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 nr. 219 993 van 18 april 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. PEETERS 

Kasteelplein 23A 

2300 TURNHOUT 

  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 1 oktober 2018 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 3 september 2018 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 21 januari 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

13 februari 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. VERSCHUEREN, die loco advocaat D. PEETERS verschijnt 

voor de verzoekende partij, en van advocaat A.-S. DEBERSAQUES, die verschijnt voor de verwerende 

partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 21 juni 2018 doet verzoeker een huwelijksaangifte bij de gemeente Turnhout en een aanvraag tot 

erkenning van zijn ongeboren kind met mevrouw Z. S. De gemeente meldt dat mevrouw Z. S. reeds op 

20 november 2017 inlichtingen kwam vragen, maar de echtscheiding met haar toenmalige partner A. A. 

nog niet rond was. Zij bleek getrouwd te zijn met A. A. van juli 2000 tot december 2017. 
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Op 3 september 2018 beslist de gemachtigde van de staatssecretaris dat verzoeker het grondgebied 

moet verlaten omdat hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn de vereiste documenten. Deze 

beslissing wordt op 3 september 2018 betekend en is de bestreden beslissing. 

 

Op 7 september 2018 maakt de gemeente Turnhout de aangifte voor het huwelijk op. Het huwelijk, eerst 

gepland op 6 oktober 2018, wordt uitgesteld tot 6 december 2018. Op 18 september 2018 maakt de 

gemeente Turnhout het dossier over aan het parket om een advies omtrent schijnhuwelijk omdat er aan 

het huwelijk een verblijfsrechtelijk voordeel is verbonden en mevrouw Z. S. niet de juiste naam wist van 

haar partner bij de aangifte. 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

 

De heer / mevrouw : naam en voornaam: N(…) A(…)  

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(2), 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 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:  

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. Bovendien geeft de intentie om te 

huwen of om wettelijk samen te wonen betrokkene niet automatisch recht op verblijf. Ook het religieus 

huwelijk geeft betrokkene niet automatisch recht op verblijf. Het feit dat betrokkene samenwoont met zijn 

partner en haar minderjarige kinderen geeft hem evenmin automatisch recht op verblijf. Ook het feit dat 

de partner van betrokkene zwanger is, geeft hem 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-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 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 de verzoekende partij de schending op van de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 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: 

 

“Schending van artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM): De 

handhaving van het bevel om het grondgebied te verlaten zou een ernstige inbreuk uitmaken op artikel 

8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Aangezien verzoeker en zijn partner 

vanzelfsprekend een hechte familieband hebben en verder hier in België een duurzaam leven willen 

opbouwen. Verzoeker en zijn partner zijn reeds geruime tijd samen gevestigd en omwille daarvan heeft 

verzoeker geen banden meer met zijn land van herkomst. Aangezien de partner van verzoeker tevens 

zwanger is en zij het kind samen willen grootbrengen. Verzoeker heeft zich reeds gemeld bij de 

ambtenaar van de Burgerlijke stand, teneinde de erkenningsprocedure voor zijn kind op te starten. 

Aangezien verzoeker echter de Marokkaanse nationaliteit heeft en gezien het Marokkaans recht een 

erkenning voor de geboorte niet toelaat, werd nog geen erkenningsdossier opgestart. Uiteraard wenst 
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verzoeker onmiddellijk na de geboorte als vader erkend te worden. Gezien verzoeker zowel een 

aanvraag tot huwelijk met mevrouw Z(…) heeft opgestart, als een erkenningsprocedure van zijn thans 

ongeboren kind, geeft aan dat verzoeker geen misbruik wil maken van artikel 8 EVRM om de 

vreemdelingenwet naast zich neer te leggen. Verzoeker heeft thans de correcte en noodzakelijke 

stappen gezet om zijn verblijf te regulariseren, opdat hij met zijn gezin een leven kan opbouwen in 

België. De aangehaalde redenen in de motivering van de bestreden beslissing rechtvaardigen 

hoegenaamd geen dusdanige inmenging in het privé- en gezinsleven van verzoeker. 2A Schending van 

artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen en artikel 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet): De in 

de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht, heeft tot doel de bestuurde, zelfs 

wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid ze heeft genomen zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat 

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van genoemde wet van 29 juli 1991 

verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de 

beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" wijze. Dat het in dit dossier duidelijk is dat de 

motivering van de tegenpartij niet afdoende is: verwerende partij motiveert onvoldoende waarom het 

bevel om het grondgebied te verlaten proportioneel zou zijn ten aanzien van het recht op een gezins- of 

privéleven. Verwerende partij meent dat een tijdelijke scheiding om zich in regel te stellen met de 

immigratiewetgeving niet beschouwd kan worden als een disproportionele schending van artikel 8 

EVRM, zonder dit evenwel te interpreteren en te motiveren aan de hand van de concrete gegevens van 

onderhavig dossier. Dat dit eveneens een schending inhoudt van artikel 62 van Wet van 15 december 

1980 (Vreemdelingenwet). Zich baseren op een onjuiste en te strikte interpretatie van artikel 8 EVRM, 

zonder de concrete elementen uit het dossier erbij te betrekken, is immers volstrekt onvoldoende en niet 

afdoende.”  

 

2.2. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat op een “afdoende” wijze. Het afdoende 

karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk 

met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, dit wil zeggen dat de 

aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. De belangrijkste bestaansreden van 

de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de voormelde wet van 29 juli 1991, bestaat erin dat 

de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen op grond 

waarvan ze werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden nagegaan of de overheid is 

uitgegaan van gegevens die in rechte en in feite juist zijn, of zij die gegevens correct heeft beoordeeld, 

en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar beslissing is kunnen komen, opdat de betrokkene met 

kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te 

bestrijden (RvS 18 januari 2010, nr. 199.583, Staelens). 

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt het volgende: 

 

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

briefwisseling. 

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

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

van ‘s lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming 

van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de rechten en 

vrijheden van anderen” 

 

2.3. Wanneer een risico van schending van het respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven 

wordt aangevoerd, kijkt de Raad in de eerste plaats na of er een privé- en/of familie- en gezinsleven 

bestaat in de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of hierop een inbreuk werd gepleegd door de 

bestreden beslissing. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een privé- en/of familie- en 

gezinsleven dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen 

(zie EHRM 13 februari 2001, nr. 47160/99, Ezzoudhi v. Frankrijk, § 25; EHRM 31 oktober 2002, nr. 

37295/97, Yildiz v. Oostenrijk, § 34; EHRM 15 juli 2003, nr. 52206/99, Mokrani v. Frankrijk, § 21). 
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Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie- en gezinsleven' noch het begrip privéleven. Beide 

begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 

geïnterpreteerd. 

 

Wat het bestaan van een familie- en gezinsleven betreft, moet vooreerst worden nagegaan of er sprake 

is van een familie of een gezin. Vervolgens moet blijken dat in de feiten de persoonlijke band tussen 

deze familie- of gezinsleden voldoende hecht is (zie EHRM 12 juli 2001, nr. 25702/94, K. en T. v. 

Finland, § 150). Het begrip 'privéleven' wordt evenmin gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. Het 

EHRM benadrukt dat het begrip privéleven een brede term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk is 

om er een exhaustieve definitie van te geven (EHRM 16 december 1992,nr. 13710/88, Niemietz v. 

Duitsland, § 29). De beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven of van een 

privéleven of van beiden, is een feitenkwestie. 

 

De verzoeker verwijst naar de band met zijn partner, dat deze zwanger is en dat zij het kind samen 

willen grootbrengen. Zij stellen het kind nog niet te kunnen erkennen nu het Marokkaanse recht een 

erkenning voor de geboorte niet toelaat. Zij stellen dat er ook een aanvraag tot huwelijk is op gestart en 

verzoeker geen misbruik wil maken van artikel 8 van het EVRM maar enkel de correcte en 

noodzakelijke stappen wil nemen om zijn verblijf te regulariseren. Verzoeker stelt dat de 

belangenafweging in de bestreden beslissing niet proportioneel is en dat men niet kan spreken van een 

tijdelijke scheiding zonder rekening te houden met de onderhavige concrete gegevens.  

 

Met betrekking tot het gezinsleven stelt de bestreden beslissing het volgende: 

 

“Geen geldig visum of geldig visumvervangend verblijfsdocument. Bovendien geeft de intentie om te 

huwen of om wettelijk samen te wonen betrokkene niet automatisch recht op verblijf. Ook het religieus 

huwelijk geeft betrokkene niet automatisch recht op verblijf. Het feit dat betrokkene samenwoont met zijn 

partner en haar minderjarige kinderen geeft hem evenmin automatisch recht op verblijf. Ook het feit dat 

de partner van betrokkene zwanger is, geeft hem 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-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 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).” 

 

De Raad stelt vast dat er betreffende de zwangerschap wordt gesteld dat dit niet automatisch recht 

geeft op verblijf, evenmin als het samenwonen. Verder wordt er gesteld dat artikel 8 van het EVRM geen 

vrijgeleide is en dat het gaat om een tijdelijke scheiding om zich in regel te stellen met de 

immigratiewetgeving. Het betoog van verzoeker doet aan bovenstaande motieven geen afbreuk. Zoals 

verzoeker zelf aangeeft kan hij na de geboorte het kind erkennen, kan hij huwen en kan hij zich op deze 

manier in regel stellen met de geldende wetgeving waardoor het inderdaad gaat om een feitelijke 

scheiding. Voor het overige toont verzoeker niet aan met welke concrete gegevens er geen of niet 

voldoende rekening is gehouden. 

 

Het enig middel is ongegrond. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien april tweeduizend negentien door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC 


