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 nr. 227 108  van 4 oktober 2019 

in de zaak RvV X 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat F. COEL 

Schuttersvest 78 

2800 MECHELEN 

 

  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 Braziliaanse nationaliteit te zijn, op 2 oktober 2019 bij 

faxpost heeft ingediend om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging 

te vorderen van de beslissingen van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 1 oktober 2019 houdende een bevel om het grondgebied 

te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies) en houdende een 

inreisverbod (bijlage 13sexies), aan de verzoekende partij ter kennis gebracht op 1 oktober 2019. 

 

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. 

 

Gelet op artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gelet op titel II, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 2 oktober 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 4 oktober 2019 

om 10.30 uur 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat F. COEL verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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Verzoekster die verklaart van Braziliaanse nationaliteit te zijn, biedt zich op 6 mei 2019 aan bij de 

gemeente samen met haar Belgische partner met het oog op een huwelijk. 

 

Op 16 juli 2019 wordt een onderzoek gestart naar een mogelijk schijnhuwelijk. 

 

Op 20 juli 2019 wordt een ontvangstbewijs huwelijksaangifte opgesteld op grond van artikel 64 § 1 van 

het Burgerlijk Wetboek. Uit een mail van 29 juli 2019 van een medewerker van de burgerlijke stand te 

Lubbeek blijkt dat dit ontvangstbewijs reeds in mei 2019 werd afgeleverd aan verzoekster en haar 

partner.  

 

Op 26 augustus 2019 wordt ten opzichte van verzoekster een bevel genomen om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13). Dit bevel wordt haar ter kennis gebracht op 28 augustus 2019. 

 

Op 27 augustus 2019 deelt de gemeente Lubbeek aan de verwerende partij mee dat de ambtenaar van 

de burgerlijke stand de huwelijksvoltrekking heeft geweigerd. 

 

Op 30 september 2019 stellen verzoekster en haar Belgische partner een beroep in tegen deze 

beslissing. 

 

Op 1 oktober 2019 wordt een administratief verslag illegaal verblijf opgesteld. Verzoekster wordt 

gehoord door de lokale politie en ook door een ambtenaar van de Dienst Vreemdelingenzaken. 

 

Op 1 oktober 2019 wordt ten opzichte van verzoekster een bevel genomen om het grondgebied te 

verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). Dit is de eerste bestreden 

beslissing: 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN MET VASTHOUDING MET HET OOG OP 

VERWIJDERING 

Betrokkene werd gehoord door de politie van PZ BIERBEEK/BOUTERSEM/HOLSBEEK/LUBBEEK op 

01/10/2019 en in deze beslissing werd rekening gehouden met haar verklaringen. 

Bevel om het grondgebied te verlaten  

Aan de Heer/Mevrouw, die verklaart te heten(1):  

naam: S. B.  

voornaam: J.  

geboortedatum: (…)1984  

geboorteplaats: IT100 Ontbreekt in RR/TI100 Manque au RN  

nationaliteit: Brazilië  

In voorkomend geval, alias:  

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

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

om er zich naar toe te begeven. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING EN VAN DE AFWEZIGHEID VAN EEN TERMIJN OM HET 

GRONDGEBIED TE VERLATEN:  

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van volgend(e) 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 en/of vaststellingen: 

Artikel 7, alinea 1:  

betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort en niet van een geldig visum/verblijfstitel op het 

moment van haar arrestatie. 

 

Betrokkene diende op 06/05/2019 een huwelijksdossier in bij de burgerlijke stand van Lubbeek samen 

met de Belgische onderdaan de heer B., D.l (°…1962). De Burgerlijke Stand van Lubbeek weigerde het 

voorgenomen huwelijk te voltrekken. De weigering van het huwelijk vormt een contra-indicatie inzake 

het bestaan van een werkelijk gezinsleven, zodat kan geconcludeerd worden dat een terugkeer naar het 

land van herkomst geen schending van artikel 8 van het EVRM inhoudt. We merken hierbij op dat het op 

25/09/2019 ingediende beroep tegen de beslissing van de gemeente Lubbeek bij de Rechtbank van 

eerste aanleg Leuven geen schorsende werking heeft. De omstandigheid dat de terugleiding naar het 

land van herkomst wordt uitgevoerd, belet betrokkene niet zijn verdediging in hangende procedures voor 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen te laten waarnemen door een advocaat van haar keuze, 
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vermits op haar niet de verplichting rust om persoonlijk te verschijnen. Deze advocaat kan al het 

mogelijke doen om de belangen van betrokkene waar te nemen, te behartigen en de lopende 

procedures te benaarstigen. Uit dit alles menen wij te mogen stellen dat het weinig waarschijnlijk is dat 

betrokkene vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing. Hoedanook toont betrokkene niet aan 

dat zij enkel in België een gezinsleven kan hebben en dat het niet mogelijk zou zijn om een gezinsleven 

te ontwikkelen in haar land van herkomst. Het louter feit dat de heer B. niet kan gedwongen worden het 

Belgisch grondgebied te verlaten, maakt niet dat hij betrokkene niet vrijwillig zou kunnen volgen naar 

Brazilië. Zowel betrokkene als de heer B. wisten dat het gezinsleven in België van af het begin precair 

was, gelet op de illegale verblijfssituatie van betrokkene in België. betrokkene verklaart geen medische 

problemen te hebben. Een schending van de artikelen 3 en 8 EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. 

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:  

 

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

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan een bevel om het grondgebied te verlaten, haar ter kennis 

gegeven op 28/08/2019 (bijlage 13). Er wordt geen termijn van één tot zeven dagen toegekend nu de 

vreemdeling, na een afgewezen verblijfsaanvraag, niet vrijwillig vertrokken is, waardoor kan verwacht 

worden dat een termijn van minder dan zeven dagen haar evenmin zal aanzetten om vrijwillig te 

vertrekken. Een dwangverwijdering is proportioneel. Geen termijn wordt, gelet op wat vooraf gaat, 

toegekend. 

 

Terugleiding naar de grens 

 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT TERUGLEIDING NAAR DE GRENS:  

Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van de wet van 15 december 1980, is het noodzakelijk om de 

betrokkene zonder verwijl naar de grens te doen terugleiden, met uitzondering van de grens van de 

staten die het Schengenacquis ten volle toepassen2 om de volgende redenen:  

Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek: 

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

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan een bevel om het grondgebied te verlaten, haar ter kennis 

gegeven op 28/08/2019 (bijlage 13). Er wordt geen termijn van één tot zeven dagen toegekend nu de 

vreemdeling, na een afgewezen verblijfsaanvraag, niet vrijwillig vertrokken is, waardoor kan verwacht 

worden dat een termijn van minder dan zeven dagen haar evenmin zal aanzetten om vrijwillig te 

vertrekken. Een dwangverwijdering is proportioneel. Geen termijn wordt, gelet op wat vooraf gaat, 

toegekend.  

Artikel 3 EVRM  

Betrokkene geeft geen reden op waarom hij niet kan terugkeren naar zijn herkomstland. Betrokkene 

verklaart eveneens niet ziek te zijn. Een schending van artikel 3 van het EVRM wordt niet aangetoond. 

 

Vasthouding 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT VASTHOUDING:  

Met de toepassing van artikel 7, derde lid van de wet van 15 december 1980, dient de betrokkene te 

dien einde opgesloten te worden, aangezien haar terugleiding naar de grens niet onmiddellijk kan 

uitgevoerd worden en op basis van volgende feiten:  

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 een bevel om het grondgebied te verlaten, haar ter kennis 

gegeven op 28/08/2019 (bijlage 13). Er wordt geen termijn van één tot zeven dagen toegekend nu de 

vreemdeling, na een afgewezen verblijfsaanvraag, niet vrijwillig vertrokken is, waardoor kan verwacht 

worden dat een termijn van minder dan zeven dagen haar evenmin zal aanzetten om vrijwillig te 

vertrekken. Een dwangverwijdering is proportioneel. Geen termijn wordt, gelet op wat vooraf gaat, 

toegekend. 

Gelet op al deze elementen, kunnen we dus concluderen dat zij de administratieve beslissing die 

genomen wordt te haren laste niet zal opvolgen. We kunnen ook concluderen dat er sterke vermoedens 

zijn dat zij zich aan de verantwoordelijke autoriteiten zal onttrekken. Hieruit blijkt dat betrokkene ter 

beschikking moet worden gesteld van Dienst Vreemdelingenzaken. 

Het is noodzakelijk om betrokkene ter beschikking van Dienst Vreemdelingenzaken te weerhouden om 

haar aan boord te laten gaan van de eerstvolgende vlucht met bestemming Brazilië. 

(…).” 
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Op 1 oktober 2019 wordt ten opzichte van verzoekster ook een inreisverbod genomen (bijlage 

13sexies). Dit is de tweede bestreden beslissing. 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. Overeenkomstig artikel 39/57 § 1, derde lid van de vreemdelingenwet werd de vordering tegen de 

verwijderingsmaatregel ingesteld binnen de vijf dagen.  

 

2.2. Ambtshalve werpt de Raad op dat hij niet bevoegd is om kennis te nemen van de onderhavige 

vordering in de mate dat zij gericht is tegen de beslissing tot vasthouding, die in de bestreden akte 

vervat ligt.  

 

Artikel 71, eerste lid, 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) luidt als volgt:  

 

“De vreemdeling die het voorwerp is van een maatregel van vrijheidsberoving genomen met toepassing 

van de artikelen (…) 7, (…) kan tegen die maatregel beroep instellen door een verzoekschrift neer te 

leggen bij de Raadkamer van de Correctionele Rechtbank van zijn verblijfplaats in het Rijk of van de 

plaats waar hij werd aangetroffen.”  

 

Artikel 72, tweede lid van de vreemdelingenwet bepaalt voorts expliciet dat het aan de raadkamer van 

de correctionele rechtbank toekomt te onderzoeken of de vrijheidsberovende maatregel in 

overeenstemming is met de wet.  

 

De Raad dient derhalve vast te stellen dat hij, gelet op de door de wetgever voorziene beperking van 

zijn rechtsmacht - die op algemene wijze is geregeld in artikel 39/1 van de vreemdelingenwet -, niet 

bevoegd is om van de vordering kennis te nemen in zoverre het de bedoeling zou zijn om ook de 

maatregel tot vrijheidsberoving aan te vechten (RvS 12 januari 2001, nr. 92.181; RvS 4 juni 2002, nr. 

107.338; RvS 1 december 2006, nr. 165.469; RvS 1 december 2006, nr. 165.470).  

 

Bijgevolg moet de vordering als onontvankelijk worden afgewezen in de mate dat zij gericht is tegen de 

in de eerste bestreden beslissing opgenomen beslissing tot vasthouding. 

 

3. Over de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

 

3.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

Artikel 43, §1, eerste lid van het procedurereglement van de Raad (hierna: het PR RvV) bepaalt dat, 

indien de uiterst dringende noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de 

feiten dient te bevatten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. 

 

Verder kan overeenkomstig artikel 39/82, §2, eerste lid van de Vreemdelingenwet, slechts tot de 

schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve rechtshandeling worden besloten indien er 

ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen 

verantwoorden en op voorwaarde dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing 

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

Uit het voorgaande volgt dat, opdat een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

kan worden ingewilligd, de drie voornoemde voorwaarden cumulatief moeten zijn vervuld. 

 

3.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

3.2.1. De interpretatie van deze voorwaarde 

 

De Raad wijst er op dat de schorsingsprocedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid  een uitzonderlijk 

en ongewoon karakter heeft. De toepassing van deze procedure verstoort immers het normale verloop 

van de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en herleidt de rechten van 

verdediging van de verwerende partij tot een strikt minimum. Het beroep op een dergelijke procedure 

moet dus de uitzondering blijven.  
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Om relevant te zijn, moet de uiteenzetting die het uiterst dringend karakter van de vordering tot 

schorsing rechtvaardigt, aantonen dat er een imminent gevaar dreigt dat van die aard is dat de gewone 

schorsingsprocedure niet op een efficiënte wijze zou kunnen voorkomen dat het aangevoerde ernstige 

nadeel zich zou voordoen.  

 

3.2.2. De beoordeling van deze voorwaarde  

 

De wettelijke bepaling  

 

Artikel 39/82, §4, tweede lid van de Vreemdelingenwet bepaalt:  

 

“Indien de vreemdeling het voorwerp is van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de 

tenuitvoerlegging imminent is, in het bijzonder indien hij is vastgehouden in een welbepaalde plaats 

zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of ter beschikking is gesteld van de regering, en hij nog geen 

gewone vordering tot schorsing heeft ingeleid tegen de bedoelde verwijderings- of 

terugdrijvingsmaatregel, kan hij binnen de in artikel 39/57, § 1, derde lid, bedoelde termijn de schorsing 

van de tenuitvoerlegging van deze maatregel vorderen bij uiterst dringende noodzakelijkheid”.  

 

De toepassing van de wettelijke bepaling  

 

Uit voornoemde bepaling kan niet worden afgeleid dat wanneer een vreemdeling de schorsing van de 

tenuitvoerlegging van een beslissing die niet als verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel kan worden 

beschouwd, wenst te verkrijgen hij de procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid kan aanwenden. 

Overeenkomstig voormelde wetsbepaling is de procedure houdende de schorsing van de 

tenuitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid voorbehouden voor vorderingen die een 

verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel tot materieel voorwerp hebben.  

 

De Raad merkt op dat er bijgevolg een onderscheid dient te worden gemaakt in de beoordeling van de 

uiterst dringende noodzakelijkheid omwille van de aard van de aangevochten beslissingen.  

 

3.2.2.1. Aangaande het bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13septies)  

 

De eerste bestreden beslissing maakt een verwijderingsmaatregel uit zoals bedoeld in de hiervoor 

geciteerde bepaling. In casu bevindt de verzoekende partij zich in een welbepaalde plaats zoals bedoeld 

in de artikelen 74/8 en 74/9 van de Vreemdelingenwet. In dit geval wordt het uiterst dringend karakter 

van de vordering wettelijk vermoed. Dit wordt ook niet betwist door de verwerende partij voor betreft de 

eerste bestreden beslissing. 

 

3.2.2.2. Aangaande de beslissing houdende het opleggen van een inreisverbod (bijlage 13sexies)  

 

In dit verband dient te worden gewezen op het artikel 43, § 1, eerste lid van het PR RVV dat bepaalt dat, 

indien de uiterst dringende noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de 

feiten dient te bevatten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. Hierbij kan enkel 

rekening worden gehouden met de in het verzoekschrift vermelde feiten (RvS 24 augustus 2011, nr. 

214.853).  

 

De verzoekende partij dient aan de hand van precieze en concrete gegevens aan te tonen dat de 

schorsing van de tenuitvoerlegging, indien zij pas na het afwikkelen van de gewone 

schorsingsprocedure zou worden uitgesproken, onherroepelijk te laat zou komen om het nadeel dat zij 

middels de vordering tot schorsing zoekt te voorkomen, op te vangen. Het gegeven dat het nadeel of het 

risico erop langer blijft voortbestaan wanneer de gewone schorsingsprocedure wordt gevolgd, is 

bijgevolg op zich nog geen reden om te besluiten dat de uiterst dringende noodzakelijkheid aanwezig is 

(cf. RvS 24 augustus 2011, nr. 214.853). Er anders over oordelen zou betekenen dat alle 

schorsingsprocedures volgens de procedure van de uiterst dringende noodzakelijkheid zouden kunnen 

worden behandeld, wat uiteraard de negatie zelve van de voorwaarde van de urgentie en van het 

uitzonderlijke karakter van de schorsingsprocedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid zou 

betekenen.  

 

De verzoekende partij voert in haar verzoekschrift met betrekking tot de uiterst dringende 

noodzakelijkheid aan dat zij in het gesloten centrum verblijft en inzake het inreisverbod dat de 
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behandeling van haar beroep bij de familierechtbank in haar afwezigheid zal dienen te gebeuren en dat 

zij pas naar België zal kunnen terugkeren na opheffing of intrekking van het inreisverbod. 

 

Uit de bepaling dat een vreemdeling die het voorwerp uitmaakt van een “verwijderings- of 

terugdrijvingsmaatregel waarvan de tenuitvoerlegging imminent is, in het bijzonder indien hij is 

vastgehouden in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of ter beschikking is  

gesteld van de regering” een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid kan indienen 

binnen de termijn bedoeld in artikel 39/57, §1, derde lid van de Vreemdelingenwet, kan tevens worden 

afgeleid dat het urgente karakter van de vordering op directe wijze verbonden wordt aan de imminente 

tenuitvoerlegging van de verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel. Het gegeven dat de verzoekende 

partij van haar vrijheid is beroofd en zich thans in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in artikel 74/8 

van de vreemdelingenwet bevindt, heeft echter geen invloed op urgente karakter van de vordering 

gericht tegen het bestreden inreisverbod, dat van de eerste bestreden akte (de bijlage 13septies) dient 

te worden onderscheiden.  

 

Met haar betoog brengt de verzoekende partij geen concreet gegeven aan waaruit blijkt dat de 

onmiddellijke terugkeer op het Belgisch grondgebied na de verwijdering absoluut noodzakelijk is 

waardoor het inreisverbod met onmiddellijke ingang zou moeten worden geschorst. Tegen voormelde 

beslissing kan de verzoekende partij een gewoon annulatieberoep en een gewone vordering tot 

schorsing indienen waarbij de advocaat de verzoekende partij kan vertegenwoordigen tijdens de 

procedure ook al zou ze inmiddels gedwongen teruggekeerd zijn naar haar land van herkomst. Ook 

inzake de procedure bij de familierechtbank kan de verzoekende partij zich laten vertegenwoordigen 

door haar advocaat. 

 

Het uiterst dringende karakter van de vordering staat dan ook enkel vast voor wat betreft de vordering in 

zoverre ze is gericht tegen de eerste bestreden akte, en wordt afgewezen voor wat betreft de tweede 

bestreden beslissing. Dienvolgens moet de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

worden verworpen in zoverre ze is gericht tegen het inreisverbod, nu dienaangaande niet aan de eerste 

cumulatieve voorwaarde is voldaan.  

 

Voorts heeft het Grondwettelijk Hof in het arrest van 18 oktober 2018, met nummer 141/2018 

uitdrukkelijk gesteld dat: “Rekening houdend met het bovenstaande is het niet zonder redelijke 

verantwoording dat tegen het inreisverbod als dusdanig geen vordering tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid kan worden ingesteld, aangezien een dergelijk verbod, indien het wordt 

opgelegd, steeds gepaard gaat met een beslissing tot verwijdering, waartegen een dergelijke vordering 

kan worden ingesteld wanneer de tenuitvoerlegging daarvan imminent is.”  

 

Het verdere onderzoek van de vordering beperkt zich dan ook tot de vordering gericht tegen het bevel 

om het grondgebied te verlaten en de terugleiding. 

 

3.3. Betreffende de tweede voorwaarde: de ernst van de aangevoerde middelen 

 

3.3.1. Verzoekster voert in een eerste middel onder meer de schending aan van artikel 8 van het EVRM: 

 

“1e Ernstig Middel: Schending van artikel 8 van de Grondwet en van Artikel 8 van het Europese 

verdrag van de Rechten van de Mens, alsook het beginsel van behoorlijk bestuur 

Overwegende dat de bestreden beslissing houdende bevel om het grondgebied te verlaten met 

vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies) de dato 1 oktober 2019 en het 

daaropvolgende inreisverbod (bijlage 13 sexties) van 1 oktober 2019 werden genomen in strijd met 

Artikel 8 van de Grondwet; 

Dat artikel 8 van de Grondwet stelt dat: 

“ Artikel 8.  

 Niemand kan, tegen zijn wil, worden afgetrokken van de rechter die de wet hem toekent. “ 

Overwegende dat de bestreden beslissing aangeeft dat vertoogster haar rechten voor de 

Familierechtbank te Leuven naar genoegen van recht zou kunnen laten gelden wanneer zij 

vertegenwoordigd wordt door advocaat; 

Dat deze redenering slechts gedeeltelijk klopt daar waar zoals infra zal worden toegelicht voor dossiers 

aangaande huwelijk en samenleving de Rechter er zich van zal willen vergewissen in welke mate er 

sprake is van een duurzame en oprechte relatie tussen partijen en dat de scheiding van partijen ertoe 

zal leiden dat dit debat slechts op afstand kan worden gevoerd wanneer vertoogster zou worden 

teruggeleid met een inreisverbod van twee jaar; 



  

 

 

X Pagina 7 

Dat voor de Familierechtbank het tegensprekelijke debat ter zitting met persoonlijke verschijning van 

partijen een essentieel gegeven is; 

Dat de Rechter immers vertoogster niet zelf kan horen en slechts kan vaststellen dat partijen een relatie 

op afstand onderhouden, waardoor feitelijk vertoogster wordt afgetrokken van haar rechter tegen haar 

wil in wat een schending betekent van artikel 8 van de Grondwet; 

Dat in dezelfde zin eveneens Artikel 8 van het EVRM wordt geschonden door de bestreden beslissing 

daar waar artikel 8 stelt dat: 

“ Artikel 8.  

Recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven  

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.”  

Dat uit het dossier blijkt dat in geval van terugleiding er van enig gezinsleven geen sprake meer is; 

Dat de verwerende partij slecht gekomen is aan te geven dat meneer D. B. weliswaar niet kan verplicht 

worden naar Brazilië te verhuizen maar dat het niet mogelijk is dat de heer D. B. het centrum van zijn 

belangen zou verplaatsen naar Brazilië nu hij weliswaar zaakvoerder is maar wel van een eerder 

bescheiden drankenhandel in Lubbeek… 

Dat meest letterlijk de bestreden beslissing een privatieve straf is voor vertoogster en de heer D.B. nu 

letterlijk de bestreden akte zich motiveert als volgt: 

“[…] 

Het louter feit dat de heer B. niet kan gedwongen worden het Belgisch grondgebied te verlaten, maakt 

niet dat hij betrokkene niet vrijwillig zou kunnen volgen naar Brazilië. Zowel betrokkene als de heer B. 

wisten dat het gezinsleven in België van af het begin precair was, gelet op de illegale verblijfssituatie 

van betrokkene in België. betrokkene verklaart geen medische problemen te hebben. Een schending 

van de artikelen 3 en 8 EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. […]”  

Dat de heer D. B. een vennootschap heeft en leeft en werkt in België, economisch actief is en 

belastingen betaalt is blijkbaar van geen tel, volgens de verwerende partij is de openbare orde dermate 

in gevaar dat de heer D. B. moet kiezen tussen zijn relatie en zijn eigen verblijf in het Rijk… 

Dat deze redenering opmerkelijk is daar waar geen van partijen een last betekent voor de sociale 

zekerheid en onbetwistbaar geen gevaar betekenen voor de openbare orde, wat niet nuttig kan worden 

betwist: vertoogster heeft enkel aangegeven dat zij in het huwelijk wil treden met een Belgische 

onderdaan en ziet zich niet alleen van dit recht uitgesloten maar bovenal wordt zij onder dwang 

verwijderd uit het Rijk en wordt haar een inreisverbod opgelegd; 

Overwegende dat de beslissing houdende bevel om het grondgebied te verlaten dan ook genomen werd 

in strijd met het Zorgvuldigheidsbeginsel en Redelijkheidsbeginsel alsook de verplichting tot inhoudelijk 

afdoende motivering zoals voorzien in het beginsel van behoorlijk bestuur waarover ten gronde meer; 

Overwegende dat artikel 8 van het EVRM weliswaar niet absoluut is maar dat vertoogster geen  enkel 

gevaar betekent voor de openbare orde, laat staan dat hij gebruik zou hebben gemaakt van valse 

documenten of zou moeten worden beschouwd als een gevaar voor de binnenlandse veiligheid, de 

volksgezondheid of de internationale betrekkingen; 

Overwegende dat het recht overeenkomstig artikel 8 EVRM op eerbiediging van privé-, familie- en 

gezinsleven werd geschonden; 

Overwegende dat tegen de achtergrond van het evenredigheidsbeginsel en het recht op eerbiediging 

van het gezinsleven een Europese lidstaat een onderdaan van een derde land niet zomaar het verblijf 

op het grondgebied kan ontzeggen wanneer uit niets blijkt dat hij een gevaar is voor de openbare orde, 

de openbare veiligheid of de volksgezondheid;  

Dat de bestreden beslissing dan ook bijzonder summier is gemotiveerd en geenszins rekening houdt 

met de totaliteit van het dossier bij de Dienst Vreemdelingenzaken; 

Dat de vraag dient te worden beantwoord is te weten of de verwerende partij in redelijkheid en op grond 

van een zorgvuldige feitenvinding heeft geoordeeld dat de verzoekende partij voldoet aan de 

voorwaarden om een bevel te krijgen het grondgebied te verlaten, dient te moten gedwongen terug 

geleid en daartoe moet worden opgesloten; 

Overwegende dat het respect voor het Zorgvuldigheidsbeginsel ook inhoudt dat de verwerende partij bij 

het nemen van zijn beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte 

dienstige stukken; 

Overwegende dat noch uit de motivering van de bestreden beslissing noch uit het administratief dossier 

blijkt dat een dergelijke afweging op een ernstige wijze zou gebeurd zijn wat in voorliggende zaak mocht 
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worden verwacht dat dit nauwgezet zou gebeuren, zeker nu het louter gaat om een verzoek te mogen 

huwen in het Rijk, op zich zelfs geen verzoek tot machtiging verblijf en vertoogster hier verblijft in volle 

openbaarheid, zonder de sociale zekerheid te bezwaren en alles in het werk stelt om haar huwelijk in 

orde te krijgen op een door de Wet geoorloofde wijze; 

Overwegende dat de bestreden beslissing dan ook ten onrechte werd genomen en de beslissing ten 

gronde zal worden vernietigd; 

Overwegende dat uit de bestreden beslissing en het administratief dossier blijkt dat de bestreden 

beslissing een inmenging inhoudt in het privéleven van vertoogster die niet evenredig is zodat de 

aangevoerde schending van artikel 8 van het EVRM ernstig is; 

Dat de bestreden akte dan ook werd genomen in strijd met artikel 8 van de Grondwet en artikel 8 

E.V.R.M. derhalve aangetast is door machtsafwending en nietig is; 

Het eerste middel is ernstig, 

De bestreden beslissingen moeten worden vernietigd;” 

 

3.3.2. Waar verzoekster de schending aanvoert van artikel 8 van de Grondwet, merkt de Raad op dat hij 

niet kan toetsen aan de Grondwet. 

 

In de mate waarin verzoekster aanvoert dat zij de procedure voor de Familierechtbank wenst op te 

volgen en bij te wonen in België, wordt opgemerkt dat verzoekster niet aantoont dat zij zich niet door 

haar raadsman kan laten vertegenwoordigen noch dat haar beroep niet zal worden behandeld op grond 

van het loutere feit dat zij zich door haar raadsman laat vertegenwoordigen. 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. In het geval de 

procedure bij de familierechtbank ertoe zou leiden dat het huwelijk alsnog mag plaatsvinden, kan 

verzoekster een visumaanvraag indienen bij de voor haar bevoegde Belgische vertegenwoordiging. De 

Raad merkt in dit verband op dat verzoekster de opschorting of opheffing van het inreisverbod kan 

vragen in het kader van haar recht op gezins- en familiaal leven. 

 

3.3.3. 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 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 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.  
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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.  

 

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 voert aan dat er sprake is van een gezinsleven met haar Belgische partner met wie zij in 

het huwelijk wenst te treden. Tegen de weigering van huwelijksvoltrekking werd een beroep ingesteld 

dat nog hangende is voor de Familierechtbank. Verzoekster wijst erop dat in tegenstelling tot wat in de 

bestreden beslissing overwogen wordt, haar Belgische partner niet zomaar naar Brazilië kan verhuizen 

gezien hij een zaak heeft in België. Verzoekster stelt dat de openbare orde blijkbaar dermate in het 

gevaar is dat haar partner zou moeten kiezen tussen zijn relatie en zijn eigen verblijf in het Rijk. 

Verzoekster benadrukt dat zij geen gevaar vormt voor de openbare orde. Zij heeft evenmin gebruik 

gemaakt van valse documenten en vormt geen gevaar voor de binnenlandse veiligheid, 

volksgezondheid of de internationale betrekkingen. Verzoekster wijst erop dat de bestreden beslissing 

op dit punt onzorgvuldig is en onredelijk en dat er sprake is van machtsafwending. 

 

In de bestreden beslissing wordt het volgende overwogen inzake het bestaan van een gezinsleven: 

 

“Betrokkene diende op 06/05/2019 een huwelijksdossier in bij de burgerlijke stand van Lubbeek samen 

met de Belgische onderdaan de heer B., D. (°…1962). De Burgerlijke Stand van Lubbeek weigerde het 

voorgenomen huwelijk te voltrekken. De weigering van het huwelijk vormt een contra-indicatie inzake 

het bestaan van een werkelijk gezinsleven, zodat kan geconcludeerd worden dat een terugkeer naar het 

land van herkomst geen schending van artikel 8 van het EVRM inhoudt. We merken hierbij op dat het op 

25/09/2019 ingediende beroep tegen de beslissing van de gemeente Lubbeek bij de Rechtbank van 

eerste aanleg Leuven geen schorsende werking heeft. De omstandigheid dat de terugleiding naar het 

land van herkomst wordt uitgevoerd, belet betrokkene niet zijn verdediging in hangende procedures voor 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen te laten waarnemen door een advocaat van haar keuze, 

vermits op haar niet de verplichting rust om persoonlijk te verschijnen. Deze advocaat kan al het 

mogelijke doen om de belangen van betrokkene waar te nemen, te behartigen en de lopende 

procedures te benaarstigen. Uit dit alles menen wij te mogen stellen dat het weinig waarschijnlijk is dat 

betrokkene vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing. Hoedanook toont betrokkene niet aan 

dat zij enkel in België een gezinsleven kan hebben en dat het niet mogelijk zou zijn om een gezinsleven 

te ontwikkelen in haar land van herkomst. Het louter feit dat de heer B. niet kan gedwongen worden het 

Belgisch grondgebied te verlaten, maakt niet dat hij betrokkene niet vrijwillig zou kunnen volgen naar 

Brazilië. Zowel betrokkene als de heer B. wisten dat het gezinsleven in België van af het begin precair 

was, gelet op de illegale verblijfssituatie van betrokkene in België. betrokkene verklaart geen medische 

problemen te hebben. Een schending van de artikelen 3 en 8 EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt.” 

 

Uit de motieven blijkt dat de verwerende partij het bestaan van een werkelijk gezinsleven niet aanvaardt 

gelet op het feit dat de ambtenaar van de burgerlijke stand weigerde het huwelijk te voltrekken. Uit het 

administratief dossier blijkt dat het parket een onderzoek schijnhuwelijk voerde. Gelet op de weigering 

van de ambtenaar van burgerlijke stand acht de Raad het niet kennelijk onredelijk dat de verwerende 

partij het bestaan van een werkelijk gezinsleven niet aanvaardt. Er wordt opgemerkt dat wanneer na 

onderzoek wordt vastgesteld dat het voorgenomen huwelijk geen werkelijk huwelijk betreft, de 

verwerende partij prima facie dan ook, zonder dat bijkomend onderzoek nodig is, op goede gronden kan 

besluiten dat er in casu geen werkelijk gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM is en dat de 

intentie om te huwen of het feit dat verzoekster reeds samenwoont met haar partner, haar niet 

automatisch een recht op verblijf geeft.  
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Immers, de weigering van de ambtenaar van burgerlijke stand raakt aan de kern van wat als een 

beschermenswaardig gezinsleven wordt beschouwd in de zin van artikel 8 van het EVRM, met name 

een stabiele en oprechte de facto relatie tussen partners. Het EHRM beschouwt een huwelijk dat als 

wettelijk en oprecht wordt beschouwd als een beschermenswaardig gezinsleven dat valt binnen de 

werkingssfeer van artikel 8 van het EVRM (‘lawful and genuine marriage’, zie EHRM 28 mei 1985, nrs. 

9214/80, 9473/81 en 9474/81, Abdulaziz, Cabales en Balkandali v. Verenigd Koninkrijk, par. 62).  

 

Verzoekster stelt dat zij en haar partner beroep hebben aangetekend tegen de beslissing tot weigering 

van de huwelijksvoltrekking door de ambtenaar van de burgerlijke stand. In dit verband merkt de Raad 

op dat zulk beroep geen invloed heeft op de onregelmatige verblijfssituatie van verzoekster en geen 

schorsende werking kent die de uitvoerbaarheid van onderhavig bevel verhindert. 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 kan laten vertegenwoordigen noch dat 

haar beroep niet zal worden behandeld op grond van het loutere feit dat zij zich door een raadsman laat 

vertegenwoordigen. 

 

De verwerende partij kon dan ook prima facie op goede gronden besluiten dat dit element een contra-

indicatie vormt voor het bestaan van een werkelijk gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM. De 

verwerende partij kon, prima facie, daaruit op kennelijk redelijke wijze concluderen dat een terugkeer 

naar het land van herkomst geen schending van artikel 8 van het EVRM inhoudt.  

 

Waar verzoekster aanvoert dat zij geen gevaar vormt voor de openbare orde, wordt opgemerkt dat in de 

bestreden beslissing nergens wordt aangegeven dat verzoekster een gevaar zou vormen voor de 

openbare orde, zodat haar kritiek in dit verband niet ter zake dienend is. Daarnaast wordt vastgesteld 

dat de verwerende partij zich in hoofdorde beperkt tot de vaststelling dat er in casu geen sprake is van 

een werkelijk gezinsleven, zodat een belangenafweging op grond van het tweede lid van artikel 8 van 

het EVRM niet aan de orde is. 

 

De Raad merkt op dat de verwerende partij in de bestreden beslissing ook ondergeschikt de situatie 

bespreekt mocht er toch sprake zijn van een gezinsleven.  

 

In die zin motiveert de verwerende partij dat verzoekster niet aantoont dat zij enkel in België een 

gezinsleven kan hebben en dat zij dit gezinsleven niet in Brazilië zou kunnen hebben, haar partner kan 

haar vrijwillig vergezellen naar haar land van herkomst. Zowel verzoekster als haar partner wisten dat 

het gezinsleven al van in het begin precair was gelet op verzoeksters illegale verblijfssituatie. 

 

In dit verband wordt opgemerkt dat de verwerende partij terecht heeft vastgesteld dat verzoekster niet 

aantoont dat zij enkel in België een gezinsleven kan hebben en dat het niet mogelijk zou zijn om een 

gezinsleven te ontwikkelen in het land van herkomst. De omstandigheid dat haar Belgische partner in 

België zijn vennootschap en zaak heeft en zijn leven hier gevestigd is, doet geen afbreuk aan het feit dat 

het eigen is aan een grensoverschrijdende relatie dat één van de partners zich naar een ander land 

moet begeven. Verzoekster verduidelijkt evenmin waarom het voor haar onmogelijk zou zijn om zich 

tijdelijk naar haar land van herkomst te begeven en van daaruit een aanvraag gezinshereniging in te 

dienen, mocht zij zich na de afhandeling van haar beroep in de burgerlijke procedure in de voorwaarden 

bevinden om deze aanvraag in te dienen.  

 

Verzoekster ontkent niet dat zij op illegale wijze in het Rijk verblijft. In dit verband wordt erop gewezen 

dat in de rechtspraak van het EHRM het een 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). In casu 

worden geen zeer uitzonderlijke omstandigheden aangetoond. 

 

Volledigheidshalve wordt herhaald dat in de bestreden beslissing nergens wordt aangegeven dat 

verzoekster een gevaar zou vormen voor de openbare orde, zodat haar kritiek in dit verband niet ter 

zake dienend is en dat een belangenafweging op grond van het tweede lid van artikel 8 van het EVRM 

nog niet aan de orde is in huidige (ondergeschikt in de bestreden beslissing vermelde) situatie, namelijk 

een situatie van eerste toelating. 



  

 

 

X Pagina 11 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de 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 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 inzake het onderzoek in het kader van artikel 8 van het 

EVRM niet kan worden aangenomen. 

 

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 blijkt dat verzoeker met zijn betoog geen schending van het 

redelijkheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel als toepassing hiervan aannemelijk maakt. 

 

Verzoekster toont niet aan dat de verwerende partij op kennelijk onredelijke wijze of op grond van een 

foutieve feitenvinding tot deze conclusie is gekomen. Een schending van de materiële motiveringsplicht 

in het licht van artikel 8 van het EVRM kan niet worden aangenomen. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM zelf wordt prima facie evenmin aangetoond.  

 

Van machtsafwending kan slechts sprake zijn indien een bestuursoverheid de bevoegdheid die haar bij 

wet tot het bereiken van een bepaald oogmerk van algemeen belang is gegeven, gebruikt tot het 

nastreven van een ander doel, en dit ongeoorloofde oogmerk het enig doel van de betrokken handeling 

is. Wie machtsafwending aanvoert, moet daartoe voldoende ernstige, welbepaalde en 

overeenstemmende vermoedens aanbrengen waaruit kan worden afgeleid dat andere dan rechtmatige 

doeleinden door het bestuur werden nagestreefd. In casu zet verzoekster, die niet betwist dat zij op 

illegale wijze op het grondgebied verblijft, niet met concrete gegevens uiteen waaruit de 

machtsafwending zou bestaan.  

 

Het eerste middel is prima facie niet ernstig. 

 

3.3.4. In de huidige stand van het geding worden de overige in het verzoekschrift ontwikkelde 

schendingen niet onderzocht, daar, zoals hierna zal blijken, niet voldaan is aan de cumulatieve vereiste 

van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel. 

 

3.4. Betreffende de derde voorwaarde: het moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

 

3.4.1. Verzoekster zet in haar verzoekschrift het volgende uiteen over het moeilijk te herstellen ernstig 

nadeel: 

 

“Overwegende zoals supra aangetoond vertoogster bewijst dat zij beschikt over ten minste een schijn 

van recht die ertoe kan leiden dat de bestreden administratieve beslissing zal worden vernietigd; 

Dat in ieder geval de uitvoering van de bestreden beslissing ertoe zal leiden dat vertoogster gedurende 

twee jaar het inreisverbod zal dienen te ondergaan en dat de behandeling van het beroep tegen de 

weigering tot voltrekking van het huwelijk voor de Familierechter in haar afwezigheid zal dienen te 

worden behandeld met alle daaruit voortvloeiende problemen aangaande bewijs van duurzame relatie 

en oprechtheid, zodat het vonnis allerminst zeker is; 

Dat in dezelfde zin in geval vertoogster gedwongen zou worden gerepatrieerd zij slechts terug kan keren 

na aflevering van een visum, visum dat niet alleen maar zal worden afgeleverd na betaling van alle 

kosten verbonden aan de opsluiting en de gedwongen terugleiding maar tevens met de gepaste 

gestrengheid zal worden beoordeeld na twee bevelen het grondgebied te verlaten en eerst toe te 

kennen na verloop van het inreisverbod dan wel opheffing of intrekking van dit inreisverbod wat gelet op 

de onderliggende bevelen het grondgebied te verlaten van respectievelijk 26 augustus 2019  en 1 

oktober 2019  niet vanzelfsprekend zal zijn; 

Dat het dan ook vast staat dat de bestreden beslissingen disproportioneel zijn en de uitvoering ervan 

zullen leiden tot materiele en morele schade die al even buiten verhouding staan met de beoogde 

maatregel;” 
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3.4.2. Inzake het beroep voor de Familierechtbank, wordt herhaald dat verzoekster niet aantoont dat zij 

zich niet door haar raadsman kan laten vertegenwoordigen noch dat haar beroep niet zal worden 

behandeld op grond van het loutere feit dat zij zich door haar raadsman laat vertegenwoordigen. 

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 stelt dat zij na een repatriëring slechts kan terugkeren na aflevering van een visum, waarbij 

zij eerst alle kosten zal moeten betalen van repatriëring en opsluiting. In dit verband wordt opgemerkt 

dat een financieel nadeel in principe herstelbaar is maar vooral dat dit aangevoerde financiële nadeel in 

casu te wijten is aan haar eigen toedoen, namelijk omdat zij op illegale wijze op het grondgebied verblijft 

en om die reden van het grondgebied wordt verwijderd. Een nadeel dat te wijten is aan eigen toedoen, 

kan niet aanvaard worden. 

 

Waar verzoekster meent dat haar visumaanvraag streng zal worden beoordeeld omdat haar intussen in 

België twee bevelen om het grondgebied te verlaten werden gegeven, wordt opgemerkt dat het een en 

ander zal afhangen van de uitkomst van de procedure bij de Familierechtbank. In het geval de 

procedure bij de familierechtbank ertoe zou leiden dat het huwelijk alsnog mag plaatsvinden, kan 

verzoekster zich bij een visumaanvraag beroepen op dit gegeven en worden de wettelijke voorwaarden 

nagegaan. Er is geen reden waarom, als zij op dat ogenblik aan de wettelijke voorwaarden voldoet, de 

verwerende partij haar geen visum zou verstrekken louter omdat zij eerdere bevelen kreeg. Verzoekster 

zal dan inderdaad eerst de opschorting of opheffing van het inreisverbod moeten vragen in het kader 

van haar recht op gezins- en familiaal leven. Echter, het loutere feit dat verzoekster de wettelijk 

voorziene procedures moet volgen, kan niet worden aanvaard als een moeilijk te herstellen ernstig 

nadeel. 

 

Verzoekster zet niet op concrete wijze uiteen waaruit haar moreel nadeel of de morele schade bestaat. 

Het moeten doorlopen van de wettelijk voorziene procedures inzake verblijf en het zich laten 

vertegenwoordigen door een raadsman bij de Familierechtbank, kan alleszins niet worden aanvaard als 

moreel nadeel. Er wordt herhaald dat verzoekster niet betwist dat zij op illegale wijze op het 

grondgebied verblijft en om die reden verwijderd wordt. Het komt niet aan de Raad toe om uit de 

uiteenzetting van verzoekster te puren waarop zij doelt als zij een moreel nadeel vermeldt. Hetzelfde 

wordt gesteld waar verzoekster melding maakt van een “materieel” nadeel. 

 

Verzoekster toont bijgevolg geen moeilijk te herstellen ernstig nadeel aan. Aan de voorwaarde van het 

moeilijk te herstellen ernstig nadeel is niet voldaan. 

 

Dit volstaat om de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid te verwerpen. 

 

4. Kosten 

 

Met toepassing van artikel 39/68-1, §5, derde en vierde lid, van de vreemdelingenwet zal de beslissing 

over het rolrecht of over de vrijstelling ervan, in een mogelijke verdere fase van het geding worden 

onderzocht. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier oktober tweeduizend negentien door: 

 

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

 

Dhr. T. VALGAERTS toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. VALGAERTS A. DE SMET 

 


