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 nr. 224 891 van 13 augustus 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat C. TORFS 

Amerstraat 121 

3200 AARSCHOT 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 6 april 2019 heeft 

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

Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 14 maart 2019 tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13), aan de verzoekende partij op 21 maart 2019 ter 

kennis gebracht.  

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 12 april 2019 met refertenummer 

X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 28 mei 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 juni 2019. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat C. TORFS verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaat C. DECORDIER en T. BRICOUT 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 14 mei 2014 wordt aan verzoekster, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, door de 

Deense diplomatieke post te Rabat (Marokko) een visum C (kort verblijf) toegekend voor een duur van 

30 dagen met één binnenkomst van 20 mei 2014 tot 20 juni 2014. 
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Op 23 mei 2014 komt verzoekster via Kopenhagen de Schengenzone binnen.  

 

Verzoekster zet in haar verzoekschrift uiteen, dat zij wenst te huwen met dhr. E.E.M., die de Belgische 

nationaliteit heeft, dat zij hiertoe de nodige documenten hebben verzameld, zij zich hebben aangemeld 

bij de stad Leuven om een huwelijksaangifte in te dienen, de documenten in ontvangst werden genomen 

maar dat er geen ontvangstbewijs werd afgeleverd.  

 

Op 14 maart 2019 wordt aan verzoekster bevel gegeven om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Dit 

is de bestreden beslissing:  

 

“(…) 

 

De heer / mevrouw :  

naam en voornaam: H., S. (…)  

geboortedatum: (…).1983  

geboorteplaats: B. (…)  

nationaliteit: Marokko 

 

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

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

zijn om er zich naar toe te begeven, 

 

binnen de 7 (zeven) dagen na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

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

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten: 

 

Artikel 7 

 

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

 

(…) 

 

Vervallen paspoort en vervallen visum. 

 

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

verblijf. 

 

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

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

 

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

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

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

gezins-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). 

(…)” 

 

Ter terechtzitting deelt de raadsvrouw van verzoekster mee dat verzoekster op 15 juni 2019 te Leuven 

in het huwelijk is getreden. 
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2. Over de rechtspleging 

 

Overeenkomstig artikel 39/81, zevende lid van de vreemdelingenwet, doet de Raad uitspraak op basis 

van de synthesememorie, behoudens wat de ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen 

betreft. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoekster voert in haar synthesememorie een enig middel aan dat luidt als volgt:  

 

“Schending van: 

* artikel 8 EVRM; 

* artikel 7, 1° ; 62 Vreemdelingenwet 

* de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 me betrekking tot de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen, de materiële en de formele motiveringsplicht, 

* het algemeen rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur, houdend het beginsel van redelijkheid en 

proportionaliteit en de verplichting alle gegevens en stukken van het dossier in overweging te nemen. 

* Schending van artikel 163, 164 en 167 Burgerlijk Wetboek en van punt 2 van de Omzendbrief 17 

SEPTEMBER 2013. - 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. 

Verwerende partij stelt in haar nota met opmerkingen dat artikel 64 BW waarnaar verzoekster verwijst 

betrekking heeft op echtscheiding. 

Dit is correct. 

Verzoekster verwees in haar verzoekschrift naar een schending van artikel 63, 64 en 167 BW. De 

verwijzing naar artikel 63 en 64 BW betreft echter een typefout, het is wel degelijk artikel 163 en 164 dat 

verzoekster beoogde, te meer zij ook de inhoud van de desbetreffende artikelen weergaf in haar 

inleidend verzoekschrift. 

Partij en legden bij de Ambtenaar Burgerlijke Stand cf. artikel 164 B.W. de volgende documenten voor: 

1. gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte verzoekster 

2. bewijs identiteit verzoekster 

3. gelegaliseerde en vertaald attest nationaliteit verzoekster 

4. gelegaliseerd en vertaald celibaatsattest verzoekster 

5. afschrift echtscheidingsakte partner verzoekster 

6. vertaalde akte gewoonterecht 

Partijen legden dus alle noodzakelijke documenten voor, nodig voor de huwelijksaangifte, met 

eensluidend verklaarde vertaling en op afdoende wijze gelegaliseerd. (stuk 2). 

Er werd geen bericht van ontvangst afgeleverd, noch werd de akte van aangifte van huwelijk 

opgemaakt. Volgens artikel 164 § 1 Burgerlijk Wetboek is de ambtenaar van de burgerlijke stand 

verplicht een ontvangstbewijs af te geven van zodra alle vereiste documenten overgemaakt werden. De 

wet voorziet daarop geen uitzonderingen. 

Zodoende werd artikel 164§ 1 B.W. geschonden. 

De ambtenaar van de burgerlijke stand kan evenwel weigeren de akte van aangifte op te maken. 

Partijen worden dan evenwel zonder verwijl de met redenen omklede weigeringsbeslissing ter kennis 

gebracht door middel van een aangetekend schrijven met ontvangstmelding of door rechtstreekse 

overhandiging tegen ontvangstbewijs aan betrokkenen van de gemotiveerde weigeringsbeslissing. Deze 

kennisgeving dient bovendien melding te maken van de beroepsmogelijkheden waarover betrokkenen 

beschikken. 

Dit is in casu evenmin gebeurd. 

Partijen werden in het ongewisse gelaten omtrent hun huwelijksaangifte en verzoekster mocht enkele 

weken later een bijlage 13 ontvangen. 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoekster een huwelijksaangifte heeft 

ingediend, minstens dat alle documenten hiertoe door de Stad Leuven werden gekopieerd en dat 

verweerster hiervan op de hoogte was. 

Verweerster motiveert immers zelf: 

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

verblijf. 

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

huwelijksaangifte werd opgesteld, geeft betrokkene niet automatisch recht op verblijf 

Verweerster is minstens op de hoogte van de huwelijksaangifte van verzoekster en haar partner. 
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De omzendbrief van 17 SEPTEMBER 2013. - 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 vermeldt: 

2. Opschorting van de uitvoering van het bevel om het grondgebied te verlaten : 

Indien aan een vreemdeling, aan wie een bevel om het grondgebied te verlaten (« BGV ») betekend 

werd, een ontvangstbewijs (artikel 164, § 1, van het Burgerlijk Wetboek) of een ontvangstbewijs (artikel 

1476, § 1, van het Burgerlijk Wetboek) afgegeven werd zal de minister die bevoegd is voor de Toegang 

tot het Grondgebied, het Verblijf de Vestiging en de Verwijdering van Vreemdelingen of zijn 

gemachtigde niet overgaan tot de uitvoering van dit « BGV », 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. 

Ook in haar gedinginleidend verzoekschrift verwees verzoekster naar artikel 165 §3 BW en niet naar 

artikel 65 BW. 

Het EVRM primeert op de bepalingen van de Vreemdelingenwet. Het is immers een mensenrecht om te 

huwen. Verweerster kan zich niet beroepen op artikel 7 eerste lid Vreemdelingenwet en zonder meer 

een bevel afleveren wanneer in casu artikel 8 EVRM wordt geschonden. 

Verweerster heeft zodoende in haar motivering ook artikel 7 en 62 Vw. geschonden. 

Alvorens het verblijfsrecht te weigeren moet verweerster rekening houden met alle elementen van het 

dossier: de duur van het verblijf in België, de leeftijd, de gezondheidstoestand, de gezins- en 

economische situatie, de sociale en culturele integratie in België en de banden met het herkomstland. 

Vermits er een huwelijksaangifte gebeurde, dient de uitvoering van het bevel om het grondgebied te 

verlaten te worden opgeschort.1 

Verweerster heeft contra de omzendbrief dd. 17.09.2013 punt B.2 een beslissing genomen door wel een 

BGV af te leveren. 

Er wordt evenmin door verwerende partij aangetoond dat een verwijdering van verzoekster met haar 

partner noodzakelijk en in zijn belang voor de openbare orde is, zodat de schending van artikel 8 en 12 

EVRM vaststaat. 

Er kan in alle redelijkheid worden gesteld dat een gedwongen uitwijzing, die louter administratief van 

aard is, ingrijpende en nefaste gevolgen heeft voor beide partij en te meer daar een huwelijksaangifte 

werd ingediend. 

Gezinsleden worden immers van elkaar gescheiden en dit tast het door het EVRM beschermde recht op 

gezinsleven aan.2 

Raad Vreemdelingenbetwistingen (2e k.) nr. 20.234, 10 december 2008, http://www.cce- rw.be (23 

februari 2010); T.Vreemd. 2009 (samenvatting), afl. 4, 325: 

Het begrip "gezinsleven" in art. 8, lid 1, van het EVRM is een autonoom begrip dat onafhankelijk van het 

nationaal recht dient te worden geïnterpreteerd. Uit het feit dat verzoekster gehuwd is en blijkens een 

positief samenwoonstverslag, opgenomen in het administratief dossier, ook op hetzelfde adres 

samenwoont met haar echtgenoot, kan redelijkerwijze afgeleid worden dat verzoeksters gezinsleven 

onder het toepassingsgebied van het in art. 8, eerste lid EVRM beschermde recht op gezinsleven valt. 

Bijgevolg dient het art. 8, tweede lid van het EVRM in ogenschouw te worden genomen. Vooreerst kan 

niet betwist worden dat het bevel om het grondgebied te verlaten dat getroffen wordt ten aanzien van 

verzoekster, een inmenging vormt met betrekking tot de uitoefening van het recht op gezinsleven. Een 

inmenging van het openbaar gezag is bij wet voorzien. In casu streeft de inmenging één van de in art. 8, 

tweede lid van het EVRM opgesomde doelen na, nl. de bewaring van 's lands openbare orde. Er dient 

hierbij echter te worden nagegaan of bij het uitvaardigen van de bestreden beslissing een juist 

evenwicht werd geëerbiedigd tussen de belangen van verzoekster in het kader van de eerbied voor zijn 

gezinsleven enerzijds en de belangen van de Belgische Staat in het kader van de bescherming van de 

openbare orde anderzijds. De Raad acht het treffen van een bevel om het grondgebied te verlaten een 

disproportionele inbreuk op verzoeksters gezinsleven die niet getuigt van een juist evenwicht tussen 

verzoeksters belang, namelijk de erkenning van haar recht op een gezinsleven en het belang van de 

Belgische Staat. Het middel is gegrond voor zover het gericht is tegen het bevel om het grondgebied te 

verlaten. 

Indien verweerster ten tijde van het nemen van kwestieuze beslissing meende dat het voorgenomen 

huwelijk diende onderzocht te worden op al dan niet een schijnhuwelijk dan had zij op dat moment de 

bevoegdheid om dat onderzoek te laten voeren, alvorens kwestieuze beslissing te nemen. 

Nochtans stelt verweerster hieromtrent niets in haar motivering, zodat de motivering de facto nietig is. 

(Art. 62 vreemdelingenwet). 
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Minstens heeft verweerster bij het nemen van haar beslissing onzorgvuldig en onredelijk geoordeeld en 

gehandeld. Door kwestieuze beslissing te nemen ontneemt verweerster de mogelijkheid dat verzoekster 

een rechtsmiddel kan instellen tegen een eventuele weigering opmaak huwelijksaangifte.” 

 

3.2. In de nota met opmerkingen had de verwerende partij het volgende geantwoord op het middel, 

zoals uiteengezet in het verzoekschrift: 

 

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

- Artikel 8 EVRM  

- De artikelen 7, 1° en 62 Vreemdelingenwet  

- De artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 met betrekking tot de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen, de materiële en de formele motiveringsplicht  

- Het algemeen rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur, houdende het beginsel van redelijkheid en 

proportionaliteit en de verplichting alle gegevens en stukken van het dossier in overweging te nemen  

- De artikelen 63, 64 en 167 BW  

- Punt 2 van de omzendbrief van 17 september 2013  

De verzoekende partij houdt een schending van voormelde bepalingen voor, doordat er geen rekening 

zou zijn gehouden met de individuele situatie van de verzoekende partij. In het bijzonder zou er geen 

rekening gehouden zijn met het gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM.  

De kritiek van de verzoekende partij kan niet worden aangenomen.  

Betreffende de vermeende schending van art. 1, 2 en 3 van de Wet van 29.07.1991 en artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet, artikelen die de formele motiveringsplicht betreffen, laat de verweerder gelden dat 

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

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

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

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

partij het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek (cf. R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 

1994, z.p.).  

Verder stelt de verweerder vast dat verzoekende partij een schending opwerpt van zowel de formele als 

de materiële motiveringsplicht, terwijl nochtans het tegelijk aanvoeren van een schending van de 

formele én de materiële motiveringsplicht niet mogelijk is, nu het eventuele gebrek aan deugdelijke 

formele motivering het de betrokkene onmogelijk maakt uit te maken of de materiële motiveringsplicht 

geschonden is (R. v. St. nr. 93.123 dd. 20.12.2001). 

Wanneer verzoekende partij in staat zou zijn een schending van de materiële motiveringsverplichting 

aan te voeren, betekent dit dat van een eventuele schending van de formele motiveringsplicht geen 

gevolgen werden ondervonden.  

De verweerder zal dan ook nog slechts repliceren in zoverre de verzoekende partij de schending van de 

materiële motiveringsplicht aanvoert.  

Verweerder laat gelden dat de gemachtigde van federale Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, 

Asiel en Migratie geheel terecht heeft geoordeeld dat aan de verzoekende partij een beslissing 

houdende bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) diende te worden betekend.  

De gemachtigde van de federale Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en Migratie steunt 

zich op de vaststelling dat de verzoekende partij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij 

artikel 2 vereiste documenten. De verzoekende partij is immers in het bezit van een vervallen paspoort 

en vervallen visum.  

Verzoekende partij ontkent voormelde motieven niet.  

Verzoekende partij meent dat artikel 64, §1 B.W. werd geschonden doordat geen akte van aangifte van 

het huwelijk werd opgemaakt.  

Allereerst merkt verweerder op dat artikel 64 B.W. betrekking heeft op de “akte van echtscheiding”. 

Art. 64 B.W. stipuleert meer bepaald het volgende:  

“De akte van echtscheiding vermeldt:  

1°in voorkomend geval, het aktenummer van de Belgische huwelijksakte;  

2°de autoriteit die de huwelijksakte heeft opgemaakt en de datum en plaats van opmaak;  

3°de naam en de voornamen van de personen die uit de echt gescheiden zijn;  

4°de geboortedatum en geboorteplaats van de personen die uit de echt gescheiden zijn.”  

Dit artikel kan niet in verband worden gebracht met de kritiek van de verzoekende partij, noch met de 

bestreden beslissing.  

Middelen die geen betrekking hebben op de bestreden akte, zijn niet ontvankelijk (R.v.St. nr. 45.181, 

8.12.1993, Arr. R.v.St. 1993, z.p.).  

Bovendien heeft de kritiek van verzoekende partij betrekking op de handelingen van de ambtenaar van 

de burgerlijke stand en niet op de bestreden beslissing.  
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De bestreden beslissing is uitsluitend gesteund op de vaststelling dat verzoekende partij niet in het bezit 

was van de bij artikel 2 vereiste documenten.  

De gemachtigde van de federale minister voor Asiel en Migratie steunde zich daarbij niet op de 

huwelijksaangifte.  

De kritiek van verzoekende partij is dan ook niet dienstig. 

Verweerder herhaalt voor zover als nodig dat middelen die geen betrekking hebben op de bestreden 

akte, niet ontvankelijk zijn (R.v.St. nr. 45.181, 8.12.1993, Arr. R.v.St. 1993, z.p.).  

Verder verwijst verzoekende partij naar de omzendbrief van 17 september 2013.Zij voert nog een 

schending aan van artikel 12 EVRM doordat haar een bevel om het grondgebied te verlaten werd 

gegeven, terwijl zij een huwelijksaangifte had gedaan. De verzoekende partij meent dat het noodzakelijk 

is dat zij op het grondgebied kan verblijven om het huwelijk af te sluiten.  

Dergelijke argumentatie mist grondslag.  

Eenvoudigweg nergens uit het Burgerlijk Wetboek blijkt dat aan de verzoekende partij hangende het 

onderzoek naar het voorgenomen huwelijk geen bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) zou 

kunnen worden betekend.  

Er dient te worden benadrukt dat de verdragsrechtelijke en wettelijke regels inzake het huwelijk en het 

gezinsleven niet kunnen worden aangewend om aan de dwingende regels van binnenkomst, verblijf en 

vestiging in het Rijk te ontsnappen (R.v.St. nr. 159.485 dd. 01.06.2006).  

Zie ook:  

“Overwegende dat het handhaven van de verblijfsreglementering, door een bevel om het grondgebied te 

verlaten te geven omdat de betrokkene niet aan de voorwaarden van artikel 7 van de Vreemdelingenwet 

voldoet, op zichzelf geen schending van artikel 8 noch 12 EVRM inhoudt ; dat de verzoekende partij zich 

in november 2005 in het kader van haar voorgenomen huwelijk met een vervallen paspoort zonder 

visum bij de stad Oostende blijkt te hebben aangeboden, hetgeen zij overigens niet betwist ; dat een 

voorgenomen huwelijk de vreemdeling niet vrijstelt van de plicht om over de door de Vreemdelingenwet 

vereiste documenten inzake binnenkomst en verblijf te beschikken”.(R.v.St. nr. 189.171 dd. 23.12.2008)  

Het gegeven dat verzoekende partij haar intentie om te huwen heeft kenbaar gemaakt, maakt 

vanzelfsprekend niet dat zij dan plots het recht zou genieten om op het grondgebied te verblijven, zoals 

door de gemachtigde van de federale Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en Migratie 

ook reeds terecht werd opgemerkt in de bestreden beslissing.  

Op heden kan enkel worden vastgesteld dat verzoekende partij volstrekt illegaal in het Rijk verblijft, en 

er werd haar dan ook geheel terecht bevel gegeven om het grondgebied te verlaten.  

De vage beschouwingen van verzoekende partij missen duidelijk feitelijke en juridische grondslag, en 

kunnen geen afbreuk doen aan het in casu bestreden bevel om het grondgebied te verlaten. 

Verweerder laat verder gelden dat een verwijzing naar de omzendbrief van 17.09.2013 evenmin 

pertinent is, vermits uit voormelde omzendbrief uitsluitend blijkt dat de gedwongen tenuitvoerlegging van 

een bevel wordt opgeschort, zodra een ontvangstbewijs aan de voorgenomen echtgenoten is 

afgegeven.  

Eén en ander verhindert evenwel geenszins dat gedurende het onderzoek naar het voorgenomen 

huwelijk een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) wordt betekend. 

De beschouwingen van de verzoekende partij kunnen geenszins overtuigen.  

Waar verzoekende partij zich beroept op een schending van art. 12 EVRM, laat de verweerder 

nogmaals gelden dat aan verzoekende partij geenszins het recht wordt ontzegd om te huwen.  

Zoals in de bestreden beslissing evenwel terecht wordt aangevoerd kan de intentie om in België in het 

huwelijk te treden niet automatisch een recht op verblijf openen voor de verzoekende partij.  

Terwijl volgens vaststaande rechtspraak van de Raad van State het recht om te huwen, vervat in het art. 

12 EVRM, geen beletsel kan vormen voor een maatregel tot verwijdering van een vreemdeling die hier 

illegaal verblijft (R.v.St. nr. 39.756 dd. 19.06.1992, R.A.C.E. 1992, z.p.).  

Tot slot wijst verzoekende partij nog op een schending van artikel 8 EVRM, gezien zij zal worden 

gescheiden van de partner met wie zij wenst te huwen.  

Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt:  

“(…)"  

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

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

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

Verweerder wijst op het feit dat de ambtenaar van de burgerlijke stand het in het kader van de 

huwelijksaangifte kennelijk noodzakelijk heeft geacht om een onderzoek naar schijnrelatie op te starten, 

zodat op heden allerminst zonder meer kan worden aangenomen dat de verzoekende partij 

daadwerkelijk een gezinsleven onderhoudt met de voorgehouden partner.  

Een schending van art. 8 EVRM kan dan ook niet worden aangenomen. 
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De verweerder laat bovendien gelden dat in casu geen toetsing aan de hand van artikel 8, tweede lid 

EVRM dient te gebeuren.  

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

beslissing geen weigering van een voortgezet verblijf.  

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

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

gebeuren indien het om een eerste toelating gaat. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EVRM.”  

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

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

De verzoekende partij beperkt zich tot de bewering dat zij zal worden gescheiden van haar “partner” met 

wie zij wenst te huwen in België, maar blijft volkomen in gebreke om zelfs met een begin van bewijs 

aannemelijk te maken dat de voorgehouden partner haar niet zou kunnen vergezellen en/of opzoeken in 

het land van herkomst, zulks minstens gedurende de periode van tijdelijke scheiding.  

Zelfs indien de partner van de verzoekende partij haar niet zou kunnen vergezellen in het buitenland, 

dan nog moet worden aangenomen dat nauw contact kan worden onderhouden via moderne 

communicatiekanalen.  

Zie dienaangaande: 

“In casu wijst de verzoeker slechts op het gegeven dat hij ‘inmiddels een duurzame relatie onderhoudt 

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

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

effectief gezinsleven met zijn Belgische partner elders.  

(…)  

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

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

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

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

Een andere belangrijke overweging is of het gezinsleven werd gesticht op een moment dat de betrokken 

personen zich ervan bewust waren dat de immigratiestatus van een van hen er toe leidt dat het 

voortbestaan van het familieleven in het gastland vanaf de aanvang ervan precair is. In dat geval kan de 

verwijdering van de illegale vreemdeling enkel in uitzonderlijke omstandigheden onverenigbaar zijn met 

artikel 8 EVRM. (EHRM, Nunez v. Norway, 28 juni 2011, n° 55597/09, §70, zie ook EHRM, Butt v. 

Norway, 4 december 2012, n° 47017/09, §70; eigen onderlijning)  

Zie in die zin: 

“In casu blijkt dat het familieleven waarop de verzoeker zich beroept niet bestond in het land van 

herkomst, Ecuador. De verzoeker heeft zijn gezinsleven dan ook in België gevormd op een moment 

waarvan hij wist of toch behoorde te weten dat zijn verblijfssituatie onzeker was gezien hij slechts over 

een voorwaardelijk en tijdelijk verblijfsrecht beschikte dat overigens een einde nam in april 2012 (het 

tijdelijk verblijfsrecht nam toen een einde en de aanvraag tot verlenging werd afgewezen).” (R.v.V. nr. 

125.119 dd. 30.05.2014)  

Volledigheidshalve merkt verweerder nog op dat het inherent is aan een grensoverschrijdende relatie 

dat één van beide partners, indien men een gezinsleven wenst uit te bouwen, de verankering in zijn land 

van herkomst, of legaal verblijf, in grote mate verliest. De verzoekende partij maakt volstrekt niet 

aannemelijk dat het gezinsleven uitsluitend in België kan worden beleefd en/of uitgebouwd.  

Zie ook: 

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

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

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

Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een gezinsleven elders, zal 
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er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het 

EVRM.  

Verzoekende partij toont met het loutere betoog dat haar verloofde ‘omwille van persoonlijke redenen 

onmogelijk naar Turkije kan’ niet aan dat er ernstige hinderpalen zij die haar beletten om met haar 

verloofde Y.A. in haar land van herkomst te ver blijven en maakt evenmin aannemelijk dat zij enkel in 

België met haar [verloofde] kan samenleven. De Raad wijst erop dat het aan verzoekende partij en haar 

(toekomstige) partner toekomt aan de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een eigen 

inkleuring te gegeven, waarbij de partner van verzoekende partij haar zou kunnen vergezellen naar haar 

land van herkomst, in casu Turkije. Het is immers inherent aan een grensoverschrijdende relatie dat één 

van beide partners, indien men een gezinsleven wenst uit te bouwen, de verankering in zijn land van 

herkomst, of legaal verblijf, in grote mate verliest. Verzoekende partij toont op generlei wijze aan 

waarom haar partner in de volstrekte onmogelijkheid zou zijn samen met haar een gezinsleven in 

Turkije uit te bouwen. Deze elementen laten prima facie toe te besluiten dat er geen positieve 

verplichting lijkt te bestaan in hoofde van de Belgische overheid en er geen onoverkomelijke hinderpalen 

lijken te zijn om het gezinsleven elders verder te zetten.” (R.v.V. nr. 93.229 dd. 10.12.2012)  

In zoverre dat verzoekende partij nog van oordeel is dat haar het rechtsmiddel wordt ontnomen om 

beroep in te stellen tegen een eventuele weigering opmaak huwelijksaangifte merkt verweerder op dat 

verzoekende partij zich steeds kan laten vertegenwoordigen door haar advocaat.  

Verzoekende partij maakt niet aannemelijk dat zij niet verder contact kan houden met haar advocaat, 

noch dat een persoonlijke verschijning vereist is.  

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

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

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

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

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

Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43).  

Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene 

verplichting inhoudt om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk 

verblijf te respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 

2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39). Met toepassing van een vaststaand beginsel 

van internationaal recht is het immers de taak van de Staat om de openbare orde te waarborgen en in 

het bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen te 

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

februari 1991, Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, Cabales en 

Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67).  

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

belang van de staat voorrang heeft op dat van de vreemdeling die hier onwettig verblijft (zie R.v.St. nr. 

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

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

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

30.08.2007).  

Zie ook:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

partner wordt gescheiden, doch enkel dat zij tijdelijk het land dient te verlaten met de mogelijkheid er 

terug te keren nadat zij zich in het bezit zal hebben gesteld van de nodige documenten voor een 

regelmatige binnenkomst in het Rijk. De bestreden beslissing houdt geen absoluut verbod in om het 

Belgisch grondgebied binnen te komen en er te verblijven, de verzoekende partij dient evenwel te 

voldoen aan de door de Vreemdelingenwet opgelegde binnenkomst- en verblijfsvereisten (zie ook 

R.v.St. nr.170.806 dd. 04.05.2007, R.v.V. nr. 4.070 dd. 27.11.2007).  

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

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de federale Minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie geheel terecht, en binnen de hem ter zake toebedeelde 
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bevoegdheid, oordeelde dat diende te worden besloten tot een bevel om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 13).  

De gemachtigde van de federale Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en Migratie 

handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die de concrete situatie van de verzoekende 

partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake toepasselijke rechtsregels.  

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

 

3.3.1. Artikel 1 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen omschrijft het toepassingsgebied van deze wet. Verzoekster verduidelijkt niet op 

welke wijze dit artikel door de bestreden beslissing geschonden zou (kunnen) zijn. De schending ervan 

wordt dan ook niet dienstig aangevoerd. 

 

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

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

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

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

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending 

van artikel 62 van de vreemdelingenwet. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 

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

beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de 

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

beslissing. 

 

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

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

artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing een motivering in feite, met 

name “Vervallen paspoort en vervallen visum”. Daarnaast wordt nog uiteengezet dat “het feit dat 

betrokkene samenwoont met haar partner” en “het feit dat er een ontvangstbewijs/verklaring van 

wettelijke samenwoonst en/of een huwelijksaangifte werd opgesteld” haar niet automatisch recht geeft 

op verblijf. De gemachtigde overweegt verder 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” en “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”. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de 

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

gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, 

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

gekomen. 

 

De materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van de aangevoerde schending van artikel 7 

van de vreemdelingenwet, van de artikelen 8 en 12 van het Europees Verdrag tot bescherming van de 

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

goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM), van de artikelen 163, 164 en 167 van het 

Burgerlijk Wetboek en van de omzendbrief van 17 september 2013.  

 

3.3.4. Verzoekster treedt de verwerende partij bij dat waar zij initieel in haar verzoekschrift de schending 

opwierp van artikel 64 van het Burgerlijk Wetboek, deze bepaling betrekking heeft op de echtscheiding. 

Verzoekster laat evenwel gelden dat er een materiële vergissing in haar verzoekschrift was geslopen en 

zij de schending van de artikelen 163 en 164 van het Burgerlijk Wetboek beoogde en niet de schending 

van de artikelen 63 en 64 van het Burgerlijk Wetboek. Verzoekster laat gelden dat zij de inhoud van de 

desbetreffende artikelen weergaf in haar inleidend verzoekschrift.  
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Artikel 163 van het Burgerlijk Wetboek, zoals dit gold op het ogenblik van het nemen van de bestreden 

beslissing, luidt als volgt:  

 

“Het huwelijk is ook verboden tussen oom en nicht of neef, of tussen tante en nicht of neef.” 

 

Artikel 164 van het Burgerlijk Wetboek, zoals dit gold op het ogenblik van het nemen van de bestreden 

beslissing, luidt als volgt:  

 

“De rechtbank kan, om gewichtige redenen, het in artikel 161 bedoelde verbod voor aanverwanten en 

het in artikel 163 bedoelde verbod opheffen. 

De procedure wordt op eenzijdig verzoekschrift ingeleid door een van de toekomstige echtgenoten. De 

rechtbank doet uitspraak na de toekomstige echtgenoten te hebben opgeroepen en na het advies van 

de procureur des Konings ter zake te hebben ingewonnen.” 

 

Verzoekster toont niet concreet aan dat deze artikelen op haar van toepassing zouden zijn. De Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) is in deze ook niet bevoegd. Dit onderdeel van het 

enig middel is niet ontvankelijk. 

 

3.3.5. Verzoekster laat gelden dat zij alle noodzakelijke documenten voor een huwelijksaangifte bij de 

ambtenaar van de burgerlijke stand heeft voorgelegd. Verzoekster voert aan dat haar ten onrechte geen 

bericht van ontvangst werd afgeleverd noch werd er een aangifte van een huwelijk opgemaakt. In dit 

verband wijst verzoekster op 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 (hierna: omzendbrief van 17 september 2013). Deze luidt als 

volgt:  

 

“(…) 

2. Opschorting van de uitvoering van het bevel om het grondgebied te verlaten : 

Indien aan een vreemdeling, aan wie een bevel om het grondgebied te verlaten (" BGV ") betekend 

werd, een ontvangstbewijs (artikel 64, § 1, van het Burgerlijk Wetboek) of een ontvangstbewijs (artikel 

1476, § 1, van het Burgerlijk Wetboek) afgegeven werd zal de minister die bevoegd is voor de Toegang 

tot het Grondgebied, het Verblijf, de Vestiging en de Verwijdering van Vreemdelingen of zijn 

gemachtigde niet overgaan tot de uitvoering van dit " BGV ", 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. 

(…)” 

 

De Raad leest in 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, niet dat in geval van een huwelijksaangifte geen bevel om het grondgebied te verlaten 

kan worden afgegeven, maar enkel dat de betrokkene tijdelijk is beschermd tegen een gedwongen 

verwijdering. De omzendbrief vermeldt situaties waarin aan een vreemdeling een bevel om het 

grondgebied te verlaten gegeven wordt en een ontvangstbewijs, waarna tijdelijk niet zal worden 

overgegaan tot uitvoering van dit bevel. In casu werd aan verzoekster geen ontvangstbewijs afgeleverd. 

Haar kritiek in dit verband kan zij eventueel laten gelden voor een burgerlijke rechtbank. De Raad is ter 

zake niet bevoegd. 

 

Het betoog van verzoekster kan bijgevolg niet leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

Bovendien kunnen omzendbrieven geen dwingende regels toevoegen aan de wet en zijn de in 

omzendbrieven vervatte onderrichtingen op zich niet juridisch afdwingbaar (RvS 13 februari 2002, nr. 

103.532; RvS 3 maart 2003, nr. 116.627).   

 

Ten overvloede wordt opgemerkt dat verzoekster hoe dan ook inmiddels in het huwelijk is getreden 

zoals bleek uit het betoog van haar raadsvrouw ter terechtzitting.  

 

Dit onderdeel van het middel kan niet tot de vernietiging van de bestreden beslissing leiden.  
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3.3.6. Artikel 12 van het EVRM luidt als volgt:  

 

“Mannen en vrouwen van huwbare leeftijd hebben het recht te huwen en een gezin te stichten volgens 

de nationale wetten die de uitoefening van dit recht beheersen.” 

 

Verzoekster stipt aan dat het EVRM primeert op de vreemdelingenwet, dat het een mensenrecht is om 

te huwen.  

 

De bestreden beslissing verhindert verzoekster niet om in het huwelijk te treden en een gezin te 

stichten. De bestreden beslissing staat er immers niet aan in de weg dat verzoeksters partner haar in 

haar van land van herkomst vervoegt om in het huwelijk te treden en een gezin te stichten. Louter ten 

overvloede wordt erop gewezen dat verzoekster inmiddels gebruik heeft kunnen maken van haar recht 

om te huwen, nu haar raadsvrouw ter terechtzitting meedeelde dat verzoekster op 15 juni 2019 te 

Leuven in het huwelijk is getreden.  

 

Een schending van artikel 12 van het EVRM wordt niet aangetoond.  

 

3.3.7. Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt:  

 

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

correspondentie.  

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.”  

 

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

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

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

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

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

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

hebben.  

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

handhaven van de openbare orde.  

 

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

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

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

 

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

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

EVRM. 

 

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

 



  

 

 

RvV  X Pagina 12 

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

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

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

bestreden beslissing.  

 

Verzoekster wijst op haar gezinsleven met haar partner, E.E.M. met wie zij wenst te huwen.  

 

In de bestreden beslissing wordt het gezinsleven van verzoekster met haar partner E.E.M. niet betwist. 

Het gegeven dat de verwerende partij in de nota met opmerkingen alsnog het gezinsleven van 

verzoekster met haar partner E.E.M. betwist, doet hieraan geen afbreuk. Dit betreft een a posteriori 

uiteenzetting die niet in de motieven van de bestreden beslissing kan worden teruggevonden.  

  

Bijgevolg dient de Raad te onderzoeken of er sprake is van een schending van het recht op eerbiediging 

van het privé- en/of familie- en gezinsleven.  

 

Het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het gezins- en privéleven is niet 

absoluut. Inzake immigratie heeft het EHRM er 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). Artikel 8 van het EVRM kan 

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

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

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

Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 10 juli 2014, Mugenzi/Frankrijk, § 43). 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 onderzocht 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 

een weigering van een voortgezet verblijf. 

 

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 

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

van immigratiecontrole of overwegingen inzake openbare orde. 
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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; EHRM 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). 

 

In de bestreden beslissing wordt hierover het volgende uiteengezet:  

 

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

verblijf. 

 

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

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

 

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

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

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

gezins-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).” 

 

Verzoekster is de overtuiging toegedaan dat de thans bestreden beslissing een schending van artikel 8 

van het EVRM inhoudt. Verzoekster maakt evenwel niet aannemelijk dat de overweging in de bestreden 

beslissing “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” kennelijk onredelijk is. Zij maakt 

evenmin gewag van onoverkomelijke hinderpalen die verhinderen dat het gezins- en privéleven elders 

normaal en effectief wordt uitgebouwd of verdergezet. 

 

Waar verzoekster verwijst naar het arrest met nummer 20 234 van 10 december 2008 van de Raad, 

wordt opgemerkt dat in de continentale rechtstraditie vonnissen en arresten geen precedentenwaarde 

hebben. Bovendien toont verzoekster niet in concreto aan dat de feitelijke elementen die aan de 

grondslag lagen van het vernoemde arrest kunnen worden vergeleken met de feiten die onderhavige 

zaak kenmerken, dit geldt des te meer nu de zaak waarnaar verzoekster verwijst betrekking had op een 

vreemdeling die tot aan de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten 

over een legaal verblijf beschikte, terwijl in deze zaak verzoekster op haar visum kort verblijf omwille van 

familiebezoek uit 2014 na, op illegaal wijze in de Schengenzone heeft verbleven en zij in tegenstelling 

tot de zaak waarnaar zij verwijst haar gezinsleven heeft opgebouwd tijdens illegaal verblijf. Aldus laat 

verzoekster na om de concrete motieven van de bestreden beslissing te ontkrachten of te weerleggen of 

aan een inhoudelijke kritiek te onderwerpen. 

 

Verzoekster laat nog gelden dat waar gezinsleden van elkaar worden gescheiden dit het door het EVRM 

beschermde recht op een gezinsleven aantast. Verzoekster wijst in dit verband op het arrest met 

nummer 79 295 van 16 maart 1999 van de Raad van State. In de bestreden beslissing wordt onder 

meer het volgende uiteengezet: “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 
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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).” 

Verzoekster toont niet in concreto aan dat de feitelijke elementen die aan de grondslag lagen van het 

arrest, waarnaar zij thans verwijst kunnen worden vergeleken met de feiten die onderhavige zaak 

kenmerken. Aldus laat verzoekster na om de concrete motieven van de bestreden beslissing te 

ontkrachten of te weerleggen of aan een inhoudelijke kritiek te onderwerpen.  

 

Verzoekster laat gelden dat indien de verwerende partij op het moment van het nemen van de 

bestreden beslissing meende dat het voorgenomen huwelijk moest worden onderzocht op een al dan 

niet schijnhuwelijk, zij dit onderzoek had moeten laten voeren alvorens de thans bestreden beslissing te 

nemen. Verzoekster gaat eraan voorbij dat uit de motieven van de bestreden beslissing niet blijkt dat er 

op dat ogenblik sprake was van een schijnhuwelijk of een procedure in die zin. De motieven van de 

bestreden beslissing bevatten geen verwijzing naar een mogelijk schijnhuwelijk. 

 

Verzoekster bouwde haar gezinsleven met haar partner E.E.M. uit tijdens haar illegaal verblijf. 

Verzoekster kan niet verwachten dat de Belgische Staat in die omstandigheden een positieve 

verplichting zou hebben om haar toe te laten verder op het grondgebied te verblijven. Het EHRM toont 

zich streng ten aanzien van vreemdelingen die tijdens een onregelmatig of precair verblijf een relatie 

hebben aangegaan of een gezinsleven hebben opgebouwd. Aangezien de betrokken personen zich 

bewust dienden te zijn van het feit dat de verblijfsstatus van één van hen van die aard was dat de 

volharding van dat gezinsleven op het grondgebied van de Verdragsluitende Staat van bij het begin 

precair was, is er volgens het Hof dan ook geen aanleiding tot een gerechtigde verwachting op een 

toelating tot verblijf en bescherming tegen verwijdering onder artikel 8 van het EVRM (cf. EHRM 5 

september 2000, nr. 44328/98, Solomon v. Nederland). 

 

Verzoekster werpt op dat “alvorens het verblijfsrecht te weigeren” de verwerende partij rekening dient te 

houden met alle elementen van het dossier, met name de duur van het verblijf in België, de leeftijd, de 

gezondheidstoestand, de gezins- en economische situatie, de sociale en culturele integratie in België en 

de banden met het herkomstland. In casu werd aan verzoekster geen verblijf geweigerd en had zij 

evenmin een verblijf aangevraagd. De bestreden beslissing betreft uitsluitend een bevel om het 

grondgebied te verlaten. Verzoeksters kritiek is niet van toepassing op de bestreden beslissing.  

 

Verzoekster laat gelden dat de verwerende partij door het nemen van de thans bestreden beslissing 

haar de mogelijkheid ontzegt om een rechtsmiddel in te stellen tegen een eventuele weigering van de 

opmaak van de huwelijksaangifte. Vorderingen die betrekking hebben op het huwelijk zoals bedoeld in 

het Burgerlijk Wetboek, ressorteren niet onder de gevallen waarin krachtens het Gerechtelijk Wetboek 

een persoonlijke verschijning verplicht is. Verzoekster toont niet aan dat zij zich niet door haar raadsman 

of -vrouw kan laten vertegenwoordigen noch dat haar beroep niet zal worden behandeld op grond van 

het loutere feit dat zij zich door haar raadsman of -vrouw laat vertegenwoordigen. Hoe dan ook is 

verzoekster naar de verklaringen van haar raadsvrouw ter terechtzitting inmiddels in het huwelijk 

getreden. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt geen disproportionaliteit tussen de belangen van verzoekster enerzijds, 

die in se erin bestaan om haar gezinsleven verder te zetten in België hoewel zij niet voldoet aan enige 

verblijfsvoorwaarde gesteld in de vreemdelingenwet, en de belangen van de Belgische staat in het 

kader van het doen naleven van de verblijfsreglementering anderzijds. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aangetoond.  

 

3.3.8. Artikel 7 van de vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

“Onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de minister of zijn 

gemachtigde of, in de in 1°, 2°, 5°, 9°, 11° of 12° bedoelde gevallen, moet de minister of zijn 

gemachtigde een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven aan de 

vreemdeling die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan drie maanden in het 

Rijk of om er zich te vestigen :  

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

(…)” 

 

Uit wat voorafgaat, blijkt niet dat in casu enige hogere rechtsnorm de gemachtigde van de bevoegde 

minister zou verhinderen om toepassing te maken van de bepalingen van artikel 7, eerste lid van de 
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vreemdelingenwet. Voorts betwist verzoekster de vaststelling in het bestreden bevel “Vervallen paspoort 

en vervallen visum” niet. 

 

Een schending van artikel 7 van de vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. 

 

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

bevoegde minister op basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot de 

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

artikel 7 van de vreemdelingenwet, de artikelen 8 en 12 van het EVRM en de omzendbrief van 

17 september 2013 kan niet worden aangenomen. 

 

3.3.9. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de bevoegde minister de verplichting 

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

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

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

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

werd uitgegaan van een foutieve feitenvinding, zodat de schending van de zorgvuldigheidsplicht niet kan 

worden aangenomen. 

 

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

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

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

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

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

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

haar betoog geen schending van het redelijkheidsbeginsel aannemelijk maakt. 

 

3.3.11. Verzoekster maakt evenmin een schending van het proportionaliteitsbeginsel aannemelijk. Het 

proportionaliteitsbeginsel, als concrete toepassing van het redelijkheidsbeginsel, laat de Raad niet toe 

het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel om het onwettig te bevinden indien het tegen alle 

redelijkheid ingaat (RvS 17 december 2003, nr. 126.520). De keuze die een bestuur in de uitoefening 

van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt immers slechts het proportionaliteitsbeginsel 

wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het 

maken van die keuze is kunnen komen, wat in casu niet het geval is. 

 

3.3.12. Het enig middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond.  

 

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 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertien augustus tweeduizend negentien 

door: 

 

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT A. DE SMET 

 


