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 nr. 229 378 van 28 november 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat K. BLOMME 

Vredelaan 66 

8820 TORHOUT 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Russische nationaliteit te zijn, op 1 augustus 2019 

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

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

Migratie van 18 juli 2019 houdende een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 6 augustus 2019 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 10 september 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

3 oktober 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. VAN DEN BOSSCHE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat Y. VUYLSTEKE, die loco advocaat K. BLOMME verschijnt voor 

de verzoekende partij en van attaché N. ONRAET, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1 Op 18 oktober 2018 huwt de verzoekende partij in Rusland met de heer A. P., die in het bezit is van 

een identiteitskaart voor vreemdeling (C kaart). 

 

1.2 Op 21 december 2018 komt de verzoekende partij het Schengengrondgebied binnen. Zij is in het 

bezit van een visum type C, geldig van 20 december 2018 tot 13 januari 2019 voor een verblijf van 10 

dagen. 
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1.3 Ten laatste op 8 juli 2019 meldt de echtgenoot van de verzoekende partij zich aan bij de stad 

Roeselare voor de registratie van de huwelijksakte.  

 

1.4 Op 18 juli 2019 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en 

van Asiel en Migratie (hierna: de gemachtigde) een beslissing houdende een bevel om het grondgebied 

te verlaten (bijlage 13). Dit is de bestreden beslissing, die op 22 juli 2019 aan de verzoekende partij ter 

kennis werd gebracht en die luidt als volgt: 

 

“(...) De heer / mevrouw : 

naam en voornaam: l(...), M(...)  

geboortedatum: (...) 

geboorteplaats: /  

nationaliteit: Russische Federatie 

 

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 : 

 

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 zij recht had op een verblijf van 

10 dagen vanaf 21/12/2018 (datum binnenkomst). Bijgevolg is het regelmatig verblijf van betrokkene nu 

verstreken. 

Bovendien geeft het buitenlands huwelijk betrokkene niet automatisch recht op verblijf. 

Het feit dat betrokkene zwanger is of intussen reeds bevallen is, geeft haar evenmin automatisch recht 

op verblijf. 

Het feit dat betrokkene hier verblijft bij haar partner (niet EU - onderdaan) en dat zij binnenkort een 

gezamenlijk pasgeboren kind (eveneens niet EU - onderdaan) hebben, geeft haar evenmin automatisch 

recht op verblijf. Het feit dat betrokkene gescheiden wordt van haar partner en hun minderjarig kind is 

van tijdelijke duur: de nodige tijd om haar situatie te regulariseren teneinde reglementair België binnen 

te komen. Betrokkene kan trouwens eveneens haar kind tijdelijk meenemen naar het land van herkomst 

of naar het land waar zij een lang verblijf geniet. 

Bovendien werd er geen aanvraag artikel 10 ingediend. 

Er mag niet uit het oog worden verloren dat haar kind zich, gelet op de jonge leeftijd nog gemakkelijk 

kan aanpassen aan een andere leefomgeving (EHRM 12 juli 2012, nr. 54131/10, § 90). Nergens blijkt 

dat een scheiding van de vertrouwde omgeving een verstorend effect zal hebben op haar kind en dat dit 

tegen zijn belangen zou ingaan. Gelet op haar precair verblijf in België dringt de vaststelling zich ook op 

dat het verblijf in België zelf niet stabiel is te beschouwen. 

Er moet ook worden benadrukt dat hoewel het belang van het kind een primordiaal karakter heeft, het 

daarom nog geen absoluut karakter heeft. Bij de afweging van de verschillende op het spel staande 

belangen, neemt het belang van het kind een bijzondere plaats in. Die bijzondere plaats maakt het 

evenwel niet onmogelijk om eveneens rekening te houden met andere belangen (GwH 7 maart 2013, nr. 

30/2013; RVV, nr. 152.980 van 21 september 2015; EHRM 12 juli 2012, nr. 54131/10, § 90). 

 

Er werd ook geen verlengingsaanvraag in functie van de zwangerschap of van het reeds pasgeboren 

kind ingediend. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

 

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 

Vreemdelingenbetwistingen 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 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 

 

2.1.1 In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 7 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), van de materiële motiveringsplicht 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). 

 

Zij zet in haar verzoekschrift het volgende uiteen:  

 

“De bestreden beslissing ontbeert elke draagkrachtige motivering. 

 

In casu wordt geargumenteerd: (...) 

 

In de bestreden beslissing wordt dan verder geargumenteerd dat het visum verstreken is en zowel het 

buitenlands huwelijk als de zwangerschap of de geboorte van een kind kunnen beletten dat zij haar 

aanvraag in het land van herkomst dient in te dienen om reglementair België binnen te komen. 

 

Deze argumentatie houdt evenwel in gene mate rekening met het feit dat verzoekster destijds wel 

degelijk reglementair België is binnengekomen, maar door haar verregaande zwangerschap en 

ondertussen de geboorte van haar kind in de totale onmogelijkheid is om naar het land van herkomst 

terug te reizen. 

 

Dat niet verwacht kan worden dat verzoekster haar kind van enkele dagen oud mee neemt naar het land 

van herkomst en dan nog te voet, of met de auto, aangezien het gezien de zeer jonge leeftijd van het 

kind totaal onmogelijk is om dit met het vliegtuig te vervoeren. 

 

In theorie kan het dan wel zo zijn dat zij zich naar het land van herkomst moet begeven, in de realiteit is 

dit hic et nunc totaal onmogelijk, en DVZ kan niet voorhouden dat zij van het één en ander niet op de 

hoogte was dit gezien het feit dat er expliciet wordt geargumenteerd dat noch het huwelijk noch de 

zwangerschap noch de geboorte van een kind kan leiden tot regelmatig verblijf. 

 

In de bestreden beslissing wordt verder erkend dat het belang van het kind een primordiaal karakter 

heeft, maar vervolgens wordt het zonder meer aan de kant geschoven omwille van “andere belangen”, 

zonder te verduidelijken welke deze belangen zouden zijn en zonder te argumenteren waarom deze 

belangen zouden primeren op het belang van het nochtans nog zeer jonge kind. 

 

Het is duidelijk dat hier sprake is van een totaal overdreven eis tot terugkeer naar het land van herkomst 

om een aantal formaliteiten in orde te brengen, temeer ook moet gekeken worden naar het belang van 

het kind zelf, die zelf diens papieren in orde moet maken, en deze papieren in België in orde moeten 

gemaakt worden gezien het verblijf van de vader in België. 
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Er kan niet verlangd worden dat terwijl de papieren van het kind in orde gebracht worden in België, en 

waarvoor diens aanwezigheid in België vereist is, de moeder van het nog zeer jonge kind zou 

gescheiden worden om zelf haar papieren bij voorrang in orde te brengen, en waarbij zij gescheiden zou 

worden van het nog zeer jonge kind. 

 

Dit is in niemand zijn belang, minstens een totaal disproportionele eis, en er is geen enkel belang 

denkbaar dat hoger zou zijn dan het primordiaal belang van het kind dat zijn eigen papieren in orde 

moet krijgen, en waaromtrent er geen enkele concrete argumentatie door DVZ wordt ontwikkeld over 

wat dan wel dit hogere belang zou zijn. 

 

Bij dit alles mag niet vergeten worden dat er bovendien een procedure bezig is tot erkenning van het 

huwelijk van verzoekster en haar echtgenoot, procedure waarvoor het tevens aangewezen is dat 

verzoekster in België verblijft gezien het lopend onderzoek en de ondervraging van beide partners die er 

deel van uitmaakt. 

 

Verzoekster is zelf vragende partij om zo snel als mogelijk een beslissing te bekomen betreffende deze 

aanvraag, waarna er dan op deze basis ten spoedigste regelmatig verblijf tot de mogelijkheden behoort. 

 

Zij dient evenwel de procedure te volgen die inhoudt dat het O.M. advies zal verlenen en daartoe over 

een periode van 6 maand beschikt, periode gedurende dewelke zij niets meer kan doen dan afwachten. 

 

DVZ minstens het O.M. zijn er zelf oorzaak van door het aanslepen van deze procedure dat verzoekster 

tussentijds niet meer over een regelmatig verblijf beschikt en bij uitbreiding in de onmogelijkheid 

verkeert om thans nog het land te verlaten door deze hangende procedure, de geboorte van het kind en 

de noodzaak van het in orde brengen van de papieren van het kind in België gezien het verblijf van de 

vader in België. 

 

Dat er sprake is van manifeste schending van art. 8 EVRM in het geval verzoekster en diens gezin door 

het opleggen van een bevel om het grondgebied te verlaten voor lange tijd van elkaar gescheiden 

worden, hetgeen des te meer tegenaangewezen is gezien de lopende procedures, het belang van het 

nog zeer jonge kind en het verblijf van de partner in België. 

 

De materiële motiveringsplicht vereist dat de beslissing gesteund is op voldoende draagkrachtige 

motieven (P.M., “Le controle par Ie consiel d'Etat de la motivation des actes réglementaires”, noot onder 

R.v.St., 1 februari 1989, nr. 31.882, J.L.M.B., 1989, 55-560). In casu is dit niet het geval. 

 

Het is duidelijk dat het bevel om het grondgebied te verlaten, een duidelijk onderscheiden beslissing 

betreft. 

 

Er mag van verwerende partij uiteraard verwacht worden dat er niet op een vage en algemene wijze 

geantwoord wordt. 

 

Er kan en mag van verwerende partij bovendien verwacht worden dat zij een duidelijk onderscheiden 

administratieve beslissing niet zomaar verantwoordt met verwijzing naar een algemene 

standaardformulering doch zeer duidelijk de argumentatie dient aan te geven waarom zij deze 

administratieve beslissing heeft genomen in deze concrete situatie zoals deze van verzoekster, temeer 

deze uitermate verstrekkende gevolgen heeft niet enkel voor verzoekster maar tevens voor haar partner 

en haar nog zeer jonge kind die die van haar worden gescheiden indien zij effectief gedwongen wordt 

het land dient te verlaten. 

 

In casu dient er verder vastgesteld dat verzoekster een procedure tot erkenning van haar huwelijk is 

opgestart en thans in afwachting is van een beslissing op deze aanvraag en zij tussentijds in België 

dient te verblijven. 

 

Dat zij ondertussen bevallen is en verzoekster thans in procedure is en in afwachting van een antwoord 

in België dient te verblijven, is totaal niet in overeenstemming met het hier bestreden bevel om het 

grondgebied te verlaten. 

 

Deze informatie is van het allergrootste belang in het kader van het betekenen van een bevel om het 

grondgebied te verlaten al dan niet aangezien uiteraard aan een verzoekster niet zomaar een bevel kan 
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betekend worden aangezien daardoor niet alleen verzoekster maar ook haar kind en haar partner de 

dupe van de rekening dreigen te zijn in strijd met alle verdragrechtelijke regelen terzake. 

 

Een terugkeer naar het land van herkomst dreigt dan ook zeer nefaste gevolgen te hebben, niet enkel 

voor verzoekster, maar tevens voor haar familieleden aangezien deze in voorkomend geval voor lange 

tijd gescheiden zullen worden van haar. 

 

Het is algemeen wetenschapelijk aangenomen dat de eerste drie levensjaren van het allergrootste 

belang zijn voor een persoon zijn verdere ontwikkeling en een dergelijke scheiding van de moeder zal 

onmiskenbaar definitieve en zware gevolgen veroorzaken voor het nog zeer jonge kind, gevolgen die 

ten allen prijze dienen vermeden te worden en alleen om om deze reden dient het bevel vernietiged te 

worden.” 

 

2.1.2 De materiële motiveringsplicht houdt 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). De 

materiële motivering vereist met andere woorden dat voor elke administratieve beslissing rechtens 

aanvaardbare motieven met een voldoende feitelijke grondslag moeten bestaan. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) 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 na te 

gaan of deze overheid bij de beoordeling 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 (RvS 7 

december 2001, nr. 101.624). 

 

De voorgehouden schending van de materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van de 

bepaling waarop de bestreden beslissing steunt, met name artikel 7 van de vreemdelingenwet, waarvan 

de verzoekende partij eveneens de schending aanvoert en dat luidt als volgt: 

 

“Onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de minister of zijn 

gemachtigde of, in de in 1°, 2°, 5°, 9°, 11° of 12° bedoelde gevallen, moet de minister of zijn 

gemachtigde 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 : 

(...) 2° wanneer hij langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet 

in slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd; (...)” 

 

In casu betwist de verzoekende partij niet dat zij langer in het Rijk verblijft dan de termijn waartoe zij 

overeenkomstig artikel 6, eerste lid van de vreemdelingenwet gemachtigd was door het visum dat of de 

visumverklaring die in haar paspoort of daarmee gelijkgestelde reistitel werd aangebracht. Zij erkent 

zelfs dat zij in België is gebleven, ook al was haar regelmatig verblijf verstreken. De verzoekende partij 

gaat echter in op de motivering in de bestreden beslissing met betrekking tot haar buitenlands huwelijk, 

haar zwangerschap en de ondertussen tussengekomen geboorte van haar kind. Zij beroept zich hierbij 

tevens op artikel 8 van het EVRM. 

 

Het voormelde artikel 8 luidt 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.” 

 

De Raad herinnert eraan dat artikel 8 van het EVRM erop is gericht om het individu te beschermen 

tegen een willekeurige overheidsinmenging in het gezins- of privéleven.  
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Evenwel benadrukt de Raad dat het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor 

het gezins- en privéleven niet absoluut is. Inzake immigratie heeft het Europees Hof voor de Rechten 

van de Mens (hierna: het EHRM) bij diverse gelegenheden eraan 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 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; 

EHRM 26 maart 1992, Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43). 

Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo 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 (EHRM 

31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39). Met toepassing van een 

vaststaand beginsel van internationaal recht is het immers de taak van de Staat om de openbare orde te 

waarborgen en in het bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en het verblijf van 

niet-onderdanen te controleren (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga/België, 

§ 81; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, Cabales en 

Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67). 

 

Anderzijds, hoewel artikel 8 van het EVRM dus geen absoluut recht omvat en ongeacht of een verblijf 

wordt geweigerd dan wel beëindigd, zijn Verdragsluitende Staten er wel toe gehouden om, binnen de 

beleidsmarge waarover zij beschikken, een billijke afweging te maken tussen de concurrerende 

belangen van het individu en het algemeen belang (zie EHRM 28 juni 2011, Nuñez/Noorwegen, §§ 68-

69). In zaken die zowel op een gezinsleven als op immigratie betrekking hebben, zal de omvang van de 

negatieve dan wel positieve verplichtingen van een Verdragsluitende Staat in het kader van artikel 8 van 

het EVRM afhankelijk zijn van de individuele omstandigheden van de betrokken personen en het 

algemeen belang (EHRM 17 april 2014, Paposhvili/België, § 140). 

 

Zowel wanneer sprake is van een eerste vraag om toelating tot verblijf als wanneer het gaat om een 

weigering van een voortgezet verblijf, zijn de toepasselijke beginselen dezelfde en dient dezelfde 

kernvraag te worden beantwoord, met name of de Staat binnen haar beleidsmarge een billijke afweging 

gemaakt heeft tussen de concurrerende belangen van het individu en het algemeen belang (zie 

EHRM 28 juni 2011, Nuñez/Noorwegen, §§ 68-69).  

 

De beleidsmarge van Verdragsluitende Staten wordt overschreden wanneer Staten geen billijke 

afweging maken tussen het algemeen belang enerzijds, en het belang van het individu anderzijds. Of 

het nu een negatieve verplichting of een positieve verplichting betreft, in beide gevallen dienen de 

genomen maatregelen gerechtvaardigd en proportioneel te zijn. 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/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 zij kennis heeft of zou moeten hebben. De toepassing van 

de vreemdelingenwet moet aan de voorwaarden van artikel 8 van het EVRM worden getoetst (cf. RvS 

26 mei 2009, nr. 193.522). Er rust bijgevolg een onderzoeksplicht bij Verdragsluitende Staten: bij het 

nemen van een verblijfs- en/of verwijderingsbeslissing moeten steeds nauwgezet de individuele en 

concrete omstandigheden van een bepaald geval worden onderzocht in het kader van een billijke 

belangenafweging.  

 

In de eerste plaats moet worden nagekeken of er een gezins- en/of privéleven bestaat in de zin van het 

EVRM, vooraleer te onderzoeken of een verzoekende partij zich kan beroepen op artikel 8 van het 

EVRM. 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. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een gezins- of privéleven 

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). 

 

In casu beroept de verzoekende partij zich op een gezinsleven met haar partner met legaal verblijf in 

België en met het gezamenlijk kind dat ondertussen geboren zou zijn.  

 

De Raad wijst erop dat de bescherming die artikel 8 van het EVRM biedt, in beginsel hoofdzakelijk 

betrekking heeft op het kerngezin, zijnde gehuwden of partners in een stabiele de facto relatie en, 
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desgevallend, hun minderjarige kinderen (EHRM (GK) 9 oktober 2003, Slivenko/Letland, § 94). In de 

bestreden beslissing wordt niet betwist dat de verzoekende partij in het buitenland is gehuwd met de 

heer A. P. en dat zij bij hem verblijft. Uit het administratief dossier blijkt inderdaad dat de verzoekende 

partij en A. P. op 18 oktober 2018 in Rusland zijn gehuwd en tevens dat de heer A. P. in het bezit is van 

een identiteitskaart voor vreemdeling (C kaart). 

 

Met betrekking tot het minderjarige kind stelt de Raad vast dat administratief medewerker C. K. van de 

stad Roeselare op 8 juli 2019 aan de Dienst Vreemdelingenzaken meedeelde dat de verzoekende partij 

hoogzwanger was. In een e-mail van 16 juli 2019 deelde diensthoofd L. L. van de stad Roeselare dan 

weer mee dat de bevalling was voorzien voor begin augustus. Uit een interne nota van 18 juli 2019 blijkt 

inderdaad dat de Dienst Vreemdelingenzaken op de hoogte was van het gegeven dat de vermoedelijke 

bevallingsdatum begin augustus was. In de bestreden beslissing wordt uitdrukkelijk gemotiveerd over 

het feit dat de verzoekende partij zwanger of intussen reeds bevallen was, en over het (toekomstig) 

gezamenlijk pasgeboren kind. De Raad moet echter vaststellen dat de verzoekende partij niet aantoont 

dat zij enig belang heeft bij het betoog dat zij richt tegen de motivering van de bestreden beslissing met 

betrekking tot dit kind en haar betoog in het licht van artikel 8 van het EVRM aangaande dit kind en zijn 

belangen. Zoals de verwerende partij terecht opmerkt in haar nota met opmerkingen, voegt de 

verzoekende partij immers geen enkel bewijs toe dat zij is bevallen, of een geboorteakte, en vermeldt zij 

zelfs geen naam en geboortedatum. Bijgevolg legt de verzoekende partij geen enkel bewijs voor dat het 

begin augustus 2019 verwachte kind daadwerkelijk is geboren. Zij beperkt zich aldus tot loutere 

beweringen dat zij thans de moeder is van het gemeenschappelijk kind van haar en de heer A. P. 

Aangezien het bestaan van dit kind niet wordt aangetoond, is het betoog van de verzoekende partij met 

betrekking tot het belang van dit vermeende kind, tot haar onmogelijkheid terug te reizen naar het land 

van herkomst en tot de eventuele scheiding van de verzoekende partij met dit kind, louter hypothetisch. 

Dit betoog kan dan ook niet leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. De onderdelen 

van het eerste middel die betrekking hebben op dit kind, zijn zodoende onontvankelijk wegens gebrek 

aan belang, zodat de Raad erop niet verder kan en moet ingaan. Hetzelfde geldt voor de onderdelen 

van het eerste middel met betrekking tot de zwangerschap. De verzoekende partij houdt immers niet 

voor nog steeds zwanger te zijn. 

 

Met betrekking tot (het gezinsleven met) de echtgenoot van de verzoekende partij wijst de Raad erop 

dat in de bestreden beslissing wordt aangegeven dat het buitenlands huwelijk en het feit dat de 

verzoekende partij hier verblijft bij haar partner (niet-EU-onderdaan), haar niet automatisch recht op 

verblijf geeft. Ook geeft de gemachtigde aan dat de scheiding van haar partner van tijdelijke duur is, met 

name de nodige tijd om haar situatie te regulariseren, teneinde reglementair België binnen te komen. 

Ook wijst de gemachtigde erop dat geen “aanvraag artikel 10” werd ingediend. Verder in de bestreden 

beslissing gaat de gemachtigde nog specifiek in op artikel 8 van het EVRM. Deze verschillende 

onderdelen van de motivering van de bestreden beslissing worden door de verzoekende partij niet 

concreet betwist, zodat eraan op zich geen afbreuk wordt gedaan.  

 

De verzoekende partij voert in dit verband echter wel aan dat een procedure tot erkenning van het 

huwelijk bezig is, waarvoor het aangewezen is dat zij in België verblijft, gelet op het lopend onderzoek 

en de ondervraging van beide partners die ervan deel uitmaakt. Zij stelt dat de Dienst 

Vreemdelingenzaken, minstens het openbaar ministerie, er zelf oorzaak van zijn dat zij door het 

aanslepen van deze procedure tussentijds niet meer over een regelmatig verblijf beschikt en bij 

uitbreiding in de onmogelijkheid verkeert om thans nog het land te verlaten. Verder geeft zij nog aan dat 

zij in afwachting van een beslissing over haar aanvraag tot erkenning van haar huwelijk in België moet 

verblijven en dat zij en haar partner door het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten “de dupe 

van de rekening” dreigen te worden. Ten slotte voert de verzoekende partij nog aan dat er sprake is van 

een manifeste schending van artikel 8 van het EVRM, in het geval zij en haar gezin door het opleggen 

van een bevel om het grondgebied te verlaten voor lange tijd van elkaar worden gescheiden, hetgeen 

des te meer tegenaangewezen is gelet op de lopende procedures en het verblijf van de partner in 

België. Zij stelt dat de bestreden beslissing niet zomaar verantwoord mag worden met verwijzing naar 

een algemene standaardformulering, maar dat zeer duidelijk de argumentatie moet worden aangegeven 

waarom de bestreden beslissing in deze concrete situatie werd genomen, temeer omdat deze uitermate 

verstrekkende gevolgen heeft voor haar en haar partner die van haar wordt gescheiden. Volgens haar 

dreigt een terugkeer naar het land van herkomst voor haar en haar familieleden zeer nefaste gevolgen 

te hebben, aangezien deze in voorkomend geval voor lange tijd van haar zullen worden gescheiden. 

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij vooreerst niet aantoont op grond waarvan zij aanneemt dat 

het aangewezen of zelfs verplicht zou zijn dat zij in België verblijft tijdens de procedure tot erkenning van 
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het buitenlandse huwelijk. Bovendien blijkt uit het administratief dossier ook niet dat de procedure reeds 

zou zijn opgestart op het moment dat de verzoekende partij nog over een regelmatig verblijf beschikte, 

zoals zij in haar verzoekschrift lijkt voor te houden. In de reeds aangehaalde e-mail van 8 juli 2019 van 

administratief medewerker C. K. van de stad Roeselare aan de Dienst Vreemdelingenzaken wordt 

immers het volgende gesteld: “Betrokkene is België binnen gekomen op 21/12/2018 met een C-visum 

voor 10 dagen. Haar echtgenoot heeft zich bij ons aangemeld mbt de registratie van de huwelijksakte. 

Mevrouw is blijkbaar nog steeds in België en hoogzwanger.” Uit niets blijkt dat de echtgenoot van de 

verzoekende partij zich in de periode van tien dagen vanaf 21 december 2018 zou hebben aangemeld 

bij de stad Roeselare, maar dat de stad de Dienst Vreemdelingenzaken slechts meer dan een half jaar 

later, met name op 8 juli 2019, hiervan op de hoogte zou hebben gebracht. Ook elders uit het 

administratief dossier blijkt niet dat in de periode tussen 21 en 31 december 2018 een procedure tot 

erkenning van de buitenlandse huwelijksakte zou zijn opgestart. De verzoekende partij toont ook op 

geen enkele manier aan dit wel het geval zou zijn. Dit onderdeel van het betoog mist dan ook feitelijk 

grondslag. Hiermee kan de verzoekende partij bijgevolg niet aannemelijk maken dat de bestreden 

beslissing onjuist of kennelijk onredelijk gemotiveerd zou zijn. De verzoekende partij maakt ook niet 

duidelijk op welke manier sprake zou zijn van een standaardformulering. 

 

Verder wijst de verzoekende partij weliswaar op verstrekkende en nefaste gevolgen van de bestreden 

beslissing, maar zij zet niet uiteen op welke gevolgen zij dan wel doelt, los van het gegeven dat zij 

gescheiden zal worden van haar partner. Op deze (tijdelijke) scheiding wordt in de bestreden beslissing 

echter ingegaan. Hoger heeft de Raad reeds vastgesteld dat de verzoekende partij niet concreet op dit 

onderdeel van de motivering ingaat, zodat zij eraan geen afbreuk kan doen. Door louter te stellen dat 

deze scheiding in voorkomend geval lang zal zijn, toont zij op geen enkele manier aan op grond 

waarvan dit het geval zou zijn. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht in het licht van artikel 7 van de vreemdelingenwet 

wordt niet aannemelijk gemaakt.  

 

Met het bovenstaande, weinig concrete betoog kan de verzoekende partij ook niet aannemelijk maken 

dat de gemachtigde geen of een onvoldoende belangenafweging in het licht van artikel 8 van het EVRM 

zou hebben doorgevoerd. Een schending van het voormelde artikel 8 wordt dan ook niet aannemelijk 

gemaakt. 

 

Het eerste middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

2.2.1 In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 3 en 5 van 

het EVRM, van de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van de beginselen 

van behoorlijk bestuur. 

 

Zij zet in haar verzoekschrift het volgende uiteen: 

 

“De materiële motiveringsplicht vereist dat de beslissing gesteund is op voldoende draagkrachtige 

motieven (P.M., “Le controle par Ie conseil d'Etat de la motivation des actes réglementaires”, noot onder 

R.v.St., 1 februari 1989, nr. 31.882, J.L.M.B., 1989, 55-560). In casu is dit niet het geval. 

 

De motivering moet adequaat zijn en in evenredigheid met het belang van de beslissing. Zie ook J. 

VANDE LANOTTE en E. CERECHE, De motiveringsplicht van bestuurshandelingen, Brugge, Die Keure, 

1992, 11-12. 

 

Er blijkt ten genoege van recht dit dit niet gebeurd is in casu. 

 

Het is niet omdat verzoekster geen geldig paspoort heeft voorzien van een geldig visum dat om deze 

reden alleen al zou kunnen beslist worden tot bijkomend een verwijdering van het grondgebied. 

 

Er moet rekening gehouden worden met alle elementen van de zaak. 

 

Er is de situatie van diens andere gezinsleden die niet zomaar aan de kant kan geschoven worden 

zonder schending én van art. 8 EVRM én van art. 3 EVRM. 

 

Er wordt zomaar eenzijdig geponeerd in de hier bestreden beslissing alsof verzoekster naar het 

thuisland kan reizen, zonder hierbij rekening te houden met alle gekende gegevens in het dossier, en 
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waarbij er ook geen enkele zekerheid is dat moeder en kind niet voor langere duur van elkaar 

gescheiden zullen worden. 

 

In de hier aan de orde zijnde omstandigheden is het duidelijk dat de verwerende partij niet zomaar zich 

kan beroepen op standaardformulering om zomaar een bevel om het grondgebied te verlaten ten zijne 

laste te gaan betekenen. 

 

Er is sprake van een manifeste schending van de motiveringsplicht, art. 3 en 5 EVRM, het 

zorgvuldigheidsbeginsel, en de beginselen van behoorlijk bestuur door het feit dat zomaar het 

primordiaal belang van het kind wordt verworpen en gratuit geponeerd wordt alsof verzoekster zou 

kunnen terugkeren naar het land van herkomst om haar situatie te regulariseren. 

 

Door zomaar een bevel om het grondgebied te verlaten te gaan betekenen, worden de beginselen van 

behoorlijk bestuur ten zeerste geschaad. 

 

Deze schending van de beginselen der behoorlijk bestuur geldt des te meer aangezien er sprake is van 

een in hoofde van de partner van verzoekster van een langdurig verblijf in België zonder welkdanige 

problemen met politie of gerecht en de aanwezigheid van een zeer jong kind. 

 

Het schendt ten zeerste art. 7 VW dat thans zomaar een bevel om het grondgebied te verlaten wordt 

betekend zonder dat uitspraak werd gedaan over de ingeroepen humanitaire redenen, met alle nefaste 

gevolgen vandien. 

 

Het schendt de regels der fair play om hem nog voor er beslissing is tussengekomen inzake legaal 

verblijf en nog voorafgaand aan de beslissing betreffende de erkenning het huwelijk nu vlug een bevel 

om het grondgebied te verlaten te betekenen. 

 

Verzoekster dreigt thans nog voor zij desgevallend een positieve beslissing kan bekomen op haar 

aanvraag, gerepatrieerd te worden, hetgeen uiteraard niet strookt met het beginsel der fair play. 

 

Minstens dient de beslissing afgewacht te worden aangezien verzoekster bij een positieve beslissing 

hieromtrent, vrij snel over een verblijfstitel kan beschikken en alsdan niet meer zonder geldige 

verblijfstitel in België verblijft en dus het bevel om het grondgebied te verlaten, onmiddellijk haar 

uitwerking dient te verliezen. 

 

Anderzijds is er het vaststaand gegeven dat de papieren van het kind in België in orde gemaakt zullen 

dienen te worden, en dat van zodra het kind papieren heeft dit bijkomende procedurele mogelijkheden 

biedt voor verzoekster om een snelle regularisatie van haar verblijf te bekomen.” 

 

2.2.2 In de mate dat de verzoekende partij de schending aanvoert van “beginselen behoorlijk bestuur”, 

wijst de Raad erop dat een schending van “beginselen behoorlijk bestuur” niet kan worden aangevoerd, 

maar dat moet gepreciseerd worden van welk beginsel precies de schending wordt ingeroepen. Onder 

‘middel’ moet immers worden begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden 

rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden rechtshandeling wordt 

geschonden (RvS 17 december 2004, nr. 138.590; RvS 1 oktober 2004, nr. 135.618; RvS 4 mei 2004, 

nr. 130.972). Dit onderdeel van het tweede middel is dan ook slechts ontvankelijk in de mate dat de 

verzoekende partij verwijst naar concrete beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

Met betrekking tot de aangevoerde schending van artikel 5 van het EVRM, dat betrekking heeft op de 

vrijheidsberoving, zet de verzoekende partij niet uiteen – en de Raad ziet niet in – op welke manier deze 

bepaling relevant zou zijn in het licht van de bestreden beslissing, een bevel om het grondgebied te 

verlaten. In deze mate mist het tweede middel dan ook juridische grondslag. 

 

Met betrekking tot de ingeroepen schending van het zorgvuldigheidsbeginsel wijst de Raad erop dat dit 

beginsel de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden 

en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 

154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de administratie bij het nemen van 

een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige 

stukken. 
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In het kader van het tweede middel verwijst de verzoekende partij opnieuw naar het vermeende kind. 

Gelet op hetgeen de Raad in het kader van het eerste middel heeft vastgesteld, moet ook in het kader 

van het tweede middel worden vastgesteld dat de verzoekende partij geen belang heeft bij de 

onderdelen van het betoog die gestoeld zijn op de aanwezigheid van een recent geboren 

gemeenschappelijk kind van de verzoekende partij en haar partner. 

 

In de mate dat de verzoekende partij ook in het kader van het tweede middel verwijst naar haar partner 

met langdurig verblijf in België (en zonder “welkdanige” problemen met politie of gerecht), volstaat het te 

verwijzen naar de vaststellingen van de Raad in dit verband in het kader van het eerste middel. 

Bovendien maakt de verzoekende partij niet duidelijk op welke manier het relevant zou zijn voor de 

thans bestreden beslissing dat haar partner geen problemen met politie of gerecht zou hebben. 

 

In de mate dat de verzoekende partij stelt dat de regels der fair play geschonden worden door haar vlug 

een bevel om het grondgebied te verlaten te betekenen, voor er een beslissing is tussengekomen 

inzake legaal verblijf en nog voorafgaand aan de beslissing betreffende de erkenning van het huwelijk, 

benadrukt de Raad nogmaals dat in de bestreden beslissing wordt aangegeven dat geen “aanvraag 

artikel 10” werd ingediend. De verzoekende partij toont ook niet aan dat zij zulke of een andere 

verblijfsaanvraag zou hebben ingediend. Verder heeft de Raad in het kader van het eerste middel reeds 

vastgesteld dat de verzoekende partij niet duidelijk maakt waarom een procedure tot erkenning van een 

buitenlandse huwelijksakte zou verhinderen dat ten aanzien van een van de echtgenoten een bevel om 

het grondgebied te verlaten zou worden genomen. 

 

Met haar betoog kan de verzoekende partij niet aannemelijk maken dat de gemachtigde onzorgvuldig 

zou hebben gehandeld, of dat de bestreden beslissing onjuist of kennelijk onredelijk zou zijn 

gemotiveerd. 

 

Daar waar de verzoekende partij opnieuw verwijst naar artikel 8 van het EVRM en artikel 7 van de 

vreemdelingenwet, volstaat het te verwijzen naar hetgeen de Raad in dit verband in het kader van het 

eerste middel heeft vastgesteld. 

 

Ten slotte voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 3 van het EVRM, dat luidt als volgt: 

 

“Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende 

behandelingen of bestraffingen.” 

 

Deze bepaling bekrachtigt één van de fundamentele waarden van elke democratische samenleving en 

verbiedt in absolute termen folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen, ongeacht de 

omstandigheden en de handelingen van het slachtoffer (vaste rechtspraak: zie bv. EHRM 

21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 218). 

 

Het komt een verzoekende partij toe om een begin van bewijs te leveren van zwaarwegende gronden 

die aannemelijk maken dat zij bij verwijdering naar het land van bestemming zal worden blootgesteld 

aan een reëel risico op onmenselijke behandeling (zie EHRM 11 oktober 2011, Auad/Bulgarije, § 99, 

punt (b) en RvS 20 mei 2005, nr. 144.754). In dit geval wordt het bestaan van een reëel gevaar van een 

door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling beoordeeld op grond van de omstandigheden 

waarvan de verwerende partij kennis had of had moeten hebben op het ogenblik van de bestreden 

beslissing (cf. mutatis mutandis: EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 81; EHRM 30 oktober 1991, 

Vilvarajah en cons./Verenigd Koninkrijk, § 107; EHRM 20 maart 1991, Cruz Varas en cons./Zweden, §§ 

75-76). De gemachtigde moet een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek doen van de gegevens die wijzen 

op een reëel risico van een door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling (EHRM 21 januari 2011, 

M.S.S./België en Griekenland, §§ 293 en 388). 

 

De verzoekende partij zet in het kader van het tweede middel geenszins uiteen dat sprake zou zijn van 

zwaarwegende gronden die aannemelijk maken dat zij bij verwijdering naar het land van bestemming 

zal worden blootgesteld aan een reëel risico op onmenselijke behandeling, laat staan dat zij hiervan een 

begin van bewijs levert. Een schending van artikel 3 van het EVRM wordt dan ook niet aannemelijk 

gemaakt. 

 

Het tweede middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 
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2.3.1 In een derde middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 8 van het EVRM, 

van artikel 3 juncto artikel 13 van het EVRM en van de materiële motiveringsplicht. 

 

Zij zet in haar verzoekschrift het volgende uiteen: 

 

“Het Hof van Justitie was van oordeel in een arrest van 17 februari 2009 dat betreffende de toekenning 

van subsidiaire bescherming het niet langer nodig is om aan te tonen dat er sprake is van een 

persoonlijke bedreiging als de aanvraag wordt teruggestuurd, doch het reeds voldoende is om een 

algemener risico en een willekeurig geweld in het land van herkomst aan te tonen. 

 

Door verwerende partij diende dus nagegaan te worden tot een onderzoek van alle elementen die 

relevant zijn. 

 

Meer bepaald diende verwerende partij zich ervan te vergewissen dat verzoekende partij geen enkel 

risico, op een mensonterende behandeling zal ondergaan wanneer zij zou terugkeren naar het land van 

herkomst. 

 

Dat door het automatisch afleveren van een bevel om het grondgebied te verlaten er manifest 

schending aan de orde is van art. 3 EVRM. 

 

Dat het automatisch afleveren van een bevel om het grondgebied te verlaten maakt dat de enige 

beoordeling die dient te gebeuren, dient te gebeuren door verwerende partij. 

 

Indien deze beoordeling niet is gebeurd, dan levert dit manifeste schending op van art. 3 EVRM juncto 

art. 13 EVRM. 

 

Dat deze schending bovendien wordt aangevuld met een schending van art. 8 ERVM (zie hoger). 

 

Door het Europees Hof van de Rechten van de Mens werd herhaaldelijk geoordeeld dat verdragsstaten 

en de betrokken nationale rechters indringend (“independent and rigorous”) moeten toetsen of er sprake 

is van een risico van een behandeling in strijd met art. 3 EVRM. 

 

Uit de motivering dient te blijken dat een werkelijk onderzoek terzake is gebeurd en dat er dus geen 

mogelijke schending van art. 3 EVRM aan de orde kan zijn. 

 

In casu blijkt dit geenszins uit de motivering, wel integendeel, werd er geen enkel onderzoek terzake 

gedaan en dus ook niet gemotiveerd hieromtrent 

 

Dat in elk geval nooit de actuele situatie van het land van herkomst is onderzocht ge worden alvorens 

een beslissing te nemen of minstens dit niet blijkt uit de motivering.” 

 

2.3.2 In de mate dat de verzoekende partij verwijst naar een arrest van het Hof van Justitie met 

betrekking tot de subsidiaire bescherming, laat zij na uiteen te zetten op welke manier deze rechtspraak 

relevant zou zijn in het licht van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Verder houdt de verzoekende partij voor dat het automatisch afleveren van een bevel om het 

grondgebied te verlaten een manifeste schending is van artikel 3 van het EVRM, dat uit de motivering 

moet blijken dat een werkelijk onderzoek is gebeurd en dat er dus geen mogelijke schending van het 

voormelde artikel 3 aan de orde kan zijn, en dat in elk geval nooit de actuele situatie van het land van 

herkomst is onderzocht alvorens een beslissing te nemen, minstens dat dit niet blijkt uit de motivering. 

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij, zoals in het kader van het tweede middel, ook in het kader 

van het derde middel geen enkel concreet element naar voren brengt dat in het licht van artikel 3 van 

het EVRM relevant zou kunnen zijn, laat staan dat zij hiervan een begin van bewijs voorbrengt. De 

verzoekende partij maakt dan ook niet duidelijk welk belang zij heeft bij haar kritiek dat geen werkelijk 

onderzoek zou zijn gebeurd naar een mogelijke schending van deze bepaling. 

 

Met betrekking tot de verwijzing naar artikel 8 van het EVRM wijst de Raad op zijn vaststellingen in dit 

verband in het kader van het eerste en tweede middel. 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 12 

In de mate dat de verzoekende partij de schending aanvoert van artikel 13 van het EVRM wijst de Raad 

erop dat deze bepaling, gelet op de inhoud en het doel van de rechtsregel, niet dienstig kan worden 

opgeworpen zonder ook de bepaling van hetzelfde verdrag aan te duiden waarvan de schending een 

effectief rechtsmiddel vereist. De verzoekende partij roept de schending in van de artikelen 3, 5 en 8 van 

het EVRM, maar hoger werd reeds vastgesteld dat zij geen schending van deze artikelen aantoont. 

 

Een schending van artikel 3 juncto artikel 13 van het EVRM en van de materiële motiveringsplicht wordt 

niet aannemelijk gemaakt. 

 

Het derde middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

2.4 De verzoekende partij heeft geen gegrond middel aangevoerd dat kan leiden tot de nietigverklaring 

van de bestreden beslissing. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel aangevoerd dat kan leiden tot de nietigverklaring van 

de bestreden beslissing. 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.  

 

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 achtentwintig november tweeduizend 

negentien door: 

 

mevr. I. VAN DEN BOSSCHE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS I. VAN DEN BOSSCHE 

 


