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 nr. 227 322 van 10 oktober 2019 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. VANTIEGHEM 

Hulstboomstraat 30 

9000 GENT 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging, thans 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 Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 9 maart 2018 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 19 februari 2018 tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

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 4 juni 2019 met toepassing van artikel 39/73 van voormelde wet. 

 

Gelet op het verzoek tot horen van 18 juni 2019. 

 

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 B. VANTIEGHEM, die 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. Onderzoek van het beroep 

 

1.1. Verzoekster voert in het eerste en enige middel van haar verzoekschrift aan: “Schending artikel 7 

eerste lid Vw en artikel 27 Vw in samenhang met artikel 8 EVRM en artikel 7 handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie en artikel 12 EVRM en artikel 9 van het handvest van de 

grondrechten van de EU en in samenhang met artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 
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uitdrukkelijke motivering der bestuurshandelingen en het beginsel van behoorlijk bestuur in het 

specifieke geval het zorgvuldigheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel en schending van artikel 2 

omzendbrief betreffende de gegevensuitwisseling tussen de ambtenaren van de burgerlijke stand en de 

dienst vreemdelingenzaken ter gelegenheid van een huwelijksaangifte of een verklaring wettelijke 

samenwoning van een vreemdeling in illegaal verblijf dd. 23 september 2013.” 

 

1.2. Overeenkomstig artikel 39/73, §2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingen-

wet) werd aan de partijen bij beschikking van 4 juni 2019 de grond meegedeeld waarop de kamer-

voorzitter zich steunt om te oordelen dat het beroep door middel van een louter schriftelijke procedure 

kan worden verworpen. In deze beschikking werd het volgende gesteld: 

 

“De bestreden beslissing betreft een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

Het eerste en enige middel lijkt, in zoverre ontvankelijk, ongegrond. 

 

Verzoekster werpt de schending op van de formele motiveringsplicht. In de motivering van de bestreden 

beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, met name artikel 7, eerste lid, 1°, van de 

Vreemdelingenwet. Tevens worden de feitelijke overwegingen weergegeven in de bestreden beslissing. 

Er wordt gesteld dat de verzoekende partij niet in het bezit is van een geldig visum op het moment van 

haar arrestatie. Verder wordt er vermeld dat verzoekster een verklaring van wettelijke samenwoning 

heeft afgelegd met de heer M.K.B. en wordt een afweging gemaakt aangaande verzoeksters relatie met 

deze persoon in het licht van artikel 8 van het EVRM. Verzoekster acht deze motivering “nogal 

summier”, doch hiermee wordt geen schending van de formele motiveringsplicht aangetoond. Waar 

verzoekster opwerpt dat “met geen woord gerept wordt” over artikel 12 van het EVRM en artikel 9 van 

het Handvest, merkt de Raad op dat hij niet inziet waarom het bestreden bevel had moeten motiveren 

hierover, gelet op wat hieronder wordt uiteengezet. Een schending van de formele motiveringplicht blijkt 

dan ook niet. Waar verzoekster inhoudelijke kritiek uit op de motivering, wordt het middel verder vanuit 

het oogpunt van de materiële motivering onderzocht. 

 

Verzoekster werpt de schending op van artikel 8 van het EVRM en van artikel 7 van het Handvest en 

beroept zich op een gezinsleven met haar partner, de heer M.K.B, die van Sierra Leoonse nationaliteit is 

en een onbeperkt verblijfsrecht heeft in België. Verzoekster voert aan dat zij de motivering van de 

bestreden beslissing een “onvolledige en niet correcte weergave van de feiten” acht. Zij zet uiteen dat 

de verwerende partij artikel 8, lid 2 van het EVRM niet op een correcte wijze leest en hangt haar betoog 

hieraan vast. Vooreerst wordt erop gewezen dat, in tegenstelling tot wat verzoekster beweert, geen 

onderzoek dient te geschieden aan de hand van artikel 8, tweede lid van het EVRM of er sprake is van 

een inmenging in het gezinsleven. Het betreft in dit geval immers een eerste binnenkomst. Verzoekster 

toont voorts niet aan waarom haar private belangen zwaarder moeten doorwegen dan het algemeen 

belang van de Belgische overheid, dat bestaat uit het handhaven van de verblijfsreglementering. 

Verzoeksters belangen bestaan er in se in verder op onwettige wijze in België te kunnen verblijven bij 

haar partner, alhoewel zij niet in het bezit is van een geldig visum en er een onderzoek schijnwettelijke 

samenwoning werd gestart. Inzake immigratie heet het EHRM er bij diverse gelegenheden aan 

herinnerd dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het 

grondgebied van een Staat, waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM 

9 oktober 2003, Slivanko/Letland (GK), § 115; EHRM 24 juni 2014, Ukaj/Zwitserland, § 27). Artikel 8 

EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene verplichting inhoudt 

om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de Staat voor gemeenschappelijk verblijf te 

respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 2006, 

Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 10 juli 2014, Mugenzi/Frankrijk, § 43), noch 

om het recht op een bepaalde verblijfstitel te garanderen (EHRM 16 december 2014, Chbihi Loudoudi 

en a./België, § 135). De verdragsstaten hebben het recht, op grond van een vaststaand beginsel van 

internationaal recht en ongeacht de verplichtingen die voor hen van verdragen voortvloeien, met 

inbegrip van het EVRM, de toegang, het verblijf en de verwijdering van niet-onderdanen te controleren 

(EHRM 26 juni 2012, Kurić en a./Slovenië (GK), § 355; zie ook EHRM 3 oktober 2014, 

Jeunesse/Nederland (GK), § 100). In dat opzicht beschikt de Staat dan ook over een 

beoordelingsmarge en is de Staat aldus gemachtigd om de voorwaarden voor de binnenkomst, het 

verblijf en de verwijdering van niet-onderdanen vast te leggen. Daarenboven dient er in het bijzonder op 

te worden gewezen dat de bestreden beslissing geen absoluut verbod inhoudt om het Rijk binnen te 

komen. Eenmaal terug in Italië, alwaar verzoekster blijkens de gegevens beschikbaar in het 

administratief dossier over een onbeperkt verblijfsrecht beschikt, staat het haar vrij de geëigende 
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procedure op te starten teneinde op wettige wijze in België te kunnen verblijven. Uit de vaste 

rechtspraak van de Raad van State blijkt dat een tijdelijke scheiding geen schending uitmaakt 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). Ook het EHRM heeft in deze aangegeven dat staten het recht hebben om van 

vreemdelingen die een verblijfsrecht of verblijfsmachtiging wensen op hun grondgebied, te vereisen dat 

zij een passende aanvraag indienen in het buitenland. Staten hebben geen verplichting om 

vreemdelingen het resultaat van de behandeling van hun aanvraag op hun grondgebied te laten 

afwachten (EHRM, 9 oktober 2012, nr. 33917/12, Djokaba Lambi Longa vs. Nederland, par. 81; en 

EHRM, 3 oktober 2014, nr. 12738/10, Jeunesse vs. Nederland, par. 101). In afwachting van een 

regelmatige terugkeer kan verzoekster contact houden met mijnheer M.K.B. via de moderne 

communicatiemiddelen. Verzoekster werpt op dat het “als een paal boven water staat” dat zij en haar 

partner al gedurende bijna 2 jaar samenwonen. Zij werpt de schending op van artikel 12 van het EVRM 

en van artikel 9 van het Handvest van de grondrechten van de EU en stelt dat “het voor haar door de 

penetratie van de verwerende partij ontzegd wordt om een gezin te stichten met haar partner”. Zij acht 

het motief in de bestreden beslissing dat zij kan terugkeren naar haar land van herkomst 

“disproportioneel” en “niet deugdelijk”. Verzoekster werpt op dat haar partner ernstig ziek is en geen 

toegang zou hebben tot Nigeria of Sierra Leone. Zij brengt aan dat het instituut van de wettelijke 

samenwoning niet in Nigeria of in Sierra Leone, het land van herkomst van haar partner, bestaat. 

Daargelaten de vraag of artikel 12 van het EVRM en artikel 9 van het Handvest ook op de wettelijke 

samenwoning van toepassing zijn, merkt de Raad vooreerst op dat er niet wordt vereist van de partner 

van verzoekster dat hij België verlaat. Voorts merkt de Raad op dat de bestreden beslissing op zich 

verzoekster niet verhindert om in het huwelijk te treden of een verklaring van wettelijke samenwoning 

aan te gaan en een gezin te stichten. Verzoekster kan, zoals hierboven al gezegd werd, terugkeren naar 

Italië, waar zij over een onbeperkt verblijfsrecht beschikt, om aldaar haar wettelijke terugkeer naar 

België te regelen. Derhalve is het zelfs niet vereist dat verzoekster terugkeert naar haar land van 

herkomst. Een schending van artikel 8 of 12 van het EVRM en van de spiegelbepalingen in het 

Handvest (artikel 7 en 9 van het Handvest) lijkt niet te zijn aangetoond. Voorts merkt de Raad op dat 

alhoewel artikel 7, 1° van de Vreemdelingenwet verwijst naar “meer voordelige bepalingen in een 

internationaal verdrag”, dit niet inhoudt dat ipso facto geen bevel mag worden getroffen indien er sprake 

is van een relatie van twee jaar. Verzoekster gaat in haar verzoekschrift niet dieper in op het motief van 

de bestreden beslissing dat zij niet in het bezit is van een geldig visum om het moment van haar 

arrestatie, waardoor dit overeind blijft.  

 

Waar verzoekster verwijst naar artikel 2 van de omzendbrief van 17 september 2013 betreffende de 

gegevensuitwisseling tussen 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, merkt de Raad vooreerst op dat de vermelde omzendbrief 

enkel betrekking heeft op de gedwongen uitvoering van een bevel, wat in casu niet het geval is. Verder 

wijst de Raad erop dat omzendbrieven geen dwingende regels kunnen toevoegen aan de wet en dat 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). De bewering van verzoekster dat een inbreuk is gepleegd 

op een norm die is opgenomen in een omzendbrief kan derhalve op zich niet leiden tot de vaststelling 

dat de bestreden beslissing onwettig is. Derhalve wordt ook geen schending aangetoond van het 

vertrouwensbeginsel.  

 

Verzoekster laat na uiteen te zetten op welke wijze artikel 27 van de Vreemdelingenwet geschonden 

werd door de bestreden beslissing, waardoor dit middelonderdeel onontvankelijk lijkt.” 

  

1.3. Verzoekster richt op 18 juni 2019 een schrijven aan de Raad, waarin zij verzoekt te worden 

gehoord. Door een verzoek tot horen in te dienen, maakt verzoekster kenbaar het niet eens te zijn met 

de in de beschikking opgenomen grond (zij wordt overeenkomstig artikel 39/73, §3 van de 

Vreemdelingenwet immers geacht in te stemmen met deze grond wanneer zij niet vraagt om te worden 

gehoord). In dit kader dient te worden benadrukt dat het verzoeken om een hoorzitting om alsnog haar 

visie kenbaar te maken de enige functie van het verzoek tot horen is (cf. RvS 26 juni 2013, nr. 224.092; 

Wetsontwerp van 6 december 2010 houdende diverse bepalingen (II), Memorie van toelichting, Parl.St. 

Kamer, 2010-2011, nr. 53 0772/001, 25) en dat, voor zover in dit verzoek meer wordt aangevoerd dan 

dat, hiermee geen rekening moet worden gehouden omdat het niet de vorm kan aannemen van een 

bijkomende memorie waarop de Raad dient te antwoorden (cf. RvS 22 november 2018, nr. 13.065 (c)). 

Bovendien strekt het verzoek tot horen er niet toe verzoekster ter terechtzitting de mogelijkheid te geven 

onvolkomenheden in het verzoekschrift of – in voorkomend geval – de synthesememorie, hetzij deze 
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waarop in de beschikking overeenkomstig artikel 39/73, §2 van de Vreemdelingenwet precies wordt 

gewezen, hetzij andere, alsnog recht te zetten. 

 

1.4. In het proces-verbaal van terechtzitting van 19 september 2019 staat het volgende vermeld: “De 

voorzitter zet de gronden uiteen van de beschikking die het voorwerp uitmaakt van de vraag om te 

worden gehoord. De verzoekende partij stelt dat zij het belang bij haar beroep behoudt omdat, indien de 

bestreden beslissing niet zou worden vernietigd, een situatie kan ontstaan waarbij meerdere bevelen om 

het grondgebied te verlaten in het rechtsverkeer aanwezig zijn, wat aanleiding kan geven tot het 

opleggen van een inreisverbod. De voorzitter wijst erop dat het belang bij het beroep niet in vraag wordt 

gesteld en vraagt de verzoekende partij of zij zich thans nog in België ophoudt. De verzoekende partij 

bevestigt haar aanwezigheid op het grondgebied en vervolgt dat er ook sprake is van een schending 

van het vertrouwensbeginsel. Zij maakt gewag van “richtlijnen” – meer bepaald verwijst zij naar een 

omzendbrief van 23 september 2013 – die stellen dat vreemdelingen die in België wensen te huwen of 

een wettelijke samenwoning wensen af te sluiten niet mogen worden uitgewezen, terwijl zij zich in deze 

situatie bevindt en haar desondanks het bevel werd gegeven om het grondgebied te verlaten. De 

verwerende partij onderschrift de gronden van de beschikking, verwijst naar haar nota en benadrukt dat 

de verzoekende partij in Italië een verblijfsrecht geniet.” 

 

1.5. Zoals ter terechtzitting reeds werd meegedeeld wordt het belang van verzoekster bij de nietigver-

klaring van de bestreden beslissing niet in vraag gesteld. Verzoeksters betoog daarover is dan ook niet 

relevant. Door opnieuw te hameren op de inhoud van de omzendbrief van 23 september 2013 en gewag 

te maken van een schending van het vertrouwensbeginsel in dit verband, brengt verzoekster de 

beschikking niet aan het wankelen waar deze stelt, “dat de vermelde omzendbrief enkel betrekking heeft 

op de gedwongen uitvoering van een bevel, wat in casu niet het geval is. Verder wijst de Raad erop dat 

omzendbrieven geen dwingende regels kunnen toevoegen aan de wet en dat 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). De bewering van verzoekster dat een inbreuk is gepleegd op een norm die 

is opgenomen in een omzendbrief kan derhalve op zich niet leiden tot de vaststelling dat de bestreden 

beslissing onwettig is. Derhalve wordt ook geen schending aangetoond van het vertrouwensbeginsel.” 

Verzoekster stelt zelf dat ze nog in België aanwezig is en werd dus tot nog toe vrijgesteld van een 

gedwongen uitvoering van het bevel om het grondgebied te verlaten zoals de omzendbrief het stelt. In 

de omzendbrief staat nergens te lezen dat er geen bevel om het grondgebied te verlaten wordt verstrekt 

als er een verklaring van wettelijke samenwoonst werd afgelegd. De overtuiging van verzoekster dat er 

in dat geval geen bevel om het grondgebied te verlaten kan worden gegeven omdat het niet kan worden 

uitgevoerd, kan bezwaarlijk afbreuk doen aan de wettelijke grondslag van het bevel om het grondgebied 

te verlaten, met name artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet. De Raad stelt ten slotte vast dat 

verzoekster helemaal niet ingaat op wat voor het overige nog kan worden gelezen in de beschikking.    

   

1.6. Verzoekster brengt geen elementen aan die ertoe leiden anders te oordelen dan wat reeds in 

voornoemde beschikking van 4 juni 2019 werd aangegeven. De inhoud van de beschikking blijft dan ook 

overeind. 

 

Het eerste en enig middel is, in zoverre ontvankelijk, ongegrond. 
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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, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 


