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 nr. 221 061 van 14 mei 2019 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. LAHLALI 

Kortrijksesteenweg 731 

9000 GENT 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 10 januari 2019 

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 7 december 2018 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

13). 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 14 januari 2019 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 15 februari 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 maart 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat N. MALANDA, die loco advocaat A. LAHLALI verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat N. VANDENDRIESSCHE, die loco advocaten D. MATRAY & A. DE 

WILDE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker huwde op 26 december 2016 in Marokko met H.Z., van Nederlandse nationaliteit. Op 1 

maart 2018 weigerde de ambtenaar van de burgerlijke stand te Antwerpen de huwelijksakte over te 

schrijven. 
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1.2. Op 22 maart 2018 werd een beslissing genomen tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

1.3. Op 7 december 2018 nam de verwerende partij de beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten. Dit is de thans bestreden beslissing, die als volgt gemotiveerd is: 

 

“(…) 

De heer, die verklaart te heten  

[…] 

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

zich er naar toe te begeven, binnen 30 dagen na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Zie motivatie bijlage 20 dd. 22.03.2018. De beslissing werd aan betrokkene betekend op 09.07.2018, er 

werd geen beroep ingesteld tegen voormelde beslissing. 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel 7, eerste lid, 2° van 

de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 

de verwijdering van vreemdelingen. Betrokkene verblijft immers langer dan de in artikel 6 van dezelfde 

wet bepaalde termijn. 

 

Hierbij wordt art. 74/13 van de wet van 15.12.1980 wel degelijk in overweging genomen. Van 

gemeenschappelijke kinderen is hier geen sprake, evenmin van een probleem betreffende de 

gezondheid van betrokkene. Verder, wat betreft het familie- en gezinsleven van betrokkene wordt de 

relatie tegenover de referentiepersoon betwist en werd het huwelijk tussen beiden niet erkend in België. 

Derhalve kan het gezinsleven met zijn vermeende partner evenmin als argument worden aangehaald 

waarom het bevel niet zou mogen worden genomen. Het logische gevolg van het niet erkennen van het 

verblijfsrecht is dat betrokkene het land moet verlaten. 

(…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Verzoeker voert een eerste middel aan dat hij uiteenzet als volgt: 

 

“2.1. Eerste middel 

Schending van artikel 7, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet, in samenhang gelezen met: 

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

bestuurshandelingen (hierna: Wet Motivering Bestuurshandelingen); formele en materiële 

motiveringsverplichting 

 

- Artikel 62, § 2 van de wet van 15 december 1980 Het zorgvuldigheidsbeginsel Het 

redelijkheidsbeginsel 

 

Schending van artikel 2, 4° van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur 

Op basis van artikel 7 van de wet van 15 december 1980 werd een bevel om het grondgebied te 

verlaten opgemaakt door verwerende partij en aan verzoeker betekend op 10 december 2018. 

 

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

bepalen dat de administratieve beslissingen zowel in feite als in rechte moeten worden gemotiveerd. 

 

De artikelen 2 en 3 van de Wet 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. 

Ook artikel 62 van de Vreemdelingenwet stipuleert: "De administratieve beslissingen worden met 

redenen omkleed. [...]" 

 

Een 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. De motivering is slechts afdoende wanneer ze duidelijk, juist, pertinent, 
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concreet, precies en volledig wordt geformuleerd zodat de bestuurde in alle duidelijkheid kan oordelen 

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

  

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de verwerende partij de plicht op om beslissingen zorgvuldig voor te 

bereiden en te stoelen op een correcte en volledige feitenvinding (RvV 11 juni 2009, nr. 28.602, 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 (RvV 11 juni 2009, nr. 28.599, punt 2.4.). De beslissing moet steunen op alle gegevens van het 

dossier en alle daarin vervatte dienstige stukken (RvV 12 juni 2018, nr. 205.210, punt 3.3.2.3). 

 

In casu is de bestreden beslissing zoals aan verzoeker kennisgegeven op 10 december 2018 op een 

niet-afdoende wijze gemotiveerd zoals vereist door de Wet Motivering Bestuurshandelingen, daar ze 

niet duidelijk, juist, pertinent, volledig en consistent werd gemotiveerd. De juiste werkelijke feitelijke en 

juridische gegevens die aan de oorsprong liggen van de beslissing ontbreken. De beslissing nam op 

bijzonder selectieve wijze rekening met de elementen uit het administratief dossier van verzoeker, is 

geenszins gesteund op Ile gegevens van het dossier. 

 

De gemachtigde heeft kennelijk geen belangenafweging gemaakt die de beslissing zou kunnen 

verantwoorden. Het zorgvuldigheidsbeginsel en redelijkheidsbeginsel werden niet nageleefd. 

De bestreden beslissing beperkt tot het stellen dat: 

 

"Hierbij wordt art. 74/13 van de wet van 15.12.1980 wel degelijk in overweging genomen. Van 

gemeenschappelijke kinderen is hier geen sprake, evenmin van een probleem betreffende de 

gezondheid van betrokkene. Verder, wat betreft het familie- en gezinsleven van betrokkene wordt de 

relatie tegenover de referentiepersoon betwist en werd het huwelijk tussen beiden niet erkend in België. 

Derhalve kan het gezinsleven met zijn vermeende partner evenmin als argument worden aangehaald 

waarom het bevel niet zou mogen worden genomen. Het logische gevolg van het niet erkennen van het 

verblijfsrecht is dat betrokkene het land moet verlaten. " 

 

De verwerende partij voert slechts bovenstaande betwistbare elementen aan om te motiveren dat een 

bevel om het grondgebied te verlaten zou moeten worden genomen lastens verzoeker. De 

motiveringselementen zijn onvolledig, dan wel onjuist. Ze zijn bovendien niet concreet of precies 

toegepast op het dossier van verzoeker, doch blijven beperkt tot algemene standaardformuleringen. 

Aldus is de administratieve beslissing niet deugdelijk met redenen omkleed, nochtans vereist volgens 

artikel 62 van de Vreemdelingenwet. 

 

Waar de bestreden beslissing stelt dat er geen gemeenschappelijke kinderen zijn, voegt verzoeker 

daaraan toe dat hij en mevr. A. niettemin een duidelijke kinderwens hebben. Getuige hiervan helaas de 

verschillende miskramen waarmee het echtpaar reeds werd geconfronteerd, zowel rond de 

jaarwisseling 2017-2018 als eind 2018 (stukken 10, 11 en 35). 

 

Waar verwerende partij stelt dat er geen beschermenswaardig gezins- en familieleven zou zijn gezien 

het huwelijk tussen verzoeken en mevr. A. niet werd erkend in België, verwijst verzoeker naar het 

gegeven dat tegen die weigeringsbeslissing een rechtsmiddel werd aangewend, zoals waarvan 

verwerende partij kennis zal hebben (stuk 37). Dat de beslissing niet met volledige kennis van zaken is 

genomen, gelet op de procédure voor de familierechtbank bij de rechtbank van eerste aanleg 

Antwerpen, afdeling Antwerpen. Dat de niet-erkenning derhalve niet definitief is, doch dat de 

gemachtigde hieraan wel een definitieve beslissing koppelt. 

 

Verzoeker laat gelden dat ook artikel 2, 4° van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid 

van bestuur werd geschonden. Immers vermeldt de bestreden beslissing niet welke 

beroepsmogelijkheden verzoeker kan laten gelden tegen de bestreden beslissing, noch de instanties bij 

wie het beroep moet worden ingesteld of de geldende vormen en termijnen. 

 

Gezien aldus het ontbreken van motivering conform de aangehaalde en voorgelegde stukken van 

verzoeker, faalt de motivering duidelijk naar recht. 

 

Uit al het voorgaande blijkt dat het besluitvormingsproces de principes van het zorgvuldigheidsbeginsel 

niet naleefde. De beslissing is allerminst met volledige kennis van zaken genomen (RvS 16 juli 1999, nr. 

81.872, Bonheure) en wel tegenstrijdig aan de relevante feiten (RvS 10 juli 1998, nr. 75.048, NV R. 

e.a.), dat alle relevante gegevens en omstandigheden niet werden afgewogen (RvS 13 mei 2004, nr. 
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131.375, NV L.) en dat de beslissing allerminst met precisie werd genomen (RvS 17 februari 2000, nr. 

85.399, Van Oost). Kortom, de beslissing schendt het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

De vereisten inzake actieve openbaarheid van bestuur werden niet nageleefd. 

 

De bestreden beslissing gaat aldus in tegen alle redelijkheid. Het redelijkheidsbeginsel staat Uw Raad 

toe de bestreden beslissing onwettig te bevinden wanneer ze tegen alle redelijkheid ingaat (RvV 11 juni 

2009, nr. 28.602, punt 2.3. in fine en RvV 11 juni 2009, nr. 28.599, punt 2.4. in fine). 

 

Dat gelet op bovenstaande elementen, dient te worden besloten dat de artikelen 1, § 2 en 7 van de 

Vreemdelingenwet werden geschonden, in samenhang gelezen met de artikelen 2 en 3 van de Wet 

Motivering Bestuurshandelingen en het artikel 62, § 2 van de Vreemdelingenwet. Dat eveneens het 

zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel werden geschonden. Dat het beginsel van actieve 

openbaarheid van bestuur met de voeten werd getreden. 

  

Dat het middel bijgevolg ernstig is. 

Dat de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing aldus dient te worden geschorst, dat de beslissing 

nietig dient te worden verklaard.” 

 

2.1.2. Na een theoretische duiding van de aangevoerde rechtsregels voert verzoeker in concreto aan 

dat hij en zijn partner weliswaar nog geen gemeenschappelijke kinderen hebben, doch dat zij een 

duidelijke kinderwens hebben en dat het echtpaar reeds werd geconfronteerd met verschillende 

miskramen. Hij wijst er ook op dat tegen de weigering van inschrijving van het huwelijk een procedure 

werd aangevat bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen. De niet-erkenning van het huwelijk is 

derhalve niet definitief. 

 

Verzoeker diende op 26 september 2016 en op 5 oktober 2017 een aanvraag in van een verblijfskaart 

van een familielid van een burger van de Unie. Deze aanvraag werd op 22 maart 2018 geweigerd omdat 

het huwelijk niet erkend werd na een negatief advies van het openbaar ministerie. Verzoeker diende 

tegen de niet-erkenning van het huwelijk een beroep in bij de familierechtbank. In het thans bestreden 

bevel om het grondgebied te verlaten wordt, wat betreft de beoordeling van het gezinsleven conform 

artikel 74/13 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet), verwezen naar de 

niet-erkenning van het huwelijk. In de mate verzoeker aanvoert dat daarbij geen rekening werd 

gehouden met verzoekers kinderwens en het feit dat zijn partner reeds meerdere miskramen had, wordt 

deze grief verder besproken onder het tweede middel.  

 

In de mate dat verzoeker aanvoert dat geen bevel om het grondgebied te verlaten kon worden 

afgegeven zolang de procedure tegen de niet-erkenning van het huwelijk nog liep, voert hij geen 

rechtsregel aan waaruit een dergelijk verbod kan blijken. Er kan in dit verband ook worden opgemerkt 

dat verzoeker geen beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) heeft 

ingediend tegen de weigering van de verblijfsaanvraag die werd genomen op 22 maart 2018.  Verzoeker 

betwist niet dat hij zich bevindt in de situatie voorzien bij artikel 7, eerste lid, 2°, van de 

vreemdelingenwet, waarbij de verwerende partij er in beginsel toe gehouden is een bevel om het 

grondgebied te verlaten af te geven.  

 

Waar verzoeker aanvoert dat het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten geen melding maakt 

van de beroepsmogelijkheden conform artikel 2, 4°, van de wet van 11 april 1994 betreffende de 

openbaarheid van bestuur, merkt de Raad op dat het nalaten van die vermelding tot gevolg heeft dat de 

beroepstermijn geen aanvang neemt. In casu is verzoeker er wel degelijk in geslaagd op nuttige wijze 

het huidige beroep tot nietigverklaring in te dienen. Hij heeft dan ook geen belang bij het aanvoeren van 

deze grief. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.2.1. Verzoeker voert een tweede middel aan dat hij uiteenzet als volgt: 

 

“2.2. Tweede middel 

- Schending van artikel 8 EVRM 

- Schending van het algemeen rechtsbeginsel 'fair balance' 

- Schending van artikel 74/13 van de wet van 15 december 1980 
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Artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele 

Vrijheden, dat directe werking heeft in de Belgische rechtsorde, waarborgt het recht op eerbiediging van 

het privé-, familie- en gezinsleven voor eenieder. 

 

Hiertoe legt artikel 8, 2 van het EVRM de macht van de staat als volgt aan banden: 

"Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit recht 

dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang van 's 

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

openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede 

zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. " 

 

Inmenging in het recht op eerbiediging van het privéleven, gezinsleven en zijn huis is bijgevolg slechts 

gerechtvaardigd en vormt geen inbreuk op artikel 8, 1 EVRM in zoverre de inmenging bij de wet is 

voorzien in het kader van wettelijk bepaalde belangen en hiertoe vereist is in een democratische 

samenleving. 

 

In casu is niet voldaan aan de voorwaarden van artikel 8, 2 EVRM. 

 

Er dient op gewezen dat de toetsing aan artikel 8, eerste dan wel tweede lid van het EVRM op dezelfde 

beginselen steunt. Uit de rechtspraak van het EVRM blijkt immers dat dezelfde kernvraag dient te 

worden beantwoord, ni. of de Staat binnen haar beleidsmarge een billijke afweging heeft gemaakt 

tussen de concurrerende belangen van het individu en het algemeen belang (EHRM 28 juni 2011, nr. 

55597/09, Nuhez v. Noorwegen, par. 68-69). 

 

Het recht op eerbiediging van het privéleven, gezinsleven en huis is een fundamenteel mensenrecht. 

Dat recht kan slechts worden aangetast voor de vrijwaring van een door het EVRM limitatief opgesomd 

belang. Elke aantasting van deze rechten doet een vermoeden van ernstig nadeel rijzen. 

 

Alle landen die partij zijn bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens moeten nagaan of een 

beslissing over verblijfsrecht het recht op het gezins- en familieleven ex artikel 8 EVRM al dan niet 

schendt. De lidstaten dienen een belangenafweging ('fair balance'-toets) te doen. Dat is een afweging 

tussen het belang van de staat om immigratie te controleren en het belang van de vreemdeling om een 

gezins- en familieleven te hebben op het grondgebied van de staat. 

 

Naar de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kan een positieve verplichting 

bestaan voor een staat om een toelating tot verblijf te geven om het recht op familie- en gezinsleven te 

handhaven en te ontwikkelen. Of er al dan niet zo'n positieve verplichting bestaat, hangt enerzijds af van 

de bijzondere omstandigheden van de betrokken vreemdeling, en anderzijds van het algemeen belang 

van de staat. Deze afweging vormt de 'fair balance'-toets. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwisting heeft in haar arrest van 13 januari 2016 (nr. 159.789) duidelijk 

gestipuleerd dat de afweging van de individuele belangen en de algemene belangen in concreto dient te 

gebeuren. Deze afweging dient zeer grondig te gebeuren. 

 

Met het oog op een grondige afweging kunnen in overweging worden genomen: het feit dat verzoeker 

sedert een viertal jaar op het Schengengebied verblijft; het gegeven dat verzoeker op 26 december 

2016 is gehuwd met mevr. Z.; het feit dat het echtpaar woonachtig is te België; het feit dat verzoeker en 

mevr. Z. sedert hun huwelijk ononderbroken samenwonen; het gegeven dat het echtpaar een duidelijke 

kinderwens heeft en een ontegensprekelijke wens een duurzame levensgemeenschap te onderhouden; 

het feit dat verzoeker behoudens een nationaliteitsband heden geen effectieve banden heeft in 

Marokko; het feit dat verzoeker hier heden het centrum van zijn belangen heeft opgebouwd; het feit dat 

verzoeker werkzaam is geweest te België; het gegeven dat verzoeker Nederlandse lessen heeft gevolg 

in België; het feit dat verzoeker zich aldus duurzaam wenst te verankeren in België. 

 

De handhaving van de bestreden beslissing zou een absolute miskenning uitmaken van het recht van 

verzoeker op privé-, familie- en gezinsleven, gezien zijn privé-, familie- en gezinsleven zich in België 

afspeelt. De handhaving zou een ernstig en moeilijk te herstellen nadeel teweegbrengen gezien het 

ertoe zou leiden dat verzoeker gescheiden zou moeten leven van zijn partner bij wie zij sedert hun 

huwelijk inwoont. De handhaving zou aldus onevenredige schade toebrengen aan zijn privé-, familie- en 

gezinsleven. 
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De relatie tussen verzoeker en zijn echtgenote, mevr. Z., is een beschermenswaardige relatie in de zin 

van artikel 8 EVRM. 

 

Onder meer het gegeven dat het sociaal, familie en privéleven van verzoeker zich in België afspeelt, 

noopt de verwerende partij ertoe de 'fair balance'-toets uit te voeren. In casu is de 'fair balance'-toets 

niet gebeurd, minstens op geheel ontoereikende wijze. De beslissing geeft er geen blijk van voormelde 

overwegingen in de besluitvorming te hebben opgenomen. 

 

De beslissing genomen door de Dienst Vreemdelingenzaken doorstaat de proportionaliteitstoets en de 

subsidiariteitstoets aldus niet en druist in tegen de rechten gewaarborgd door artikel 8 EVRM. 

 

Gezien op ontoereikende wijze rekening werd gehouden met het gezins- en familieleven van verzoeker, 

gezien de 'fair balance'-toets niet is gebeurd, werd ook artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet 

geschonden. Artikel 74/13 bepaalt dat de minister of zijn gemachtigde bij het nemen van een beslissing 

tot verwijdering rekening houdt met het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de 

gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land. 

 

Het gegeven dat het huwelijk tussen verzoeker en mevr. Z. niet werd erkend, kan niet zonder meer 

leiden tot de vaststelling dat er geen beschermenswaardig privé-, gezins- en familieleven zou zijn. 

Bovendien werd tegen die weigeringsbeslissing beroep aangetekend, zoals waarvan verwerende partij 

kennis zal hebben (stuk 37). 

 

Voor de volledigheid wijst verzoeker er op dat verwerende partij weliswaar verplicht is een einde te 

maken aan de illegaliteit van verzoeker, maar dat zij uit het oog schijnt te verliezen dat zij dit kan doen 

op twee manieren. Namelijk enerzijds door een bevel af te leveren zoals in casu, maar anderzijds ook 

door de illegale situatie van verzoeker om te zetten in een legale situatie, minstens om hem de kans te 

geven zijn illegaal statuut om te zetten naar een legaal statuut. Dat verwerende partij door 

eenvoudigweg te kiezen voor de eerste optie, duidelijk de tweede optie niet heeft onderzocht. Dat 

verzoeker nochtans de nodige stappen onderneemt om zijn verblijf te legaliseren, waarbij het beroep dat 

werd aangetekend tegen de weigering tot erkenning van het huwelijk als eerste stap geldt. 

 

Het artikel 8 van het EVRM werd niet nageleefd, de vereiste faire balance-toets werd ontoereikend 

uitgevoerd. Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet werd geschonden. 

Het middel is ontvankelijk en gegrond. 

 

Dat de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing aldus dient te worden geschorst, dat de beslissing 

nietig dient te worden verklaard.” 

 

2.2.2. Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt:  

“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, 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.” 

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 louter goede wil of 

met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka v. 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 voeren van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou moeten 

hebben. 

Uit de rechtspraak van het 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 
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openbare orde anderzijds. Daarbij moeten alle voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten en 

omstandigheden kenbaar worden betrokken. 

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

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

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

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

een vreemdeling bij de uitoefening van het familie- en gezins-/ privéleven hier te lande en anderzijds het 

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). 

 In casu betreft het een situatie eerste toelating. 

 

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

van het EVRM, maar moet eerder onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de staat  

om de betrokken vreemdeling op zijn grondgebied toe te laten of te laten verblijven zodat hij zijn recht 

op eerbiediging van het privé- en/of familie- en gezinsleven aldaar kan handhaven en ontwikkelen 

(EHRM 28 november 1996, Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 38; EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 105). Dit geschiedt 

aan de hand van de ‘fair balance’-toets waarbij wordt nagegaan of de staat een redelijke afweging heeft 

gemaakt tussen de concurrerende belangen van het individu enerzijds, en de samenleving anderzijds.  

Staten beschikken bij deze belangenafweging over een zekere beoordelingsmarge. 

 

De omvang van de positieve verplichting is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de 

betrokken individuen en het algemeen belang (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 

37; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 3 oktober 2014, 

Jeunesse/Nederland (GK), § 106-107). In het kader van een redelijke afweging worden een aantal 

elementen in rekening genomen, met name de mate waarin het gezins- en privéleven daadwerkelijk 

wordt verbroken, de omvang van de banden in de Verdragsluitende staat, alsook de aanwezigheid van 

onoverkomelijke hinderpalen die verhinderen dat het gezins- en privéleven elders normaal en effectief 

worden uitgebouwd of verdergezet. Deze elementen worden afgewogen tegen de aanwezige elementen 

van immigratiecontrole of overwegingen inzake openbare orde. 

 

Een ander belangrijke overweging is of het gezinsleven zich heeft ontwikkeld in een periode waarin de 

betrokken personen zich ervan bewust dienden te zijn dat de verblijfsstatus van een van hen er toe leidt 

dat het voortbestaan van het gezins- en privéleven in het gastland vanaf het begin precair zou zijn. 

Waar dit het geval is, zal er enkel in zeer uitzonderlijke omstandigheden sprake zijn van een schending 

van artikel 8 van het EVRM (EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 108; zie ook EHRM 17 

april 2014, Paposhvili/België, § 142).   

 

Hoewel artikel 8 van het EVRM geen uitdrukkelijk procedurele waarborgen bevat, stelt het EHRM dat de 

besluitvormingsprocedure die leidt tot maatregelen die een inmenging uitmaken op het privé- en 

gezinsleven, billijk moet verlopen en op passende wijze rekening moet houden met de belangen die 

door artikel 8 van het EVRM worden gevrijwaard. Deze procedurele vuistregel is volgens het EHRM 

tevens van toepassing op situaties waar sprake is van een eerste toelating tot verblijf (EHRM 10 juli 

2014, Mugenzi/Frankrijk, § 46; EHMR 10 juli 2014, Tanda-Muzinga/Frankrijk, § 68). Staten gaan hun 

beoordelingsmarge te buiten en schenden artikel 8 van het EVRM wanneer zij falen op zorgvuldige 

wijze een redelijke belangenafweging te maken (EHRM 28 juni 2011, Nuñez/Noorwegen, § 84; EHRM 

10 juli 2014, Mugenzi/Frankrijk, § 62). 

 

Het feit dat verzoeker samen met zijn echtgenote een kinderwens heeft en dat er reeds meerdere 

miskramen zijn geweest, houdt niet in dat er een positieve verplichting zou zijn om het gezinsleven in 

België te onderhouden. Verzoeker toont daarmee geen enkele band met België aan waaruit een 

positieve verplichting zou kunnen worden afgeleid. Het bestreden bevel verwijst naar het feit dat 

verzoekers aanvraag van een verblijfskaart in functie van zijn echtgenote werd geweigerd op grond van 

een negatief advies van het openbaar ministerie wegens vermoedens van schijnhuwelijk. Dit impliceert 

dat de verwerende partij van oordeel is dat er in casu geen sprake is van een beschermenswaardig 
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gezinsleven tussen verzoeker en zijn echtgenote. In de bestreden beslissing werd aldus overgegaan tot 

een belangenafweging van verzoekers gezinsleven, conform artikel 74/13 van de vreemdelingenwet en 

artikel 8 van het EVRM. Indien de familierechtbank verzoekers huwelijk alsnog erkent, staat niets 

verzoeker in de weg een nieuwe aanvraag in te dienen op grond van het inmiddels erkende huwelijk. 

Verzoeker toont niet aan dat er in casu sprake is van hinderpalen die in afwachting van het vonnis van 

de familierechtbank aanleiding geven tot een positieve verplichting in hoofde van de verwerende partij.  

 

Het tweede middel is niet gegrond.  

 

2.3.1. Verzoeker voert een derde middel aan dat hij uiteenzet als volgt: 

 

“2.3. Derde middel 

Schending van artikel 146bis BW Miskenning van rechtsmacht 

 

- Schending van het vertrouwelijkheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel, in samenhang gelezen 

met de omzendbrief van 17 september 2013 betreffende de gegevensuitwisseling tussen de 

ambtenaren van de burgerlijke stand en de Dienst Vreemdelingenzaken ter gelegenheid van een 

huwelijksaangifte of een verklaring van een wettelijke samenwoning van een vreemdeling in illegaal of 

precair verblijf 

 

Uit niets blijkt dat verweerder in zijn besluitvorming rekening heeft gehouden met het in het dossier 

vervatte dienstige stuk van het beroep tegen de weigering van de erkenning van het huwelijk. 

 

Verzoeker verwijst hierbij naar de omzendbrief van 17 september 2013 'betreffende de 

gegevensuitwisseling tussen de ambtenaren van de burgerlijke stand en de Dienst Vreemdelingenzaken 

ter gelegenheid van een huwelijksaangifte of een verklaring van een wettelijke samenwoning van een 

vreemdeling in illegaal of precair verblijf die voorschrijft in welke gevallen de uitvoering van het bevel om 

het grondgebied te verlaten dient te worden opgeschort. Verzoeker meent dat hij, niettegenstaande de 

weigering van de ambtenaar van de burgerlijke stand om melding te maken van de verklaring van 

wettelijke samenwoning, het bevel om het grondgebied te verlaten van heden de rechtsmacht van de 

familierechtbank bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen miskent. Immers 

dient zij zich nog ten gronde uit te spreken over de erkenning van het huwelijk, terwijl de weigering als 

definitief element wordt opgeworpen om het bevel om het grondgebied te verlaten te betekenen. Dat 

derhalve het vertrouwensbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel worden geschonden. 

 

Verzoeker meent dat de weigering het huwelijk te erkennen strijdig is met het bepaalde in artikel 146bis 

van het Burgerlijk Wetboek. Overeenkomstig dat artikel is er sprake van een schijnhuwelijk wanneer 

"ondanks de gegeven formele toestemmingen tot het huwelijk, uit een geheel van omstandigheden blijkt 

dat de intentie van minstens één van de echtgenoten kennelijk niet is gericht op het totstandbrengen 

van een duurzame levensgemeenschap, maar enkel op het bekomen van een verblijfsrechtelijk 

voordeel dat is verbonden aan de staat van gehuwde." Op basis van het voorgaande en de lijvige 

stukkenbundel, kan niet met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden aangetoond dat 

het huwelijk tussen verzoekers wordt afgewend van zijn normale, wettelijke, intentie een duurzame akte 

te nemen van het verzoekschrift tot schorsing en nietigverklaring dat verzoekende partij heeft ingediend; 

recht doende op de vordering in dit verzoekschrift; 

levensgemeenschap tot stand te brengen, noch dat deze intentie kennelijk enkel het bekomen van een 

verblijfsrechtelijk voordeel beoogt. 

 

III. Besluit 

Een schending van de artikelen 7, 62 en 74/13 van de Vreemdelingenwet en een schending van artikel 

8 van het EVRM en het 'fair balance'-beginsel worden op afdoende wijze door verzoeker aannemelijk 

gemaakt. Deze middelen zijn in de besproken mate ernstig en derhalve gegrond. 

Uit al het voorgaande blijkt voorts dat de verwerende partij bij het nemen van de bestreden beslissingen 

de beginselen van behoorlijk bestuur niet heeft gerespecteerd, de motiveringsplicht, het 

zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel heeft miskend. 

 

Er is sprake van miskenning van rechtsmacht. 

 

De beslissing is gestoeld om een schending van artikel 146bis van het Burgerlijk Wetboek en miskent 

de ratio van de omzendbrief van 17 september 2013 betreffende de gegevensuitwisseling tussen de 

ambtenaren van de burgerlijke stand en de Dienst Vreemdelingenzaken ter gelegenheid van een 
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huwelijksaangifte of een verklaring van een wettelijke samenwoning van een vreemdeling in illegaal of 

precair verblijf. 

 

De beslissing is niet noodzakelijk, noch proportioneel. 

Dat de middelen gegrond zijn. 

 

Dat de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing aldus dient te worden geschorst, dat de bestreden 

beslissing dient te worden vernietigd.” 

 

2.3.2. De Raad merkt vooreerst op dat het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten steunt op de 

beslissing van 22 maart 2018, waarbij de aanvraag van een verblijfskaart werd geweigerd omwille van 

de niet-erkenning van het huwelijk. Verzoeker heeft deze beslissing niet aangevochten, zodat deze 

inmiddels definitief in het rechtsverkeer aanwezig is. Zoals uit de bespreking van het eerste middel 

reeds is gebleken, beschikt de verzoeker actueel over geen enkele titel tot verblijf en is de verwerende 

partij er in beginsel toe gehouden vast te stellen dat verzoeker onregelmatig verblijft en dienvolgens het 

grondgebied moet verlaten. Het enkele feit dat hij bij de familierechtbank beroep aantekende tegen de 

niet-erkenning van het huwelijk, houdt niet in dat hij in afwachting daarvan over enig recht op verblijf zou 

beschikken.  

 

In zoverre verzoeker kritiek uit op het feit dat het bevel niet wordt opgeschort conform de omzendbrief 

van 17 september 2013, wijst de Raad erop dat omzendbrieven geen dwingende regels kunnen 

toevoegen aan de wet en dat de in omzendbrieven vervatte onderrichtingen op zich niet juridisch 

afdwingbaar zijn (RvS 13 februari 2002, nr. 103.532; RvS 3 maart 2003, nr. 116.627). Verder merkt de 

Raad op dat de omzendbrief van 17 september 2013 enkel de gegevensuitwisseling tussen de 

ambtenaren van de burgerlijke stand en de Dienst Vreemdelingenzaken ter gelegenheid van een 

huwelijksaangifte of een verklaring van een wettelijke samenwoning van een vreemdeling in illegaal of 

precair verblijf betreft. De instructies die in deze omzendbrief zijn opgenomen, zijn niet bestemd voor 

derden buiten het bestuur en kunnen op zich geen aanleiding geven tot legitieme verwachtingen 

waaraan afbreuk zou kunnen worden gedaan wanneer deze instructies niet worden gevolgd (RvS 17 

november 2016, nr. 236.438: “Les instructions qui y sont consignées ne sont donc pas destinées à 

l’attention de tiers à l'administration et ne sont dès lors pas susceptibles de faire naître dans leur chef 

des attentes légitimes auxquelles il pourrait être porté atteinte en raison de l'irrespect de ces 

instructions.”). 

  

Wat betreft het beroep dat zou zijn aangetekend tegen de weigering van de huwelijksvoltrekking door de 

ambtenaar van de burgerlijke stand bij de familierechtbank, merkt de Raad nogmaals op dat een 

dergelijk beroep geen invloed heeft op de onregelmatige verblijfssituatie van de verzoekende partij en 

geen schorsende werking kent die de uitvoerbaarheid van bevelen om het grondgebied te verlaten 

verhindert. Dit blijkt overigens ook uit de omzendbrief van 17 september 2013. Daarin wordt gesteld dat 

de gemachtigde niet zal overgaan tot de uitvoering van een bevel om het grondgebied te verlaten dat 

een vreemdeling betekend werd en dit tot:  

 

- de dag van de beslissing tot weigering van de ambtenaar van de burgerlijke stand om het huwelijk te 

voltrekken of om melding te maken van de verklaring van wettelijke samenwoning;  

- het einde van de termijn van 6 maanden die bedoeld wordt in artikel 165, § 3, van het Burgerlijk 

Wetboek;  

- de dag na de voltrekking van het huwelijk of de verklaring van wettelijke samenwoning. 

 

In de mate verzoeker met betrekking tot artikel 146bis van het Burgerlijk Wetboek betoogt dat ten 

onrechte werd geoordeeld dat het huwelijk enkel werd gesloten met het oog op het verblijfsrechtelijk 

voordeel, komt deze beoordeling op grond van artikel 27, §1, van het Wetboek van Internationaal 

Privaatrecht uitsluitend toe aan de familierechtbank.  

 

Het derde middel is, voor zover ontvankelijk, niet gegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

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

bestreden beslissing kan leiden. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het 

koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 
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Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

4. Kosten 

 

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

partij.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

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

 

Artikel 2 

 

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

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien mei tweeduizend negentien door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. VERHAERT 

 


