakelijk is in een democratische samenleving. 

Het komt tegenpartij toe om te bewijzen dat zij overgegaan zijn tot een balansafweging tussen de 

individuele belangen van verzoeker en de belangen van de Staat. 

In het geval dat verzoekster het grondgebied moet verlaten, zal haar relatie met haar verloofde 

hieronder lijden. Verzoekster zal ook zonder haar partner, die de vader is van haar ongeboren kind, 

bevallen in een land dat zij zeven jaar geleden heeft verlaten. 

Om deze redenen is het duidelijk dat de bestreden beslissing een aanslag is op het gezinsleven van 

verzoekster, haar verloofde en haar ongeboren kind. 

De tegenpartij heeft geen grondig en individueel onderzoek van het gezinsleven van verzoekster 

gedaan. 

In de bestreden beslissing heeft tegenpartij enkel gesteld dat het feit dat verzoekster met haar partner 

samenwoont, en dat verzoekster zwanger is haar geen automatisch recht op verblijf geeft. 

Deze motivatie kan niet als afdoende in de zin van art. 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 beschouwd 

worden. De onvoldoende motivatie van de bestreden beslissing verschaft verzoekster immers geen 

inzicht in de redenen waarom in casu haar gezinsleven en haar zwangerschap haar geen recht op 

verblijf geven. 

In deze mate heeft de tegenpartij haar formele motiveringsplicht niet nageleefd. 

Bovendien blijkt niet uit de bestreden beslissing dat de tegenpartij tot een concrete balansafweging 

tussen de individuele belangen van verzoekster en de belangen van de Belgische Staat is overgegaan. 

De laatste paragraaf van de beslissing bestaat uit algemene en stereotype vaststellingen, die ook niet 

op een concreet onderzoek van de situatie van verzoekster wordt gesteund. 

Artikel 8 EVRM, evenals artikel 74/13 Vreemdelingenwet stellen duidelijk dat er bij het nemen van een 

verwijderingsmaatregel rekening dient te worden gehouden met het recht op privé- en gezinsleven. 

Doordat tegenpartij geen rekening houdt met de informatie aangaande de gezinstoestand van 

verzoekster, hoewel zij hiervan voorafgaandelijk op de hoogte werden gebracht zoals blijkt uit de 

bestreden beslissing, schendt de bestreden beslissing artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, in 

samenhang gelezen met artikel 8 EVRM.” 

 

2.2. Het middel is onontvankelijk voor zover de schending wordt opgeworpen van artikel 7, eerste lid, 1° 

van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 
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en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet). Immers ontbeert het verzoek-

schrift een uitleg over de wijze waarop de bestreden beslissing voormelde wetsbepaling schendt. 

 

2.3. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en in artikel 62, § 2 van de 

Vreemdelingenwet heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voornoemde artikelen verplichten de overheid in 

de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen 

en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). De 

bestreden beslissing bevat duidelijk de juridische en feitelijke motieven waarop ze steunt. Waar 

verzoekster opwerpt dat de motivering van de bestreden beslissing haar geen inzicht verschaft in de 

reden waarom haar gezinsleven en zwangerschap haar geen recht op verblijf geven, ziet de Raad niet 

in wat de grondslag is van deze verwachting. Verzoekster heeft geen aanvraag ingediend tot erkenning 

van een recht op verblijf. Verzoekster kan, gelet op wat in de bestreden beslissing kan worden gelezen, 

niet dienstig voorhouden dat de bestreden beslissing geen balansafweging maakt in het licht van artikel 

8 van het EVRM. Uit de bestreden beslissing blijkt duidelijk dat ze motiveert over de elementen die 

verzoeksters zaak kenmerken, zijnde een partner met wie ze samenwoont en een zwangerschap. De 

motivering van de bestreden beslissing kan dan ook bezwaarlijk als algemeen of stereotiep bestempeld 

worden. Zelfs indien dit zo zou zijn, houdt dit niet in dat de motivering van de bestreden beslissing niet 

afdoende is. De Raad stelt verder vast dat de verzoekende partij de motieven die aan de grondslag 

liggen van de bestreden beslissing ook kent nu zij deze aan een inhoudelijk onderzoek onderwerpt in 

een middel, zodat is voldaan aan de formele motiveringsplicht. Het middel dient derhalve te worden 

behandeld vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet 

bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze 

overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die 

correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101.624).   

 

Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht houdt in dat de administratie bij het nemen van een beslissing 

moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

2.4. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft meermaals gesteld dat artikel 41 van het Handvest 

van de grondrechten van de Europese Unie waarnaar verzoekster verwijst, niet is gericht tot de lidstaten 

maar uitsluitend tot de instellingen, organen en instanties van de Unie. De vreemdeling kan er bijgevolg 

geen recht aan ontlenen om te worden gehoord (HvJ 11 december 2014, Boudjlida, C-249/13; HvJ 5 

november 2014, Mukaburega, C-166/13; HvJ 17 juli 2014, Ys e.a., C-141/12 en C-372/12). Het Hof van 

Justitie heeft in de voornoemde arresten echter ook gesteld dat het recht om te worden gehoord wel 

integraal deel uitmaakt van de rechten van de verdediging, die een algemeen beginsel van Unierecht 

zijn. Het Hof heeft eveneens herhaaldelijk opgemerkt dat schending van de rechten van de verdediging, 

in het bijzonder het recht om te worden gehoord, naar Unierecht pas tot nietigverklaring van het na 

afloop van de administratieve procedure genomen besluit leidt, wanneer deze procedure zonder deze 

onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben. Het beginsel ‘audi alteram partem’ kent 

dezelfde inhoud (RvS 28 oktober 2016, nr. 236.329).   

 

2.5. Uit de bestreden beslissing blijkt dat rekening wordt gehouden met verzoeksters persoonlijke 

situatie, zijnde het feit dat ze zwanger is en dat ze samenwoont met haar partner. In de bestreden 

beslissing wordt in dit verband een afweging gemaakt in het licht van artikel 8 van het EVRM. 

Verzoekster kan dan ook niet dienstig opwerpen dat artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet en de 

zorgvuldigheidsplicht geschonden werden door de verwerende partij omdat ze geen rekening zou 

hebben gehouden met haar gezins- en familieleven.    

 

2.6. Blijkens het administratief dossier werd verzoekster niet gehoord door de verwerende partij alvorens 

ze de bestreden beslissing trof. De elementen die verzoekster zou hebben aangebracht, mocht ze door 

de verwerende partij zijn gehoord, zouden echter niet tot een andersluidende beslissing hebben geleid. 

Dat verzoekster zwanger is en samenwoont met haar partner is immers gekend door de verwerende 

partij en zij heeft hier blijkens de bestreden beslissing ook rekening mee gehouden en hierover 
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gemotiveerd. Dat de bron van de betrokken informatie de gemeente betreft in plaats van verzoekster is 

in deze irrelevant.   

 

2.7. Waar verzoekster opwerpt dat ze de verwerende partij zou hebben meegedeeld dat de bevalling 

voor “begin februari” wordt verwacht, dat als ze naar haar land van herkomst moet terugkeren haar 

partner de bevalling niet zal kunnen bijwonen en dat er geen garantie is dat haar baby en zijzelf toegang 

zullen hebben tot passende medische zorgen, dient de Raad op te merken dat verzoekster geen belang 

meer heeft bij deze kritiek. Immers blijkt uit de stukken die ter terechtzitting worden neergelegd dat 

verzoekster in België is bevallen van haar baby op 19 december 2018. Het lange citaat uit een arrest 

van de Raad in een andere zaak kan geen afbreuk doen aan het voormelde. 

 

2.8. Voor wat betreft de aangevoerde schending van artikel 8 van het EVRM: dat verzoekster en haar 

partner samen met hun kind een gezinsleven leiden, wordt niet betwist. Wel wijst de Raad erop dat 

verzoeksters geval een eerste toelating betreft, nu haar geen bestaand verblijfsrecht werd ontnomen. 

De bestreden beslissing maakt, in tegenstelling tot wat verzoekster betoogt, geen einde aan haar 

verblijf, wel stelt deze het illegaal verblijf in het Rijk van verzoekster vast. In een situatie van eerste 

toelating gebeurt geen toetsing aan de hand van artikel 8, tweede lid van het EVRM, zodat verzoeksters 

betoog in dit verband niet dienstig is. 

 

2.9.  De bestreden beslissing stelt, “Wat de vermeende schending van art. 8 EVRM betreft kan worden 

gesteld dat de terugkeer naar het land van herkomst of naar het land waar betrokkene een lang verblijf 

geniet, om op een later tijdstip legaal naar België terug te keren, niet in disproportionaliteit staat ten 

aanzien van het recht op een gezins-en privéleven. (...) 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).” 

 

2.10. De voormelde afwegingen zijn deugdelijk en pertinent. De bestreden beslissing leidt niet tot een 

definitieve scheiding tussen verzoekster en haar kind enerzijds en haar Belgische partner anderzijds. 

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

van de wettelijke bepalingen, met name een tijdelijke terugkeer naar het land van herkomst om aldaar 

een aanvraag in te dienen tot afgifte van een visum gezinshereniging, verstoort het gezinsleven van 

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

(EHRM 19 februari 1996, Gul/Zwitserland, 22 EHRR 228). Moderne communicatiemiddelen kunnen 

verzoekster bovendien in staat kunnen stellen om tijdens de tijdelijke scheiding in nauw contact te 

blijven met haar  partner en zo haar gezinsleven met hem verder te onderhouden (EHRM 1 maart 2018, 

Ejimson/Duitsland en EHRM 26 juni 2014, nr. 71398/12, M.E. v. Zweden, par. 100), dit voor zover 

verzoeksters partner haar niet tijdelijk zou kunnen vergezellen naar het land van herkomst totdat de  

nodige formaliteiten zijn vervuld. Er wordt wel beweerd doch niet aangetoond dat verzoeksters partner      

niet voor al te lange tijd België kan verlaten omwille van professionele redenen. Het staat verzoekster 

bovendien vrij om alhier een aanvraag tot afgifte van een verblijfskaart in te dienen, hetzij in functie van 

haar Belgisch minderjarig kind hetzij in functie van haar Belgische partner zodat er zelfs geen sprake 

hoeft te zijn van een tijdelijke scheiding. Ter terechtzitting worden immers stukken neergelegd waaruit 

blijkt dat het parket een positief advies heeft gegeven betreffende de registratie van de verklaring van 

wettelijke samenwoning van verzoekster en haar partner en betreffende de opmaak van de erkennings-

akte van verzoeksters kind door haar Belgische partner. 

 

2.11. Gelet op dit alles kan verzoekster bezwaarlijk worden gevolgd in haar betoog dat de bestreden 

beslissing “een aanslag” is op haar gezinsleven. Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet 

aangetoond. 

 

Het enig middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond.      

 

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. Er dient derhalve geen uitspraak gedaan te 
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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.  

 

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 maart tweeduizend negentien door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 


