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 nr. 222 192 van 29 mei 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. KIRSZENWORCEL 

Louizalaan 207/13 

1050 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Braziliaanse nationaliteit te zijn, op 22 november 2018 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 1 oktober 2018 tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten en van de  herbevestiging van het voormelde 

bevel om het grondgebied te verlaten van 17 november 2018. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 19 maart 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 april 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat D. KIRSZENWORCEL verschijnt 

voor verzoekster en van attaché C. D’HAENENS, die  verschijnt voor verweerder. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 2 augustus 2018 bood verzoekster zich aan bij de gemeente Machelen om aangifte te doen van 

haar voorgenomen huwelijk met de heer M.R.D.C.S., met de Italiaanse en Braziliaanse nationaliteit.  

 

Op 1 oktober 2018 nam de gemachtigde de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13). 

  

Dit is de eerste bestreden beslissing, die op 23 oktober 2018 aan verzoekster werd betekend, en die als 

volgt is gemotiveerd: 
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“De heer / mevrouw : 

naam en voornaam: D.S.C., P. 

geboortedatum: (…)1988 

geboorteplaats: (…) 

nationaliteit: Brazilië 

 

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

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

zijn om er zich naar toe te begeven, 

 

binnen de 7 (zeven) dagen na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten: 

 

Artikel 7 

 

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

 

( x )2° in volgende gevallen : 

 

[] de vreemdeling verblijft langer in het Rijk dan de termijn waartoe hij gemachtigd is door het visum of 

de visumverklaring dat of die in zijn paspoort of in zijn daarmee gelijkgestelde reistitel werd aangebracht 

(art.6, eerste lid, van de wet) 

 

[x] de vreemdeling vrijgesteld van de visumplicht die langer in het Rijk verblijft dan de maximale duur 

van 90 dagen op een periode van 180 dagen voorzien in artikel 20, Uitvoeringsovereenkomst van 

Schengen of er niet in slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd; 

 

[] de vreemdeling die houder is van een door één der Lidstaten afgegeven verblijfstitel, die langer in het 

Rijk verblijft dan de maximale duur van 90 dagen op een periode van 180 dagen voorzien in artikel 21, § 

1, Uitvoeringsovereenkomst van Schengen of er niet in slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet 

overschreden werd; 

 

[] de vreemdeling die houder is van een door één der Lidstaten afgegeven tijdelijke verblijfsinstemming 

die langer in het Rijk verblijft dan de maximale duur van 90 dagen op een periode van 180 dagen 

voorzien in artikel 21, § 2, Uitvoeringsovereenkomst van Schengen of er niet in slaagt het bewijs te 

leveren dat deze termijn niet overschreden werd; 

 

[] de vreemdeling die houder is van een door één der Lidstaten afgegeven visum lang verblijf die langer 

in het Rijk verblijft dan de maximale duur van 90 dagen op een periode van 180 dagen voorzien in 

artikel 21, § 2bis, Uitvoeringsovereenkomst van Schengen of er niet in slaagt het bewijs te leveren dat 

deze termijn niet overschreden werd; 

 

[] de vreemdeling die langer in het Rijk verblijft dan de duur van het kort verblijf gemachtigd in 

toepassing van het internationaal akkoord…….. 

 of er niet in slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd. 

 

( ) 6° wanneer hij niet beschikt over voldoende middelen van bestaan, zowel voor de duur van het 

voorgenomen verblijf als voor de terugreis naar het land van oorsprong of voor de doorreis naar een 

derde Staat, waar zijn toelating is gewaarborgd, en niet in staat is deze middelen wettelijk te verwerven; 

 

( ) 7° wanneer hij aangetast is door een der ziekten of gebreken opgesomd in de bijlage bij deze wet; 

 

( ) 8° wanneer hij een beroepsbedrijvigheid als zelfstandige of in ondergeschikt verband uitoefent, 

zonder in het bezit te zijn van de daartoe vereiste machtiging; 
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( ) 12° indien hij voorwerp is van een inreisverbod. 

 

De meest recente inreisstempel in het overgemaakte paspoort dateert van 10/01/2018. Bijgevolg is het 

regelmatig verblijf van betrokkene nu verstreken. 

 

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

verblijf. 

 

Ook de intentie om te huwen of om wettelijk samen te wonen geeft betrokkene niet automatisch recht op 

verblijf. 

 

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

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

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

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

Vreemdelingbetwistingen het volgende: “De Raad wijst er verder op dat artikel 8 van het EVRM niet als 

een vrijgeleide kan beschouwd worden dat betrokkene zou toelaten de bepalingen van de 

vreemdelingenwet naast zich neer te leggen.” Overeenkomstig de vaste rechtspraak van de Raad van 

State dient bovendien te worden benadrukt dat een tijdelijke scheiding om zich in regel te stellen met de 

immigratiewetgeving niet kan beschouwd worden als een schending van artikel 8 van het EVRM (RvS 

22 februari 1993, nr. 42.039; RvS 20 juli 1994, nr. 48.653; RvS 13 december 2005, nr. 152.639).” 

 

 

Op 17 november 2018 herbevestigde de gemachtigde dit bevel om het grondgebied te verlaten van 1 

oktober 2018. 

 

Dit is de tweede bestreden beslissing, die als volgt is gemotiveerd: 

 

“Herbevestiging van een bevel om het grondgebied te verlaten 

 

De genaamde D.S.C., P. geboren te (…), op (…)1988 die de Brazilië nationaliteit heeft, 

dient gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat zij heeft betekend gekregen op 

24.10.2018 

 

In geval van onvolledige of onduidelijke ontvangst, gelieve de Dienst Vreemdelingenzaken te 

verwittigen.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Ter terechtzitting wijst verzoeksters raadsvrouw erop dat verzoekster ondertussen over een attest van 

immatriculatie beschikt, waarop verweerder repliceert dat het bevel om het grondgebied te verlaten, 

zijnde de eerste bestreden beslissing, hierdoor is opgeschort.  

 

In de mate dat verweerder met deze mededeling de actualiteit van verzoeksters belang bij het huidige 

beroep in vraag zou willen stellen, kan de Raad niet volgen. De Raad wijst immers op artikel 1/3 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), dat luidt als volgt: 

 

“De indiening van een verblijfsaanvraag of van een verzoek om internationale of tijdelijke bescherming 

door een vreemdeling die reeds het voorwerp is van een maatregel tot verwijdering of terugdrijving, tast 

het bestaan van deze maatregel niet aan. 

Indien de betrokkene overeenkomstig de bepalingen van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten 

voorlopig op het grondgebied mag blijven, in afwachting van een beslissing inzake deze 

verblijfsaanvraag of dit verzoek om internationale of tijdelijke bescherming, wordt de uitvoerbaarheid van 

de maatregel tot verwijdering of terugdrijving opgeschort.” 

 

Hieruit blijkt dat de afgifte van een attest van immatriculatie er slechts toe leidt dat de uitvoerbaarheid 

van een bevel om het grondgebied te verlaten dat eerder werd afgegeven tijdelijk wordt opgeschort en 

dat deze beslissing hierdoor niet uit het rechtsverkeer verdwijnt. Indien de gemachtigde de 

verblijfsaanvraag weigert op grond waarvan het attest van immatriculatie werd toegekend, wordt het 

bevel wederom uitvoerbaar. Verzoekster behoudt bijgevolg het belang bij het beroep tot nietigverklaring 
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van de bestreden beslissing nu een eventuele vernietiging haar nog steeds een duidelijk voordeel kan 

verschaffen. Door een vernietiging moet immers de bestreden beslissing worden geacht nooit te zijn 

genomen daar zij uit het rechtsverkeer verdwijnt en kan verzoekster niet langer verwacht worden aan dit 

bevel uitvoering te geven. 

 

Voor zover het beroep is gericht tegen de herbevestiging van de eerste bestreden beslissing, wijst de 

Raad erop dat het beroep gericht moet zijn tegen een uitvoerbare beslissing om ontvankelijk te zijn. 

 

In de memorie van toelichting bij de Vreemdelingenwet wordt gesteld dat voor het begrip “beslissing” of 

“bestuurshandeling” kan worden teruggegrepen naar de inhoud die de Raad van State er in zijn 

contentieux aan geeft, te weten “een uitvoerbare beslissing, zijnde een handeling waarbij wordt beoogd 

rechtsgevolgen in het leven te roepen of te beletten dat zij tot stand komen, met andere woorden waarbij 

wordt beoogd wijzigingen aan te brengen in een bestaande rechtsregel of toestand dan wel zodanige 

wijziging te beletten” (Parl.St. Kamer, 2005-2006, DOC 51 2476/001, 92). 

 

Ter terechtzitting meent verzoeksters raadsvrouw dat de bestreden bevestiging wel degelijk een 

dergelijke aanvechtbare rechtshandeling uitmaakt die beoogt rechtsgevolgen te creëren, aangezien het 

anders zinloos zou zijn dergelijke beslissing te nemen. 

 

De Raad dient echter vast te stellen dat een herbevestiging van een eerder bevel om het grondgebied te 

verlaten, geen uitvoerbare beslissing betreft en dus niet aanvechtbaar is. De rechtstoestand van 

verzoekster wordt immers niet gewijzigd door een loutere “herbevestiging” van een eerder gegeven 

bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

De gemachtigde heeft op 1 oktober 2018 besloten tot de afgifte van een bevel om het grondgebied  te 

verlaten, zodat verzoekster hier sedertdien aan onderhevig is. De gemachtigde bevestigde op 17 

november 2018 louter dat verzoekster hieraan gevolg dient te geven. Er is hierbij geen sprake van een 

nieuw onderzoek van verzoeksters geval op basis van nieuwe elementen of argumenten. Verzoekster 

bevindt zich derhalve nog steeds in dezelfde rechtstoestand. Er ligt voorafgaand aan de herbevestiging 

van het bevel om het grondgebied te verlaten geen nieuw element voor op grond waarvan verzoekster 

de verwachting kon koesteren dat haar rechtstoestand zou wijzigen, minstens toont zij dit niet aan. Het 

gegeven dat onderaan het document wordt aangegeven “ik erken kennisgeving te hebben ontvangen 

van dit bevel”, maakt verder niet dat de herbevestiging van het bevel om het grondgebied te verlaten 

toch dient te worden beschouwd als een nieuw bevel om het grondgebied te verlaten en dus als een 

aanvechtbare rechtshandeling. Dit betreft hooguit een onfortuinlijke formulering van de gemachtigde die 

louter de kennisgeving van de herbevestiging van het bevel om het grondgebied te verlaten betreft en 

dus geen aanleiding kan geven tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing.  

 

Het beroep is onontvankelijk voor zover gericht tegen de herbevestiging van de eerste bestreden 

beslissing. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

In een eerste middel voert verzoekster de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet, van artikel 41, § 2 van het Handvest van Grondrechten van de Europese Unie 

(hierna: het Handvest), 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 huwelijksaangifte of een verklaring van wettelijke samenwoning van een 

vreemdeling in illegaal of precair verblijf, van de hoorplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het 

redelijkheidsbeginsel. 

 

Zij licht dit middel toe als volgt: 

 

“De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft 

tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid een 

beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te 

stellen waarover hij beschikt De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet 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. 
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Het dossier werd niet zorgvuldig onderzocht. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan het bestuur de 

verplichting op om haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een 

correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het 

zorgvuldigheidsbeginsel bij de feitenvinding vereist dat het bestuur slechts na een behoorlijk onderzoek 

van de zaak en met kennis van alle relevante gegevens een beslissing mag nemen (RvS 23 februari 

2004, nr. 128 424). 

 

Het gemeente bestuur gaf een bijlage 13 ipv een huwelijksaangifte (zie bijlage4).De tweede beslissing 

dd17/11/2018 heeft geen motivering. 

Bovendien de omzendbrief van 17 september 2013 voorziet een tijdelijke bescherming tegen 

gedwongen verwijdering.(Omzendbrief 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 

(publicatie 23/09/2013) 

 

De bescherming tegen gedwongen verwijdering geldt vanaf de datum van het ontvangstbewijs van 

aanvraag tot huwelijk. 

 

Het bevel wordt niet gedwongen uitgevoerd tot: 

 

• de dag na de dag van de melding van het huwelijk in het rijksregister, of 

• de dag van de weigering om melding te maken van het huwelijk in het rijksregister 

 

Er is nog geen beslissing (zie stuk 2) dus het bevel kan niet uitgevoerd worden. Hun huwelijk is 

vastgesteld op 1/12/208. 

Verzoekster stelt het volgende : dat quasi elk huwelijks/samenwoonstvoornemen met een persoon die 

over precaire verblijfstitel beschikt als een verdacht schijnhuwelijk/samenwoonst wordt onderzocht. De 

Europese rechtspraak indachtig, nl. dat het recht om te huwen niet absoluut is en het aan de nationale 

wetgever komt om hierop beperkingen aan te brengen zonder het recht in zijn kern aan te tasten, 

kunnen bij deze praktijk enkele fundamentele vragen worden gesteld. De praktijk waarbij illegalen in het 

verleden bij de huwelijksaangifte werden opgepakt mét het oog op een onmiddellijke repatriëring is in dit 

kader dan ook zeer ambivalent. Sinds de Omzendbrief van 13 september 2005 kan de gedwongen 

uitvoering van het bevel om het grondgebied te verlaten in bepaalde gevallen worden opgeschort tot 

aan de dag volgend op de dag van de huwelijksvoltrekking/samenwoont of tot aan de dag van de 

weigering om het huwelijk te voltrekken/samenwoonst te registreren. 

 

Er moet nogmaals aan worden herinnerd dat het ontbreken van een verblijfsrecht principieel geen 

afbreuk mag doen aan het recht om te huwen/om samen te wonen.... 

Verzoekster concludeert dat er sprake is van zeer tegenstrijdige rechtspraak over een fundamenteel 

mensenrecht. 

Art. 74/13 Vreemdelingenwet bepaalt:" Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de 

minister of zijn gemachtigde rekening met het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en 

de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land." Uit de bestreden beslissing 

blijkt niet dat rekening werd gehouden met het gezinsleven dat verzoekster onderhoudt met haar 

partner. Dit gezinsleven werd/ wordt aannemelijk gemaakt door de samenwoonstverklaring. De Dienst 

Vreemdelingenzaken wordt steeds onmiddellijk in kennis gesteld van een huwelijk/samenwoonst waarbij 

één van de partners niet over legaal verblijf beschikt op Belgisch grondgebied. De Staatssecretaris was 

derhalve op de hoogte van het gezinsleven van verzoekster minstens behoorde zij hiervan op de hoogte 

te zijn. Zij diende hiermee rekening te houden overeenkomstig art. 74/13 Vreemdelingenwet; aan het 

gezinsleven van verzoekster met een Italiaanse EU-onderdaan wordt evenwel geen enkele overweging 

gewijd, zodat een schending van de formele motiveringsverplichting voorligt. Overeenkomstig het 

beginsel van de zorgvuldigheidsverplichting diende de Staatssecretaris minstens te onderzoeken of en 

welk gezinsleven tussen verzoekster en haar partner voorligt. Uit de inhoud van de bestreden beslissing 

blijkt niet dat door de Staatssecretaris enig onderzoek werd gevoerd naar het bestaan van het 

gezinsleven van verzoekster voor het afgeven van de beslissing, hetgeen strijdig is met de verplichting 

in hoofde van de Staatssecretaris om haar beslissing op een zorgvuldige wijze tot stand te laten komen. 

 

Zou verzoekster met haar partner hier in België willen trouwen of samenwonen (bv via een notaris) dan 

zou ze belet worden door de Ambtenaar van Burgerlijk stand. Zelfs niet in buitenland, zijn ze zij niet in 

staat om samen te wonen of te huwen. Want ofwel zal de Ambtenaar van Burgerlijk stand weigeren om 

hun samenwoonst te voltrekken (na advies van Parket) ofwel, de samenwoonst afgesloten bij een 
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notaris of het huwelijksakte van Brazilië niet erkennen op basis van wetsontduiking. Deze bepaling 

wordt soms gebruikt om buitenlandse huwelijksakten niet te erkennen wegens vermeend schijnhuwelijk. 

Het kan gaan om situaties waarin de betrokkenen eerder een weigeringsbeslissing tot 

huwelijksvoltrekking in België kregen en waar de betrokkenen vervolgens in het buitenland zijn gaan 

huwen. (ziehttp://www.kruispuntmi.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal- privaatrecht/familiaal-

ipr/huwelijk/erkenninq-huwelijk ).Zou ze in Brazilië huwen/samenwonen, moet haar partner terug naar 

Brazilië samen met hem verhuizen. Haar partner leeft en werkt in België. 

 

Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet weerspiegelt in deze zin hogere rechtsnormen, zoals deze onder 

meer voortvloeien uit artikel 8 van het EVRM, waartoe tevens het beginsel van het belang van het kind 

en een billijke belangenafweging toebehoren (EHRM 31 januari 2006, nr. 50435/99, Rodrigues Da Silva 

en Hoogkamer v. Nederland, EHRM 30 juli 2013, nr. 948/12, Berisha v. Zwitserland, par. 51 met 

verwijzing naar EHRM, Grote Kamer, 6 juli 2010, nr. 41615/07, Neulinger en Shuruk v. Zwitserland, par. 

135; EHRM 17 april 2014, nr. 41738/10, Paposhvili v. België, par. 144). Artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet vormt tenslotte de omzetting van artikel 5 van de richtlijn 2008/115/EU 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 (hierna: Terugkeerrichtlijn) en dient 

richtlijnconform te worden toegepast. Het Hof van Justitie stelt in deze dat wanneer de bevoegde 

nationale autoriteit voornemens is een terugkeerbesluit te nemen, zij dus aan de door artikel 5 van de 

Terugkeerrichtlijn opgelegde verplichtingen dient te voldoen (HvJ 11 december 2014, C-249/13, 

Boudjlida, par. 49). Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet maakt derhalve een individueel onderzoek 

noodzakelijk. Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt niet dat de gemachtigde bij het nemen 

van deze bestreden beslissing rekening heeft gehouden met het gezins- en familieleven van de 

verzoekende partij, conform artikel 74/13 van de vreemdelingenwet. 

 

De tweede bestreden beslissing werd genomen, voor de beslissing van verlenging van uitstel en werd 

betekend 15 dagen nadat hun huwelijksaangifte was ingediend. De staatssecretaris kon maar had dus 

geen tijd om hun gezinsleven te analyseren. 

 

De verzoekende partij wijst erop dat zij niet werd gehoond door de verwerende partij. Zij stipt aan dat 

indien zij gehoord zou zijn geweest zij er de verwerende partij op had kunnen wijzen dat de bestreden 

beslissing een onderbreking in haar gezinsleven met haar partner zou betekenen.. Zij meent dat indien 

zij zou zijn gehoord, zulks mogelijks tot een andere beslissing had kunnen leiden. Ter zake verwijst zij 

naar verschillende arresten van de Raad, waarbij de Raad zich uitspreekt over een schending van 

artikel 41 van het handvest juncto de hoorplicht. 

.Verzoekende partij verwijst dus ook naar de onjuiste, gebrekkige of ontbrekende motivering van de 

bestreden beslissing hetzij schending van de plicht tot materiële motiveringsplicht en van het 

zorgvuldigheidsbeginsel. Tevens verwijt verzoekster aan de administratieve overheid een bondig 

motivering te hanteren, zonder hierbij rekening te houden met haar situatie . 

 

Dat de gemachtigde van de Staatssecretarisvoorn Migratie en Asielbeleid dat ook op basis van de 

voorgelegde gegevens, een onredelijke beslissing heeft genomen; 

Dat de bestreden beslissingen niet of althans onvoldoende met redenen zijn omkleed en niet in alle 

redelijkheid werd genomen en hun nietigverklaring verantwoorden. 

Verzoekster meent dat in casu een onderzoek naar haar feitelijke situatie volledig afwezig is. 

De formele motiveringsverplichting valt uiteen in een evenredigheids- en een draagkrachtvereiste. 

 

Op grond van de evenredigheidsvereiste is het nodig dat de motivering evenredig is aan het belang van 

de beslissing. In casu betreft het het bevel het land te verlaten. 

 

Dat er geen enkele grondige afweging is gebeurd tussen enerzijds het leed welke bij verzoekster en 

haar levenspartner wordt veroorzaakt door het feit dat verzoekster voor onbepaalde tijd het land dient te 

verlaten en zo van haar levenspartner wordt gescheiden en het door de DVZ nagestreefde legitieme 

doel (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 hierboven geciteerde motivering is niet evenredig aan het belang van de beslissing voor verzoekster. 

De gevolgen van deze beslissing zijn zeer ernstig voor haar. 
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Het staat buiten kijf dat de tegenpartij de draagkrachtvereiste miskent door het verblijfsrecht van 

verzoekster te ontkennen met 2 beslissingen die slechts erg summier gemotiveerd is, terwijl de 

gevolgen van deze beslissing voor verzoekster erg ingrijpend zijn en moeilijk onderschat kunnen 

worden. 

Dat de gemachtigde van de Staatssecretarisvoorn Migratie en Asielbeleid dat ook op basis van de 

voorgelegde gegevens, een onredelijke beslissing heeft genomen; 

Dat de bestreden beslissingen niet of althans onvoldoende met redenen zijn omkleed en niet in alle 

redelijkheid werd genomen en hun nietigverklaring verantwoorden.” 

 

Verzoekster meent dat de motivering van de bestreden beslissing niet afdoende is en evenmin 

evenredig is met het belang van deze beslissing voor haar leven. Zij stelt dat een onderzoek naar haar 

individuele feitelijke situatie in het licht van haar gezinsleven met haar partner, met wie zij wenst te 

huwen, volledig afwezig blijkt. Nochtans is dit vereist door artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet en 

door het zorgvuldigheidsbeginsel.  

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat aan de overheid de verplichting wordt opgelegd haar 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 

2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het beginsel impliceert dat de overheid 

met alle dienstige stukken rekening moet houden. 

 

Betreffende de aangevoerde schending van het evenredigheidsbeginsel als specifieke vorm van het 

redelijkheidsbeginsel, merkt de Raad op dat dit beginsel de Raad niet toestaat het oordeel van het 

bestuur over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid 

ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief 

volkomen ontbreekt (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). 

 

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

bestuurshandelingen is de overheid wettelijk verplicht om haar beslissing te motiveren door de juridische 

en feitelijke overwegingen op een “afdoende” wijze op te nemen in de akte. Dit betekent dat haar 

motivering pertinent moet zijn, namelijk dat de overwegingen de beslissing voldoende moeten dragen. 

Het begrip ‘afdoende’ houdt eveneens in dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig 

moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 

2004, nr. 132.710). 

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet voorziet uitdrukkelijk dat bij het nemen van een beslissing tot 

verwijdering de minister of zijn gemachtigde rekening houdt met het hoger belang van het kind, het 

gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land. 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet weerspiegelt in deze zin hogere rechtsnormen, zoals deze 

onder meer voortvloeien uit artikel 8 van het EVRM, en maakt een individueel onderzoek noodzakelijk. 

Hoewel het tot aanbeveling strekt in de bestreden beslissing te motiveren over de elementen waarmee 

op grond van artikel 74/13 rekening moet worden gehouden, houdt deze bepaling geen bijzondere 

motiveringsplicht in. Wel dient minstens uit het administratief dossier te blijken dat de gemachtigde met 

deze elementen rekening heeft gehouden. 

 

De Raad stelt vast dat, in tegenstelling tot wat verzoekster voorhoudt, in de bestreden beslissing wel 

degelijk wordt gemotiveerd over het gezinsleven van verzoekster met haar partner en hun voornemen 

om te huwen, zoals vereist door artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet. Zo heeft de gemachtigde 

aangegeven dat het feit dat verzoekster met haar partner samenwoont en hun intentie om wettelijk 

samen te wonen of te huwen haar niet automatisch recht geeft op verblijf. Verder heeft de gemachtigde 

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

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

aanzien van het recht op een gezins- of familieleven, en heeft hij benadrukt dat overeenkomstig de 

vaste rechtspraak van de Raad van State een tijdelijke scheiding om zich met de immigratiewetgeving in 

regel te stellen niet kan worden beschouwd als een schending van artikel 8 van het EVRM.  Verzoekster 

brengt ook geen andere elementen aan waarop wordt gedoeld in artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet waarmee de gemachtigde geen rekening zou hebben gehouden, zodat een 

schending van deze bepaling niet blijkt.  

 

Verzoekster noemt de motivering van de bestreden beslissing nog “onevenredig” zonder evenwel uiteen 

te zetten waarom, en geeft hiermee dan ook slechts aan het niet eens te zijn met deze motivering. Zij 

stipt daarentegen geen concrete elementen aan waarmee de gemachtigde geen rekening zou hebben 
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gehouden of maakt niet aannemelijk waarom de belangenafweging die de gemachtigde heeft gemaakt 

in deze motivering kennelijk onredelijk zou zijn. 

 

Waar verzoekster verwijst naar de omzendbrief van 17 september 2013 waaruit blijkt dat een 

gedwongen verwijdering van het grondgebied pas kan plaatsvinden vanaf de dag volgend op de 

huwelijksvoltrekking of de dag volgend op de weigering ervan, wijst de Raad erop dat er met de 

beslissing waartegen het huidige beroep is gericht, met name een bevel om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 13), geen sprake is van een gedwongen verwijdering. Indien de gemachtigde zou wensen 

verzoekster gedwongen te verwijderen zal hij daartoe een nieuwe beslissing nemen waartegen 

verzoekster deze kritiek desgevallend kan aanwenden. Ten overvloede wijst de Raad er met verweerder 

op dat verzoekster ook de mogelijkheid heeft om op grond van artikel 74/14, § 1, 4de lid van de 

Vreemdelingenwet in functie van haar voorgenomen huwelijk om een verlenging van de termijn voor 

vertrek te verzoeken.   

 

Verzoekster vervolgt dat zij niet werd gehoord door de gemachtigde voordat de bestreden beslissing 

werd genomen, zodat zij er niet op kon wijzen dat deze beslissing een onderbreking in haar gezinsleven 

met haar partner zou betekenen en zodat de hoorplicht en artikel 41 van het Handvest werden 

geschonden, merkt de Raad op dat deze bewering geen steun vindt in het administratief dossier. De 

Raad moet inderdaad vaststellen dat verzoekster voorafgaandelijk aan de eerste bestreden beslissing 

niet werd gehoord, althans dit blijkt niet uit het administratief dossier. Echter, zoals verweerder in de 

nota met opmerkingen aanstipt, geeft niet elke onregelmatigheid wat betreft de hoorplicht aanleiding tot 

de vernietiging van de bestreden beslissing. Volgens het Hof van Justitie kan een schending van de 

rechten van de verdediging, in het bijzonder het hoorrecht, naar Unierecht pas tot nietigverklaring van 

het na afloop van de administratieve procedure genomen besluit leiden, 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).  

 

Om een dergelijke onrechtmatigheid te constateren, dient de Raad 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 zodanige wijze aantast dat de besluitvorming in kwestie een 

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

kunnen aanvoeren die na een individueel onderzoek het al dan niet afleveren van een bevel om het 

grondgebied te verlaten met al dan niet vasthouding met het oog op verwijdering hadden kunnen 

beïnvloeden (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., § 40). De Raad moet vaststellen dat 

de elementen die verzoekster aanhaalt enkel betrekking hebben op haar gezinsleven met haar 

aanstaande. Dit zijn elementen waarmee de gemachtigde echter reeds rekening heeft gehouden, zodat 

de Raad niet inziet hoe het horen van verzoekster voorafgaandelijk aan de eerste bestreden beslissing 

tot een andere beslissing had kunnen leiden. Geheel ten overvloede blijkt dat verzoekster wel na het 

nemen van de eerste bestreden beslissing werd gehoord, zoals blijkt uit een “administratief rapport: 

illegaal verblijf” opgesteld door de politie van Vilvoorde op 17 november 2018, waarin wordt 

weergegeven onder de hoofding “verhoor van de betrokkene” dat verzoekster heeft verklaard samen te 

wonen met haar vriend en te willen trouwen, dat zij geen elementen betreffende haar 

gezondheidstoestand wenst kenbaar te maken en dat zij niet wil terugkeren maar bij haar vriend wil 

blijven. Hieruit blijkt nogmaals dat de elementen die verzoekster heeft aangehaald reeds gekend waren 

door de gemachtigde, die reeds met haar gezinsleven in de bestreden beslissing uitdrukkelijk heeft 

rekening gehouden. 

 

Waar verzoekster nog wijst op de moeilijkheden die zij zou ondervinden om te trouwen of wettelijk 

samen te wonen, wijst de Raad op de bespreking van het derde middel, waarin verzoekster deze kritiek 

immers herhaalt. 

 

Gelet op het voorgaande blijkt niet dat de bestreden beslissing niet afdoende werd gemotiveerd of dat 

de gemachtigde bij het nemen van de beslissing niet op redelijke wijze rekening zou hebben gehouden 

met alle elementen van het dossier, zodat een schending van de aangevoerde bepalingen en 

beginselen niet kan worden aangenomen. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 
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In een tweede middel voert verzoekster de schending aan van 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 de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM) en van artikel 22 van 

de Grondwet.  

 

Zij licht dit middel toe als volgt: 

 

“Verder voert verzoekster aan dat indien zij niet bij haar partner, in België, kan blijven 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 de wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM) 

en artikel 22 van de Grondwet geschonden worden. Artikel 8 van het EVRM omvat het recht op 

eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven. Artikel 22 van de Grondwet omvat eveneens het recht 

op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven. 

 

Dat volgens de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de te nemen 

maatregel moet getoetst worden aan de noodzakelijkheid ervan in een democratische samenleving; 

namelijk de proportionaliteit tussen de maatregel en het beoogde doel. 

In concreto betekent dit dat de uitwijzende staat een groter voordeel moet hebben bij de uitwijzing dan 

het nadeel dat betrokkene hierdoor ondervindt. 

 

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

van de geldende wettelijke bepalingen, verstoort het gezinsleven van verzoekster in die mate dat er 

sprake kan zijn van een schending van artikel 8 E.V.R.M. en artikel 3.1. van het vierde protocol van het 

E.V.R.M. 

 

De ingeroepen bepalingen verhinderen bijgevolg dat verzoekster een aanvraag om machtiging tot 

verblijf indient bij de betrokken Belgische diplomatieke of consulaire post. 

Verder stelt verzoekster dat het voor haar niet mogelijk is om een gezinsleven te hebben in een ander 

land dan België, nl. haar Italiaanse partner hier woont en werkt.” 

 

Artikel 3.1 van het Vierde Protocol bij het EVRM bepaalt dat niemand, bij wege van een maatregel van 

individuele of van collectieve aard, mag worden verwijderd van het grondgebied van de Staat, waarvan 

hij een onderdaan is. Nu verzoekster niet de Belgische maar de Braziliaanse nationaliteit heeft, ziet de 

Raad niet in hoe de bestreden beslissing, zijnde een bevel om het grondgebied te verlaten van België 

en van de staten die het Schengenacquis ten volle toepassen, deze bepaling zou kunnen schenden. 

 

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.’  

 

Hoewel deze bepaling geen uitdrukkelijke procedurele waarborgen bevat, stelt het Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens 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. Dit geldt zowel voor 

situaties van een weigering van voortgezet verblijf (EHRM 11 juli 2000, nr. 29192/95, Ciliz v. Nederland, 

par. 66) als voor situaties van een eerste toelating tot verblijf (EHRM 10 juli 2014, nr. 52701/09, 

Mungenzi v. Frankrijk, par. 46; EHMR 10 juli 2014, nr; 2260/10, Tanda-Muzinga v. Frankrijk, par. 68). 

 

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

hebben. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 10 

 

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

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

betrokken en, indien dit het geval is, of de gemachtigde 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 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 juni 2014, nr. 227.900; RvS 26 januari 2016, nr. 233.637; RvS 17 november 2016, 

nr. 236.439 ). 

 

Het waarborgen van een recht op respect voor het gezinsleven, veronderstelt het bestaan van een 

gezinsleven dat beschermingswaardig is onder artikel 8 van het EVRM.  

 

In de bestreden beslissing is de gemachtigde overgegaan tot een belangenafweging in het kader van 

artikel 8 van het EVRM. Hieruit blijkt dat het bestaan van een beschermingswaardig gezinsleven door de 

gemachtigde niet werd betwist. 

 

Bijgevolg dient de Raad te onderzoeken of de gemachtigde is overgegaan tot een redelijke 

belangenafweging tussen enerzijds het belang van verzoekster bij de uitoefening van het 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.  

 

Het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het gezinsleven is niet absoluut. 

Inzake immigratie heeft het EHRM er in beide voormelde gevallen en bij diverse gelegenheden aan 

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 9 

oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 115; EHRM 24 juni 2014, Ukaj/Zwitserland, § 27). De 

Verdragsstaten hebben het recht, op grond van een vaststaand beginsel van internationaal recht, 

behoudens hun verdragsverplichtingen, met inbegrip van het EVRM, de toegang, het verblijf en de 

verwijdering van niet-onderdanen te controleren (EHRM 26 juni 2012, Kurić en a./Slovenië (GK), § 355; 

zie ook EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 100). De Staat is aldus gemachtigd om de 

voorwaarden voor de binnenkomst, het verblijf en de verwijdering van niet-onderdanen vast te leggen. 

 

Niettemin, in bepaalde gevallen kunnen binnenkomst-, verblijfs- en verwijderingsmaatregelen aanleiding 

geven tot een schending van het recht op eerbiediging van het gezinsleven, zoals gewaarborgd onder 

artikel 8 van het EVRM. Of daarvan daadwerkelijk sprake is, moet nagezien worden in het licht van de 

vraag of de vreemdeling voor de eerste keer om toelating tot binnenkomst en/of verblijf heeft verzocht, 

dan wel of het gaat om de weigering van een voortgezet verblijf. 

 

In casu betreft het een situatie van eerste toelating. In tegenstelling tot wat verzoekster voorhoudt, 

oordeelt het EHRM hierbij dat er geen inmenging is en geschiedt er geen toetsing aan de hand van het 

tweede lid van artikel 8 van het EVRM, m.a.w. geen toetsing aan de noodzakelijkheid van de inmenging 

in een democratische samenleving. In dit geval moet er evenwel volgens het EHRM onderzocht worden 

of er een positieve verplichting is voor de Staat om het recht op een gezinsleven te handhaven en te 

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. Als na deze toets uit de belangenafweging blijkt dat 

er een positieve verplichting voor de Staat is, dan is er een schending van artikel 8 van het EVRM 

(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). 

 

Zoals reeds bleek uit de bespreking van het eerste middel supra heeft de gemachtigde in de eerste 

bestreden beslissing gemotiveerd over het gezinsleven van verzoekster met haar partner en over hun 

voornemen om te huwen. Zo heeft de gemachtigde aangegeven dat het feit dat verzoekster met haar 

partner samenwoont en hun intentie om wettelijk samen te wonen of te huwen haar niet automatisch 

recht geeft op verblijf. Verder heeft de gemachtigde gemotiveerd dat een terugkeer naar het land van 

herkomst of waar de betrokkene een lang verblijf geniet, om op een later tijdstip legaal naar België terug 
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te keren, niet in disproportionaliteit staat ten aanzien van het recht op een gezins- of familieleven, en 

heeft hij benadrukt dat overeenkomstig de vaste rechtspraak van de Raad van State een tijdelijke 

scheiding om zich met de immigratiewetgeving in regel te stellen niet kan worden beschouwd als een 

schending van artikel 8 van het EVRM. De Raad acht deze belangenafweging in casu niet kennelijk 

onredelijk. Verzoekster stelt slechts zeer summier dat de tijdelijke scheiding met het oog op het 

vervullen van de noodzakelijke formaliteiten ter voldoening van de geldende wettelijke voorwaarden 

“haar gezinsleven verstoort” in die mate dat er sprake kan zijn van een schending van artikel 8 van het 

EVRM, maar licht dit niet verder toe. Hiermee weerlegt zij echter niet de motivering in de bestreden 

beslissing die terecht verwijst naar de vaststaande rechtspraak van de Raad van State, waaruit blijkt dat 

een tijdelijke scheiding om zich in regel te stellen met de immigratiewetgeving niet kan worden 

beschouwd als een schending van artikel 8 van het EVRM. Waar verzoekster nog stelt dat het 

onmogelijk is voor haar om in een ander land dan België een gezinsleven te hebben, nu haar Italiaanse 

partner hier woont en werkt, herhaalt de Raad dat de bestreden beslissing – die immers niet vergezeld 

gaat van een inreisverbod - slechts een tijdelijke scheiding beoogt tussen verzoekster en haar partner. 

Nu deze laatste bovendien niet alleen de Italiaanse nationaliteit maar ook, zoals verzoekster, de 

Braziliaanse nationaliteit heeft, maakt verzoekster ook niet aannemelijk dat haar partner niet 

desgevallend samen met haar in Brazilië zou kunnen wonen, zoals verweerder terecht aanstipt in de 

nota met opmerkingen, en daar werk zou kunnen vinden. Verzoekster maakt dan ook geen 

onoverkomelijke hinderpalen aannemelijk om haar gezinsleven in haar land van herkomst verder te 

zetten.   

 

In de mate dat verzoekster een schending aanvoert van het recht op eerbiediging van het gezinsleven 

zoals vervat in artikel 22 van de Grondwet, moet worden opgemerkt dat artikel 22 van de Grondwet een 

zelfde inhoudelijke bescherming biedt als artikel 8 van het EVRM. Uit de parlementaire voorbereiding 

van artikel 22 van de Grondwet blijkt immers dat de grondwetgever “een zo groot mogelijke 

concordantie (heeft) nagestreefd met artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de 

rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), teneinde betwistingen over de inhoud van 

dit Grondwetsartikel respectievelijk art. 8 van het EVRM te vermijden” (Parl.St. Kamer 1993-94, nr. 

997/5, 2). Er kan dan ook worden volstaan met een verwijzing naar hogerstaande bespreking. 

 

Gelet op het voorgaande wordt geen schending aangetoond van artikel 8 van het EVRM en van artikel 

3.1 van het Vierde Protocol hierbij, of van artikel 22 van de Grondwet. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

In een derde middel voert verzoekster de schending aan van de artikelen 12 en 13 van het EVRM en 

van het redelijkheidsbeginsel. 

 

Zij licht dit middel toe als volgt: 

 

“Verzoekster voert een schending aan van de het recht op huwen/te samenwonen en het recht op een 

daadwerkelijk rechtsmiddel uit de artikelen 12 en 13 van het EVRM en van het redelijkheidsbeginsel. 

 

Zou verzoekster met haar partner hier in België willen trouwen of samenwonen (bv via een notaris) dan 

zou ze belet worden door de Ambtenaar van Burgerlijk stand. Zelfs niet in buitenland, zijn ze hij niet in 

staat om samen te wonen of te huwen. Want ofwel zal de Ambtenaar van Burgerlijk stand weigeren om 

hun huwelijk te voltrekken (na advies van Parket) ofwel, de samenwoonst afgesloten bij een notaris of 

het huwelijksakte van Brazilië niet erkennen op basis van wetsontduiking. Deze bepaling wordt soms 

gebruikt om buitenlandse huwelijksakten niet te erkennen wegens vermeend schijnhuwelijk. Het kan 

gaan om situaties waarin de betrokkenen eerder een weigeringsbeslissing tot huwelijksvoltrekking in 

België kregen en waar de betrokkenen vervolgens in het buitenland zijn gaan huwen. 

(ziehttp://www.kruispuntmi.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaalprivaatrecht/familiaal-

ipr/huwelijk/erkenning-huwelijk) 

 

Zou ze in Brazilië huwen/samenwonen, moet haar partner terug naar Brazilië samen met hem 

verhuizen. Haar partner leeft en werkt in België. 

 

Verzoekster heeft het recht om in België te blijven, tijdens een procedure waarvan zijzelf het voorwerp 

uitmaakt, in afwachting van een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing. Artikel 16 van de 

UVRM, artikel 12 van het EVRM evenals artikel 23 van het IVBP, garandeert bovendien aan elke burger 

in principe het recht om in het huwelijk te treden en samen te wonen. Door verzoekster uit te wijzen, 
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wordt dan ook flagrant afbreuk gedaan aan verzoekster zijn recht om te huwen, en het rechtsmiddel van 

verzoekster om tegen de weigeringsbeslissing in beroep te gaan, minstens dus de procedure regelmatig 

te kunnen voltooien, in afwachting van een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing. Voor 

verzoekster is het dan ook kennelijk onredelijk om te gaan stellen dat de zij een visum kan aanvragen, 

terwijl intussen een weigering beslissing heeft. Gelet op de opgelegde voorwaarden van de 

Vreemdelingenwet, kan een aanvraag in toepassing van gezinshereniging of een aanvraag tot het 

verkrijgen van een visum, in de regel niet worden ingewilligd wanneer er een weigeringsbeslissing is 

valt. De beslissing van verweerster maakt dan ook in alle omstandigheden een schending uit van het 

redelijkheidsbeginsel. Het derde middel is bijgevolg eveneens ernstig.” 

 

Verzoekster meent dat de bestreden beslissing het haar onmogelijk maakt met haar partner te huwen of 

samen te wonen en haar ook het rechtsmiddel ontneemt om in beroep te gaan tegen een beslissing van 

de ambtenaar van de burgerlijke stand tot weigering om het huwelijk te voltrekken. 

 

Artikel 12 van het EVRM bepaalt dat mannen en vrouwen van huwbare leeftijd het recht hebben te 

huwen en een gezin te stichten volgens de nationale wetten welke de uitoefening van dit recht 

beheersen. 

 

De Raad merkt echter met verweerder op dat de huidige bestreden beslissing geen verbod om te huwen 

betreft, maar een bevel om het grondgebied te verlaten, wat eventueel slechts een tijdelijke scheiding 

tussen verzoekster en haar partner impliceert. De bestreden beslissing belet ook niet dat verzoekster in 

Brazilië met haar partner zou huwen, of op een later tijdstip in België. Bovendien wijst de Raad er met 

verweerder op dat verzoekster op grond van artikel 74/14, § 1, 4de lid van de Vreemdelingenwet met het 

oog op een huwelijk een verlenging kan vragen van de termijn om het grondgebied te verlaten, terwijl 

het bevel overeenkomstig de omzendbrief van 17 september 2013 ook niet gedwongen kan worden 

uitgevoerd tot de dag volgend op de huwelijksvoltrekking of de dag van de weigering van de 

huwelijksvoltrekking of de dag van het verstrijken van de termijn van zes maanden waarbinnen het 

huwelijk moet worden voltrokken, waarnaar verzoekster overigens zelf heeft verwezen. 

 

Waar verzoekster meent dat de ambtenaar van de burgerlijke stand zal weigeren haar huwelijk in België 

te voltrekken, na advies van het parket, of een Braziliaanse huwelijksakte zal weigeren te erkennen op 

basis van wetsontduiking, merkt de Raad op dat deze opmerking louter speculatief en hypothetisch is, 

nu niet blijkt dat het parket een negatief advies zou hebben uitgebracht in het kader van een onderzoek 

naar een mogelijk schijnhuwelijk. Bovendien ziet de Raad niet in hoe een dergelijke 

weigeringsbeslissing door de ambtenaar van de burgerlijke stand het gevolg zou zijn van de huidige 

bestreden beslissing, waarin immers slechts wordt vastgesteld dat verzoekster illegaal in het Rijk verblijft 

en wordt opgedragen het grondgebied te verlaten. 

 

Wat de aangevoerde schending van artikel 13 van het EVRM betreft, dient erop gewezen dat deze 

bepaling stelt dat eenieder wiens rechten, welke in het Verdrag zijn vermeld, zijn geschonden, recht 

heeft op een daadwerkelijk rechtsmiddel voor een nationale instantie. Deze bepaling heeft geen 

onafhankelijk bestaan, maar kan slechts worden ingeroepen in samenhang met de verdragsbepaling 

waarvan de schending wordt ingeroepen (RvS 4 januari 2006, nr. 153.232). Aangezien de schending 

van artikel 12 van het EVRM niet kan worden weerhouden door de Raad, noch een verdedigbare grief 

op die grond, dient niet te worden nagegaan of artikel 13 van het EVRM in casu van toepassing is en 

desgevallend geschonden wordt (RvS 28 februari 2005, nr. 141.340). Bijgevolg wordt geen schending 

van artikel 13 van het EVRM aangetoond. Ten overvloede wijst de Raad er met verweerder op dat een 

persoonlijke verschijning voor de familierechtbank niet vereist is in vorderingen die betrekking hebben 

op de weigering van wettelijke samenwoning en huwelijk. In een beroepsprocedure tegen een eventuele 

dergelijke weigeringsbeslissing zou verzoekster zich dan ook door een raadsman kunnen laten 

vertegenwoordigen, zodat haar belangen dan ook niet worden geschaad indien zij omwille van de 

huidige bestreden beslissing niet persoonlijk aanwezig zou kunnen zijn tijdens een procedure voor de 

familierechtbank. 

 

Waar verzoekster het nog onredelijk acht van de gemachtigde om te suggereren dat zij een visum zou 

kunnen aanvragen terwijl een beslissing tot weigering om het huwelijk te voltrekken door de ambtenaar 

van de burgerlijke stand dit onmogelijk zou maken, wijst de Raad vooreerst op het hypothetische 

karakter van deze stelling nu nog geen dergelijke weigeringsbeslissing werd genomen. Bovendien acht 

de Raad het niet kennelijk onredelijk als in dergelijk geval een visum op grond van gezinshereniging zou 

worden geweigerd, nu het aantonen van een duurzame relatie immers een van de voorwaarden is om 

een verblijfsrecht op grond van gezinshereniging te bekomen. 
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Gelet op het voorgaande kan de Raad geen schending vaststellen van de artikelen 12 en 13 van het 

EVRM of van het redelijkheidsbeginsel.   

 

Het derde middel is ongegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig mei tweeduizend negentien 

door: 

 

mevr. A. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

  

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 


