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 nr. 225 442 van 30 augustus 2019 

in de zaak X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat L. VAN EECKHAUT 

Mathias Gesweinstraat 44 

9000 GENT 

  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 Tunesische nationaliteit te zijn, op 3 mei 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 4 april 2019 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 8 mei 2019 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

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

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. VAN EECKHAUT, die verschijnt voor de verzoekende partij 

en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaten C. DECORDIER  en T. BRICOUT  verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 8 mei 2009 wordt de verzoekende partij in het bezit gesteld van een visum kort verblijf met het 

oog op een familiebezoek. 

 

1.2. De verzoekende partij diende verschillende aanvragen in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9bis 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), waarvan de laatste 

aanvraag dateert van 9 maart 2015.  
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1.3. Op 8 februari 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing waarbij de aanvraag van 9 maart 2015, vermeld in punt 

1.2., onontvankelijk wordt verklaard. Op dezelfde datum neemt de gemachtigde ten aanzien van de 

verzoekende partij eveneens een beslissing houdende een bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

1.4. Op 4 april 2019 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en 

van Asiel en Migratie een beslissing houdende een bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de 

bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“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, 

- tenzij er actueel een asielaanvraag hangende is in een van deze staten, 

uiterlijk op 03,05.2019. 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Voorafgaandelijk deze beslissing werd betrokkene gehoord door de politiezone van Aalst op 04.04.2019 

en werd rekening gehouden met zijn verklaringen, 

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

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

verwijdering van vreemdelingen (hierna 'de wet') en volgende feiten: 

Artikel 7, alinea 1, van de wet 

X1 ° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2, van de wet vereiste 

documenten.   De betrokkene Is niet In het bezit van een geldig visum op het moment van zijn 

arrestatie.   Uit het administratief verslag, blijkt dat betrokkene samen leeft met zijn toekomstige 

samenwoner. Hij verklaart dat hij verblijft   onder hetzelfde dak als zijn partner.    

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

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

van het recht op een gezins-of privéleven. In   zijn arrest {nr. 27.844) dd. 27.05.2003 stelt de Raad voor 

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

als eén vrijgeleide kan beschouwd worden dat verzoekster 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).   

Bovendien, zijn intentie om te samenwonen geeft hem niet automatisch recht op verblijf. Hij kan naar 

zijn land terugkeren om   een visa te krijgen (vanaf het moment dat er een samenwoning vastgelegd is).   

Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Minister in zijn verwijderingsbeslissing rekening gehouden met 

de bepalingen van   artikel 74/13.    

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

X Artikel 74/14 §3,1°: er bestaat een risico op onderduiken. 

Er bestaat een risico op onderduiken: 

4* Betrokkene heeft duidelijk gemaakt dat hij zich niet aan de verwijderingsmaatregel wil houden. 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan de bevelen om het grondgebied te verlaten dat hem 

betekend werden op28.05.2009, 28.10.2011,03.07.2012 en 16.09.2014. De betrokkene heeft niet het 

bewijs geleverd dat hij deze beslissingen heeft uitgevoerd. “ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van het 

zorgvuldigheidsbeginsel.  

 

2.1.1. De verzoekende partij zet haar eerste middel uiteen als volgt: 

 

“Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt daarnaast in dat het bestuur, thans verwerende   partij, haar 

beslissingen op een zorgvuldige wijze moet voorbereiden en deze moet   stoelen op een correcte 

feitenvinding (R.v.St. nr. 167.411, 2 februari 2007).   Verweerster motiveert haar beslissing door 

uitvoerig te wijzen op rechtspraak die   stelt dat een tijdelijke scheiding door een terugkeer naar het land 

van herkomst om   daar een machtiging aan te vragen geen schending inhoud van art. 8 EVRM.   

Verweerster stelt dat "zijn intentie om te samenwonen geeft hem niet automatisch het recht op   verblijf. 

Hij kan marlijn land terugkeren om een visa te krijgen".   Verweerster houdt hierbij met andere woorden 
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geen rekening met het feit dat er   reeds 3 maanden voorafgaand aan het verhoor van verzoeker en de 

bestreden   beslissing een verklaring wettelijke samenwoonst werd afgelegd, deze verklaring   werd 

afgelegd op 18.01.2019 (zie stuk 2 en stuk 3).   Het betreft hier met andere woorden geen loutere 

intentie om wettelijk samen te   gaan wonen.   Het is dan ook duidelijk dat de verwerende partij deze 

verklaring niet in overweging   heeft genomen, niet correct heeft beoordeeld, minstens niet op een 

redelijke wijze   tot haar besluit is gekomen.   Bovendien voorziet de omzendbrief d.d. 17 september 

20131 in een tijdelijke   bescherming tegen gedwongen uitvoering wanneer een verklaring wettelijk   

samenwonen wordt afgelegd.   De bestreden beslissing dient te worden vernietigd.    

 

2.1.2. Wat betreft de aangevoerde schending van de zorgvuldigheidsplicht moet erop worden gewezen 

dat dit beginsel van behoorlijk bestuur de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 

154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht houdt derhalve in 

dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en 

op alle daarin vervatte dienstige stukken.  

 

Bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die 

de ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is 

kunnen komen tot de door haar gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens 

voorhanden zijn die met die vaststelling onverenigbaar zijn. 

 

2.1.3. De verzoekende partij kan niet gevolgd worden in haar betoog dat de verwerende partij bij het 

nemen van de bestreden beslissing geen rekening heeft gehouden met haar verklaring tot wettelijke 

samenwoonst. Immers wordt in de bestreden beslissing gemotiveerd wat volgt: 

 

“Bovendien, zijn intentie om te samenwonen geeft hem niet automatisch recht op verblijf. Hij kan naar 

zijn land terugkeren om   een visa te krijgen (vanaf het moment dat er een samenwoning vastgelegd is).” 

 

Waar de verzoekende partij meent dat een verklaring van wettelijke samenwoonst werd afgelegd, en dat 

het aldus geen loutere intentie betreft om wettelijk te gaan samenwonen, dat het dan ook duidelijk is dat 

de verwerende partij de verklaring niet in overweging heeft genomen, niet correct heeft beoordeeld of 

minstens niet op een redelijke wijze tot haar besluit is gekomen, kan zij niet gevolgd worden. Vooreerst 

wijst de Raad erop dat in de bestreden beslissing geenszins wordt betwist dat een verklaring van 

wettelijke samenwoonst werd afgelegd. Het is ook niet verkeerd, noch kennelijk onredelijk om uit het 

afleggen van een verklaring tot wettelijke samenwoonst de intentie om samen te wonen af te leiden. 

Immers blijkt uit het afleggen van een verklaring tot wettelijke samenwoonst, waarbij dient vastgesteld te 

worden dat dit het aangeven is dat men wettelijk wenst samen te wonen doch niet de vaststelling dat de 

verzoekende partij wettelijk samenwoont met haar partner, de intentie van de verzoekende partij en haar 

partner om wettelijk te gaan samenwonen. Bovendien toont de verzoekende partij niet aan waarom de 

opgegeven motieven foutief of kennelijk onredelijk zouden zijn omwille van het indienen van een 

verklaring van wettelijke samenwoonst. In zoverre zij hiertoe zou wijzen op de omzendbrief van 17 

september 2013, kan 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 gelezen worden dat in geval van een verklaring van een wettelijke samenwoonst 

geen bevel om het grondgebied te verlaten kan worden afgegeven, maar enkel dat de betrokkene 

tijdelijk is beschermd tegen een gedwongen verwijdering. De bestreden beslissing houdt geenszins een 

gedwongen verwijdering in. Het betoog van de verzoekende partij kan niet leiden tot de nietigverklaring 

van de bestreden beslissing, te meer nu omzendbrieven geen dwingende regels kunnen toevoegen aan 

de wet en de in omzendbrieven vervatte onderrichtingen op zich niet juridisch afdwingbaar zijn (RvS 13 

februari 2002, nr. 103.532; RvS 3 maart 2003, nr. 116.627). 

 

2.1.4. Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.2. In een tweede middel beroept de verzoekende partij zich op de schending van artikel 8 van het 

EVRM. 

 

2.2.1. Het tweede middel licht de verzoekende partij toe als volgt: 
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“Verweerster haalt in de bestreden beslissing aan dat art. 8 EVRM, het recht op   familieleven niet wordt 

geschonden door een tijdelijke terugkeer naar het land van   herkomst om daar een machtiging tot 

verblijf aan te vragen.   Art 8 EVRM bepaalt:   '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 zo ver bij de wet is voordien 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.'   Verzoeker maakt deel uit van het gezin van mevrouw 

Vanmanshoven.   De correcte vraag is ook of er een inmenging is van het bestreden bevel in het privé   

en familiaal leven van verzoeker en zijn familieleden en of dit proportioneel is ?   De inmenging door 

verweerster door middel van haar beslissing in het privé en -   familiaal leven van verzoeker en zijn 

familieleden is disproportioneel en verweerster   heeft bij het nemen van haar beslissing deze belangen 

onvoldoende afgewogen   tegen elkaar.   Verwerende partij dient een belangenafweging te maken 

tussen enerzijds het belang   van een vreemdeling bij het uitoefenen van het familie- en gezins/ privé-

leven hier   te lande en anderzijds het algemeen belang van de Belgische samenleving bij het   voeren 

van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare orde.   Het feit dat er geen rekening wordt 

gehouden met de verklaring wettelijk   samenwonen d.d. 18.01.2019 en dat er niet louter sprake is van 

een voornemen om   wettelijk samen te wonen vormt reeds een schending van het recht op familieleven   

op grond waarvan de bestreden beslissing dient te worden vernietigd.   Maar art. 8 EVRM beschermt 

naast het familieleven ook het privéleven, waarover   in de bestreden beslissing met geen woord wordt 

gerept.   Verzoeker heeft in België een beschermingswaardig privéleven opgebouwd (RW,   26.04.2019 

nr. 231.731), verzoeker heeft met effectief beleefde hechte persoonlijke   banden met België (EHRM 

12.07.2001, K en T / Finland (GK), §50; EHRM   02.11.2010 Serife Yigit / Turkije (GI<), §93). Het begrip 

privéleven doelt op het   netwerk van persoonlijke, sociale en economische relaties dat de vreemdeling 

heeft   opgebouwd (EHRM 09.10.2009 Slivenko / Letland (GK) § 96).   Verzoeker woont reeds sinds 

augustus 2018 samen met mevrouw S.V. (…) met wie hij op 18.01.2019 een verklaring wettelijke 

samenwoning   heeft afgelegd (zie stuk 2 en stuk 3).   Hij neemt ook mee de zorg op zich voor het 6 

jarig zoontje van zijn partner, hij   beschouwt hem als zijn eigen zoon, zo speelt hij met hem en brengt hij 

hem elke   dag naar school.   Op een relatief korte tijd is het kleine jongetje gehecht geraakt aan 

verzoeker, en   ook omgekeerd kan verzoeker zich geen leven meer zonder zijn 'gezinnetje'   

voorstellen. Verzoeker maakt ontegensprekelijk deel uit van het gezin.   Verzoeker is hier bovendien 

perfect geïntegreerd.   In de bestreden beslissing wordt weliswaar een belangenafweging gemaakt in 

het   licht van art. 8 EVRM, maar dit is enkel toegespitst op het gezinsleven dat   verzoeker leidt met 

mevrouw S.V. (…). Er zijn minstens indicaties   van het bestaan van een beschermingswaardig 

privéleven wat onbetwistbaar niet   werd besproken in de belangenafweging in het licht van art. 8 

EVRM.   De bestreden beslissing dient te worden vernietigd.”    

 

2.2.2. 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 louter goede wil of 

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

primeert op de bepalingen van de Vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210 029), is het de 

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

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

hebben. 

 

Uit de rechtspraak van het EHRM volgt dat bij de belangenafweging in het kader van het door artikel 8 

van het EVRM beschermde recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven een "fair balance" moet 

worden gevonden tussen het belang van de vreemdeling en diens familie enerzijds en het algemeen 

belang van de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de 
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openbare orde anderzijds. Daarbij moeten alle voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten en 

omstandigheden kenbaar worden betrokken. 

 

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

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

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

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

een vreemdeling bij de uitoefening van het familie- en gezins/privé-leven 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 (cf. 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 beschermingswaardig is onder artikel 8 van het 

EVRM. 

 

2.2.3. Wanneer een risico van schending van het respect voor het gezinsleven wordt aangevoerd, kijkt 

de Raad in de eerste plaats na of er een gezinsleven bestaat in de zin van het EVRM, vooraleer te 

onderzoeken of de verzoekende partij zich kan beroepen op artikel 8 van het EVRM. 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). 

 

Wat het bestaan van een familie- en gezinsleven betreft, moet vooreerst worden nagegaan of er sprake 

is van een familie of een gezin. Vervolgens moet blijken dat in de feiten de persoonlijke band tussen 

deze familie- of gezinsleden voldoende hecht is (zie EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland, § 150). Verder 

wijst de Raad erop dat de beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven, een 

feitenkwestie is. 

 

De verzoekende partij stelt dat zij deel uitmaakt van het gezin van mevrouw V. Zij wijst er op dat geen 

rekening werd gehouden met de verklaring van wettelijk samenwonen en dat er geen sprake is van een 

louter voornemen om wettelijk samen te wonen. 

 

Hieromtrent wijst de Raad naar de bespreking van het eerste middel en stelt hij vast dat bij de afweging 

van het recht op een gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM wel degelijk rekening werd 

gehouden met de intentie van de verzoekende partij om wettelijk samen te wonen met haar partner, en 

dit als volgt: 

 

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

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

van het recht op een gezins-of privéleven. In   zijn arrest {nr. 27.844) dd. 27.05.2003 stelt de Raad voor 

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

als eén vrijgeleide kan beschouwd worden dat verzoekster 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).   

Bovendien, zijn intentie om te samenwonen geeft hem niet automatisch recht op verblijf. Hij kan naar 

zijn land terugkeren om   een visa te krijgen (vanaf het moment dat er een samenwoning vastgelegd is).” 

 

De verzoekende partij toont met haar betoog geenszins aan dat er op het ogenblik van het nemen van 

de bestreden beslissing sprake is van een beschermingswaardig gezins- of privéleven met haar partner.  

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij een verklaring wettelijke samenwoonst heeft afgelegd met 

haar vermeende partner, mevrouw S.V.. Uit deze loutere verklaring en de verklaringen in haar 

verzoekschrift kan, in tegenstelling tot wat de verzoekende partij tracht voor te houden, niet afgeleid 

worden dat er een gezinsleven is in de zin van artikel 8 van het EVRM. De intentie tot wettelijk 

samenwonen leidt er niet toe dat aangetoond is dat er sprake is van een beschermingswaardig 
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gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM. Hierbij dient erop gewezen dat op het ogenblik van de 

bestreden beslissing de wettelijke samenwoning nog niet werd geregistreerd en dat een onderzoek 

lopende was. Uit het administratief dossier blijken overigens, op het ogenblik van het nemen van de 

bestreden beslissing, geen andere elementen of stukken die wijzen op het bestaan van een 

beschermingswaardig gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM. Ook in haar verzoekschrift 

beperkt de verzoekende partij zich tot het louter aanhalen dat zij een gezinsleven heeft met haar partner 

en dat zij een verklaring wettelijke samenwoonst hebben afgelegd. Een beschermingswaardig 

gezinsleven wordt dan ook geenszins aannemelijk gemaakt.  

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij geenszins aantoont dat er op het ogenblik van het nemen 

van de bestreden beslissing sprake was van een beschermingswaardig gezins- of privéleven met haar 

partner. Door het louter beweren dat er sprake is van een gezinsleven toont zij geenszins in concreto 

aan dat er sprake is van een beschermingswaardig gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM. 

De Raad herhaalt dat de verzoekende partij zich beperkt tot loutere beweringen dat zij deel uitmaakt van 

het gezin van mevrouw S.V. en uit het administratief dossier, noch uit het verzoekschrift blijkt dat zij 

deze beweringen staaft met concrete elementen of stavingstukken. Uit het louter samenwonen kan 

voorts niet afgeleid worden dat er in casu sprake is van een beschermingswaardig gezinsleven tussen 

de verzoekende partij en haar vermeende partner. 

 

De verzoekende partij toont niet aan dat er op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing 

sprake was van een beschermingswaardig gezins- of privéleven met haar vermeende partner op het 

Belgische grondgebied. Bijgevolg diende de gemachtigde geen belangenafweging te maken tussen de 

verschillende belangen nu de eerste vereiste voor het beoordelen van een mogelijke schending in de zin 

van artikel 8 van het EVRM het bestaan van een effectief gezinsleven of privéleven in de zin van artikel 

8 van het EVRM is. De verzoekende partij kan aldus niet gevolgd worden waar zij voorhoudt dat het de 

verwerende partij toekwam een belangenafweging door te voeren. 

 

Bovendien blijkt uit de bestreden beslissing dat de verwerende partij wel degelijk is overgegaan tot een 

belangenafweging betreffende het gezinsleven met haar partner, wat de verzoekende partij ook erkent 

in haar verzoekschrift, doch heeft vastgesteld dat een terugkeer naar het land van herkomst om aldaar 

een machtiging aan te vragen niet in disproportionaliteit staat ten aanzien van haar recht op een privé- 

en gezinsleven, dat overeenkomstig vaste rechtspraak van de Raad van State 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 en dat de intentie om samen te wonen niet automatisch recht geeft op 

verblijf, dat de verzoekende partij naar haar herkomstland kan terugkeren om een visa te krijgen vanaf 

het moment dat de samenwoonst is vastgelegd. Door enkel te stellen dat de inmenging disproportioneel 

is en de verwerende partij de belangen onvoldoende heeft afgewogen, toont de verzoekende partij 

geenszins in concreto aan dat voormelde motieven foutief, kennelijk onredelijk of in strijd met de 

rechtspraak betreffende artikel 8 van het EVRM zijn.  

 

2.2.4. De beoordeling of er sprake kan zijn van een privéleven is een feitenkwestie.  

 

Het begrip 'privéleven' wordt niet gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. Het EHRM benadrukt dat het 

begrip ‘privéleven’ een brede term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk is om er een exhaustieve 

definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29).  

 

Wanneer de verzoekende partij een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, is het in de eerste 

plaats haar taak om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze 

wijze het bestaan van het door haar ingeroepen privéleven aan te tonen, alsook de wijze waarop de 

bestreden beslissing dit heeft geschonden. 

 

Betreffende het aangevoerde privéleven, wijst de Raad erop dat de Raad van State reeds meermaals 

heeft geoordeeld dat gewone sociale relaties niet worden beschermd door artikel 8 van het EVRM (RvS 

14 november 2005, nr. 151.290 en RvS 15 februari 2005, nr. 140.615). De Raad van State stelde ook in 

het arrest nr. 140.615 van 15 februari 2005 dat de gewone opbouw van sociale relaties niet volstaat om 

te besluiten tot een schending van artikel 8 van het EVRM. Het sociaal en economisch welzijn dat een 

vreemdeling zou hebben opgebouwd op het Belgische grondgebied wordt verder volgens het arrest nr. 

166.620 van de Raad van State van 12 januari 2007 niet beschermd door artikel 8 van het EVRM.  

 

De verzoekende partij toont niet aan dat de door haar opgebouwde sociale relaties tijdens haar 

langdurig illegaal verblijf in België van die aard en intensiteit zijn dat zij, in casu, wel onder de 
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bescherming van artikel 8 van het EVRM zouden kunnen vallen en dat er sprake is van een 

beschermingswaardig privéleven. Zij beperkt zich immers tot het stellen dat zij een 

beschermingswaardig privéleven heeft opgebouwd, dat zij effectief beleefde hechte persoonlijke banden 

met België heeft, dat zij sinds augustus 2018 samenwoont met mevrouw S.V. met wie zij op 18 januari 

2019 een verklaring wettelijke samenwoonst heeft afgelegd, dat zij ook de zorg voor het zesjarig zoontje 

van haar partner op zich neemt en hem beschouwt als haar eigen zoon, ermee speelt en hem naar 

school brengt en het jongetje geen leven meer zonder haar kan voorstellen daar zij deel uitmaakt van 

het gezin en zij bovendien perfect geïntegreerd is.  

 

Betreffende de relatie met haar partner kan verwezen worden naar wat gesteld wordt onder punt 2.2.3. 

Betreffende de relatie met de zoon van haar partner, kan de Raad enkel vaststellen dat de verzoekende 

partij zich beperkt tot loutere beweringen. Zij legt geenszins stavingstukken voor van een 

beschermingswaardig gezins- of privéleven met de zoon van haar partner en dit blijkt ook niet uit de 

stukken van het administratief dossier. Een beschermingswaardig privé- of gezinsleven met de 

minderjarige zoon van de verzoekende partij in de zin van artikel 8 van het EVRM wordt dan ook 

geenszins aannemelijk gemaakt. 

 

Ook met de loutere bewering dat zij perfect geïntegreerd is, toont de verzoekende partij geenszins een 

beschermingswaardig privéleven aan. Een belangenafweging dringt zich bijgevolg niet op.  

 

De verzoekende partij toont geen beschermingswaardig privéleven aan zodat niet blijkt dat de 

verwerende partij hiermee ten onrechte geen rekening heeft gehouden of hierover ten onrechte niet 

heeft gemotiveerd. 

 

De Raad wijst er ten overvloede op dat de bescherming van artikel 8 van het EVRM voornamelijk 

bedoeld is om de persoonlijke ontwikkeling, zonder inmenging van buitenaf, te verzekeren van ieder 

individu in zijn relaties met anderen (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki 

Mitunga/België, § 83). Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in het arrest Nnyanzi 

t. het Verenigd Koninkrijk, na te hebben vastgesteld dat de verzoekende partij geen gevestigde 

vreemdeling was en dat zij nooit een definitieve toelating had gekregen om in de betrokken lidstaat te 

verblijven, dat eender welk privéleven dat de verzoekende partij had opgebouwd tijdens haar verblijf in 

het Verenigd Koninkrijk, bij het afwegen van het legitieme publieke belang in een effectieve 

immigratiecontrole, niet tot gevolg zou hebben dat de uitwijzing een disproportionele inmenging in haar 

privéleven uitmaakte (EHRM 8 april 2008, Nnyanzi v. Verenigd Koninkrijk). Enkel in zeer uitzonderlijke 

omstandigheden kan een privéleven dat tot stand is gekomen in illegaal/precair verblijf aanleiding geven 

tot een positieve verplichting (EHRM 4 december 2012, Butt t. Noorwegen).  

 

De verzoekende partij toont met het enkel verwijzen naar perfecte integratie, zonder meer concrete 

toelichtingen en zonder enig stavingstuk, en met de loutere bewering dat zij een gezinnetje vormt samen 

met haar partner en diens minderjarige zoon, waarvoor zij de zorg op zich neemt, geenszins aan dat er 

zeer uitzonderlijke omstandigheden zijn waardoor haar privéleven alsnog had dienen te leiden tot een 

positieve verplichting, zoals hoger omschreven. Bovendien kan er nog op worden gewezen dat de 

verzoekende partij evenmin aannemelijk maakt dat zij haar privéleven niet zou kunnen verderzetten in 

haar land van herkomst.  

 

2.2.5. Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt.  

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

2.3. In een derde middel voert de verzoekende partij de schending aan van de motiveringsplicht. 

 

2.3.1. De verzoekende partij zet haar derde middel als volgt uiteen: 

 

“Artikel 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering   van de 

bestuurshandelingen, wat in casu van toepassing is, heeft tot doel de   bestuurde in kennis te stellen 

van de redenen waarom de administratieve overheid   haar beslissing heeft genomen, zodat hij kan 

beoordelen of er aanleiding toe bestaat   de beroepen in te stellen waarover hij beschikt.   Verzoeker 

verwijst naar het bovenstaande om de gebrekkige motivering aan te   halen.   De Raad is, met 

betrekking tot de materiële motiveringsplicht in de uitoefening van   zijn wettelijk toezicht bevoegd om na 

te gaan of deze overheid bij de beoordeling   van zijn aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke 

gegevens, of zij die correct   heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit 
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is   gekomen (cfr. Rv.St., nr. 101.624, 7 december 2001; arrest RW nr. 2563 van 12   oktober 2007).   In 

de bestreden beslissing wordt weliswaar een belangenafweging gemaakt in het   licht van art. 8 EVRM, 

maar dit is enkel toegespitst op het gezinsleven dat   verzoeker leidt met mevrouw S.V. (…). Er zijn 

minstens indicaties   van het bestaan van een beschermingswaardig privéleven wat onbetwistbaar niet   

werd besproken in de belangenafweging in het licht van art. 8 EVRM.   De DVZ dient op grond van Art. 

8 niet enkel het gezinsleven, maar ook het   privéleven te beoordelen bij haar afwegingen, wat hier niet 

is gebeurd. (RvV van 7   juni 2018, nr. 205.020)   In deze zin dient ook een schending van de 

motiveringsplicht te worden vastgesteld   nu de verwerende partij nalaat te motiveren waarom de 

bestreden beslissing geen   schending van het door art. 8 EVRM beschermde privéleven zou inhouden,   

ondanks het feit dat verwerende partij deze elementen wist / behoorde te weten.   De bestreden 

beslissing dient te worden vernietigd.” 

 

2.3.2. Gelet op de bespreking van het tweede middel, stelt de Raad vast dat de verzoekende partij een 

schending van artikel 8 van het EVRM niet aannemelijk maakt. Evenmin maakt zij een schending 

aannemelijk van de motiveringsplicht om dezelfde redenen zoals uiteengezet in de bespreking van het 

tweede middel: de verzoekende partij toont immers geen beschermingswaardig privéleven aan zodat 

niet blijkt dat de verwerende partij hiermee ten onrechte geen rekening heeft gehouden of hierover ten 

onrechte niet heeft gemotiveerd. 

 

Het derde middel is ongegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

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

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

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

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

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

4. Kosten 

 

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

partij.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

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

 

Artikel 2 

 

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

 

 

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

door: 

 

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

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT N. VERMANDER 

 


