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 nr. 227 310 van 10 oktober 2019 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat W. GOOSSENS 

Kraasbeekstraat 41 

3390 TIELT-WINGE 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, op 12 juli 2019 heeft 

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

Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 24 januari 2019 tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) en van de herbevestiging ervan op 27 juni 2019. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 22 augustus 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 september 

2019. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat W. GOOSSENS, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat M. DUBOIS, 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 6 december 2018 stuurt de burgerlijke stand van Leuven het dossier van het voorgenomen 

huwelijk van verzoeker naar de verwerende partij.  

 

1.2. Op 24 januari 2019 trof de verwerende partij de beslissing tot afgifte van een bevel om het grond-

gebied te verlaten (bijlage 13). 

 

Dit is de eerste bestreden beslissing. Zij werd op 12 juni 2019 ter kennis gebracht aan verzoeker door 

de politie van zone Leuven, dit n.a.v. een huisbezoek waarbij ze verzoeker aantreffen.  
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Ze luidt als volgt: 

 

“De heer / mevrouw: 

 

naam en voornaam: Y.S., E. 

geboortedatum: […] 

geboorteplaats: […] 

nationaliteit: Iran 

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

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

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

 

(...) 

 

Volgens het overgemaakte paspoort en visum van betrokkene blijkt dat hij recht had op een verblijf van 

27 dagen vanaf 19/04/2018 (datum binnenkomst). Bijgevolg is het regelmatig verblijf van betrokkene nu 

verstreken. 

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

huwelijksaangifte werd opgesteld betrokkene niet automatisch recht op verblijf. 

Ook het feit dat betrokkene hier verblijft bij zijn Belgische partner geeft hem niet automatisch recht op 

verblijf. 

 

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

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

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

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

betwistingen het volgende: "De Raad wijst er verder op dat artikel 8 van het EVRM niet als een 

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

naast zich neer te leggen." 

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

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

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

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

 

1.3. Op 27 juni 2019 werd voormeld bevel aan verzoeker herbevestigd. 

 

Deze herbevestiging luidt als volgt: 

 

“Herbevestiging van een bevel om het grondgebied te verlaten 

 

De genaamde [Y.S.E.], geboren te […], op […] die de Iran nationaliteit heeft, dient gevolg te geven aan 

het bevel om het grondgebied te verlaten dat hij heeft betekend gekregen op 12/06/2019 door de politie 

van PZ Leuven.”    
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Verzoeker duidt dit aan als de tweede bestreden beslissing. 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. De verwerende partij werpt in haar nota een exceptie van onontvankelijkheid van het beroep op 

voor zover dit is gericht tegen de herbevestiging van het bevel om het grondgebied te verlaten van 24 

januari 2019.  Zij verwoordt deze als volgt: 

 

“Verweerder stelt vast dat onderhavig beroep tot nietigverklaring van de verzoekende partij onder meer 

gericht is tegen de herbevestiging op 27.06.2019 van het bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

13) dd. 24.01.2019.  

Er dient evenwel te worden benadrukt dat dergelijke loutere herbevestiging van een bevel om het 

grondgebied te verlaten geen aanvechtbare rechtshandeling betreft.  

Zie ook:  

“2.2. De Raad stelt daarnaast vast dat de derde bestreden beslissing geen aanvechtbare 

rechtshandeling betreft. Om ontvankelijk te zijn, moet het beroep gericht zijn tegen een uitvoerbare 

rechtshandeling. Als uitvoerbare rechtshandeling dient te worden beschouwd de handeling waarbij 

rechtsgevolgen in het leven worden geroepen of worden belet tot stand te komen, met andere woorden 

waarbij wijzigingen in een bestaande rechtsregeling of rechtstoestand worden aangebracht, dan wel 

zodanige wijzigingen worden belet (RvS 28 juni 1999, nr. 81.364; RvS 14 juli 2003, nr. 121.603). Er 

dient te worden vastgesteld dat de rechtstoestand van verzoeker niet wordt gewijzigd door een loutere 

“herbevestiging” van een eerder getroffen bevel om het grondgebied te verlaten. De eventuele 

vernietiging van deze “herbevestiging” kan verzoeker geen voordeel opleveren, minstens toont hij dit 

niet aan. Ook op dit punt stelt verzoekende partij ter terechtzitting zich naar de wijsheid van de Raad te 

gedragen.” (R.v.V. nr. 120 755 van 17 maart 2014)  

Het beroep tot nietigverklaring is bijgevolg onontvankelijk, in de mate het gericht is tegen de 

herbevestiging op 27.06.2019 van het bevel om het grondgebied te verlaten dd. 24.01.2019. 

 

2.2. Om ontvankelijk te zijn moet het beroep gericht zijn tegen een uitvoerbare beslissing. In de memorie 

van toelichting bij de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wordt gesteld dat voor het begrip ‘beslissing’ 

of ‘bestuurshandeling’ kan worden teruggegrepen naar de inhoud die de Raad van State er in zijn 

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

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

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

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

 

2.3. De Raad dient net als de verwerende partij vast te stellen dat een herbevestiging van een eerder 

bevel om het grondgebied te verlaten, geen uitvoerbare beslissing betreft en dus niet aanvechtbaar is. 

De rechtstoestand van verzoeker wordt niet gewijzigd doordat een eerder gegeven bevel om het grond-

gebied te verlaten, een vijftal maanden later louter bevestigd wordt. De verwerende partij heeft op 24 

januari 2019 besloten tot de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, zodat verzoeker hier 

sedertdien aan onderhevig is. Blijkens het administratief dossier bevestigde de verwerende partij op 27 

juni 2019, ter gelegenheid van het feit dat verzoeker zich vrijwillig komt aanmelden aan het onthaal van 

het politiebureau op die dag, louter dat verzoeker hieraan gevolg dient te geven, dit omdat er “geen OO 

geen Plaats” is. Er is hierbij geen sprake van een nieuw onderzoek van verzoekers geval. Verzoeker 

bevindt zich derhalve nog steeds in dezelfde rechtstoestand. 

 

De exceptie is gegrond. Het beroep is onontvankelijk voor zover het is gericht tegen de herbevestiging 

van het bevel om het grondgebied te verlaten van 24 januari 2019.   

 

3. Onderzoek van het beroep voor zover het is gericht tegen het bevel om het grondgebied te verlaten 

van 24 januari 2019    

 

3.1. Verzoeker betoogt als volgt: 

 

“2. De middelen 

 

A. De minister of zijn gemachtigde moet een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te 

verlaten afgeven aan de vreemdeling die noch gemachtigd, noch toegelaten is tot een verblijf van meer 

dan drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen wanneer hij langer in het Rijk verblijft dan de 
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overeenkomstig artikel 6 van de Vreemdelingenwet bepaalde termijn (art. 7, 1e lid, 2° Vreemdelingen-

wet). 

 

De verzoekende partij betwist niet dat de termijn van het visum dat in zijn paspoort of in een daarmee 

gelijkgestelde reistitel werd aangebracht verstreken is zoals vermeld wordt in de bestreden beslissing: 

"Volgens het overgemaakte paspoort en visum van betrokkene blijkt dat hij recht had op een verblijf van 

27 dagen vanaf 19/04/2018 (datum van binnenkomst). Bijgevolg is het regelmatig verblijf van 

betrokkene nu verstreken.". 

 

De gemachtigde van de minister verzocht per brief van 24 januari 2019 aan "de heer/mevrouw de 

burgemeester van LEUVEN" om het bevel aan de verzoekende partij af te leveren, het betekende bevel 

zo snel mogelijk te versturen naar haar diensten, "na de einddatum van het bevel na te gaan of 

betrokkene nog op het adres verblijft" en haar het verslag van deze woonstcontrole te bezorgen. 

 

Een deskundige van het loket burgerzaken van de stad Leuven, daartoe overeenkomstig artikel 81/1 

van de Vreemdelingenwet gemachtigd, ondertekende op 24 januari 2019 de akte van kennisgeving. 

 

Art. 81/1 gaat als volgt: "Wanneer deze wet of haar uitvoeringsbesluiten een taak toewijzen aan het 

gemeentebestuur of de burgemeester, is deze laatste bevoegd om deze taak te delegeren aan een 

personeelslid van het gemeentebestuur.". 

  

De op die wijze opgestelde akte van kennisgeving vermeldt onderaan rechts evenwel niet de naam en 

handtekening van de vreemdeling. 

 

Uit de tweede bladzijde van de akte van kennisgeving blijkt een betekening per 12 juni 2019 via een 

inspecteur van politie. 

 

Het bevel werd met andere woorden niet betekend op 24 januari 2019 zoals geattesteerd door de 

gemachtigde beambte, maar wel op 12 juni 2019 door een derde partij die daartoe prima facie niet 

gemachtigd was. 

Omwille van deze verwarrende situatie werden er instructies gevraagd aan de Minister, wiens 

gemachtigde op 27 juni 2019 een herbevestiging van het bevel verleende: "De genaamde [Y.S.E.], 

geboren te Tehran, op 09.09.1975 die de Iran nationaliteit heeft; dient gevolg te geven aan het bevel om 

het grondgebied te verlaten dat hij heeft betekend gekregen op 12/06/2019 door de politie van PZ 

Leuven.". 

 

De verzoekende partij erkent op een niet nader bepaalde datum vanaf 27 juni 2019 kennisgeving van 

het bevel ontvangen te hebben. 

 

Nergens blijkt enige delegatie van de burgemeester aan een ander personeelslid van het gemeente-

bestuur dan aan de deskundige loket burgerzaken als gemachtigde beambte. 

 

Bij gebreke aan delegatie door de burgemeester conform artikel 81/1 van de aangehaalde wet, is de 

politie van PZ Leuven niet bevoegd om een bevel om het grondgebied te verlaten af te geven, te 

betekenen of er kennis van te geven. 

 

De betekening van het litigieuze bevel per 12 juni 2019 en de kennisgeving van de herbevestiging op 

een niet nader bepaalde datum vanaf 27 juni 2019 zijn met andere woorden door machtsoverschrijding 

aangetast en nietig. 

 

In afwachting van de betekening van het bevel in kwestie volgens de regels van de kunst en het 

verstrijken van de daarin vervatte termijn van 7 (zeven) dagen na de kennisgeving kan de verzoekende 

partij niet op een wettelijke wijze verplicht worden om het Rijk te verlaten. 

 

B. De Minister erkent in de bestreden beslissing dat de verzoekende partij bij diens Belgische partner 

verblijft: "(...) het feit dat betrokkene hier verblijft bij zijn Belgische partner geeft hem niet automatisch 

recht op verblijf'. 

 

Net daarvoor wordt er terecht overwogen dat het feit dat er een huwelijksaangifte werd opgesteld 

betrokkene niet automatisch recht op verblijf verschaft. 
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De huwelijksaangifte dateert evenwel pas van na het bevel d.d. 24 januari 2019. 

 

De deskundige loket burgerzaken als gemachtigde beambte van de burgemeester stelde nog diezelfde 

dag al een akte van kennisgeving op. 

 

In plaats van die te betekenen werd er een aangifte van huwelijk opgesteld, naar aanleiding waarvan het 

gebruikelijke onderzoek naar schijnhuwelijk opende. 

  

Bijna vijf maanden later (de maximale termijn van een dergelijk onderzoek beloopt vijf maanden) 

betekende de lokale politie aan de verzoekende partij het bevel in kwestie; zulks ter gelegenheid van 

diens verhoor en dat van zijn verloofde naar aanleiding van het bevolen onderzoek naar schijnhuwelijk. 

 

Ongetwijfeld op grond van het verstrijken van heel wat tijd sinds het uitvaardigen van het niet eerder 

betekende bevel en de tussengekomen aangifte van huwelijk, werd er veiligheidshalve om een 

herbevestiging verzocht van het bevel, die op 27 juni 2019 tussenkwam. 

 

De Minister motiveert de herbevestiging op geen enkele wijze (gebrek aan formele motivering), terwijl er 

wel een niet aan de verzoekende partij te wijten tijdsverloop van vijf maanden was tussen het bevel en 

de (ongeldige) betekening daarvan, en er intussen ook nog eens een aangifte van huwelijk en een 

onderzoek naar schijnhuwelijk op basis daarvan is tussengekomen. 

 

Het bevel van 24 januari 2019 kan onmogelijk met die omstandigheden in concreto rekening gehouden 

hebben, zodat het geheel van de beide beslissingen als onvoldoende draagkrachtig gemotiveerd te 

aanzien is en bijgevolg nietig (gebrek aan materiële motivering). 

 

- De uitdrukkelijke motiveringsplicht, vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (...) heeft tot doel de burger, zelfs 

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

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

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 

1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die 

aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende" impliceert 

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

beslissing (RvV 29 mei 2019, nr. 222.196). 

 

De "herbevestiging" van 27 juni 2019 doorstaat de toetsing aan die wetsbepalingen kennelijk niet, terwijl 

het bevel van 24 januari 2019 onmogelijk kan geacht worden geanticipeerd te hebben op een vertraag 

van vijf maanden in de poging tot betekening of in het effectief tussenkomen van een huwelijksaangifte. 

 

- De materiële motiveringsplicht houdt daarenboven in dat iedere administratieve rechtshandeling moet 

steunen op deugdelijke motieven. Dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen 

is en die in rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 5 

december 2011, nr. 216.669; RvS 20 september 2011, nr. 215.206; RvS 14 juli 2008, nr. 185.388). Bij 

de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd zijn beoordeling in de plaats 

te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk 

toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de zaak is uitgegaan van 

de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in 

onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

De materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van de artikelen 7 van de Vreemdelingenwet 

en artikel 8 van het EVRM. 

  

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

een vreemdeling bij de uitoefening van het 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 (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. 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 beschermingswaardig 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. 

 

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, §erife Yigit/Turkije 

(GK), § 93). 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 eveneens een feitenkwestie. 

  

De regelmatigheid van een administratieve beslissing dient te worden beoordeeld in functie van de 

gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze 

beslissing te nemen. Dit betekent dat de stukken waarop het bestuur zich kan baseren voor het nemen 

van de bestreden beslissing zich in het administratief dossier moeten bevinden, of ten laatste vóór het 

nemen van de bestreden beslissing aan het bestuur moeten worden overgemaakt. Te dezen blijkt dat 

het tijdsverloop van vijf maanden en het tussenkomen van een huwelijksaangifte onmogelijk gekend 

konden zijn door de Minister bij het nemen van haar bevel, zodat hiermee onmogelijk rekening kon 

worden gehouden bij het nemen van de eerste bestreden beslissing. Zulks was evenwel wel het geval 

ter gelegenheid van de tussengekomen herbevestiging, te meer deze verzocht werd door de lokale 

politie die belast was met een onderzoek naar schijnhuwelijk en ter gelegenheid van dat onderzoek. 

 

Gelet op het voorgaande toont de verzoekende partij aan dat de gemachtigde van de bevoegde Minister 

op grond van onjuiste feitelijke gegevens of op kennelijk onredelijke wijze heeft besloten dat een 

schending van artikel 8 van het EVRM niet kan worden aangenomen. 

 

Minstens ter gelegenheid van de herbevestiging aangereikte elementen blijkt het bestaan van een 

beschermingswaardig gezins-, familie- of privéleven. 

 

De verzoekende partij wijst er de Raad bovendien op dat het voorgenomen huwelijk volgens het 

Burgerlijk Wetboek binnen de zes maanden vanaf de aangifte dient voltrokken te zijn. 
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Deze regeling is in casu niet (meer) bestaanbaar met het argument van de Minister dat een latere legale 

terugkeer naar België niet in disproportionaliteit zou zijn ten aanzien van het recht op een gezins- of 

privéleven. 

 

De termijn van onderzoek naar schijnhuwelijk zal verstrijken in de loop van augustus 2019. Indien de 

ambtenaar van de burgerlijke stand op basis daarvan zou besluiten tot de voltrekking van het huwelijk 

hebben de verloofden nog slechts een termijn van een maand om daarop in te gaan. 

 

Het is ten zeerste betwijfelbaar dat de Belgische autoriteiten er zullen niet in slagen om in geval van 

terugkeer binnen een dergelijk korte termijn een geldig inreisvisum af te leveren en de verzoekende 

partij in staat zou zijn om nadien nog tijdig naar België af te reizen om het huwelijk te kunnen laten 

voltrekken. 

 

Artikel 8 EVRM kan inderdaad niet als een vrijgeleide beschouwd worden om de bepalingen van de 

Vreemdelingenwet naast zich neer te leggen, maar de bepalingen van de Vreemdelingenwet kunnen 

evenmin als een vrijgeleide beschouwd worden om artikel 8 EVRM naast zich neer te leggen: in casu is 

het tijdsverloop van vijf maanden tussen het bevel en de (ongeldige) betekening daarvan niet aan de 

verzoekende partij verwijtbaar, terwijl het actueel gevolg geven daaraan niet bestaanbaar is met de 

voltrekking van het voorgenomen huwelijk binnen de in het burgerlijk recht bepaalde termijn. 

 

In dergelijke omstandigheden wordt artikel 8 EVRM wel degelijk geschonden, nu het naleven van het 

laattijdig betekende bevel en de herbevestiging daarvan het de facto de verzoekende partij onmogelijk 

maakt om nog binnen een redelijke termijn op een legale wijze te huwen in het Rijk. 

 

De beide bestreden beslissingen zijn bijgevolg nietig.” 

 

3.2. Uit bovenstaand betoog leidt de Raad net als de verwerende partij af dat verzoeker in een enig 

middel de schending beoogt op te werpen van: 

 

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

bestuurshandelingen;  

- de materiële motiveringsplicht;  

- artikel 8 van het EVRM.  

 

Verzoeker werpt tevens op dat er sprake is van machtsoverschrijding in het licht van artikel 81/1 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). 

 

3.3. Voor wat betreft de draagwijdte van de geschonden geachte bepalingen en beginselen kan worden 

verwezen naar de uiteenzettingen die verzoeker in dit verband geeft in zijn verzoekschrift. De eerste 

bestreden beslissing voldoet aan de vereisten van de formele motiveringsplicht zoals bedoeld in de 

artikelen 2 en 3 van de bovenvermelde wet van 29 juli 1991. Ze bevat immers duidelijk de juridische en 

feitelijke overwegingen waarop ze steunt en motiveert in het licht van artikel 8 van het EVRM. 

 

Een schending van de formele motiveringsplicht blijkt dan ook niet. 

 

3.4. Waar verzoeker de motieven van de eerste bestreden beslissing op inhoudelijk vlak bekritiseert, 

bekijkt de Raad het middel vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht.      

 

3.5. De Raad neemt er akte van dat verzoeker uitdrukkelijk in zijn verzoekschrift aangeeft: “De 

verzoekende partij betwist niet dat de termijn van het visum dat in zijn paspoort of in een daarmee 

gelijkgestelde reistitel werd aangebracht verstreken is zoals vermeld wordt in de bestreden beslissing.” 

 

3.6. Eerste punt van kritiek van verzoeker betreft de akte van betekening van de eerste bestreden 

beslissing. Verzoeker valt erover dat zij onderaan rechts niet de naam en de handtekening bevat van 

verzoeker en is van oordeel dat de eerste bestreden beslissing afgegeven of betekend werd door een 

derde partij die daartoe “prima facie” niet gemachtigd was. Tevens uit hij kritiek op het feit dat de eerste 

bestreden beslissing niet betekend werd op 24 januari 2019 maar op 12 juni 2019. 
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3.7. Allereerst dient te worden benadrukt dat de eerste bestreden beslissing werd getroffen door L.F., 

administratief deskundige, werkzaam bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Haar bevoegdheid om de 

bestreden beslissing te treffen staat niet ter discussie.   

 

3.8. Een betwisting inzake het regelmatig karakter van een betekening van een beslissing is slechts 

dienstig in het geval dat het ingediende beroep laattijdig voorkomt. Het wordt in casu niet betwist dat 

verzoeker onderhavig beroep tijdig heeft ingediend, zodat zijn betoog geen nietigverklaring van de 

eerste bestreden beslissing met zich mee kan brengen. Een eventueel gebrek in de betekening heeft 

immers geen invloed op het rechtmatig karakter van de genomen beslissing (RvS  21 maart 2005, nr. 

142.408). Verzoekers kritiek op de akte van betekening kan dan ook niet leiden tot de nietigverklaring 

van de eerste bestreden beslissing. De Raad gaat er dan ook niet verder op in.    

 

3.9. Blijkens het administratief dossier stuurt de burgerlijke stand van Leuven op 6 december 2018 “het 

dossier van het voorgenomen huwelijk” van verzoeker naar de verwerende partij. Meer bepaald maakte 

de burgerlijke stand van de stad Leuven op 6 december 2018 een “meldingsfiche van het voornemen 

van een vreemdeling in onwettig of precair verblijf om een huwelijk of een verklaring van wettelijke 

samenwoning af te sluiten” over aan de verwerende partij. De verwerende partij is derhalve op het 

ogenblik van het treffen van de bestreden beslissing wel degelijk op de hoogte van de huwelijksplannen 

van verzoeker. Wel werd blijkens het administratief dossier het “Bewijs ontvangst benodigde 

documenten aangifte huwelijk” die de termijn doet lopen waarbinnen de akte van huwelijksaangifte moet 

worden opgemaakt, pas opgesteld op 4 maart 2019. Verzoeker kan er echter geen nadeel van 

ondervinden dat de verwerende partij in de eerste bestreden beslissing reeds verwijst naar een 

ontvangstbewijs van een huwelijksaangifte en in dit verband motiveert in het licht van artikel 8 van het 

EVRM, minstens toont verzoeker dit niet aan. Het enkele gegeven dat de eerste bestreden beslissing 

dus anticipeert op een nog niet opgemaakt ontvangstbewijs van documenten in het kader van een 

huwelijksaangifte kan geen aanleiding geven tot de nietigverklaring ervan.  

 

3.10. De Raad stipt in dit verband nog aan dat niet blijkt en de verzoekende partij ook niet aantoont dat 

zij op het punt staat om op een gedwongen wijze te worden verwijderd van het grondgebied en niet in 

staat zal zijn om binnen de voorziene termijn het huwelijk te voltrekken. De Raad merkt in dit verband 

ook nog op dat de verzoekende partij zich ter terechtzitting onthoudt van elk commentaar inzake het 

verloop van het onderzoek naar een schijnhuwelijk waarvan ze in haar verzoekschrift gewag maakt en 

niet aantoont dat ze ondertussen de akte van huwelijksaangifte heeft verkregen en op trouwen staat. De 

verzoekende partij heeft ook niet gereageerd op de in de beschikking van 22 augustus 2019 met 

toepassing van artikel 39/62 van de Vreemdelingenwet gestelde vraag om alle inlichtingen en 

bescheiden over te maken aan de Raad met betrekking tot haar actuele situatie. Bovendien stond het 

de verzoekende partij vrij om al eerder zelf het grondgebied te verlaten en na het verkrijgen van de 

huwelijksaangifte, een visumaanvraag in te dienen met het oog op het voltrekken van een huwelijk zodat 

ze op een legale wijze kan huwen in België. De aanwezigheid van verzoeker op het Belgisch 

grondgebied is immers niet vereist om de huwelijksaangifte in bezit te krijgen. Er kan namelijk een 

gelegaliseerd schriftelijk bewijs voorgelegd worden waarin de afwezige partner instemt met de 

huwelijksaangifte (artikel 164/2, §2, 3° van het Burgerlijk Wetboek).   

 

3.11. Verzoeker geeft voorts een eigen interpretatie van de feiten die hebben geleid tot de eerste 

bestreden beslissing en de herbevestiging ervan doch die worden niet ondersteund door het administra-

tief dossier. Zo wordt de eerste bestreden beslissing niet betekend naar aanleiding van verzoekers 

gehoor en dat van zijn verloofde naar aanleiding van het bevolen onderzoek naar een schijnhuwelijk 

doch wel naar aanleiding van een huisbezoek waarbij verzoeker werd aangetroffen. Blijkens het 

administratief dossier kon het stadsbestuur van Leuven de eerste bestreden beslissing niet betekenen 

en deed ze een beroep op de politiezone Leuven omdat verzoeker niet inging op uitnodigingen van het 

stadsbestuur om langs te komen. Verzoeker kan dan ook bezwaarlijk vallen over het tijdsverloop tussen 

het treffen van de eerste bestreden beslissing en de betekening ervan en opperen dat dit niet aan hem 

te wijten was. De herbevestiging van de eerste bestreden beslissing kwam er blijkens het administratief 

dossier nadat verzoeker zich zelf kwam aanmelden bij de politiezone Leuven en deze laatste de 

verwerende partij contacteerde om instructies te krijgen aangaande een illegale vreemdeling die geen 

gevolg heeft gegeven aan een eerder betekend bevel om het grondgebied te verlaten.     

 

3.12. De eerste bestreden beslissing stelt, “Wat de vermeende schending van art. 8 EVRM betreft kan 

worden gesteld dat de terugkeer naar het land van herkomst of naar het land waar betrokkene een lang 

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

ten aanzien van het recht op een gezins-of privéleven. (...). Overeenkomstig de vaste rechtspraak van 
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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).” 

 

3.13. Met zijn theoretische beschouwingen over artikel 8 van het EVRM brengt verzoeker voormelde 

afwegingen niet aan het wankelen. Waar verzoeker opmerkt “dat het voorgenomen huwelijk volgens het 

Burgerlijk Wetboek binnen de zes maanden vanaf de aangifte dient voltrokken te zijn. Deze regeling is 

in casu niet (meer) bestaanbaar met het argument van de Minister dat een latere legale terugkeer naar 

België niet in disproportionaliteit zou zijn ten aanzien van het recht op een gezins- of privéleven. De 

termijn van onderzoek naar schijnhuwelijk zal verstrijken in de loop van augustus 2019. Indien de 

ambtenaar van de burgerlijke stand op basis daarvan zou besluiten tot de voltrekking van het huwelijk 

hebben de verloofden nog slechts een termijn van een maand om daarop in te gaan. Het is ten zeerste 

betwijfelbaar dat de Belgische autoriteiten er zullen niet in slagen om in geval van terugkeer binnen een 

dergelijk korte termijn een geldig inreisvisum af te leveren en de verzoekende partij in staat zou zijn om 

nadien nog tijdig naar België af te reizen om het huwelijk te kunnen laten voltrekken.” verwijst de Raad 

naar het gestelde in punt 3.10. De verzoekende partij kan dan ook niet gevolgd worden in haar betoog 

dat er een schending van artikel 8 van het EVRM dreigt omdat “het naleven van het laattijdig betekende 

bevel en de herbevestiging daarvan het de facto de verzoekende partij onmogelijk maakt om nog binnen 

een redelijke termijn op een legale wijze te huwen in het Rijk”. 

 

3.14. Voor zover dient te worden begrepen dat verzoeker een schending opwerpt van artikel 8 van het 

EVRM in het kader van een privéleven dient de Raad op te merken dat verzoeker dit privéleven nergens 

concretiseert en derhalve niet aantoont dat hij alhier een beschermenswaardig privéleven leidt in de zin 

van voormeld verdragsartikel.   

 

Het enig middel is ongegrond.   

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

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

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 
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