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 nr. 228 794 van 14 november 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  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 Ivoriaanse nationaliteit te zijn, op 12 juli 2019 heeft 

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

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

24 juni 2019 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 25 juli 2019 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 11 september 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

4 oktober 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat M. MUTOMBO - 

SAMPERMANS verschijnt voor de verzoekende partij, en van advocaat C. MUSSEN, die loco 

advocaten C. DECORDIER & T. BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 20 juni 2017 vraagt de verzoekende partij een visum kort verblijf aan bij de Franse autoriteiten. 

 

1.2. Op 27 juni 2017 nemen de Franse autoriteiten een positieve beslissing aangaande de aanvraag 

vermeld in punt 1.1. 

1.3. Het aan de verzoekende partij toegekende visum is geldig van 28 juni 2017 tot 28 juli 2017, voor 

een periode van dertig dagen. 
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1.4. Op 25 juli 2017 wordt er door de stad Tienen een aankomstverklaring opgesteld waarbij de 

verzoekende partij toegelaten wordt tot een verblijf tot 28 juli 2017. 

 

1.5. Op 3 oktober 2017 wordt door de stad Tienen een meldingsfiche voorgenomen huwelijk tussen de 

verzoekende partij en dhr. D.R., van Belgische nationaliteit, opgesteld.  

 

1.6. Op 21 februari 2018 verleent de procureur des Konings een negatief advies inzake het 

voorgenomen huwelijk. 

 

1.7. Op 12 maart 2018 weigert de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Tienen het 

voorgenomen huwelijk te voltrekken. Tegen voormelde beslissing verklaart de verzoekende partij 

beroep te hebben aangetekend bij de Rechtbank van Eerste Aanleg Vlaams-Brabant, afdeling Leuven, 

sectie, familie en jeugd. Bij vonnis van voormelde rechtbank werd het beroep, eveneens volgens de 

verklaringen van de verzoekende partij, ongegrond verklaard. De verzoekende partij stelt in het 

verzoekschrift dat hiertegen hoger beroep werd aangetekend. Uit de stukken van het administratief 

dossier blijkt dat de voornoemde zaak wordt vastgesteld om te pleiten op de terechtzitting van 17 

december 2019 bij het Hof van Beroep in Brussel.  

 

1.8. Op 24 juni 2019 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en 

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

bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

De heer / mevrouw : 

 

(…) 

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 het visum vervallen is sedert    

29/07/2017. Bijgevolg is het regelmatig verblijf van betrokkene nu verstreken.    Bovendien werd de 

voltrekking van het voorgenomen huwelijk geweigerd.    Ook het feit dat betrokkene samenwoont met 

haar partner geeft haar niet automatisch recht op verblijf.    Rekening houdend met alle bovenstaande 

elementen kan er bijgevolg besloten worden dat deze    verwijderingsmaatregel gerechtvaardigd is en 

dat de verwijdering niet in strijd is met het artikel 74/13    van de wet van 15 december 1980 (waarin 

staat dat de minister of zijn gemachtigde bij het nemen van een    beslissing tot verwijdering rekening 

moet houden met het hoger belang van het kind, het gezins- en    familieleven en de 

gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land).    

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

land    van herkomst of naar het land waar betrokkene(n) een lang verblijf geniet(en), om op een later 

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

een gezins of    privéleven.  

In zijn arrest (nr. 27.844) dd. 27.05.2009 stelt de Raad voor Vreemdelingbetwistingen het    volgende: 

"De Raad wijst er verder op dat artikel 8 van het EVRM niet als een vrijgeleide kan beschouwd    worden 

dat betrokkene(n) zou toelaten de bepalingen van de vreemdelingenwet naast zich neer te leggen."    

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

een tijdelijke scheiding om zich in regel te stellen met de immigratiewetgeving niet kan beschouwd 
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worden    als een schending van artikel 8 van het EVRM (RvS 22 februari 1993, nr. 42.039; RvS 20 juli 

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

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 74/13 van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet) en van artikel 8 van het Europees 

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te 

Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM). 

 

De verzoekende partij zet haar enig middel uiteen als volgt: 

 

“1. 

Artikel 74/13 van de wet van 15 december 1980 stelt dat de minister of zijn gemachtigde bij    het nemen 

van een beslissing tot verwijdering rekening dient te houden met het hoger    belang van het kind, het 

gezin- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken    onderdaan van een derde land.    

Artikel 8 E.V.R.M. voorziet in de bescherming van het privé-, familie en gezinsleven. 

2. 

Verzoekster is momenteel woonachtig in België en dit samen met de heer D. (…). De heer D. (…) en 

verzoekster hebben ruim 3,5 jaar een feitelijke relatie dewelke zij wensten te    bevestigen door middel 

van een huwelijk. Door verzoekster en de heer D. (…) werd een huwelijksaangifte gedaan bij de 

ambtenaar    van de Burgerlijke stand van de stad Tienen op 3 oktober 2017. Op 12 oktober 2017 werd    

verzoekster ervan op de hoogte gebracht dat de huwelijksvoltrekking op verzoek van de procureur des 

Konings werd uitgesteld met een termijn van maximum 3 maanden. Vervolgens werd op 31 januari 2018 

een ongunstig advies uitgebracht. Op 12 maart 2018 werd verzoekster in kennis gesteld van de 

beslissing van de ambtenaar van de Burgerlijke stand van de stad Tienen om het huwelijk niet te 

voltrekken. Tegen deze weigeringsbeslissing werd hoger beroep aangetekend. De vordering werd 

ontvankelijk doch ongegrond verklaard bij vonnis d.d. 5 november 2018. Verzoekster, die werkelijk 

wenst te huwen met de heer D. (…), heeft ook tegen dit vonnis hoger beroep aangetekend. Het bevel 

d.d. 24 juni 2019 om het grondgebied te verlaten bevat volgende motivatie: "Volgens het overgemaakte 

paspoort en visum van betrokkene blijkt dat het visum vervallen is sedert 29/07/2017. Bijgevolg is het 

regelmatig verblijf van betrokkene nu verstreken. Bovendien werd de voltrekking van het voorgenomen 

huwelijk geweigerd. Ook het feit dat betrokkene samenwoont met haar partner geeft haar niet    

automatisch recht op verblijf." De beslissing wordt met andere woorden grotendeels gesteund op het feit 

dat de huwelijksaanvraag van verzoekster werd geweigerd. Er wordt gemakkelijkheidshalve geen 

rekening gehouden met het beroep dat door verzoekster tegen deze beslissing werd aangetekend.    De 

uitspraak is voorzien eind 2019.         

 

In het bestreden bevel houdt met onterecht voor dat het bevel geen schending zou inhouden van het 

artikel 8 E.V.R.M. Thans zou de verplichte terugkeer van verzoekster een ernstige invloed op haar leven    

hebben. Bovendien merkt verzoekster op dat er nog geen definitieve beslissing werd genomen    

aangaande haar huwelijksaanvraag. Verzoekster woont reeds jaren in België samen met de heer D. (…) 

en samen hebben zij een leven opgebouwd. De terugkeer van mevrouw D. (…) zou disproportionele 

schade veroorzaken: bovendien is het nemen van deze beslissing kort voor het tussen te komen    

arrest disproportioneel.” 

 

2.2. Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt:  

 

“1. Eenieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie.  

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.”  

 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van 

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met louter goede wil of 

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

primeert op de bepalingen van de Vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210 029), is het de 
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taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek 

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

hebben. 

 

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

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

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

belang van de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de 

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/privéleven hier te lande en anderzijds het 

algemeen belang van de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het 

handhaven van de openbare orde. 

 

Deze maatstaf impliceert dat de Raad niet de bevoegdheid bezit om zijn eigen beoordeling in de plaats 

te stellen van die van de administratieve overheid. Bijgevolg kan de Raad niet zelf de belangenafweging 

doorvoeren (cf. RvS 26 januari 2016, nr. 233.637; RvS 26 juni 2014, nr. 227.900). 

 

Het waarborgen van een recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven, veronderstelt het 

bestaan van een privé- en/of familie- en gezinsleven dat beschermingswaardig is onder artikel 8 van het 

EVRM. 

 

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

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

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

of er al dan niet sprake is van een gezinsleven dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de 

bestreden beslissing is genomen (cf. EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 21; EHRM 31 oktober 

2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 13 februari 2001, Ezzoudhi/Frankrijk, § 25). 

 

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

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

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

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

feitenkwestie is. 

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet waarvan de verzoekende partij tevens de schending aanvoert, 

luidt als volgt: 

 

“Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land.” 

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet voorziet uitdrukkelijk dat bij het nemen van een beslissing tot 

verwijdering de minister of zijn gemachtigde rekening houdt met het hoger belang van het kind, het 

gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land. 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet weerspiegelt in deze zin hogere rechtsnormen, zoals deze 

onder meer voortvloeien uit artikel 8 van het EVRM.  

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet vormt de omzetting van artikel 5 van richtlijn 2008/115/EG over 

gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van 

derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven, op 16 december 2008 door het Europees 

Parlement en de Raad vastgesteld (cf. Pb.L. 24 december 2008, afl. 348,98.)  

 

Het gegeven dat artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet in beginsel voorziet in een gebonden 

bevoegdheid tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten stelt de verwerende partij niet vrij 

van deze verplichting, haar opgelegd door de Europese wetgever. Er kan worden aangenomen dat de 
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verplichting opgelegd in artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet ook net tot doel heeft te vermijden dat 

vreemdelingen worden uitgewezen in strijd met hogere rechtsnormen, situatie waarin de gebonden 

bevoegdheid niet meer geldt. 

 

2.3. De verzoekende partij stelt dat zij momenteel woonachtig is in België met dhr. D., dat zij ruim 3,5 

jaar een feitelijke relatie hebben en dit wensten te bevestigen door een huwelijk. Dit huwelijk werd 

geweigerd door de ambtenaar van de burgerlijke stand en het beroep hiertegen werd verworpen bij 

vonnis van 5 november 2018. Tegen voormeld vonnis tekende de verzoekende partij hoger beroep aan. 

Zij wijst erop dat zij reeds jaren samen in België wonen en samen een leven hebben opgebouwd. Zij 

meent dat de bestreden beslissing grotendeels gesteund is op het feit dat haar huwelijksaanvraag werd 

geweigerd en dat er geen rekening wordt gehouden met het beroep dat zij aantekende tegen deze 

beslissing, dat een uitspraak voorzien is voor eind 2019. Zij meent dat een verplichte terugkeer thans 

een ernstige invloed zou hebben op haar leven en disproportionele schade zou veroorzaken en zij merkt 

op dat er nog geen definitieve beslissing werd genomen aangaande haar huwelijksaanvraag. Tot slot 

meent de verzoekende partij dat het nemen van de bestreden beslissing kort voor het tussen te komen 

arrest disproportioneel is.  

 

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

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

 

In de bestreden beslissing wordt geoordeeld dat de voltrekking van het voorgenomen huwelijk werd 

geweigerd en dat ook het feit dat de verzoekende partij samenwoont met haar partner haar niet 

automatisch recht op verblijf geeft.  

 

Het EHRM oordeelt dat het begrip ‘gezin’ niet beperkt is tot relaties die gebaseerd zijn op het huwelijk 

maar ook andere de facto gezinsbanden kan omvatten waar de partners samenleven buiten een 

huwelijk (EHRM 2 november 2010, Şerife Yiğit/Turkije (GK), § 94).  

 

De banden tussen de partners dienen voldoende hecht en effectief beleefd te zijn. 

 

Om te bepalen of een relatie een voldoende standvastigheid heeft om te worden gekwalificeerd als 

‘gezinsleven’ in de zin van artikel 8 EVRM, kan rekening worden gehouden met een aantal factoren, 

waaronder het al dan niet samenwonen, dat de aard en duur van de relatie en het al dan niet uiten van 

toewijding/engagement ten aanzien van elkaar, bijvoorbeeld door samen kinderen te hebben (EHRM 20 

juni 2002, Al-Nashif/Bulgarije, § 112; EHRM 8 januari 2009, nr. 10606/07, Joseph Grant v. Verenigd 

Koninkrijk, par. 30). 

 

Daadwerkelijk fysiek samenwonen/samenleven kan een belangrijk element zijn maar is niet 

determinerend, wel het voorhanden zijn van voldoende hechte feitelijke banden, hetgeen door andere 

elementen kan worden aangetoond.  

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij zich beperkt tot de loutere bewering dat zij een relatie heeft 

met een Belgische onderdaan en met hem samenwoont, doch deze relatie geenszins verder toelicht, 

noch hiervan stavingstukken voorlegt. Dergelijke elementen blijken ook niet uit het administratief 

dossier. De verzoekende partij toont dan ook niet aan dat er sprake is van voldoende hechte en effectief 

beleefde banden tussen haar en haar Belgische partner. Uit het louter samenwonen van de 

verzoekende partij met haar beweerde partner kan geen voldoende hechte en effectief beleefde banden 

tussen partners afgeleid worden. Ook uit een wens te huwen kunnen dergelijke banden tussen partners 

niet worden afgeleid. De intentie tot huwen leidt er niet toe dat aangetoond is dat er sprake is van een 

beschermingswaardig gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM. Hierbij dient te worden 

opgemerkt dat op het ogenblik van de bestreden beslissing de verzoekende partij en haar partner nog 

niet gehuwd zijn en dat, zoals in de bestreden beslissing wordt gemotiveerd, de voltrekking van het 

voorgenomen huwelijk werd geweigerd. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de 

ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Tienen de voltrekking van het voorgenomen huwelijk 

geweigerd heeft gelet op het negatief advies van het Parket en bij toepassing van artikel 146bis van het 

Burgerlijk Wetboek. Voormeld artikel bepaalt dat er geen huwelijk is wanneer, ondanks de gegeven 

formele toestemmingen tot het huwelijk, uit een geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie van 

minstens één van de echtgenoten kennelijk niet is gericht op het tot stand brengen van een duurzame 

levensgemeenschap, maar enkel op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden 

aan de staat van gehuwde. De verzoekende partij geeft zelf aan dat het beroep tegen voormelde 

beslissing werd verworpen door de Rechtbank van Eerste Aanleg op 5 november 2018. Er blijkt aldus 
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niet dat er sprake is van een beschermingswaardig gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM. 

Uit de weigering van het voltrekken van het voorgenomen huwelijk, waarnaar verwezen wordt in de 

bestreden beslissing en die zich in het administratief dossier bevindt, blijken een aantal zeer duidelijke 

contra-indicaties voor het aannemen van een effectief beleefde gezinssituatie in de zin van artikel 8 van 

het EVRM. Het feit dat de verzoekende partij en haar partner samenwonen doet geen afbreuk aan 

voormelde vaststellingen. Een gezamenlijke verblijfplaats toont op zich nog geen oprechte en effectief 

beleefde partnerrelatie in de zin van artikel 8 van het EVRM aan, zodat het niet kennelijk onredelijk is dit 

gegeven niet te beschouwen als indicatie van een gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM. Het 

komt de verzoekende partij toe om, gelet op de contra-indicaties in het administratief dossier, met 

concrete elementen het bestaan van een gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM aan te tonen. 

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

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

precieze wijze het bestaan van het door haar ingeroepen gezinsleven aan te tonen, alsook de wijze 

waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden. De verzoekende partij blijft hierin, zoals blijkt uit 

wat voorafgaat, volkomen in gebreke. De Raad wijst er op dat de verzoekende partij niet aantoont dat zij 

een werkelijk gezinsleven onderhoudt met haar partner. De Raad merkt op dat de verzoekende partij 

geenszins aantoont dat de relatie die zij onderhoudt met dhr. D. een beschermingswaardig gezinsleven 

in de zin van artikel 8 van het EVRM uitmaakt. Zij beperkt zich tot de loutere stelling dat zij een feitelijke 

relatie heeft met haar Belgische partner. Deze stelling wordt niet verder geconcretiseerd of onderbouwd 

met bewijskrachtige stukken. Uit de stukken van het administratief dossier blijken voorts vooral contra-

indicaties, doch geen elementen die wijzen op een duurzame en hechte relatie in die mate dat er sprake 

is van een beschermingswaardig gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM. Het bestaan van 

een beschermingswaardig gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM op het ogenblik van het 

nemen van de bestreden beslissing wordt dan ook geenszins aannemelijk gemaakt.  

 

Gezien de verzoekende partij geenszins aantoont dat er sprake is van duurzame banden met haar 

partner, en dit ook niet blijkt uit het administratief dossier, maakt zij evenmin een privéleven gebaseerd 

op deze relatie, aannemelijk. 

 

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

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

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

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

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

8 van het EVRM is.  

 

2.5. Wat het samenwonen betreft, wijst de Raad er nog op dat het samenwonen hoe dan ook de 

verzoekende partij niet automatisch een recht op verblijf geeft, zoals door de verwerende partij terecht 

wordt gemotiveerd in de bestreden beslissing. Dienvolgens kan bezwaarlijk worden gesteld dat er in 

hoofde van de staat een positieve verplichting bestaat om het recht op een gezinsleven van de 

verzoekende partij te handhaven. De tijdelijke scheiding met het oog op het vervullen van de 

noodzakelijke formaliteiten ter voldoening van de wettelijke bepalingen, verstoort het gezinsleven van de 

verzoekende partij niet in die mate dat er sprake kan zijn van een schending van artikel 8 EVRM (EHRM 

19 februari 1996, Gul/Zwitserland, 22 EHRR 228). De verwerende partij kon dan ook in het licht van 

artikel 8 van het EVRM terecht motiveren dat het feit dat de verzoekende partij samenwoont met haar 

partner haar niet automatisch recht op verblijf geeft, dat een terugkeer naar haar land van herkomst, om 

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

recht op een gezins- en privéleven, dat artikel 8 van het EVRM niet als vrijgeleide kan beschouwd 

worden dat de verzoekende partij zou toelaten de bepalingen van de Vreemdelingenwet naast zich neer 

te leggen en dat bovendien 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.  

 

Betreffende het betoog dat een verplichte terugkeer een ernstige invloed op haar leven zou hebben, 

stelt de Raad vast dat de verzoekende partij deze stelling geenszins concretiseert. Zij toont dan ook 

geenszins in concreto aan dat voormelde motieven in strijd zijn met artikel 8 van het EVRM of artikel 

74/13 van de Vreemdelingenwet.  

 

2.6. De verzoekende partij lijkt voorts van mening dat er sprake is van een disproportionaliteit daar er 

nog geen definitieve beslissing werd genomen betreffende haar huwelijksaanvraag en de bestreden 

beslissing genomen werd kort voor het tussen te komen arrest. De verzoekende partij betoogt dat de 

verwerende partij geen rekening heeft gehouden met het beroep dat door haar werd ingesteld.  



  

 

 

RvV  X - Pagina 7 

 

De Raad wijst erop dat zelfs indien de weigeringsbeslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand 

nog niet definitief zou zijn geworden, dit niet verhindert dat de gemachtigde rekening houdt met deze 

beslissing. Een overheidsbeslissing wordt immers vermoed wettig te zijn op grond van het beginsel van 

“le privilège du préalable”. De enkele overtuiging van de verzoekende partij dat de akte onwettig is stelt 

haar niet vrij van de verplichting om zich hieraan te onderwerpen. 

 

Uit het administratief dossier blijkt immers dat de huwelijksvoltrekking werd geweigerd omdat de 

ambtenaar van burgerlijke stand vaststelde dat het voorgenomen huwelijk niet was gericht op het 

aangegaan van een duurzame verbintenis tussen de partners maar op het verwerven van een 

verblijfsrecht. Het is niet in strijd met artikel 8 van het EVRM of artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet 

om omtrent het gezinsleven van de verzoekende partij te wijzen op het feit dat er geweigerd werd het 

huwelijk te voltrekken. Gelet op het feit dat met het voorgehouden gezinsleven van de verzoekende 

partij rekening werd gehouden en hieromtrent werd gemotiveerd, toont de verzoekende partij niet aan 

dat de verwerende partij rekening diende te houden met het loutere feit dat tegen het vonnis van 5 

november 2018, waarbij het beroep tegen de beslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand 

ongegrond werd verklaard, een beroep werd ingediend. Zoals reeds uiteengezet werd, wordt een 

overheidsbeslissing immers vermoed wettig te zijn op grond van het beginsel van “le privilège du 

préalable”. De enkele overtuiging van de verzoekende partij dat de akte onwettig is stelt haar niet vrij 

van de verplichting om zich hieraan te onderwerpen. Het louter indienen van een beroep tegen het 

vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg, doet geen afbreuk aan het feit dat de gemachtigde zich 

wel degelijk mocht steunen op de beslissing tot weigering van de voltrekking van het voorgenomen 

huwelijk. 

 

In zoverre de verzoekende partij ter terechtzitting voorhoudt dat haar persoonlijke verschijning gevraagd 

werd, beperkt zij zich tot een loutere bewering waarvan zij geen enkel stavingstuk voorlegt. Ook uit de 

stukken van het administratief dossier blijkt niet dat haar persoonlijke verschijning wordt gevraagd. 

Bovendien blijkt niet dat de in casu bestreden beslissing een wezenlijke invloed heeft op de mogelijkheid 

van de verzoekende partij en haar partner om de reeds ingestelde procedure verder te zetten. De 

verzoekende partij kan zich in deze procedure immers laten vertegenwoordigen door haar advocaat 

waarvan mag worden verwacht dat hij bij machte is haar belangen naar behoren te verdedigen. De 

Raad merkt ook op dat de wettelijke bepalingen inzake vorderingen die betrekking hebben op het 

huwelijk zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek, niet ressorteren onder de gevallen waarin krachtens 

het Gerechtelijk Wetboek een persoonlijke verschijning verplicht is. De verzoekende partij 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 haar raadsman laat vertegenwoordigen.  

 

Bovendien, indien later zou blijken dat de voormelde beslissing behept is met een onwettigheid en er 

geen reden meer is om zich te verzetten tegen het voorgenomen huwelijk, dan kan de verzoekende 

partij nog steeds het Belgische grondgebied betreden met het oog op het voorgenomen huwelijk vermits 

het thans bestreden bevel geen absoluut verbod inhoudt om het Belgische grondgebied te betreden. In 

de bestreden beslissing wordt in de zin ook gemotiveerd dat een terugkeer naar het land van herkomst 

om op een later tijdstip legaal naar België terug te keren, niet in disproportionaliteit staat met het recht 

op een gezins- en privéleven. 

 

Gelet op voormelde vaststellingen maakt de verzoekende partij niet aannemelijk dat de verwerende 

partij gehouden was uitdrukkelijk rekening te houden met en te motiveren over het beroep dat zij had 

ingesteld tegen het vonnis van 5 november 2018. Evenmin toont de verzoekende partij aan, gelet op 

voormelde vaststellingen, dat het nemen van de bestreden beslissing kort voor het tussen te komen 

arrest, disproportioneel is. Hierbij wijst de Raad er bovendien op dat de bestreden beslissing dateert van 

24 juni 2019. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de voornoemde zaak wordt 

vastgesteld om te pleiten op de terechtzitting van 17 december 2019 bij het Hof van Beroep in Brussel. 

Er kan dan ook bezwaarlijk gesproken worden van het nemen van de bestreden beslissing ‘kort’ voor de 

voorziene uitspraak.  

 

2.7. Geheel ten overvloede wijst de Raad er tot slot nog op dat de verzoekende partij niet aantoont dat 

haar vermeende partner in de onmogelijkheid zou verkeren haar te vergezellen naar of te bezoeken in 

het land van herkomst, noch dat zij geen contact kunnen onderhouden via de moderne 

communicatiemiddelen. Zij toont geenszins aan dat het voor haar partner onmogelijk zou zijn haar naar 

land van herkomst of gewoonlijk verblijf te vergezellen en aldaar zijn leven, samen met de verzoekende 

partij, opnieuw op te bouwen of verder te zetten. De loutere wens om in België hun gezinsleven verder 
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te zetten doet aan voormelde vaststellingen geen afbreuk. De Raad wijst erop dat artikel 8 van het 

EVRM immers niet zo kan worden geïnterpreteerd dat het voor een staat de algemene verplichting 

inhoudt om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk verblijf te 

respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan. In dit verband merkt de Raad 

op dat het een kenmerk is van een grensoverschrijdende relatie dat één van de partners in een land 

moet gaan leven waarin hij niet is opgegroeid en/of mindere banden heeft dan de andere partner en/of 

mindere banden heeft in vergelijking met het land van verblijf of nationaliteit. De verzoekende partij voert 

geen concrete hinderpalen aan om het voorgehouden gezinsleven elders te voeren.  

 

2.8. Een schending van artikel 8 van het EVRM is dus niet aannemelijk gemaakt, net zomin als een 

miskenning van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet om dezelfde redenen: de verzoekende partij 

toont immers niet aan dat er sprake is van een gezins- of privéleven waarmee de verwerende partij in de 

bestreden beslissing geen of onvoldoende rekening heeft gehouden of waar omtrent de verwerende 

partij (uitgebreider) had moeten motiveren.  

 
2.9. Wat betreft de overige elementen van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet toont de verzoekende 

partij niet aan dat deze in casu van toepassing zouden zijn.  

 

2.10. Een schending van artikel 8 van het EVRM, noch van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet 

wordt aannemelijk gemaakt. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

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

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

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

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

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

4. Kosten 

 

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

partij. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

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

 

Artikel 2 

 

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

 

 

 

 

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

door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN N. VERMANDER 

 


