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 nr. 220 408 van 26 april 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat Y. CHALLOUK 

Abdijstraat 234 

2020 ANTWERPEN 

  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 IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 2 oktober 2017 

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

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

Vereenvoudiging van 15 september 2017 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met 

vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies), aan de verzoekende partij op 

15 september 2017 ter kennis gebracht. 

 

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 6 oktober 2017 met refertenummer 

X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 14 maart 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10 april 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat Y. CHALLOUK verschijnt 

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

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 27 september 2011 dient verzoekster, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, bij het 

Belgisch consulaat te Casablanca (Marokko) een visumaanvraag type C (kort verblijf) in. Op 

12 januari 2012 wordt een beslissing genomen tot weigering van de visumaanvraag. Bij arrest nr. 
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89 059 van 4 oktober 2012 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) wordt de 

afstand van het geding vastgesteld. 

 

Op 20 mei 2014 wordt verzoekster door de Nederlandse autoriteiten in het bezit gesteld van een visum 

C (kort verblijf) voor een verblijf van 30 dagen, dat geldig is van 4 juni 2014 tot 19 juli 2014.  

 

Op 29 oktober 2015 biedt verzoekster zich aan bij de burgerlijke stand van Antwerpen, district 

Borgerhout met het oog op een huwelijksaangifte met dhr. E. B. A., die de Belgische nationaliteit heeft.  

 

Op 5 februari 2016 wordt aan verzoekster bevel gegeven om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

Op 2 maart 2016 neemt de ambtenaar van de burgerlijke stand te Antwerpen een beslissing houdende 

weigering van huwelijksvoltrekking. 

 

Op 22 april 2016 huwt verzoekster per volmacht te Marokko met dhr. E.B.A. 

 

Op 20 september 2016 dient verzoekster een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de Unie, in de hoedanigheid van echtgenote van een Belg, E.B.A. 

 

Op 9 maart 2017 beslist de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris tot weigering van verblijf van 

meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Bij arrest nr. 190 048 

van 25 juli 2017 verwerpt de Raad het beroep tot nietigverklaring van deze beslissing. 

 

Op 15 september 2017 wordt ten aanzien van verzoekster een beslissing houdende bevel om het 

grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies) genomen. Dit 

is de bestreden beslissing:  

 

“(…) 

Aan de Mevrouw, die verklaart te heten(1): 

naam: D. (…) voornaam; H. (…) geboortedatum: (…).1985 geboorteplaats: B. B. (…) 

nationaliteit: Marokko 

 

In voorkomend geval, ALIAS: 

  

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen(2), tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING EN VAN DE AFWEZIGHEID VAN EEN TERMIJN OM HET 

GRONDGEBIED TE VERLATEN: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van volgend artikel/ volgende 

artikelen 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 en/of vaststellingen:  

 

Artikel 7, alinea 1:   

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

 

Artikel 74/14: Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt toegestaan:   

□ artikel 74/14 §3, 4°: de onderdaan van een derde land heeft niet binnen de toegekende termijn aan 

een eerdere beslissing tot verwijdering gevolg gegeven  

 

Zij is niet in het bezit van een geldig visum of een ander geldig verblijfsdocument op het moment van 

hem arrestatie. 

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan een eerder bevel om het grondgebied te verlaten, ter kennis 

gegeven op 20.04.2017. 

 

Er wordt geen termijn van één tot zeven dagen toegekend, nu de vreemdeling na een afgewezen 

verblijfsaanvraag, niet vrijwillig vertrokken is, waardoor kan verwacht worden dat een termijn van minder 
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dan zeven dagen hem evenmin zal aanzetten om vrijwillig te vertrekken. Een dwangverwijdering is 

proportioneel. 

Geen termijn wordt, gelet op wat voorafgaat, toegekend. 

 

Betrokkene kwam naar de Schengenzone binnen via Nederland. Ze beschikte over een visum 

kortverblijf geldig tussen 04/06/2014 en 19/07/2014. Zij reisde door naar België om haar partner E. B. A. 

(…), (OV (…), Belgische nationaliteit) te vervoegen. Ze zouden gehuwd zijn in Marokko op 22/04/2016, 

Ze wilden dit huwelijk laten registreren. Op 02/063/2016 weigerde de burgerlijke stand van Antwerpen 

om dit huwelijkte erkennen. Betrokkene zou dit huwelijk enkel willen afsluiten met het oog op het 

verkrijgen van een verblijfstitel. Ze zou hierbij misbruik maken van de psychische problematiek van 

mijnheer E. B. (…), 

  

Op 20/09/2016 diende betrokkene een aanvraag tot gezinshereniging In met mijnheer E. B. (…). Op 

09/03/2017 weigerde DVZ deze aanvraag met een bijlage 20. Betrokkene diende een schorsend beroep 

in bij de RVV. Op 25/07/2017 verwierp de RVV echter dit beroep.   

 

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

land van herkomst om aldaar eventueel een machtiging aan te vragen niet in disproportionaliteit staat 

ten aanzien van het recht op een gezins- of privéleven. Het staat de partner van betrokkene vrij om 

betrokkene achterna te reizen naar Marokko om aldaar het gezinsleven verder te zetten. Ze kunnen 

gedurende de periode van scheiding bovendien contact houden via de moderne communicatiemiddelen. 

Betrokkene krijgt ook een inreisverbod van 3 jaar opgelegd. Zij kan echter steeds een opheffing van dit 

inreisverbod vragen, overeenkomstig de vigerende bepalingen ter zake. Van een inbreuk op artikel 8 

van het EVRM hoeft dus geen sprake te zijn. 

 

Betrokkene werd nochtans door de stad Zelzate op 20/04/2017 geïnformeerd over de betekenis van een 

bevel om het grondgebied te verlaten en over de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek, in 

het kader van de procedure voorzien in de omzendbrief, van 10 juni 2011 betreffende de bevoegdheden 

van de Burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een derde land (Belgisch 

Staatsblad' 16 juni 2011), 

 

Terugleiding naar de grens 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT TÉRUGLEIDING NAAR DE GRENS: 

Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van de wet van 15 december 1980, is het noodzakelijk om de 

betrokkene zonder verwijl naar de grens te doen terugleiden, met uitzondering van de grens van de 

staten die het Schengenacquis ten volle toepassen2 om de volgende redenen: 

 

De motieven voor de verwijdering; hierboven ter kennis gegeven, staven ook de terugleiding naar de 

grens. 

 

Vasthouding 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT VASTHOUDING: 

Met de toepassing van artikel 7, derde lid van de wet van 15 december 1980, dient de betrokkene te 

dien einde opgesloten te worden, aangezien haar terugleiding naar de grens niet onmiddellijk kan 

uitgevoerd worden en op basis van volgende feiten: 

 

De motieven voor de verwijdering, hierboven ter kennis gegeven, staven ook de vasthouding. 

 

CONCLUSIE:  

Gelet op al deze elementen, kunnen we dus concluderen dat zij de administratieve beslissing die 

genomen wordt te haren laste niet zal opvolgen. We kunnen ook concluderen dat er sterke vermoedens 

zijn dat zij zich aan de verantwoordelijke autoriteiten zal onttrekken. Hieruit blijkt dat betrokkene ter 

beschikking moet worden gesteld van Dienst Vreemdelingenzaken. 

 

CID: 

Gezien betrokkene niet In bezit is van aan geldig reisdocument op het moment van haar arrestatie, is 

het noodzakelijk haar ter beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken te weerhouden ten einde een 

doorlaatbewijs te bekomen van haar nationale overheden. 

(…)” 
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Op 15 september 2017 wordt verzoekster tevens een inreisverbod (bijlage 13sexies) voor drie jaar 

opgelegd. Bij arrest nr. 199 574 van 12 februari 2018 verwerpt de Raad het beroep tot nietigverklaring 

van deze beslissing.  

 

Op 27 september 2017 dient verzoekster (per volmacht) een aanvraag in voor een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie, in de hoedanigheid van descendent van een Belg. 

 

Op 2 oktober 2017 neemt de gemachtigde een beslissing waarbij “de onwettige afgifte van de bijlage 

19ter dd. 27.09.2017 en van het immatriculatie-attest, als onbestaande (worden) beschouwd.” Tegen 

deze beslissing wordt een vordering tot schorsing en een beroep tot nietigverklaring ingediend bij de 

Raad. Deze zaak is gekend onder het nr. 212 303. 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. De verwerende partij werpt in de nota met opmerkingen volgende exceptie op:  

 

“Verzoekende partij ontbeert naar het oordeel van de verweerder het vereiste belang bij het ingediende 

beroep, nu dit gericht is tegen het betekende bevel om het grondgebied te verlaten.  

Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de Vreemdelingenwet kunnen slechts beroepen voor de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen worden gebracht door de vreemdeling die doet blijken van een 

benadeling of een belang.  

De minister c.q. de staatssecretaris beschikt niet over een discretionaire bevoegdheid wanneer artikel 7, 

eerste lid, 1°, 2°, 5°, 11° of 12° van de Vreemdelingenwet dient toegepast te worden.  

In casu werd de bestreden beslissing op grond van artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet 

genomen om reden dat de verzoekende partij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de vereiste 

documenten.  

Bij een eventuele vernietiging van het thans bestreden bevel vermag de Staatssecretaris niet anders 

dan in uitvoering van artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet, na te hebben vastgesteld dat de 

verzoekende partij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de vereiste documenten, een nieuw 

bevel om het grondgebied te verlaten aan verzoekende partij ter kennis te laten brengen.  

Terwijl het daarenboven een herhaald bevel om het grondgebied te verlaten betreft, nu aan 

verzoekende partij reeds op 05.02.2016 bevel werd gegeven om het grondgebied te verlaten. 

Verzoekende partij heeft dit bevel niet aangevochten, zodat dit bevel definitief en uitvoerbaar is.  

Enkel indien de hogere rechtsnormen zouden worden geschonden doordat aan de betrokken 

vreemdeling een bevel om het grondgebied te verlaten zou worden betekend, en het bevel aldus een 

schending zou impliceren van deze hogere rechtsnormen, kan de gemachtigde van de Staatssecretaris 

op een wettige wijze beslissen dat geen bevel om het grondgebied te verlaten moet worden afgegeven 

aan de betrokken vreemdeling.  

In casu werpt verzoekende partij een schending op van artikel 8 EVRM, doch uit de bespreking van het 

middel blijkt dat deze schending geenszins kan worden aangenomen.  

Een eventuele vernietiging van de bestreden beslissing kan de verzoekende partij derhalve geen enkel 

nut opleveren.  

Zie in die zin:  

“In het bestreden arrest is geen sprake van een schending van een rechtsnorm die boven artikel 7, 

eerste lid, 1°, van de vreemdelingenwet staat, zodat wel degelijk een gebonden bevoegdheid bestaat in 

hoofde van de staatssecretaris of diens gemachtigde om, zelfs na een gebeurlijke vernietiging van het 

aanvankelijk bestreden bevel, een nieuwe beslissing houdende bevel om het grondgebied te verlaten te 

nemen. Derhalve kon de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet op wettige wijze het door artikel 

39/56 van de vreemdelingenwet vereiste belang aanvaarden om tot vernietiging van het aanvankelijk 

bestreden bevel over te gaan. Het tweede middel is in die mate gegrond en deze vaststelling volstaat 

voor de cassatie van het bestreden arrest.” (R.v.St. nr. 233.024 van 25 november 2015)  

De verweerder besluit dan ook dat het schorsings- en annulatieberoep onontvankelijk is wegens gebrek 

aan belang.” 

 

2.2. Ter zitting doet de verwerende partij afstand van de exceptie van gebonden bevoegdheid, maar 

wijst zij erop dat de bestreden beslissing een herhaald bevel betreft en volhardt zij voor wat dit betreft in 

de door haar opgeworpen exceptie.  

 

2.3. Het gegeven dat een eerder bevel werd afgegeven, sluit verzoekster niet uit van elk belang bij het 

aanvechten van een later bevel. In casu betreft huidig bevel het eerste bevel om het grondgebied te 

verlaten dat een terugleiding naar de grens bevat. Verzoekster moet dit nieuw element kunnen 
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aanvechten. Er kan in casu niet worden aangenomen dat verzoekster het belang ontbeert in huidige 

zaak.  

 

2.4. De verwerende partij werpt een exceptie van onontvankelijkheid op van de vordering tot schorsing 

omdat verzoekster niet aantoont op basis van concrete gegevens een moeilijk te herstellen ernstig 

nadeel te zullen ondervinden bij de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing. Uit hetgeen hierna 

volgt, zal blijken dat het beroep tot nietigverklaring niet wordt ingewilligd. Het is bijgevolg niet vereist 

deze exceptie te beantwoorden. 

 

2.5. De bestreden beslissing houdt een maatregel van vrijheidsberoving in zoals bedoeld in artikel 71, 

eerste lid van de vreemdelingenwet.  

 

Deze bepaling luidde op het ogenblik dat de bestreden beslissing werd genomen als volgt: 

 

“De vreemdeling die het voorwerp is van een maatregel van vrijheidsberoving genomen met toepassing 

van de artikelen 7, 8bis, § 4, 27, 29, tweede lid, 44septies, § 1, 51/5, § 1, tweede lid, en § 3, vierde lid, 

52/4, vierde lid, 54, 57/32, § 2, tweede lid, en 74/6 kan tegen die maatregel beroep instellen door een 

verzoekschrift neer te leggen bij de raadkamer van de correctionele rechtbank van zijn verblijfplaats in 

het Rijk of van de plaats waar hij werd aangetroffen.” 

 

Voor zover verzoekster zich met haar beroep zou richten tegen de beslissing tot vasthouding, dient te 

worden opgemerkt dat op grond van voormeld artikel 71, eerste lid van de vreemdelingenwet enkel een 

beroep bij de raadkamer van de correctionele rechtbank van haar verblijfplaats openstaat. De Raad is 

dienaangaande zonder rechtsmacht. 

 

Het beroep is niet ontvankelijk in zoverre het gericht is tegen de beslissing tot vasthouding. 

 

2.6. Waar verzoekster de Raad uitnodigt om voor recht te zeggen dat het de verwerende partij verboden 

is om de thans bestreden beslissing uit te voeren tot de Raad zich definitief over deze beslissing en over 

het inreisverbod heeft uitgesproken en een dwangsom op te leggen per inbreuk, merkt de Raad evenwel 

op dat zijn rechtsmacht als annulatierechter beperkt is tot hetgeen bepaald wordt in artikel 39/2, § 2 van 

de vreemdelingenwet. Geen enkele wettelijke bepaling voorziet dat de Raad aan de Belgische Staat een 

dwangsom kan opleggen.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. Verzoekster voert een eerste middel aan dat luidt als volgt:  

 

“Eerste Middel :  Schending van artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen (hierna: Wet Formele Motivering 

Bestuurshandelingen), van artikel 62 van de Vreemdelingenwet en van artikel 74/14 § 3 van de 

Vreemdelingenwet, van het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel en schending materiele 

motiveringsplicht en schending van het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel: 

Geschonden bepalingen en bespreking: 

Artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen en artikel 62 van 

Vreemdelingenwet bepalen dat de administratieve beslissingen zowel in feite als in rechte moeten 

worden gemotiveerd.  

De artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen stellen dat de administratieve 

handeling uitdrukkelijk dient te worden gemotiveerd en dat in de motivering van de akte de feitelijke en 

de juridische motivering dienen te worden opgenomen. Bovendien dient de motivering afdoende te zijn. 

Zo stipuleert artikel 62 van de Vreemdelingenwet het volgende: 

“De administratieve beslissingen worden met redenen omkleed.[…]” 

Er moet worden benadrukt dat conform artikelen 2 en 3 Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen in 

de motivering van de administratieve beslissing steeds uitdrukkelijk de feitelijke en de juridische gronden 

vermeld moeten worden opdat de betrokken perso(o)n(en) kennis zouden hebben van gronden waarop 

de administratieve overheid zich baseert om een (weigerings)beslissing te nemen. 

Uit de samenlezing van de artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen volgt 

duidelijk dat: 

a) De administratieve beslissing uitdrukkelijk dient gemotiveerd te worden; 

b) In de motivering (opgenomen in de betrokken administratieve beslissing – in casu de bestreden 

beslissing d.d. 15.09.2017) zowel de feitelijke als de juridische gronden dienen vermeld te worden; 
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c) De motivering afdoende dient te zijn; 

De administratieve beslissing is slechts afdoende gemotiveerd wanneer de aangehaalde motieven 

draagkrachtig zijn rekening houdend met de evenredigheid van de te nemen beslissing door de 

administratieve overheid. Zo kan er slechts sprake zijn van een afdoende motivering wanneer de 

motivering duidelijk, juist, pertinent, concreet, precies en volledig geformuleerd wordt zodat de 

bestuurde in alle duidelijkheid kan oordelen of het al dan niet zinvol is de genomen beslissing aan te 

vechten. 

Er is sprake van een schending van het redelijkheidsbeginsel wanneer men zich tevergeefs afvraagt 

hoe het bestuur tot een dergelijke keuze is gekomen. Met andere woorden, om het redelijkheidsbeginsel 

geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan men na lectuur ervan 

ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is.  

Het is de taak van Uw Raad om het oordeel van het bestuur onwettig te bevinden wanneer de 

administratieve beslissing tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde 

verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (R.v.St. n° 82.301 van 20 

september 1999; R.v.V. arrest n° 43.735 van 25 mei 2010; R.v.V. arrest nr. 28602 van 11 juni 2009, 

punt 2.3. in fine en R.v.V. arrest nr. 28599 van 11 juni 2009, punt 2.4. in fine).  

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (R.v.St. arrest n° 154.954 van 14 

februari 2006; R.v.St. arrest n° 167.411 van 2 februari 2007; R.v.V. arrest n° 43.735 van 25 mei 2010). 

Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratieve overheid bij het 

nemen van de beslissing moet steunen op ALLE GEGEVENS van het betreffende dossier en op ALLE 

daarin vervatte dienstige stukken (R.v.V. arrest n° 43.735 van 25 mei 2010; R.v.V. arrest n° 28.599 van 

11 juni 2009, punt 2.4.).  

Artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet bepaald de duur van het inreisverbod dat aan een vreemdeling 

kan worden opgelegd en artikel 74/14 bepaald in welke gevallen een vreemdelingen een bevel tot al dan 

niet vrijwillige verwijdering van het Belgisch grondgebied kan krijgen.  

De materiële motiveringsplicht houdt grosso modo in dat iedere bestuurshandeling moet gedragen 

worden door motieven die in rechte en in feite aanvaardbaar zijn en met andere woorden gecontroleerd 

kunnen worden aan de hand van (overtuigings)stukken uit het (administratief) dossier. 

(…) 

Het rechtszekerheidsbeginsel in combinatie met het vertrouwensbeginsel houdt in dat een 

rechtsonderhorige erop moet kunnen vertrouwen dat de administratieve overheid een vaste gedragslijn 

zal blijven aanhouden en dat de rechtsonderhorige bij het uitblijven van enig handelen van de 

administratieve overheid ervan mag uitgaan dat er geen reden zal bestaan dat het bestuur anders zal 

handelen dan de schijn die zij heeft opgewekt door te verzuimen te handelen.  

De rechtsonderhorige mag er dan ook op rekenen dat hij niet langer in een rechtsonzekere positie 

verkeerd, zodat hij erop kan vertrouwen dat er geen reden bestaat dat de administratie een andere 

gedragslijn zal aannemen. 

In casu is de bestreden beslissing van 15.09.2017 op een niet-afdoende wijze gemotiveerd, daar 

administratieve beslissingen slechts afdoende gemotiveerd zijn wanneer de motivering duidelijk, juist, 

pertinent, concreet, precies en volledig geformuleerd wordt zodat de bestuurde in alle duidelijkheid kan 

oordelen of het al dan niet zinvol is de genomen beslissing aan te vechten. Bovendien legt het 

zorgvuldigheidsbegingsel de verwerende partij de plicht op om beslissingen zorgvuldig voor te bereiden 

en te stoelen op een correcte en volledige feitenvinding (Cf. R.v.V. arrest n° 28.602 van 11 juni 2009, 

punt 2.3.). De zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vereist dat de verwerende partij slechts na een 

behoorlijk onderzoek van de zaak en met kennis van alle relevante gegevens een beslissing mag 

nemen (Cf. R.v.V. arrest n° 28599 van 11 juni 2009, punt 2.4.).  

Overigens staat ook vast dat het redelijkheidsbeginsel Uw Raad toestaat de bestreden beslissing 

onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat (Cf.  Cf. R.v.V. arrest n° 28.602 van 11 

juni 2009, punt 2.3. in fine en Cf. R.v.V. arrest n° 28.599 van 11 juni 2009, punt 2.4. in fine).   

In het geval van verzoekster moet worden gemeld dat de bestreden beslissing niet alleen niet afdoende 

gemotiveerd werd, maar ook dat deze bestreden beslissing, rekening houdend met het moment waarop 

het werd genomen, eigenlijk zelfs kennelijk onredelijk te noemen is. 

Dat bij de wettigheidstoetsing Uw Raad bevoegd is de bestreden beslissing niet alleen te toetsen aan 

het EVRM.  

Dat de modus operandi van de Dienst Vreemdelingenzaken in strijd is met het EVRM en het hoorrecht 

zoals in tweede middel zal blijken. 

In casu werd verzoekster een bijlage 13septies betekend en tegelijk een inreisverbod van drie jaren. 

In de bestreden beslissing werd als volgt gemotiveerd: 

- Dat verzoekster niet de in artikel 2 vereiste documenten in haar bezit heeft; 

- Dat verzoekster geen gevolg heeft gegeven aan een eerder bevel om het grondgebied te verlaten; 
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- Dat verzoekster trachtte te huwen in België; 

- Dat verzoekster een schorsende beroep indiende doch op datum van 25/07/2017 werd afgewezen 

door de RvV; 

- Dat verzoekster een inreisverbod opgelegd krijgt van 3 jaren en dat deze termijn proportioneel is; 

- Dat er geen schending voorhanden is van artikel 8 EVRM; 

Er dient te worden vastgesteld dat artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering 

Bestuurshandelingen, artikel 62 van de Vreemdelingenwet, en het zorgvuldigheids- en 

redelijkheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel schromelijk met de voeten werden getreden. De 

handelswijze van de verwerende partij getuigt van een kennelijk onredelijk en een kennelijk 

onzorgvuldig bestuur.  

De bestreden beslissing is om niet afdoende gemotiveerd.  

Verzoekster wenst dat Uw Raad er akte van neemt dat verwerende partij in de bestreden beslissing niet 

afdoende meedeelt waarom in concreto er een afwezigheid is om een termijn om het grondgebied te 

verlaten; 

De bestreden beslissing gaat gepaard met een inreisverbod van 3 jaar omdat verzoekster  een de in de 

bestreden beslissing aangehaalde elementen niet respecteert. 

Een rechtvaardig evenwicht tussen het algemeen belang en het belang van het individu, is in casu ver te 

zoeken, en als niet naleven van de terugkeerverplichting het opgelegde bevel in de bestreden beslissing 

moet dragen, is de sanctie die daarop wordt gesteld te verregaand en volstrekt disproportioneel.  

De thans bestreden beslissing schendt aldus de materiële motiveringsplicht, en is zodoende 

onzorgvuldig en onredelijk tot stand gekomen. 

Krachtens artikel 74/11, § 1, eerste lid van vreemdelingenwet, dient de duur van het inreisverbod te 

worden vastgesteld door rekening te houden met de specifieke omstandigheden van elk geval.  

Artikel 74/11, § 1, eerste, tweede en derde lid van de vreemdelingenwet luidt als volgt:  

“§ 1. De duur van het inreisverbod wordt vastgesteld door rekening te houden met de specifieke 

omstandigheden van elk geval.  

De beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod van maximum drie jaar in volgende 

gevallen :  

1° indien voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan of;  

2° indien een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd. 

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de 

vreemdelingenwet, blijkt dat artikel 74/11 van de vreemdelingenwet een onderdeel betreft van de 

omzetting 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.). 

In die zin wordt in de parlementaire voorbereiding m.b.t. artikel 74/11 van de vreemdelingenwet en het 

inreisverbod het volgende benadrukt: “De richtlijn legt echter op dat men tot een individueel onderzoek 

overgaat (overweging 6), dat men rekening houdt met “alle omstandigheden eigen aan het geval” en dat 

men het evenredigheidsbeginsel respecteert.” (Parl.St. Kamer, 2011-2012, nr. 53K1825/001, 23). 

De bestreden beslissing wordt niet afdoende het inreisverbod maar een bevel om het grondgebied te 

verlaten behelst dat eveneens duidelijk in concrete moet worden ingevuld, rekening houdend met het 

evenredigheidsbeginsel. 

In de bestreden beslissing wordt op quasi automatische wijze een gelijkaardige inhoud opgenomen 

dewelke in het inreisverbod werd vermeld.  

Dat bovendien verzoekster een Belgisch echtgenoot heeft; Dat verzoekster een Belgische vader heeft 

met wie zij op 27/09/2017 een procedure gezinshereniging heeft opgestart bij de Stad Antwerpen 

(stukken 3 t.e.m. 8).  

In de bestreden beslissing wordt met geen woord gerept over haar Belgische vader (op wiens basis zij 

aan een verblijfsrecht kan komen). Immers, dit is een bijzonder belangrijk element die verwerende partij 

mee inoverweging had moeten nemen. De kennis van deze gegevens is nauw verband met het 

hoorrecht zoals deze verder in het tweede middel zal worden uitgewerkt. Indien verzoekster GEHOORD 

zou zijn geweest dan had verwerende partij kennis van deze gegevens (lees: Belgische vader) en had 

alsdan deze informatie mee in overweging kunnen/moeten nemen in de bestreden beslissing, wat in 

casu niet gebeurd is; 

Verzoekster stelt vast dat verwerende partij een bevel oplegt zonder enig afdoende en ernstig 

onderzoek naar en motivering omtrent de specifieke omstandigheden van verzoekster; 

Gezien de verstrekkende gevolgen van een bevel, heeft verwerende partij op een kennelijk onredelijke 

wijze gehandeld. 

De bestreden beslissing, in het bijzonder het bevel met vasthouding is maar schaars gemotiveerd en de 

weerhouden motivering is niet afdoende. Immers, iedere zorgvuldige en redelijke administratieve 
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overheid dient zijn beslissingen omstandiger te motiveren en dit op een afdoende wijze telkens wanneer 

verwerende partij een discretionaire bevoegdheid uitoefent. Minstens is de genomen beslissing 

disproportioneel. 

Er dient te worden vastgesteld dat artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering 

Bestuurshandelingen, artikel 62 van de Vreemdelingenwet en van het zorgvuldigheids- en 

redelijkheidsbeginsel schromelijk met de voeten werden getreden. De handelswijze van de verwerende 

partij getuigt van een kennelijk onredelijk en een kennelijk onzorgvuldig bestuur.  

De bestreden beslissing is om die redenen niet afdoende gemotiveerd.  

Om al deze redenen dient de bestreden beslissing vernietigd te worden.” 

 

3.1.2. In de nota repliceert de verwerende partij het volgende: 

 

“In een eerste middel beroept verzoekende partij zich op een schending van:  

- Artikelen 2 en 3 van de Wet dd. 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen,  

- Artikel 62 van de Vreemdelingenwet,  

- Artikel 74/14, §3 van de Vreemdelingenwet,  

- Het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel,  

- De materiële motiveringsplicht,  

- Het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel.  

Vooreerst laat verweerder nopens de vermeende schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 

29.07.1991 en artikel 62 Vreemdelingenwet, die allen de formele motiveringsplicht betreffen, gelden dat 

bij lezing van het inleidend verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij daarin niet enkel inhoudelijke 

kritiek levert, maar er ook in slaagt de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer te geven 

en daarbij blijk geeft kennis te hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing.  

De verweerder is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekende 

partij het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek nopens de formele motiveringsverplichting (cf. 

R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 1994, z.p.).  

De verweerder merkt op dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die 

beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en heeft 

kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden 

waarover verzoekende partij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de 

formele motiveringsplicht voldaan (RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298; RvS 5 februari 2007, nr. 167.477).  

In antwoord op de in het middel ontwikkelde concrete kritiek die de inhoud van de motivering en aldus 

de materiële motiveringsplicht betreft, laat verweerder gelden dat de beschouwingen van verzoekende 

partij niet kunnen worden aangenomen.  

Verzoekende partij geeft aan dat er niet in concreto zou zijn gemotiveerd om welke reden er een 

afwezigheid is van een termijn om het grondgebied te verlaten.  

Uit de bestreden beslissing blijkt evenwel dat er werd gewezen op artikel 74/14, §3, 4° van de 

Vreemdelingenwet: de onderdaan van een derde land heeft niet binnen de toegekende termijn aan een 

eerdere beslissing tot verwijdering gevolg gegeven.  

Verder wordt ook nog het volgende gemotiveerd:  

“Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan een eerder bevel om het grondgebied te verlaten, ter 

kennis gegeven op 20.04.2017.  

Er wordt geen termijn van één tot zeven dagen toegekend, nu de vreemdeling, na een afgewezen 

verblijfsaanvraag, niet vrijwillig vertrokken is, waardoor kan verwacht worden dat een termijn van minder 

dan zeven dagen hem evenmin zal aanzetten om vrijwillig te vertrekken. Een dwangverwijdering is 

proportioneel.  

Geen termijn wordt, gelet op wat vooraf gaat, toegekend.”  

Verzoekende partij kan geenszins zomaar voorhouden dat de bestreden beslissing geen evenwicht zou 

respecteren tussen het algemeen en individueel belang: de bestreden beslissing werd correct en 

afdoende gemotiveerd.  

Verweerder laat overigens nog gelden dat verzoekende partij geen belang heeft bij onderhavige kritiek. 

Nog steeds heeft verzoekende partij geen gevolg gegeven aan het hem betekend bevel om het 

grondgebied te verlaten.  

Verzoekende partij geeft integendeel aan geen gevolg te willen geven aan het bevel.  

Gezien inmiddels (meer dan) 30 dagen zijn verstreken sedert de afgifte van het bevel om het 

grondgebied te verlaten, heeft verzoekende partij geen (actueel) belang bij zijn kritiek.  

Verder werd terecht ook nopens de volgende elementen een motivering opgenomen in de bestreden 

beslissing:  
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- Verzoekende partij is geen houder van de bij artikel 2 vereisten documenten, en dit wordt overigens 

door verzoekende partij ook niet betwist;  

- De erkenning van het huwelijk werd door de burgerlijke stand van de stad Antwerpen geweigerd: 

verzoekende partij zou dit huwelijk enkel willen afsluiten met het oog op het verkrijgen van een 

verblijfstitel en zij zou hierbij misbruik maken van de psychische problematiek van de heer E. B. (…);  

- De aanvraag gezinshereniging werd geweigerd;  

- Er is geen schending van artikel 8 EVRM;  

- Verzoekende partij werd geïnformeerd over de betekenis van het bevel om het grondgebied te verlaten 

en over de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek, …  

De kritiek dat de bestreden beslissing een quasi gelijkaardige motivering bevat als de beslissing 

houdende het inreisverbod is niet dienstig: verzoekende partij toont hiermee niet aan dat het om een 

kennelijk onredelijk of incorrecte motivering gaat.  

De kritiek met betrekking tot het inreisverbod heeft overigens geen betrekking op de in casu bestreden 

beslissing en kan aldus om die reden niet in rekening worden gebracht.  

In het verhoor naar aanleiding van het administratief verslag vreemdelingencontrole dd. 15.09.2017 

heeft verzoekende partij niets gezegd over de aanwezigheid van haar vader in België.  

Ter ondersteuning wijst verzoekende partij thans op een lopende procedure gezinshereniging in 

hoedanigheid van descendant van de Belgische vader. Verweerder merkt hieromtrent reeds op dat de 

afgifte van de bijlage 19ter dd. 27.09.2017 onwettig werd beschouwd en het attest van immatriculatie als 

onbestaand: deze informatie werd aan verzoekende partij ter kennis gebracht per schrijven dd. 

29.09.2017 (kennisname op 02.10.2017). Er is aldus geen sprake van een lopende procedure met het 

oog op gezinshereniging.  

Verweerder merkt op dat de loutere verwijzing naar de aanwezigheid van haar vader in België niet kan 

volstaan om een beschermenswaardige relatie aannemelijk te maken. Hoewel het gezinsleven van 

ouders en hun minderjarige kinderen wordt verondersteld, kan, overeenkomstig de rechtspraak van het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg (EHRM 9 oktober 2003, nr. 48321/99, 

Slivenko/Litouwen; EHRM 17 februari 2009, nr. 27319/07, Onur/Groot-Brittannië; N. MOLE, Asylum and 

the European Convention on Human Rights, Council of Europe Publishing, 2008, 97) slechts van een 

door artikel 8 van het EVRM beschermd gezinsleven tussen ouders en hun meerderjarige kinderen 

gesproken worden indien, naast de afstammingsband, een vorm van afhankelijkheid blijkt. 

Immers, “er wordt aangenomen dat in de relatie tussen een ouder en een meerderjarig kind het bestaan 

van bijkomende elementen van afhankelijkheid moet worden aangetoond die anders zijn dan de gewone 

affectieve banden” (R.v.V. nr. 66 750 van 19 september 2011, www.rvv-cce.be).  

Verzoekende partij legt geen indicaties voor die een gezinsband kunnen aantonen, zodat zij geenszins 

heeft aangetoond dat de band die zij zou hebben met haar vader er één is die valt onder de 

bescherming van artikel 8 van het EVRM.  

In de interne nota dd. 27.09.2017 heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging nog de volgende info opgenomen:  

“De familie van betrokkene is in geldig verblijf, maar betrokkene voldoet niet aan de 

verblijfsvoorwaarden om op basis van gezinshereniging of andere artikelen van de 

vreemdelingenwetgeving zijn/haar verblijf in regel te zetten. Betrokkene kan steeds vanuit het 

buitenland, van zodra hij de binnenkomst- en verblijfsvoorwaarden kan vervullen, een aanvraag 

indienen om zich legaal bij zijn / haar familie te vervoegen. Een tijdelijke scheiding van de familie is geen 

inbreuk tegen artikel 3 / artikel 8 EVRM. Hij / zij kan om die redenen ook vanuit het buitenland vragen 

zijn / haar inreisverbod in te trekken of op te schorten, conform artikel 74/12 van de wet van 

15/12/1980;”  

Verweerder merkt verder op dat het huwelijk tussen verzoekende partij en de heer E. B. (…) tot op 

heden niet wordt erkend door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging: de burgerlijke stand van Antwerpen heeft de erkenning van het 

huwelijk geweigerd. Er werd geoordeeld dat verzoekende partij dit huwelijk enkel wil afsluiten met het 

oog op het verkrijgen van een verblijfstitel en zij zou hierbij misbruik maken van de psychische 

problematiek van de heer E. B. (…). Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt ook dat de 

gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 

oordeel is dat gezien de waarachtigheid van het huwelijk wordt betwist, het gescheiden worden van de 

vermeende partner niet als een schending van het gezinsleven kan worden beschouwd.  

Terwijl de aanvraag tot gezinshereniging in functie van de heer E. B. (…) ook werd geweigerd.  

Verzoekende partij slaagt er derhalve niet in om aannemelijk te maken dat zij zich kan beroepen op een 

familie- of gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM, laat staan op een schending van artikel 8 

EVRM.  

In de bestreden beslissing werd hieromtrent afdoende gemotiveerd.  
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Verweerder benadrukt dat het recht te worden gehoord, dat als onderdeel van de rechten van 

verdediging verankerd is als algemeen beginsel van het Unierecht, niet betekent dat de overheid op 

eigen initiatief een onderhoud moet organiseren of de vreemdeling moet uitnodigen om zijn standpunt 

kenbaar te maken.  

Het Hof van Justitie definieert het hoorrecht als volgt:  

“Het recht om te worden gehoord waarborgt dat eenieder in staat wordt gesteld naar behoren en 

daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar te maken in het kader van een administratieve procedure en 

alvorens een besluit wordt genomen dat zijn belangen aanmerkelijk kan beïnvloeden (zie met name 

arresten van 9 juni 2005, Spanje/Commissie, C-287/02, Jurispr. blz. I-5093, punt 37 en aldaar 

aangehaalde rechtspraak; Sopropé, reeds aangehaald, punt 37; van 1 oktober 2009, Foshan Shunde 

Yongjian Housewares & Hardware/Raad, C-141/08 P, Jurispr. blz. I-9147, punt 83, en 21 december 

2011, Frankrijk/People’s Mojahedin Organization of Iran, C-27/09 P, nog niet gepubliceerd in de 

Jurisprudentie, punten 64 en 65).” (HvJ, 22 november 2012, M., C-277/11, punt 87)  

Noch de Richtlijn 2008/115 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, noch de nationale bepalingen ter uitvoering van deze richtlijn hebben de voorwaarden 

bepaald waarin een vreemdeling moet worden gehoord voordat jegens hem een terugkeerbesluit wordt 

genomen. Evenmin zijn de gevolgen van de schending van die rechten door het Unierecht vastgesteld.  

In dit geval zijn deze voorwaarden en deze gevolgen een aangelegenheid van het nationale recht, mits 

de in dat verband vastgestelde maatregelen dezelfde draagwijdte hebben als die voor particulieren in 

vergelijkbare nationaalrechtelijke situaties (gelijkwaardigheidsbeginsel) en de uitoefening van de door de 

rechtsorde van de Unie verleende rechten in de praktijk niet onmogelijk of uiterst moeilijk wordt gemaakt 

(effectiviteitsbeginsel). (zie in die zin: HvJ, 10 september 2013, M.G. en N.R., zaak C-383/13, punt 35)  

Het staat de lidstaten vrij om de uitoefening van het recht om te worden gehoord van personen die 

onder het toepassingsgebied vallen van de richtlijn 2008/85/EG op dezelfde wijze te laten plaatsvinden 

als in interne situaties, zolang de wijze van uitoefening ervan geen afbreuk doet aan het nuttig effect van 

die richtlijn. (zie in die zin: HvJ, 10 september 2013, M.G. en N.R., C-383/13, punt 36)  

Verwerende partij wijst op de doelstelling van de richtlijn 2008/115/EG, die erin bestaat om in het kader 

van een gedegen migratiebeleid een doeltreffend terugkeerbeleid te kunnen voeren, waarbij duidelijke, 

transparante en billijke regels worden vastgesteld (punt 4 van de considerans van de voornoemde 

richtlijn).  

De verwijdering van elke illegaal verblijvende onderdaan van een derde land is bovendien een prioriteit 

voor de lidstaten, overeenkomstig het stelsel van richtlijn 2008/115 (HvJ, 6 december 2011, 

Achughbabian, C-329/11, punt 38; HvJ, 10 september 2013, M.G. en N.R., zaak C-383/13, punt 43).  

De rechten van verdediging zijn op het administratiefrechtelijke vlak alleen toepasselijk in tuchtzaken, en 

derhalve niet van toepassing zijn op administratieve beslissingen die worden genomen in het raam van 

de wet van 15 december 1980, zodat verzoekster de schending ervan dan ook niet dienstig kan 

inroepen (RvS 16 februari 2006, nr. 155.170). Derhalve is ook de hoorplicht, als bestreden beslissing 

niet van toepassing op beslissingen genomen in het raam van de wet van 15 december 1980 (R.v.St., 

nr. 117.575 van 26 maart 2003).  

Bovendien is het kader van het hoorrecht, als beginsel van behoorlijk bestuur, is het enkel vereist dat 

verzoekende partij nuttig voor haar belangen kan opkomen. (RvV 16 november 2010 nr. 51 124) Het 

volstaat dat de betrokkene de gelegenheid krijgt zijn standpunt op een nuttige wijze uiteen te zetten, 

hetgeen ook schriftelijk kan gebeuren (R.v.St, nr. 167.853, 15 februari 2007). (RvV, 29 juli 2008 nr. 

14.567)  

Verwerende partij stelt vooreerst vast dat uit het administratief dossier, met name uit het administratief 

verslag d.d. 15.09.2017, blijkt dat verzoekende partij nuttig voor haar belangen is kunnen opkomen.  

Uit dit administratief verslag kan worden afgeleid dat verzoekende partij op 15.09.2017 om 14u42 

verhoord werd en aldus wel degelijk de mogelijkheid had om nuttig voor haar belangen op te komen.  

Het stond verzoekende partij bovendien vrij om via de geijkte wegen aan te tonen dat zij voldoet aan de 

voorwaarden tot verblijf en zo de rechten uit te putten waarover zij meent te beschikken. In het kader 

daarvan stond het haar vrij om aan verweerder alle volgens haar nuttige inlichtingen te verschaffen en 

de volgens haar nuttige opmerkingen kenbaar te maken.  

Verzoekende partij heeft derhalve de mogelijkheid gehad om naar behoren en daadwerkelijk haar 

standpunt kenbaar te maken. Zij werd overigens op 19.09.2017 nogmaals gehoord, en naar aanleiding 

hiervan werd nogmaals een beoordeling gemaakt in de interne nota dd. 27.09.2017.  

In het licht van de doelstelling van de richtlijn 115/2008/EG, het feit dat zij voor de Belgische autoriteiten 

niet aannemelijk heeft kunnen maken een recht op verblijf te hebben in het Rijk, en de gebonden 

bevoegdheid waarmee haar illegaal verblijf diende te worden vastgesteld, kan zij overigens niet dienstig 

voorhouden als zou op het bestuur een verplichting rusten om een persoonlijk onderhoud te organiseren 

vooraf aan het nemen van de bestreden beslissing.  
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Zie ook:  

“De Raad stelt evenwel vast dat de verzoekende partij de kans had om de vereiste toelichtingen te 

verstrekken in haar aanvraag om machtiging tot verblijf en deze met alle nodige stukken te 

onderbouwen. Bovendien stond het de verzoekende partij steeds vrij haar zelf geïnitieerde aanvraag 

aan te vullen. De verzoekende partij kan dan ook niet dienstig voorhouden dat zij niet de kans had om 

haar standpunt te verduidelijken betreffende de redenen die haar zouden verhinderen terug te keren 

naar haar land van herkomst teneinde aldaar de aanvraag om machtiging tot verblijf in te dienen. Het 

enkele feit dat de verzoekende partij niet persoonlijk werd gehoord, doet hieraan geen afbreuk. De 

verzoekende partij blijft overigens ook in gebreke te duiden welke elementen zij alsnog had wensen aan 

te brengen.” (R.v.V. nr. 140.472 dd. 06.03.2015)  

Daarenboven kan een eventuele 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 leiden, wanneer deze procedure zonder deze 

onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben (cf. HvJ 14 februari 1990, 

Frankrijk/Commissie, C-301/87, punt 31; HvJ, 6 september 2012, Storck/BHIM, C-96/11 P, punt 80).  

Uit het bovenstaande volgt dat een schending van het recht om gehoord te worden slechts dan de 

rechtmatigheid van de bestreden beslissing kan beïnvloeden, wanneer verzoekende partij zou aantonen 

dat zij niet de mogelijkheid heeft gehad om de relevante gegevens mee te delen die de inhoud van het 

terugkeerbesluit hadden kunnen beïnvloeden. 

Derhalve zal niet elk verzuim om het recht om te worden gehoord te eerbiedigen stelselmatig tot de 

onrechtmatigheid van het genomen terugkeerbesluit leiden. Zelfs indien sprake zou zijn van een 

onregelmatigheid die het recht om te worden gehoord aantast, dient bijkomend aan de hand van de 

specifieke feitelijke en juridische omstandigheden van het geval te worden nagegaan of, de 

administratieve procedure in kwestie een andere afloop had kunnen hebben. (cfr. HvJ, 10 september 

2013, M.G. en N.R., zaak C-383/13, punten 39-40)  

Het betoog omtrent de aanwezigheid van haar vader in België, laat geenszins toe te besluiten dat zij 

elementen had kunnen aanvoeren die de inhoud van de bestreden beslissing had kunnen beïnvloeden 

(zie supra).  

Verzoekende partij toont noch een schending aan van de hoorplicht als algemeen beginsel van 

behoorlijk bestuur, noch van de rechten van verdediging als algemeen beginsel van het Unierecht.  

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem 

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat een bevel om het grondgebied te verlaten met 

vasthouding met het oog op verwijdering aan verzoekende partij diende te worden afgeleverd.  

De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels.  

De in casu bestreden beslissing werd rechtmatig genomen, zonder miskenning van de 

zorgvuldigheidsverplichting, het redelijkheidsbeginsel, het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel 

waarvan verzoekende partij de schending aanvoert.  

Het eerste middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. Het kan niet worden aangenomen.” 

 

3.1.3.1. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de 

burger, 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. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending 

van artikel 62 van de vreemdelingenwet. De artikelen 2 en 3 van de 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. Het begrip “afdoende” impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In de motieven wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregels, namelijk de 

artikelen 7, eerste lid, 1° en 74/14, § 3, 4° van de vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing een 

motivering in feite, met name dat verzoekster “niet in het bezit (is) van een geldig visum of een ander 

geldig verblijfsdocument op het moment van hem arrestatie” en zij “geen gevolg (heeft) gegeven aan 

een eerder bevel om het grondgebied te verlaten, ter kennis gegeven op 20.04.2017”. Verder wordt 

toegelicht dat haar thans “geen termijn van één tot zeven dagen (wordt) toegekend” “nu de vreemdeling 

na een afgewezen verblijfsaanvraag, niet vrijwillig vertrokken is, waardoor kan verwacht worden dat een 

termijn van minder dan zeven dagen hem evenmin zal aanzetten om vrijwillig te vertrekken”. Tevens 
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wordt nog toegelicht dat verzoekster naar Nederland kwam met een visum kort verblijf en naar België 

doorreisde om bij haar partner E.B.A. te zijn, zij in Marokko huwden op 22 april 2016 en de ambtenaar 

van de burgerlijke stand weigerde om dit huwelijk over te schrijven, omdat verzoekster dit enkel wou 

afsluiten met het oog op het verkrijgen van een verblijfstitel en ze hierbij zou misbruik maken van de 

psychische problematiek van E.B.A. De aanvraag gezinshereniging in functie van haar partner werd 

door de Dienst Vreemdelingenzaken verworpen, de Raad verwierp het beroep tegen deze beslissing. 

Verder wordt nog uiteengezet dat artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten 

van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en 

goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM) niet wordt geschonden, nu haar partner haar kan 

achterna reizen om het gezinsleven verder te zetten, en ze tijdens hun scheiding gebruik kunnen maken 

van de moderne communicatiemiddelen. Ten slotte wordt nog vastgesteld dat de gemeente Zelzate 

verzoekster had “geïnformeerd over de betekenis van een bevel om het grondgebied te verlaten en over 

de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek”.  

 

Verzoekster maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op 

basis van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat 

hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele motiveringsplicht. 

 

3.1.3.2. Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekster de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat 

het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoekster bijgevolg de schending 

van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dat oogpunt 

wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd 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 feitelijke gegevens, 

of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is 

gekomen. 

 

De materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van de aangevoerde schending van artikel 

74/14, § 3 van de vreemdelingenwet.  

 

3.1.3.3. Artikel 74/14 van de vreemdelingenwet luidde op het ogenblik dat de bestreden beslissing werd 

genomen als volgt:  

 

“§ 1 De beslissing tot verwijdering bepaalt een termijn van dertig dagen om het grondgebied te verlaten.  

Voor de onderdaan van een derde land die overeenkomstig artikel 6 niet gemachtigd is om langer dan 

drie maanden in het Rijk te verblijven, wordt een termijn van zeven tot dertig dagen toegekend.  

Indien de onderdaan van een derde land een gemotiveerd verzoek indient bij de minister of diens 

gemachtigde, wordt de termijn, vermeld in het eerste lid, en die is toegekend om het grondgebied te 

verlaten, verlengd, op grond van het bewijs dat de vrijwillige terugkeer niet kan worden gerealiseerd 

binnen de toegekende termijn.  

Zo nodig, kan deze termijn worden verlengd om rekening te houden met de specifieke omstandigheden 

eigen aan zijn situatie, zoals de duur van het verblijf, het bestaan van schoolgaande kinderen, het 

afronden van de organisatie van het vrijwillig vertrek en andere familiale en sociale banden, indien de 

onderdaan van een derde land een gemotiveerd verzoek indient bij de minister of diens gemachtigde.  

De minister of zijn gemachtigde deelt de onderdaan van een derde land schriftelijk mee dat de termijn 

van vrijwillig vertrek is verlengd. 

§ 2 (…) 

§ 3 Er kan worden afgeweken van de termijn bepaald in § 1 indien:  

1° er een risico op onderduiken bestaat, of;  

2° de onderdaan van een derde land de opgelegde preventieve maatregel niet heeft gerespecteerd, of;  

3° de onderdaan van een derde land een bedreiging is voor de openbare orde of de nationale veiligheid, 

of;  

4° de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing tot 

verwijdering gevolg heeft gegeven, of;  

5° het verblijf op het grondgebied werd beëindigd in toepassing van artikel 11, § 2, 4°, artikel 13, § 2bis, 

§ 3, 3°, § 4, 5°, § 5, of artikel 18, § 2, of;  

6° de onderdaan van een derde land meer dan twee asielaanvragen heeft ingediend, behalve indien er 

nieuwe elementen zijn in zijn aanvraag.  

In dit geval bepaalt de beslissing tot verwijdering een termijn van minder dan zeven dagen ofwel geen 

enkele termijn.” 
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Verzoekster werpt op dat de bestreden beslissing niet afdoende meedeelt waarom er in concreto geen 

termijn om het grondgebied te verlaten wordt toegekend.  

 

In de bestreden beslissing wordt verwezen naar artikel 74/14, § 3, 4° van de vreemdelingenwet en wordt 

uiteengezet dat verzoekster “geen gevolg (heeft) gegeven aan een eerder bevel om het grondgebied te 

verlaten, ter kennis gegeven op 20.04.2017” en wordt verder toegelicht dat : 

“Er wordt geen termijn van één tot zeven dagen toegekend, nu de vreemdeling na een afgewezen 

verblijfsaanvraag, niet vrijwillig vertrokken is, waardoor kan verwacht worden dat een termijn van minder 

dan zeven dagen hem evenmin zal aanzetten om vrijwillig te vertrekken. Een dwangverwijdering is 

proportioneel. 

Geen termijn wordt, gelet op wat voorafgaat, toegekend.” 

 

Verzoekster betwist niet dat zij geen gevolg heeft gegeven aan het bevel om het grondgebied te 

verlaten dat haar op 20 april 2017 ter kennis werd gebracht. Het hierboven uiteengezette motief volstaat 

dus. Bovendien wordt opgemerkt dat deze termijn intussen is verstreken. 

 

Verzoekster voert aan dat in deze zaak een rechtvaardig evenwicht tussen het algemeen belang en het 

belang van het individu in deze zaak ver te zoeken is als het “niet naleven van de terugkeerverplichting 

het opgelegde bevel in de bestreden beslissing moet dragen, is de sanctie die daarop wordt gesteld te 

verregaand en volstrekt disproportioneel”. Verzoekster betwist niet dat zij “geen gevolg (heeft) gegeven 

aan een eerder bevel om het grondgebied te verlaten, ter kennis gegeven op 20.04.2017” en dat artikel 

74/14, § 3, 4° van de vreemdelingenwet voorziet dat van de termijn voorzien in artikel 74/14, § 1 van de 

vreemdelingenwet kan worden afgeweken wanneer “de onderdaan van een derde land niet binnen de 

toegekende termijn aan een eerdere beslissing tot verwijdering gevolg heeft gegeven”. Verzoekster lijkt 

deze bepaling te verregaand en volstrekt disproportioneel te vinden. Het komt verzoekster toe om aan te 

tonen waarom de bestreden beslissing feitelijk onjuist dan wel kennelijk onredelijk is. Verzoekster lijkt 

zich hier te beperken tot wetskritiek. Verzoekster toont met haar betoog nog niet aan dat deze bepaling 

in strijd zou zijn met hogere rechtsnormen.  

 

3.1.3.4. Verzoekster verwijst verder naar artikel 74/11 van de vreemdelingenwet, een bepaling die 

betrekking heeft op het inreisverbod. Deze verwijzing lijkt in deze zaak niet dienstig, nu de thans 

bestreden beslissing geen inreisverbod maar wel een bevel om het grondgebied te verlaten omvat.  

 

Verzoekster werpt nog op dat de bestreden beslissing op quasi automatische wijze een gelijkaardige 

inhoud kent als wat in het inreisverbod wordt vermeld. Door aan te stippen dat de motieven van de 

bestreden beslissing gelijkaardig zijn aan de motieven van de beslissing tot afgifte van een inreisverbod 

van 15 september 2017 toont verzoekster evenwel nog niet aan dat de motieven van de bestreden 

beslissing feitelijk onjuist dan wel kennelijk onredelijk zijn.  

 

3.1.3.5. Verzoekster laat gelden dat zij een Belgische vader heeft met wie op 27 september 2017 een 

procedure gezinsherenging werd opgestart en de bestreden beslissing met geen woord rept over haar 

vader. Verzoekster verwijst in dit verband ook naar het tweede middel waar zij de schending van de 

hoorplicht opwerpt en aanvoert dat wanneer zij gehoord zou zijn geweest, zij de verwerende partij 

kennis had kunnen geven van haar Belgische vader en de verwerende partij deze informatie mee in 

overweging had kunnen of moeten nemen bij het nemen van de thans bestreden beslissing wat nu niet 

is gebeurd.  

 

In zoverre verzoekster thans verwijst naar de opgeworpen schending van de hoorplicht in het tweede 

middel kan worden verwezen naar wat daarover bij de bespreking van het tweede middel wordt 

uiteengezet. Het kan de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris in deze zaak niet worden 

verweten niet te hebben gemotiveerd in de thans bestreden beslissing over de aanvraag 

gezinshereniging van verzoekster in functie van haar vader, nu deze aanvraag pas na het nemen van 

de thans bestreden beslissing werd ingediend.  

 

Waar verzoekster er zich thans nog over beklaagt dat de bestreden beslissing niet motiveert over haar 

vader wordt erop gewezen dat in de bestreden beslissing wel wordt gemotiveerd over het kerngezin 

(haar echtgenoot) en dat uit de stukken van het dossier niet blijkt dat verzoekster melding had gemaakt 

van een bijzondere band met haar vader. Voor een bespreking van verzoeksters recht op een 

familieleven met haar vader kan worden verwezen naar wat hieronder onder punt 3.2.3.1. wordt 

uiteengezet.  
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3.1.3.6. Uit het voorgaande blijkt dat verzoekster niet aannemelijk maakt dat de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris op basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze 

tot de bestreden beslissing is gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht, in het licht 

van artikel 74/14 van de vreemdelingenwet kan niet worden aangenomen. 

 

3.1.3.7. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de 

verplichting op zijn beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte 

feitenvinding. Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde van 

de bevoegde staatssecretaris bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het 

dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. Verzoekster slaagt er niet in aan te tonen dat er in 

casu werd uitgegaan van een foutieve feitenvinding, zodat de schending van de zorgvuldigheidsplicht 

niet kan worden aangenomen. 

 

3.1.3.8. De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt 

slechts het redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs 

afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Met andere woorden, om het 

redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan 

men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is, wat in casu niet het 

geval is. Gelet op voorgaande analyse van de verschillende middelonderdelen blijkt dat verzoekster met 

haar betoog geen schending van het redelijkheidsbeginsel aannemelijk maakt. 

 

3.1.3.9. Het vertrouwensbeginsel houdt in dat door het bestuur bij een rechtsonderhorige gewekte 

rechtmatige verwachtingen zo mogelijk dienen te worden gehonoreerd (RvS 26 februari 2007, nr. 

168.263). Er is slechts sprake van een schending van het vertrouwensbeginsel indien aan drie 

voorwaarden is voldaan: het bestaan van een bestuurlijke vergissing, het ten gevolge van die vergissing 

verlenen van een voordeel aan een rechtsonderhorige en de afwezigheid van gewichtige redenen om 

die rechtsonderhorige het verleende voordeel te ontnemen (RvS 17 maart 1987, nr. 27.685, 

Vermeulen). Verzoekster zet niet uiteen op welke wijze aan deze voorwaarden zou zijn voldaan. 

 

3.1.3.10. Het rechtszekerheidsbeginsel is een uit de rechtsstaat voortvloeiend beginsel dat inhoudt dat 

het recht voorzienbaar en toegankelijk dient te zijn zodat de rechtssubjecten in staat zijn de 

rechtsgevolgen van hun handelingen op voorhand in te schatten, en dat die rechtssubjecten moeten 

kunnen vertrouwen op een zekere standvastigheid bij het bestuur (RvS 11 januari 2007, nr. 166.563; 

I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure, 2006, 315-

349). Uit het voorgaande is gebleken dat niet wordt aangetoond dat de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris bij het nemen van de bestreden beslissing een onjuiste toepassing heeft gemaakt van 

de artikelen 7 en 74/14 van de vreemdelingenwet op grond waarvan de bestreden beslissing werd 

genomen, zodat verzoekster een schending van het rechtszekerheidsbeginsel niet aannemelijk maakt. 

 

3.1.3.11. Het eerste middel is ongegrond.  

 

3.2.1. Verzoekster voert een tweede middel aan dat luidt als volgt:  

 

“Tweede Middel: Schending van artikel 8 EVRM en schending van het hoorrecht.  

Met betrekking tot de schending van artikel 8 EVRM: 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt dat: 

“(…)” 

Het recht op een gezinsleven dat geput kan worden uit artikel 8 van het EVRM sluit niet uit dat de 

overheid, gelet op het tweede lid van artikel 8 van het EVRM, zich in het gezinsleven mengt op 

voorwaarde dat dit gebeurt via een maatregel die voorzien is bij de wet, dat de inmenging noodzakelijk 

is in een democratische samenleving en dat een legitiem doel wordt nagestreefd.  

Echter is het zo dat de bestreden beslissing op geen enkele wijze in evenredigheid is met de grote 

schade die zij aanricht aan het hele gezin.  

De bestreden beslissing is echter enkel onrechtmatig wanneer zij het resultaat is van een kennelijk 

onredelijk handelen, en wanneer het voordeel dat de overheid uit de bestreden beslissing zou putten, 

buiten elke redelijke verhouding staat tot het nadeel dat de verzoekende partij erdoor ondergaat.  

Dat bovendien verzoekster een Belgisch echtgenoot heeft; Dat verzoekster een Belgische vader heeft 

met wie zij op 27/09/2017 een procedure gezinshereniging heeft opgestart bij de Stad Antwerpen 

(stukken 3 t.e.m. 8). 
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Dit betekent concreet dat verzoekster nog steeds haar verblijfstoestand kan regulariseren en conform 

artikel 40ter van de Vreemdelingenwet en artikel 52 van het Vreemdelingenbesluit een aanvraag 

gezinshereniging heeft gedaan op het adres van haar vader in Antwerpen (stuk 3).  

Dit betekent dat verzoekster thans in het wachtregister is ingeschreven en na een positieve 

woonstcontrole in het Vreemdelingenregister zal ingeschreven worden. Artikel 52 § 1 van de het 

Vreemdelingenbesluit van 08/10/1981 luidt als volgt: 

“[…] Het familielid dat zelf geen burger van de Unie is en zijn familieband overeenkomstig artikel 44 

bewijst, dient een aanvraag in voor een verblijfkaart van familielid van een burger van de Unie bij het 

gemeentebestuur van de plaats waar hij verblijft door middel van een document overeenkomstig het 

model van bijlage 19ter. 

In dit geval wordt de betrokkene, na de controle van de verblijfplaats, ingeschreven in het 

vreemdelingenregister en in het bezit gesteld van een attest van immatriculatie (model A) met een 

geldigheidsduur van zes maanden, te rekenen vanaf de aanvraag. De woorden " Ministerie van 

Tewerkstelling en Arbeid of ", die voorkomen in de tweede paragraaf van de tekst op de voorzijde van 

dit document, worden geschrapt. 

Indien de vreemdeling het bewijs van zijn familieband daarentegen niet overlegt, overeenkomstig artikel 

44, om zijn aanvraag te staven, neemt de burgemeester of zijn gemachtigde de aanvraag niet in 

overweging, door middel van een document overeenkomstig het model van bijlage 19quinquies. Hij 

overhandigt geen bijlage 19ter. 

Na de woonstcontrole wordt de betrokkene ingeschreven in het vreemdelingenregister en hij ontvangt 

een attest van immatriculatie model A met een geldigheidsduur van [1 zes maanden]1 te rekenen vanaf 

de aanvraag. […]” 

Het bevel om het grondgebied te verlaten (lees: bijlage 13septies) is niet verenigbaar met het gegeven 

om een vreemdeling alsnog in het bezit te stellen van een bijlage 19ter en hem toe te laten tot de 

procedure gezinshereniging conform de aangehaalde wetsartikelen; 

Dat verzoekster een gezinsleven heeft in de zin van artikel 8 EVRM met haar Belgische echtgenoot en 

haar Belgische vader. Dat van al deze elementen in het kader van de administratieve aanhouding 

helemaal geen enkel woord wordt aangetroffen. 

Dat ondanks deze elementen, de Dienst Vreemdelingenzaken niet getuigt van een proportioneel en 

zorgvuldig handelen; 

Dat er dan ook een schending voorhanden is van artikel 8 EVRM, daar met het gezinsleven van 

verzoeksterdoor verwerende partij schromelijk met de voeten werd gestreden. 

Uit de in het eerste middel aangehaalde elementen en feitelijkheden maakt verzoekster minstens 

aannemelijk dat de verwerende partij een disproportionele beslissing heeft genomen en dat het voordeel 

dat de verweerder uit de bestreden beslissing haalt, buiten elke redelijke en evenwichtige verhouding is 

tot het nadeel dat verzoeker en zijn verblijfsgerechtigde partner en kind. 

Dat verzoekster duurzame en hechte relatie heeft met haar Belgische echtgenoot en haar Belgische 

vader. Immers, alle gegevens bevinden zich in het administratief dossier. 

Dat verwerende partij geen enkele ernstige afweging heeft gemaakt van de persoonlijke belangen van 

verzoekster. Immers, verzoekster toonde minstens aan dat zij een gezinscel vormt in de zin van artikel 8 

EVRM. Ondertussen is verzoekster verder gegaan met haar leven en zal haar verblijfssituatie op 

27/09/2017 regulariseren. 

Bovendien is er sprake van een voldoende hechte relatie tussen de verzoekster en haar Belgische 

echtgenoot en haar Belgische vader. Het is nagenoeg onmogelijk of alleszins bijzonder moeilijk voor 

verzoekster om op basis van deze opgebouwde relatie in zijn land van oorsprong een familieleven te 

leiden, daar het centrum van haar sociale, familiale en economische belangen zich in België bevinden.  

Gelet op dit alles maakt verzoekster minstens aannemelijk dat er sprake is van een kennelijk 

disproportionele en kennelijk onredelijke beslissing, dewelke in strijd is met de bepalingen en de geest 

van artikel 8 EVRM. 

Minstens is er een schending van artikel 8 EVRM vast te stellen; 

Met betrekking tot de schending van het hoorrecht: 

In een arrest van 11 december 2014 benadrukt het Hof van Justitie dat een onwettig verblijvende 

derdelander het recht heeft om gehoord te worden vooraleer een EU-lidstaat een terugkeerbesluit 

aflevert (HvJ dd. 11/12/2014, Kamer 5, zaak C 249/13, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=NL&text=&pageIndex=0&part=1&mod

e=lst&docid=160563&occ=first&dir=&cid=438823#Footnote* ). Het Hof verduidelijkt ook de draagwijdte 

van dit hoorrecht. 

In een arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 5 september 2014, arrest n° 128856 

(http://www.kruispuntmi.be/sites/default/files/rvv_128856.pdf) stelt de Raad inzake het Hoorrecht het 

volgende: 

(…) 
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 Het is redelijk wanneer een administratieve overheid een ingrijpende beslissing wenst te nemen (in 

casu: een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 

13septies)) dat zij eerst minstens betrokkenen uitnodigen om eventuele bijkomende stukken (bv, 

tewerkstelling, opleiding, gezondheid, familieleven (bv. zwangerschap, andere familieleden), etc.) 

binnen te brengen, die eventueel verweerder op tot een andere beslissing zouden hebben kunnen 

leiden. 

Het is toch redelijk, wanneer een administratieve overheid met vragen/onduidelijkheden zit, zij dan ook 

de rechtsonderhorige hiervan in kennis stelt en op basis van de bekomen gegevens documenten 

waaruit de antwoorden al dan niet moeten blijken, een oordeel kan vormen. Verzoekster is in casu 

helemaal niet gehoord geweest door verweerder (DVZ Brussel).  

De modus operandi van verwerende partij is kennelijk onzorgvuldig en kennelijk onredelijk en schendt 

de in het middel aangehaalde bepalingen en beginselen.  

Verzoekster werd niet verder ondervraagt noch gehoord over haar persoonlijk en familiale situatie zodat 

de Dienst Vreemdelingenzaken belangrijke informatie (lees: Belgische vader en de mogelijkheid op die 

basis aan verblijf te geraken) niet in overweging heeft kunnen nemen). 

Zodoende werd het hoorrecht in combinatie met artikel 8 EVRM geschonden. 

Om deze redenen dient de bestreden beslissing te worden vernietigd;” 

 

3.2.2. In de nota repliceert de verwerende partij het volgende: 

 

“In een tweede middel beroept verzoekende partij zich op een schending van:  

- Artikel 8 EVRM,  

- Het hoorrecht.  

Nopens het hoorrecht wijst verweerder naar de uiteenzetting in antwoord op het eerste middel van 

verzoekende partij.  

Verder wijst verweerder op het feit dat er geen sprake kan zijn van een schending van artikel 8 EVRM.  

Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt:  

"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."  

De verzoekende partij dient in de eerste plaats het bestaan van een beschermenswaardige relatie te 

bewijzen, wanneer zij zich beroept op art. 8 EVRM.  

“Het begrip ‘gezinsleven’ in het voormeld artikel 8, lid 1 van het EVRM is een autonoom begrip dat 

onafhankelijk van het nationaal recht dient te worden geïnterpreteerd. Om zich dienstig te kunnen 

beroepen op artikel 8 van het EVRM dient verzoeker te vallen onder het toepassingsgebied van artikel 8 

lid 1 van het EVRM. Er moet in casu nagegaan worden of er daadwerkelijk sprake is van een familie- of 

gezinsleven in de betekenis van artikel 8 van het EVRM (EHRM, Gül t. Zwitserland, 19 februari 1996). 

De vreemdeling dient in zijn aanvraag ten aanzien van het bestuur en ten laatste voor deze tot zijn 

beslissing komt, aannemelijk te maken dat hij een feitelijk gezin vormt met een Belg of een vreemdeling 

met legaal verblijf in België. Er moet sprake zijn van een effectief beleefde gezinssituatie of van een 

voldoende hechte relatie tussen de vreemdeling en zijn familie.” (R.v.V. nr. 48.465 dd. 23.09.2010)  

“Wanneer verzoekster een schending van artikel 8 EVRM aanvoert, is het in de eerste plaats haar taak 

om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze wijze het bestaan 

van het door haar ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te tonen, alsook de wijze 

waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden.” (R.v.V. nr. 107.498 dd. 29.07.2013)  

De verzoekende partij faalt ter zake in de op haar rustende bewijslast.  

In het verhoor naar aanleiding van het administratief verslag vreemdelingencontrole dd. 15.09.2017 

heeft verzoekende partij niets gezegd over de aanwezigheid van haar vader in België.  

Ter ondersteuning wijst verzoekende partij thans op een lopende procedure gezinshereniging in 

hoedanigheid van descendant van de Belgische vader. Verweerder merkt hieromtrent reeds op dat de 

afgifte van de bijlage 19ter dd. 27.09.2017 onwettig werd beschouwd en het attest van immatriculatie als 

onbestaand: deze informatie werd aan verzoekende partij ter kennis gebracht per schrijven dd. 

29.09.2017 (kennisname op 02.10.2017). Er is aldus geen sprake van een lopende procedure met het 

oog op gezinshereniging. Terwijl verweerder ten overvloede nog opmerkt dat de aanvraag 

gezinshereniging werd ingediend na de bestreden beslissing en hiermee dan ook geen rekening kon 

worden gehouden door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging.  
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Verweerder merkt op dat de loutere verwijzing naar de aanwezigheid van haar vader in België niet kan 

volstaan om een beschermenswaardige relatie aannemelijk te maken. Hoewel het gezinsleven van 

ouders en hun minderjarige kinderen wordt verondersteld, kan, overeenkomstig de rechtspraak van het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg (EHRM 9 oktober 2003, nr. 48321/99, 

Slivenko/Litouwen; EHRM 17 februari 2009, nr. 27319/07, Onur/Groot-Brittannië; N. MOLE, Asylum and 

the European Convention on Human Rights, Council of Europe Publishing, 2008, 97) slechts van een 

door artikel 8 van het EVRM beschermd gezinsleven tussen ouders en hun meerderjarige kinderen 

gesproken worden indien, naast de afstammingsband, een vorm van afhankelijkheid blijkt. 

Immers, “er wordt aangenomen dat in de relatie tussen een ouder en een meerderjarig kind het bestaan 

van bijkomende elementen van afhankelijkheid moet worden aangetoond die anders zijn dan de gewone 

affectieve banden” (R.v.V. nr. 66 750 van 19 september 2011, www.rvv-cce.be).  

Verzoekende partij legt geen indicaties voor die een gezinsband kunnen aantonen, zodat zij geenszins 

heeft aangetoond dat de band die zij zou hebben met haar vader er één is die valt onder de 

bescherming van artikel 8 van het EVRM.  

In de interne nota dd. 27.09.2017 heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging nog de volgende info opgenomen:  

“De familie van betrokkene is in geldig verblijf, maar betrokkene voldoet niet aan de 

verblijfsvoorwaarden om op basis van gezinshereniging of andere artikelen van de 

vreemdelingenwetgeving zijn/haar verblijf in regel te zetten. Betrokkene kan steeds vanuit het 

buitenland, van zodra hij de binnenkomst- en verblijfsvoorwaarden kan vervullen, een aanvraag 

indienen om zich legaal bij zijn / haar familie te vervoegen. Een tijdelijke scheiding van de familie is geen 

inbreuk tegen artikel 3 / artikel 8 EVRM. Hij / zij kan om die redenen ook vanuit het buitenland vragen 

zijn / haar inreisverbod in te trekken of op te schorten, conform artikel 74/12 van de wet van 

15/12/1980;”  

Verweerder merkt verder op dat het huwelijk tussen verzoekende partij en de heer E. B. (…) tot op 

heden niet wordt erkend door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging: de burgerlijke stand van Antwerpen heeft de erkenning van het 

huwelijk geweigerd. Er werd geoordeeld dat verzoekende partij dit huwelijk enkel wil afsluiten met het 

oog op het verkrijgen van een verblijfstitel en zij zou hierbij misbruik maken van de psychische 

problematiek van de heer E. B. (…). Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt ook dat de 

gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 

oordeel is dat gezien de waarachtigheid van het huwelijk wordt betwist, het gescheiden worden van de 

vermeende partner niet als een schending van het gezinsleven kan worden beschouwd.  

Terwijl de aanvraag tot gezinshereniging in functie van de heer E. B. (…) ook werd geweigerd.  

Verzoekende partij slaagt er derhalve niet in om aannemelijk te maken dat zij zich kan beroepen op een 

familie- of gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM, laat staan op een schending van artikel 8 

EVRM..  

De verweerder laat, ten overvloede en strikt subsidiair, gelden dat in casu geen toetsing aan de hand 

van artikel 8, tweede lid EVRM dient te gebeuren.  

Immers heeft de verzoekende partij voor de eerste keer om toelating verzocht en betreft de bestreden 

beslissing geen weigering van een voortgezet verblijf.  

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna afgekort EHRM) is van oordeel dat er geen 

inmenging is en derhalve geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 EVRM dient te 

gebeuren indien het om een eerste toelating gaat.  

In dit geval moet er volgens het EHRM onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de 

staat om het recht op privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 

november 1996, Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 38). Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets. Als na deze toets 

uit de belangenafweging blijkt dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is er schending van 

artikel 8 van het EVRM (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37).  

“Teneinde de omvang van de verplichtingen die voor een Staat uit artikel 8, eerste lid van het EVRM 

voortvloeien te bepalen, dient in de eerste plaats te worden nagegaan of er hinderpalen worden 

aangevoerd voor het uitbouwen of het verderzetten van een normaal en effectief gezinsleven elders. 

Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een gezinsleven elders, zal 

er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het 

EVRM.”  

(zie onder andere R.v.V. nr. 71 430 van 7 december 2011)  

In casu toont de verzoekende partij niet aan dat zij het voorgehouden gezinsleven niet elders kan leiden. 

Zij gaat hier zelfs niet concreet op in.  

Terwijl het ook slechts om een tijdelijk scheiding zou gaan waarbij men in de tussentijd contact kan 

blijven houden via moderne communicatiemiddelen:  
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“In casu wijst de verzoeker slechts op het gegeven dat hij ‘inmiddels een duurzame relatie onderhoudt 

met de Belgische onderdaan mevrouw H.S.D., met wie hij reeds geruime tijd samenwoont’, doch laat hij 

na concrete hinderpalen aan te voeren voor het uitbouwen of het verderzetten van een normaal en 

effectief gezinsleven met zijn Belgische partner elders.  

(…)  

De bestreden beslissing verhindert niet dat zijn partner hem bezoekt in het land van herkomst of elders. 

Verder kunnen moderne communicatietechnologieën de verzoeker in staat stellen om tijdens de 

scheiding in nauw contact te blijven met zijn partner en de banden met haar verder te onderhouden 

(EHRM 26 juni 2014, nr. 71398/12, M.E. v. Zweden, par. 100)” (R.v.V. nr. 141.063 dd. 16.03.2015)  

Aldus kan de opgeworpen schending van artikel 8 EVRM niet worden aangenomen.  

Voorts, en dit geheel ten overvloede merkt de verweerder op dat het EHRM inzake immigratie er bij 

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

vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te 

komen of er te verblijven (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; EHRM 26 maart 1992, 

Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43). Artikel 8 van het EVRM 

kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene verplichting inhoudt om de 

door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om 

de gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 39). Met toepassing van een vaststaand beginsel van internationaal recht is 

het immers de taak van de Staat om de openbare orde te waarborgen en in het bijzonder in de 

uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen te controleren (EHRM 

12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga/België, § 81; EHRM 18 februari 1991, 

Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, Cabales en Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 

67). De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden hiertoe vast te leggen. De minister kan oordelen 

dat het belang van de staat voorrang heeft op dat van de vreemdeling die hier onwettig verblijft (zie 

R.v.St. nr. 40.061, 28.07.1992, R.A.C.E. 1992, z.p.).  

Art. 8 EVRM staat een rechtmatige toepassing van de Vreemdelingenwet dan ook niet in de weg (zie 

ook Raad van State nr. 99.581 dd. 09.10.2001 en Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nr. 1493 dd. 

30.08.2007).  

Zie ook:  

“Zij heeft haar gezinsleven in België volledig uitgebouwd in illegaal verblijf. Verzoekster kan niet 

verwachten dat de Belgische Staat in die omstandigheden een positieve verplichting zou hebben om 

haar toe te laten verder op het grondgebied te verblijven. Het Europees Hof toont zich streng t.a.v. 

vreemdelingen die tijdens een onregelmatig of precair verblijf een relatie hebben aangegaan of een 

gezinsleven hebben opgebouwd.” (R.v.V. nr. 135.172 dd. 17.12.2014)  

Bovendien werd reeds geoordeeld dat een tijdelijke verwijdering om reden dat de vreemdeling niet in het 

bezit is van die documenten geenszins strijdig is met dit verdragsartikel (zie R.v.St. nr 48.653, 

20.07.1994, Arr. R. v. St. 1994, z.p.; R.v.St. nr. 42.039, 22.02.1993, Arr. R. v. St. 1993, z.p.)  

De bestreden beslissing heeft inderdaad niet tot gevolg dat de verzoekende partij definitief van haar 

voorgehouden partner/vader wordt gescheiden, doch enkel dat zij tijdelijk het land dient te verlaten met 

de mogelijkheid er terug te keren nadat zij zich in het bezit zal hebben gesteld van de nodige 

documenten voor een regelmatige binnenkomst in het Rijk, en na het verstrijken van de termijn van het 

inreisverbod. De bestreden beslissing houdt geen absoluut verbod in om het Belgisch grondgebied 

binnen te komen en er te verblijven, de verzoekende partij dient evenwel te voldoen aan de door de 

Vreemdelingenwet opgelegde binnenkomst- en verblijfsvereisten (zie ook R.v.St. nr.170.806 dd. 

04.05.2007, R.v.V. nr. 4.070 dd. 27.11.2007).  

“Het bestreden bevel leidt niet noodzakelijk tot een definitieve verwijdering. Het heeft enkel tot gevolg 

dat verzoeker tijdelijk het land dient te verlaten met de mogelijkheid terug te keren op het ogenblik dat 

voldaan is aan in de vreemdelingenwet bepaalde vereisten. Het bestreden bevel sluit niet uit dat de 

verzoeker de opheffing van het hiermee gepaarde inreisverbod vraagt op grond van artikel 74/12 van de 

vreemdelingenwet en vervolgens een visum aanvraagt met het oog op eventuele gezinshereniging in 

België.  

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

van de wettelijke bepalingen, verstoort het gezinsleven van de verzoeker niet in die mate dat er sprake 

kan zijn van een schending van artikel 8 van het EVRM.” (R.v.V. nr. 150.973 dd. 18.08.2015)  

De schending van art. 8 EVRM wordt dan ook niet aannemelijk gemaakt.  

Het tweede middel kan evenmin worden aangenomen.” 

 

3.2.3.1. Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt:  

 

“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn  
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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.”  

 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van 

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met de loutere goede wil 

of met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka/België, § 83), en anderzijds dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de 

taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek 

te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou moeten 

hebben.  

 

Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) volgt dat bij de 

belangenafweging in het kader van het door artikel 8 van het EVRM beschermde recht op eerbiediging 

van het privé- en gezinsleven een "fair balance" moet worden gevonden tussen het belang van de 

vreemdeling en diens familie enerzijds en het algemeen belang van de Belgische samenleving bij het 

voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare orde anderzijds. Daarbij moeten alle 

voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten en omstandigheden kenbaar worden betrokken.  

 

De Raad oefent slechts een wettigheidscontrole uit op de bestreden beslissing. Bijgevolg gaat de Raad 

na of de verwerende partij alle relevante feiten en omstandigheden in haar belangenafweging heeft 

betrokken en, indien dit het geval is, of de verwerende partij zich niet ten onrechte op het standpunt 

heeft gesteld dat die afweging heeft geresulteerd in een "fair balance" tussen enerzijds het belang van 

een vreemdeling bij de uitoefening van het privé- en familie- en gezinsleven hier te lande, en anderzijds 

het algemeen belang van de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het 

handhaven van de openbare orde.  

 

Deze maatstaf impliceert dat de Raad niet de bevoegdheid bezit om zijn eigen beoordeling in de plaats 

te stellen van die van de administratieve overheid. Bijgevolg kan de Raad niet zelf de belangenafweging 

doorvoeren (RvS 26 januari 2016, nr. 233.637; RvS 26 juni 2014, nr. 227.900).  

 

Het waarborgen van een recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven, veronderstelt het 

bestaan van een privé- en/of familie- en gezinsleven, dat beschermenswaardig is onder artikel 8 van het 

EVRM. 

 

Dit privé- en/of familie- en gezinsleven dient te bestaan op het moment van de bestreden beslissing.  

 

De Raad kijkt in eerste instantie na of de verzoekende partij een beschermenswaardig privé- en/of 

familie- en gezinsleven aanvoert in de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of een inbreuk werd 

gepleegd op het recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven door het nemen van de 

bestreden beslissing.  

 

Verzoekster werpt op dat zij in België een Belgische echtgenoot heeft.  

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat geen werkelijk gezinsleven tussen verzoekster en haar echtgenoot 

wordt aanvaard. De gemachtigde motiveert hierover in de bestreden beslissing het volgende: 

 

“Betrokkene kwam naar de Schengenzone binnen vla Nederland. Ze beschikte over een visum 

kortverblijf geldig tussen 04/06/2014 en 19/07/2014. Zij reisde door naar België om haar partner E. B. A. 

(…), (OV (…), Belgische nationaliteit) te vervoegen. Ze zouden gehuwd zijn in Marokko op 22/04/2016, 

Ze wilden dit huwelijk laten registreren. Op 02/063/2016 weigerde de burgerlijke stand van Antwerpen 

om dit huwelijkte erkennen. Betrokkene zou dit huwelijk enkel willen afsluiten met het oog op het 

verkrijgen van een verblijfstitel. Ze zou hierbij misbruik maken van de psychische problematiek van 

mijnheer E. B. (…), 

  

Op 20/09/2016 diende betrokkene een aanvraag tot gezinshereniging In met mijnheer E. B. (…). Op 

09/03/2017 weigerde DVZ deze aanvraag met een bijlage 20. Betrokkene diende een schorsend beroep 

in bij de RVV. Op 25/07/2017 verwierp de RVV echter dit beroep.” 
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Vervolgens gaat de gemachtigde ondergeschikt ook in op de situatie waarin er toch een gezinsleven 

zou bestaan en motiveert hierover het volgende: 

   

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

land van herkomst om aldaar eventueel een machtiging aan te vragen niet In disproportionaliteit staat 

ten aanzien van het recht op een gezins- of privéleven. Hei staat de partner van betrokkene vrij om 

betrokkene achterna te reizen naar Marokko om aldaar het gezinsleven verder te zetten. Ze kunnen 

gedurende de periode van scheiding bovendien contact houden vla de moderne communicatiemiddelen. 

Betrokkene krijgt ook een inreisverbod van 3 jaar opgelegd. Zij kan echter steeds een opheffing van dit 

inreisverbod vragen, overeenkomstig de vigerende bepalingen ter zake. Van een inbreuk op artikel 8 

van het EVRM hoeft dus geen sprake te zijn.” 

 

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. De beoordeling of er al dan niet sprake is van een familie- of gezinsleven is in wezen 

een feitenkwestie die afhankelijk is van de aanwezigheid van effectief beleefde hechte persoonlijke 

banden (EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland (GK), § 150; EHRM 2 november 2010, Şerife Yiğit/Turkije 

(GK), § 93). Het EHRM benadrukt dat het begrip ‘privéleven’ een ruime term is en dat het mogelijk, noch 

noodzakelijk is om er een exhaustieve definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, 

Niemietz/Duitsland, § 29; EHRM 27 augustus 2015, Parrillo/Italië (GK), § 153). De beoordeling of er 

sprake kan zijn van een privéleven, is eveneens een feitenkwestie.  

 

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde het bestaan van een werkelijk 

gezinsleven tussen verzoekster en haar echtgenoot niet aanvaardt gelet op het feit dat de ambtenaar 

van de burgerlijke stand weigerde haar huwelijk afgesloten in Marokko te registeren. Deze weigering 

was gestoeld op het feit dat verzoekster “dit huwelijk enkel (zou) willen afsluiten met het oog op het 

verkrijgen van een verblijfstitel” en ze “hierbij misbruik (zou) maken van de psychische problematiek van 

mijnheer E. B. (…)”. 

 

De weigering van de ambtenaar van burgerlijke stand om het huwelijk van verzoekster te registeren 

raakt aan de kern van wat als een beschermenswaardig gezinsleven wordt beschouwd in de zin van 

artikel 8 van het EVRM, met name een stabiele en oprechte de facto relatie tussen partners. 

 

Een gezinsleven tussen verzoekster en haar echtgenoot dat beschermenswaardig is onder artikel 8 van 

het EVRM wordt niet aangetoond.  

 

Verzoekster wijst daarnaast ook op haar familieleven met haar Belgische vader met wie zij op 

27 september 2017 een procedure gezinsherenging heeft opgestart. Verzoekster stipt aan dat zij thans 

in het wachtregister is ingeschreven en na een positieve woonstcontrole in het vreemdelingenregister 

zal worden ingeschreven. Verzoekster laat gelden dat de thans bestreden beslissing niet verenigbaar is 

met het gegeven dat zij in het bezit werd gesteld van een bijlage 19ter. 

Vooreerst wordt erop gewezen dat de thans bestreden beslissing dateert van 15 september 2017 en de 

aanvraag van verzoekster voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, in de 

hoedanigheid van descendent van een Belg dateert van 27 september 2017. Deze aanvraag dateert 

dan ook van na het nemen van de thans bestreden beslissing. Het kan de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris niet worden verweten geen rekening te hebben gehouden bij het nemen van 

de thans bestreden beslissing met elementen waarvan op dat ogenblik nog geen sprake was. 

Bovendien wordt erop gewezen dat de gemachtigde op 2 oktober 2017 een beslissing nam waarbij “de 

onwettige afgifte van de bijlage 19ter dd. 27.09.2017 en van het immatriculatie-attest, als onbestaande 

(worden) beschouwd.” 

 

Verzoekster verwijst naar het gezinsleven met haar vader en dat zij op zijn adres in Antwerpen een 

aanvraag gezinshereniging heeft ingediend. Verzoekster laat gelden dat zij een hechte relatie hebben 

en wijst erop dat alle gegevens zich in het administratief dossier bevinden.  

 

Uit de rechtspraak van het EHRM volgt dat de relatie tussen ouders en meerderjarige kinderen enkel 

onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM valt indien het bestaan van bijkomende elementen 

van afhankelijkheid, andere dan de gewoonlijke affectieve banden, wordt aangetoond (EHRM 

15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 33; eveneens: EHRM 2 juni 2015, K.M./Zwitserland, § 59). 
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Bijkomende elementen kunnen onder meer zijn het samenwonen, de financiële afhankelijkheid, 

lichamelijke, psychische of medische afhankelijkheid, de reële banden tussen betrokkenen. 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoekster ingeschreven stond op een adres te 

Zelzate. Slechts wanneer zij na het nemen van de bestreden beslissing besluit om een aanvraag 

gezinshereniging in functie van haar Belgische vader in te dienen, wordt deze aanvraag ingediend met 

vermelding van het adres van haar vader in Antwerpen.  

 

Verzoekster benadrukt wel dat zij een hechte relatie heeft met haar vader, maar zij maakt geen gewag 

van bijkomende elementen van afhankelijk tussen haar vader en zichzelf die verder gaan dan de 

gewoonlijke affectieve banden. Een eventuele loutere samenwoning volstaat hiervoor niet. 

 

Een gezinsleven tussen verzoekster en haar vader dat beschermenswaardig is in het licht van artikel 8 

van het EVRM wordt niet aangetoond. Nu verzoekster geen beschermenswaardig familieleven met haar 

vader in het licht van artikel 8 van het EVRM heeft aangetoond, blijkt niet dat de gemachtigde gehouden 

was tot een verdere belangenafweging.  

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aangetoond.  

 

3.2.3.2. Verzoekster werpt op dat zij in deze zaak niet werd gehoord. Zij laat gelden dat het redelijk is 

wanneer een administratieve overheid een ingrijpende beslissing wenst te nemen, zij minstens eerst de 

betrokkene uitnodigt om eventuele bijkomende stukken binnen te brengen die evenwel tot het nemen 

van een andere beslissing zouden kunnen leiden. Verzoekster laat gelden dat het toch redelijk is 

wanneer een administratieve overheid met vragen of onduidelijkheden zit, dat zij dan de 

rechtsonderhorige hiervan in kennis stelt en op basis van de bekomen gegevens een oordeel kan 

vormen. Verzoekster acht de modus operandi van de verwerende partij waarbij zij niet werd gehoord 

kennelijk onzorgvuldig en onredelijk. 

 

Het recht om in elke procedure te worden gehoord maakt integraal deel uit van de eerbiediging van de 

rechten van verdediging, wat een fundamenteel beginsel van Unierecht is (HvJ 22 november 2012, C-

277/11, M.M., § 81; HvJ 5 november 2014, C-166/13, Mukarubega, § 45, HvJ 11 december 2014, C-

249/13, Boudjlida, §§ 30 en 34). 

 

Luidens vaste rechtspraak van het Europees Hof van Justitie leidt een 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, wanneer deze procedure zonder deze 

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

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

blz. I 307, § 31; 5 oktober 2000, Duitsland/Commissie, C 288/96, Jurispr. blz. I 8237, § 101; 

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

blz. I 9147, § 94, en 6 september 2012, Storck/BHIM, C 96/11 P, § 80). Hieruit volgt dat niet elke 

onregelmatigheid bij de uitoefening van het hoorrecht tijdens een administratieve procedure 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., § 39). 

 

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 de verzoekende partij in casu specifieke 

omstandigheden had kunnen aanvoeren die na een individueel onderzoek de bestreden beslissing 

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

 

Verzoekster werpt op dat nu zij niet werd gehoord over haar persoonlijke en familiale situatie zij 

belangrijke informatie, met name het gegeven dat haar Belgische vader hier verblijft en de mogelijkheid 

die zij heeft om op die basis aan verblijf te geraken niet in overweging werden genomen. 

 

Het element dat verzoekster in het kader van haar hoorrecht aanhaalt, is dus het feit dat haar vader Belg 

is, hier verblijft en zij op grond van dit feit een verblijf wenst te verkrijgen. 
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Uit de stukken van het administratief dossier blijkt niet dat verzoekster vooraleer de bestreden beslissing 

werd genomen, melding maakte van de aanwezigheid van haar Belgische vader. Uit de stukken van het 

administratief dossier blijkt dat zij samenwoonde met haar echtgenoot (met wie het buitenlands 

afgesloten huwelijk niet erkend werd). De loutere omstandigheid dat verzoekster een Belgische vader 

heeft in functie van wie zij een aanvraag gezinshereniging wenst in te dienen, kan niet worden aanvaard 

als een element dat meebrengt dat de besluitvorming in kwestie een andere afloop had kunnen hebben. 

Integendeel, uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoekster intussen zulke aanvraag 

heeft ingediend maar dat deze werd afgewezen.  

 

Er wordt ook op gewezen dat de wettelijke mogelijkheid die voor verzoekster openstaat om een 

procedure gezinsherenging met haar vader op te starten ook vanuit haar land van herkomst openstaat. 

Ook vanuit Marokko staat het verzoekster vrij om een aanvraag gezinsherenging in functie van haar 

Belgisch vader in te dienen. In dat geval zal verzoekster evenwel eerst overeenkomstig artikel 74/12 van 

de vreemdelingenwet de opheffing of opschorting van haar inreisverbod moeten bekomen.  

 

Een schending van het hoorrecht als algemeen beginsel van het Unierecht wordt niet aangetoond.  

 

3.2.3.3. Het tweede middel is ongegrond.  

 

4. Korte debatten 

 

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

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

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

door de verwerende partij. 

 

5. 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 zesentwintig april tweeduizend negentien 

door: 

 

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET 

 

 


