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 nr. 224 939 van 14 augustus 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat V. CHRISTIAENS 

Torhoutsesteenweg 335 

8400 OOSTENDE 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, op 23 april 2019 heeft 

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

van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie 

van 26 maart 2019 houdende een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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 26 april 2019 met refertenummer 

X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 20 mei 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 juni 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat V. CHRISTIAENS verschijnt 

voor de verzoekende partij en van attaché C. D’HAENENS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 26 maart 2019 neemt de gemachtigde van de minister van sociale zaken en volksgezondheid, en 

asiel en migratie (hierna: de gemachtigde) de beslissing houdende een bevel om het grondgebied te 

verlaten. Deze beslissing wordt op 1 april 2019 ter kennis gebracht en betreft de bestreden beslissing 

waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

 

“De heer / mevrouw : 
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naam en voornaam: R., F. 

geboortedatum: (…)2000 

geboorteplaats: Shkoder 

nationaliteit: Albanië 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen, 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) 2° in volgende gevallen :  

 

(…) 

 

[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;  

 

(…) 

 

Volgens het overgemaakte paspoort van betrokkene blijkt dat zij recht had op een verblijf van 90 dagen 

vanaf 21/07/2018 (datum binnenkomst). Bijgevolg is het regelmatig verblijf van betrokkene nu 

verstreken.  

 

Bovendien geeft het feit dat betrokkene vermoedelijk 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.  

 

Rekening houdend met alle bovenstaande elementen kan er bijgevolg besloten worden dat deze 

verwijderingsmaatregel gerechtvaardigd is en dat de verwijdering niet in strijd is met het artikel 74/13 

van de wet van 15 december 1980 (waarin staat dat de minister of zijn gemachtigde bij het nemen van 

een beslissing tot verwijdering rekening moet houden met het hoger belang van het kind, het gezins- en 

familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land).  

 

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(n) een lang verblijf geniet(en), 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(n) zou toelaten de bepalingen van de 

vreemdelingenwet naast zich neer te leggen."  

Overeenkomstig de vaste rechtspraak van de Raad van State dient bovendien te worden benadrukt dat 

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

worden als een schending van artikel 8 van het EVRM (RvS 22 februari 1993, nr. 42.039; RvS 20 juli 

1994, nr. 48.653; RvS 13 december 2005, nr. 152.639).” 

 

 

 

2. Onderzoek van het beroep 
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2.1 In een eerste middel voert verzoekster de schending aan van de artikelen 7, eerste alinea en 74/13 

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

en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet) juncto de artikelen 2 en 3 van de 

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, “meer 

bepaald” de materiële motiveringsplicht.  

 

Verzoekster betoogt als volgt: 

 

“2. Aangaande de gegrondheid van het beroep: 

 

Verzoekende partij meent volgende middelen te kunnen aanvoeren tegen de motivatie van de bestreden 

beslissingen: 

 

Eerste middel: schending van art. 7 al. 1 en art. 74/13 Vreemdelingenwet, juncto artikelen 2 en 3 van de 

Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, meer bepaald 

de materiële motiveringsplicht. 

 

Doordat verweerster besliste dat verzoekster het grondgebied dient te verlaten zonder rekening te 

houden met het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van verzoekster 

 

Terwijl verzoekster samenwoont met haar partner en hoogzwanger is 

 

Zodat ten onrechte een bevel om het grondgebied te verlaten werd betekend 

 

Toelichting: 

 

Aan verzoekster werd een bevel om het grondgebied te verlaten betekend, met de minimumtermijn van 

slechts 7 dagen. 

 

Verweerster baseert zich voor het bevel louter op het feit dat verzoekster niet beschikt over een geldig 

visum. 

 

Waar het correct is dat de verblijfssituatie van verzoekster precair is - zij heeft geen verlenging van haar 

visum aangevraagd, gelet op de gewenste verklaring van wettelijke samenwoning – dient er wel 

rekening gehouden te worden met de concrete omstandigheden. 

 

En deze omstandigheden zijn: 

- Vaste relatie met dhr. E. O.; 

- Samenwoonst met dhr. E. O. te 8460 OUDENBURG, (…); 

- Voornemen om een aanvraag tot wettelijke samenwoning in te dienen, zodra het administratief dossier 

compleet is (cf. stukken 5/1-7); 

- Het feit dat verzoekster hoogzwanger is en op datum van indienen van onderhavig verzoekschrift op 

slechts twee weken van de uitgerekende bevallingsdatum staat. 

 

Er werd dus hoegenaamd geen enkele rekening gehouden met het gezins- en familieleven, noch met de 

gezondheidstoestand van verzoekster. Het is niet wenselijk om een koppel met een vaste relatie uit 

elkaar te halen; het is nog veel minder wenselijk om een hoogzwangere moeder kort voor bevalling naar 

Albanië terug te sturen, waar ze moet bevallen zonder de vader. 

 

Gelet op haar gezondheidstoestand zou zij na bevalling zeker niet snel naar België terug kunnen keren 

om de aanvraag tot wettelijke samenwoning in te dienen. Dat kan zeker de bedoeling niet zijn. 

 

Verweerster heeft zich in deze toch wel vergaloppeerd. 

 

2.2 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). 

 

Ter adstruering van het tweede middel zet verzoekster het volgende uiteen: 
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“Tweede middel: schending van artikel 8 van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de 

rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. 

 

Doordat verweerster een beslissing nam zonder rekening te houden met de bepalingen vervat in art. 8 

van het Verdrag van 4 november 1950 

 

Terwijl art. 8 van het Verdrag van 4 november 1950 bepaalt dat eenieder recht heeft op eerbiediging van 

privé-, familie- en gezinsleven 

 

Zodat de aangevochten beslissingen de bepalingen van de wet van 15 december 1980 schendt en dus 

moet worden hervormd 

Toelichting: 

 

Uit de uiteenzetting hierboven blijkt reeds dat verzoekster al sedert de zomer van 2018 een kerngezin 

vormt met dhr. E. O.. Verzoekster woont al al die tijd bij hem te 8460 OUDENBURG, (…). Partijen 

wensen hun leven verder samen uit te bouwen, verder samen te wonen en hun gezin uit te breiden. 

 

De aanvraag tot wettelijke samenwoning zat al in de laatste fase: enkel een attest van ongehuwde staat 

ontbrak nog, maar komt eerstdaags aan. 

 

Een uitvoering van het bevel om het grondgebied te verlaten vormt een zware schending van art. 8 

EVRM. De opmerking in de bestreden beslissing dat er enkel sprake zou zijn van een tijdelijke 

verwijdering, die geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel zou meebrengen, is incorrect gelet op de 

hoogzwangere toestand. 

 

Verzoekster loopt dan ook een reëel risico om spoedig uitgezet te worden, waardoor haar stabiele 

familieband bruusk zou verbroken worden, met amper een garantie op herstel. 

 

(…) 

 

III BESLUIT 

 

Uit de uiteenzetting hierboven blijkt dat de bestreden beslissing foutief is. Het gevolg is dat er in hoofde 

van verzoekster een risico bestaat op terugwijzing wat een onmenselijke behandeling vormt door de 

Belgische Staat. 

 

De beslissing is dan ook kennelijk onredelijk en zelfs een marginale toetsing wijst uit dat een bevel om 

het grondgebied te verlaten in hoofde van verzoekster ongegrond is. De beoordeling van de in te dienen 

verklaring van wettelijke samenwoning dient afgewacht te worden.” 

 

Gelet op de onderlinge verwevenheid worden de middelen samen behandeld. 

 

2.3 De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 waarvan verzoekster de schending aanvoert, 

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

de beslissing heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in 

te stellen waarover hij beschikt. De overheid dient in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op 

te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 

2002, nr. 110.071; RvS 19 maart 2004, nr. 129.466; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). Het begrip 

‘afdoende’ impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het 

gewicht van de genomen beslissing.  

 

Verzoekster voert tevens de schending aan van de materiële motiveringsplicht. Hierbij behoort het niet 

tot de bevoegdheid van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) om 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 na te gaan of deze overheid bij de beoordeling 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 kunnen komen.  

 

2.4 De Raad stelt vast dat de juridische en de feitelijke motieven die de bestreden beslissing 

onderbouwen eenvoudig in deze beslissing kunnen gelezen worden. Er wordt immers verwezen naar 

artikel 7, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet: de vreemdeling vrijgesteld van de visumplicht die 
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langer in het Rijk verblijft dan de maximale duur van 90 dagen op een periode van 180 dagen voorzien 

in artikel 20, Uitvoeringsovereenkomst Schengen of er niet in slaagt het bewijs te leveren dat deze 

termijn niet overschreden werd. De gemachtigde specifieert dat volgens het overgemaakte paspoort van 

verzoekster blijkt dat zij recht had op een verblijf van 90 dagen vanaf 21 juli 2018 (datum binnenkomst) 

en dat het regelmatig verblijf bijgevolg nu verstreken is.   

 

De feitelijke gegevens waarom de gemachtigde meent toepassing te moeten maken van één van de 

criteria van artikel 7 van de vreemdelingenwet worden aldus wel degelijk vermeld. Ook wordt duidelijk 

aangegeven op grond van welke van de verschillende bepalingen van artikel 7 van de 

vreemdelingenwet het bevel om het grondgebied te verlaten wordt gegeven. Het determinerende motief 

waarop de bestreden beslissing is gebaseerd, wordt dan ook uitdrukkelijk vermeld. Het bestreden bevel 

vermeldt wel degelijk de juridische en feitelijke gegevens op welke de bestreden beslissing is gegrond 

derwijze dat hierdoor is voldaan aan het doel van de motiveringsplicht. De motivering is juist, 

draagkrachtig en pertinent. Een schending van artikel 7, eerste alinea van de vreemdelingenwet en van 

de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 wordt niet aangetoond. 

 

2.5 Verzoekster betoogt dat werd beslist dat zij het grondgebied dient te verlaten zonder dat rekening 

werd gehouden met haar gezins- en familieleven, en gezondheidstoestand. Zij geeft aan dat zij 

samenwoont met haar partner en hoogzwanger is. 

 

Waar verzoekster aangeeft dat slechts een minimumtermijn van 7 dagen werd toegestaan om het 

grondgebied te verlaten, toont zij niet aan welk belang zij heeft bij deze grief. Het belang dient immers te 

bestaan op het ogenblik van het indienen van het verzoekschrift en dient ook nog te bestaan op het 

ogenblik van de uitspraak. Verzoekster kan conform artikel 74/14, § 1 van de vreemdelingenwet 

hoogstens een termijn van dertig dagen verkrijgen om uitvoering te geven aan het bevel om het 

grondgebied te verlaten, maar er dient te worden vastgesteld dat de termijn van dertig dagen werd 

bereikt en deze thans reeds is overschreden.  

 

Wat de zwangerschap betreft, stelt de Raad vast dat verzoekster een attest bijvoegt als stuk 3 bij haar 

verzoekschrift. Dit attest dateert echter van 3 april 2019 daar waar de bestreden beslissing werd 

genomen op 26 maart 2019. Het attest dateert dan ook van na het nemen van de bestreden beslissing 

en verzoekster toont ook niet aan dat zij de zwangerschap voorafgaand aan het nemen van de 

bestreden beslissing ter kennis heeft gebracht aan de gemachtigde. Bijgevolg kon de gemachtigde 

hiervan ook geen kennis hebben op het moment van het nemen van de bestreden beslissing en kon hij 

er derhalve geen rekening mee houden. Verzoekster kan het stuk 3, dat dateert van na het nemen van 

de bestreden beslissing, ook niet voor de eerste keer inroepen voor de Raad. De Raad zou immers zijn 

bevoegdheid overschrijden indien hij rekening zou houden met elementen die niet aan de verwerende 

partij werden voorgelegd. Het komt niet aan hem als annulatierechter toe om de thans voorgelegde 

stukken in de plaats van het bestuur te beoordelen. Voor de beoordeling van de wettigheid van een 

bestuurshandeling moet de Raad zich plaatsen op het ogenblik van het nemen van die 

bestuurshandeling, rekening houdende met de alsdan voorhanden zijnde feitelijke en juridische 

gegevens (RvS 26 maart 2013, nr. 222.999).  

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde stelt dat de samenwoonst en de intentie tot 

wettelijke samenwoonst niet automatisch recht geven op verblijf. Verder blijkt uit voormelde beslissing 

dat deze verwijzingen kaderen in het onderzoek in het licht van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet. 

De gemachtigde stelt vast dat kan besloten worden dat deze verwijderingsmaatregel gerechtvaardigd is 

en dat de verwijdering niet in strijd is met het artikel 74/13 van de vreemdelingenwet. Tevens wordt 

gemotiveerd in het licht van artikel 8 van het EVRM. Ook verzoekster zelf verwijst in het kader van het 

tweede middel, waar zij de schending van voormeld artikel van het EVRM uiteenzet, naar de 

samenwoonst en de aanvraag tot wettelijke samenwoonst.  

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt: 

 

“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.”  
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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 zij kennis heeft of zou moeten 

hebben. Een verzoekende partij die een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, dient minstens 

het begin van bewijs aan te brengen van een privéleven en een familie- en gezinsleven in de zin van 

artikel 8 van het EVRM waarop zij zich beroept. Dit begin van bewijs dient voldoende nauwkeurig te zijn 

met inachtneming van de omstandigheden van de zaak. Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip 

‘familie- en gezinsleven' noch het begrip ‘privéleven’. Beide begrippen zijn autonome begrippen, die 

onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden geïnterpreteerd. De beoordeling of er al dan niet 

sprake is van een familie- of gezinsleven is in wezen een feitenkwestie die afhankelijk is van de 

aanwezigheid van effectief beleefde hechte persoonlijke banden (EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland 

(GK), § 150; EHRM 2 november 2010, Şerife Yiğit/Turkije (GK), § 93). Het begrip 'privéleven' wordt 

evenmin gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. Het EHRM benadrukt dat het begrip ‘privéleven’ een 

ruime term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk is om er een exhaustieve definitie van te geven 

(EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29; EHRM 27 augustus 2015, Parrillo/Italië (GK), § 

153). De beoordeling of er sprake kan zijn van een privéleven, is ook een feitenkwestie.  

 

Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, waarnaar verzoekster in dit kader eveneens verwijst, luidt: “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.” 

 

Nog daargelaten de vraag of artikel 8 van het EVRM en/of artikel 74/13 van de vreemdelingenwet een 

motiveringsplicht in zich dragen, hetgeen verzoekster lijkt voor te houden, dient aldus te worden 

herhaald dat uit de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde rekening heeft gehouden met de 

samenwoonst, met de intentie tot wettelijke samenwoonst en daaruitvolgend met de relatie, en aldus het 

gezinsleven niet betwist. 

 

Verder motiveert de bevoegde gemachtigde dat wat de vermeende schending van artikel 8 van het 

EVRM betreft, kan worden gesteld dat de terugkeer naar het land van herkomst of naar het land waar 

verzoekster 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. Tevens stelt hij onder 

verwijzing naar rechtspraak van de Raad 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 en onder verwijzing naar vaste rechtspraak van de Raad van State benadrukt hij 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. 

 

Derhalve wordt het gezinsleven niet betwist en wordt in de bestreden beslissing gemotiveerd in het 

kader van (een belangenafweging in het licht van) artikel 8 van het EVRM. Uit de bestreden beslissing 

blijkt dan ook dat wel degelijk een onderzoek werd gevoerd en dat een afweging werd gemaakt in het 

licht van artikel 8 van het EVRM.  

 

Waar verzoekster opnieuw aanvoert dat geen rekening werd gehouden met haar zwangerschap weze 

het herhaald dat zij niet aantoont dat de gemachtigde hiervan op de hoogte was op het moment van het 

nemen van de bestreden beslissing. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een gezinsleven 

dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen (cf. EHRM 15 

juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 21; EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 13 februari 

2001, Ezzoudhi/Frankrijk, § 25).  

 

Overigens dient te worden opgemerkt dat het attest gevoegd als stuk 3 bij het verzoekschrift vermeldt 

dat de bevallingsdatum is voorzien voor 7 mei 2019 en bijgevolg is het betoog omtrent het hoogzwanger 

zijn van verzoekster en een bevalling in Albanië niet meer dienstig.  

 

In casu is er overigens evenmin sprake van een inmenging in het gezinsleven, daar het voor 

verzoekster geen situatie van beëindiging van verblijf betreft. In dat geval moeten wel de positieve 

verplichtingen die er voor een overheid uit een gezinsleven zouden kunnen voortvloeien, worden 
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onderzocht. Dan 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.  

 

Verzoekster beperkt zich in haar betoog tot het uiten van haar ongenoegen omtrent het terug sturen van 

een moeder kort voor de bevalling naar Albanië, waar ze moet bevallen zonder de vader. Zoals hoger 

gesteld, blijkt uit het stuk 3 gevoegd bij het verzoekschrift dat de voorziene bevallingsdatum reeds 

geruime tijd voorbij is zodat dit betoog niet dienstig is. Verzoekster toont niet aan om welke reden het 

kind en haar partner haar niet kan vergezellen. Ook indien verzoekster momenteel eventueel toch niet 

zou kunnen reizen, staat dit de bestreden beslissing niet in de weg. Hierbij kan worden aangestipt dat 

het verzoekster desgevallend immers vrij staat te verzoeken de verwijdering tijdelijk uit te stellen met 

toepassing van artikel 74/17 van de vreemdelingenwet.  

 

Verder beperkt verzoekster haar betoog in wezen tot een pleidooi dat het niet wenselijk is om een 

koppel met een vaste relatie uit elkaar te halen en dat zij hun leven wensen verder uit te bouwen. Zij 

toont dan ook evenmin aan om welke reden haar partner haar en hun kind niet kan vergezellen. 

Bovendien verplicht de bestreden beslissing verzoekster niet terug te keren naar Albanië, enkel het 

grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten die het Schengenacquis ten 

volle toepassen, tenzij zij beschikt over documenten die vereist zijn om er zich naartoe te begeven. 

Verzoekster voegt dan wel allerhande stukken toe, doch geeft hier geen bijkomende uitleg bij in de 

uiteenzetting van haar middelen. Het komt niet de Raad toe de middelen te destilleren. Hoe dan ook, in 

tegenstelling tot hetgeen verzoekster voorhoudt, betreft het – in de hypothese dat verzoekster haar 

partner en het kind haar niet kunnen vergezellen – een tijdelijke scheiding, daar de beslissing 

verzoekster niet belet om op een later tijdstip het land legaal binnen te komen eens haar binnenkomst- 

en verblijfsdocumenten opnieuw in orde zijn. De Raad merkt hierbij op dat de moderne 

communicatiemiddelen kunnen zorgen voor regelmatige contacten. De bestreden beslissing houdt geen 

absoluut verbod in om het Belgisch grondgebied binnen te komen en er te verblijven, verzoekster dient 

evenwel te voldoen aan de door de vreemdelingenwet opgelegde binnenkomst- en verblijfsvereisten (zie 

ook R.v.St. nr.170.806 van 4 mei 2007). Echter kan in artikel 8 van het EVRM geen recht op 

gezinshereniging worden gelezen. Voor een eventuele gezinshereniging bestaat er een ander juridisch 

instrumentarium (RvS 13 december 2005, nr. 152.639). 

 

Verzoekster toont bijgevolg niet aan dat het gezinsleven uitsluitend in België kan uitgebouwd en/of 

beleefd worden. Het EHRM heeft inzake immigratie 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 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).  
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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.).  

 

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 ten aanzien van vreemdelingen die tijdens een onregelmatig of precair verblijf een 

relatie hebben aangegaan of een gezinsleven hebben opgebouwd.  

 

In de mate dat verzoekster een schending aanvoert van haar privéleven, laat zij na haar privéleven in 

concreto uiteen te zetten, laat staan aan te tonen. Wat de zwangerschap betreft, kan de Raad verwijzen 

naar het hogerstaande. Daarnaast kan nog worden opgemerkt dat, zelfs al zou verzoekster met 

voornoemd betoog het bestaan van haar privéleven hebben aangetoond, zij hoe dan ook niet aantoont 

dat de opgebouwde banden van die aard en intensiteit zijn dat zij in casu onder de bescherming van 

artikel 8 van het EVRM zouden kunnen vallen. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aangetoond. Wat de aangevoerde schending van 

artikel 74/13 van de vreemdelingenwet betreft, wijst de Raad er nog op dat artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet de hogere rechtsnormen, zoals artikel 8 van het EVRM, weerspiegelt. Er is geen 

enkele reden om te veronderstellen dat het gezins- en familieleven waarmee volgens de beide normen 

rekening zou moeten worden gehouden op een verschillende manier zou moeten worden ingevuld. 

Gelet op het voorgaande wordt dan ook geen schending aangetoond van artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet.   

 

In de mate dat verzoekster in het kader van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet verwijst naar het 

hoger belang van het kind, kan de Raad opnieuw refereren naar hetgeen reeds werd uiteengezet. Nog 

daargelaten de vraag of artikel 74/13 van de vreemdelingenwet een motiveringsplicht in zich draagt, kon 

de bevoegde gemachtigde niet op de hoogte zijn van de zwangerschap bij het nemen van de bestreden 

beslissing en het staat verzoekster vrij desgevallend om een verlenging van de termijn om het 

grondgebied te verlaten te verzoeken. Bovendien is het in het hoger belang van het kind de 

administratieve situatie van de moeder te volgen. Een schending van artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet wordt in dit kader dan ook niet aangetoond.  

 

Verzoeksters aangevoerde grieven maken geenszins aannemelijk dat de gemachtigde geen voldoende 

onderzoek heeft gevoerd naar haar feitelijke situatie of dat geen rekening werd gehouden met de 

individuele omstandigheden. De bestreden beslissing steunt op dienende, deugdelijke, afdoende en 

pertinente motieven. Een schending van de materiële motiveringsplicht, van artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet en van artikel 8 van het EVRM wordt niet aangetoond.  

 

De middelen zijn ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

Verzoekster heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan 

leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

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: 
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Artikel 1 

 

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

 

Artikel 2 

 

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

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien augustus tweeduizend negentien 

door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT N. MOONEN 

 


