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 nr. 230 968 van 9 januari 2020 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. KIRSZENWORCEL 

Louizalaan 207 / 13 

1050 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Braziliaanse nationaliteit te zijn, op 

25 september 2019 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

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

26 augustus 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 23 oktober 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

18 november 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat D. KIRSZENWORCEL, die verschijnt voor de verzoekende 

partij en van advocaat M. DUBOIS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 26 augustus 2019 treft de gemachtigde van de bevoegde minister ten aanzien van de verzoekster 

een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Het betreft de thans bestreden beslissing. Zij werd aan de verzoekster, onder de vorm van een bijlage 

13, ter kennis gebracht op 10 september 2019 en is als volgt gemotiveerd: 

 

“(…) 

De heer / mevrouw :  
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naam en voornaam: D. S., C.  

geboortedatum: (…) 1969  

geboorteplaats: M.  

nationaliteit: Brazilië  

 

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 vrijgesteld van de visumplicht die langer in het Rijk verblijft dan de maximale duur 

van 90 dagen op een periode van 180 dagen voorzien in artikel 20, Uitvoeringsovereenkomst van 

Schengen of er niet in slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd;  

 

(…) 

 

Aan de hand van het paspoort kan betrokkene niet bewijzen dat zij de 90 dagen op 180 dagen 

gerespecteerd heeft: de inreisstempel van Portugal is onleesbaar.  

 

Bovendien geeft het feit dat betrokkene samenwoont met haar partner haar niet automatisch recht op 

verblijf.  

 

Ook de intentie om te huwen geeft betrokkene niet automatisch recht op verblijf.  

 

Het feit dat betrokkene gescheiden wordt van haar partner is van tijdelijke duur: de nodige tijd om haar 

situatie te regulariseren teneinde reglementair België binnen te komen.  

 

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 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). 

(…)” 
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2. Over de rechtspleging 

 

2.1. De rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) is van 

inquisitoriale aard. Naar analogie met de rechtspleging voor de Raad van State dient er bovendien op te 

worden gewezen dat de rechtsvordering voor de Raad niet is gericht tegen bepaalde personen of 

overheden die de beslissing namen of wier situatie erdoor wordt bepaald, maar tegen de bestreden 

rechtshandeling als dusdanig. De Raad duidt dan ook ambtshalve, op zicht van de bestreden beslissing, 

die overheid als verwerende partij aan die het best geplaatst is om de wettigheid van de beslissing te 

verdedigen. Hij is hiertoe niet gebonden door de verwerende partij(en), zoals aangeduid door de 

verzoekende partij (R. STEVENS, 10. De Raad van State, 1. Afdeling bestuursrechtspraak, Brugge, die 

Keure, 2007, nrs. 58-74).  

 

In casu dient te worden vastgesteld dat de aangevochten beslissing is genomen door een gemachtigde 

van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. Hierover bestaat in 

wezen geen betwisting. De verzoekster duidt in haar inleidende verzoekschrift tevens de stad Vilvoorde 

aan als tegenpartij. De stad Vilvoorde is evenwel niet de overheid die de bestreden beslissing heeft 

genomen, die hierin inhoudelijk is tussengekomen of die in deze over enige bevoegdheid beschikte om 

deze beslissing te nemen. De verzoekster uit in haar eerste middel weliswaar een kritiek omtrent het 

optreden van de diensten van de stad Vilvoorde, doch, zoals reeds opgemerkt, is de rechtsvordering 

voor de Raad enkel gericht op de aangevochten rechtshandeling. Wat het onderzoek van de wettigheid 

van de aangevochten rechtshandeling betreft, acht de Raad het niet nodig dat de stad Vilvoorde tevens 

als verwerende partij wordt betrokken in huidig voorliggende zaak. Deze overheid is vreemd aan het 

nemen van de thans bestreden beslissing en er blijkt niet dat deze overheid in het kader hiervan een 

voor vernietiging vatbare handeling heeft gesteld of een dermate grote rol in het beslissingsproces heeft 

gespeeld dat zij het onderzoek door de Raad in belangrijk mate kan vooruithelpen. 

 

2.2. Aan de verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan. 

 

2.3. De verzoekster heeft de griffie van de Raad, overeenkomstig artikel 39/81, vierde lid, van de wet 

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

verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet), er tijdig van in kennis gesteld dat zij 

geen synthesememorie wenst neer te leggen.  

 

Dienvolgens wordt de procedure verder gezet conform artikel 39/81, eerste lid, van de 

vreemdelingenwet. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel voert de verzoekster de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 

juli 1991), van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, van de omzendbrief van 17 december 2013, van 

de hoorplicht, van de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het 

redelijkheidsbeginsel. 

 

Het eerste middel wordt als volgt toegelicht: 

 

“De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft 

tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid een 

beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te 

stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet verplichten de overheid ertoe in 

de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen 

en dit op een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende" impliceert dat de opgelegde motivering in rechte 

en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing.  

Het dossier werd niet zorgvuldig onderzocht. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan het bestuur de 

verplichting op om 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 zorgvuldigheidsbeginsel bij de feitenvinding vereist dat het bestuur slechts na een behoorlijk 

onderzoek van de zaak en met kennis van alle relevante gegevens een beslissing mag nemen (RvS 23 

februari 2004, nr. 128 424).  



  

 

 

 

RvV  X - Pagina 4 

 

Tweede verwerende partij heeft verschillende obstakels gezet om verzoekster huwelijksaangifte te 

beletten:  

-Eerst op 3/07, ze hebben enkele kopies aanvaardt (sic) en het dossier werd ter behandeling 

opzijgelegd.  

-Ze kregen een document (zie bijlage) "INLICHTINGSBLAD" met datum aangifte en huwelijksdatum. De 

kandidaat denkt dat dit een huwelijksaangifte is.  

- Op 4/09 kreeg verzoekster een brief (zie bijlage) van dienst Burgerzaken van tweede verwerende partij 

met afspraak op 10/09 om te melden dat" FOD binnenlandse zaken; dienst vreemdelingenzaken heeft 

een beslissing genomen in uw dossier".  

 

Ze dachten dat er een beslissing in haar huwelijksdossier was en toen werd ze niet naar Burgerzaken 

maar naar dienst vreemdelingzaken gestuurd om de bestreden beslissing in ontvangst te nemen. Dat 

was op 10/09/2019 maar de beslissing was al geantidateerd op 26/08 als datum van betekening.  

 

-de geantidateerde bestreden beslissing met datum 26/08  

 

Nochtans in hun briefwisseling geven ze toe dat (zie bijlage en hieronder):  

 

De : BURGERLIJKE STAND <BURGERLIJKE.STANDSvilvoorde.be>  

Envoyé : mercredi 25 septembre 2 019 09:24  

A : 'd(...)@telenet.be' <d(…)@telenet.be>; BURGERLIJKE STAND 

<BURGERLIJKE.STAND@viIvoorde.be>  

Objet : RE: huwelijksaangifte D (…) com20190924  

 

Geachte,  

 

Hier worden 2 zaken door mekaar gehaald. De afspraak op 10/09 bij het team Burgerlijke Stand was om 

de aangifte van een voorgenomen huwelijk te volbrengen. Betrokkenen hadden op dat moment niet de 

nodige documenten bij en hebben daarom een nieuwe afspraak gekregen op 17/09.  

Nu zijn zij op 10/09 ook langs mijn collega's van team Vreemdelingenzaken gegaan waar mevrouw 

inderdaad een bevel om het grondgebied te verlaten heeft gekregen.  

 

Tweede verwerende partij doet alles om hun huwelijk te vertragen en beletten !  

 

Bovendien de omzendbrief van 17 september 2013 voorziet een tijdelijke bescherming tegen 

gedwongen verwijdering.(Omzendbrief betreffende de gegevensuitwisseling tussen de 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 

(publicatie 23/09/2013)  

 

De bescherming tegen gedwongen verwijdering geldt vanaf de datum van de huwelijksaangifte. Het 

bevel wordt niet gedwongen uitgevoerd tot:  

 

• de dag na de dag van de melding van de wettelijke samenwoning in het rijksregister, of  

• de dag van de weigering om melding te maken van de wettelijke samenwoning in het rijksregister  

 

Er is nog geen beslissing (zie stuk2) dus het bevel kan niet uitgevoerd worden.!  

 

Verzoekster stelt het volgende : dat quasi elk huwelijks/samenwoonstvoornemen met een persoon die 

over precaire verblijfstitel beschikt als een verdacht schijnhuwelijk/samenwoonst wordt onderzocht. De 

Europese rechtspraak indachtig, nl. dat het recht om te huwen niet absoluut is en het aan de nationale 

wetgever komt om hierop beperkingen aan te brengen zonder het recht in zijn kern aan te tasten, 

kunnen bij deze praktijk enkele fundamentele vragen worden gesteld. De praktijk waarbij illegalen in het 

verleden bij de huwelijksaangifte werden opgepakt met het oog op een onmiddellijke repatriëring is in dit 

kader dan ook zeer ambivalent.  

 

Sinds de Omzendbrief van 13 september 2005 kan de gedwongen uitvoering van het bevel om het 

grondgebied te verlaten in bepaalde gevallen worden opgeschort tot aan de dag volgend op de dag van 

de huwelijksvoltrekking/samenwoonst of tot aan de dag van de weigering om het huwelijk te 

voltrekken/samenwoonst te registreren.   
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Er moet nogmaals aan worden  herinnerd dat het ontbreken van een verblijfsrecht principieel geen 

afbreuk mag doen aan het recht om te huwen/om samen te wonen....  

Verzoekster concludeert dat er sprake is van zeer tegenstrijdige rechtspraak over een fundamenteel 

mensenrecht.  

 

Art. 74/13 Vreemdelingenwet bepaalt:" 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." Uit de bestreden beslissing 

blijkt niet dat rekening werd gehouden met het gezinsleven dat verzoekster onderhoudt met zijn partner. 

De Dienst Vreemdelingenzaken wordt steeds onmiddellijk in kennis gesteld van een samenwoonst 

waarbij één van de partners niet over legaal verblijf beschikt op Belgisch grondgebied. De 

Staatssecretaris was derhalve op de hoogte van het gezinsleven van verzoekster minstens behoorde zij 

hiervan op de hoogte te zijn. Zij diende hiermee rekening te houden overeenkomstig art. 74/13 

Vreemdelingenwet; aan het gezinsleven van verzoekster met een Belg wordt evenwel geen enkele 

overweging gewijd, zodat een schending van de formele motiveringsverplichting voorligt. 

Overeenkomstig het beginsel van de zorgvuldigheidsverplichting diende de Staatssecretaris minstens te 

onderzoeken of en welk gezinsleven tussen verzoekster en zijn partner voorligt. Uit de inhoud van de 

bestreden beslissing blijkt niet dat door de Staatssecretaris enig onderzoek werd gevoerd naar het 

bestaan van het gezinsleven van verzoekster voor het afgeven van de beslissing, hetgeen strijdig is met 

de verplichting in hoofde van de Staatssecretaris om haar beslissing op een zorgvuldige wijze tot stand 

te laten komen.  

 

De bestreden beslissing werd genomen, nadat hun aanvraag huwelijksaangifte was ingediend.  

De staatssecretaris kon maar had dus geen tijd om hun gezinsleven te analyseren.  

 

Bovendien een van de redenen tot de beslissing is dat de inreisstempel niet duidelijk is. Wat absoluut 

nietwaar is ! Door het scannen van de inreisstempel en bij nader controle is de inreisstempel duidelijk 

genoeg.  

 

Verzoekende partij verwijst dus ook naar de onjuiste, gebrekkige of ontbrekende motivering van de 

bestreden beslissing hetzij schending van de plicht tot materiële motiveringsplicht en van het 

zorgvuldigheidsbeginsel. Tevens verwijt verzoekster aan de administratieve overheid een bondig 

motivering te hanteren, zonder hierbij rekening te houden met de situatie van verzoekster.  

 

Dat de gemachtigde van de Staatssecretarisvoorn Migratie en Asielbeleid dat ook op basis van de 

voorgelegde gegevens, een onredelijke beslissing heeft genomen;  

Dat de bestreden beslissingen niet of althans onvoldoende met redenen zijn omkleed en niet in alle 

redelijkheid werd genomen en hun nietigverklaring verantwoorden.  

Verzoekster meent dat in casu een onderzoek naar zijn feitelijke situatie volledig afwezig is.  

De formele motiveringsverplichting valt uiteen in een evenredigheids- en een draagkrachtvereiste.  

 

Op grond van de evenredigheidsvereiste is het nodig dat de motivering evenredig is aan het belang van 

de beslissing. In casu betreft het het bevel het land te verlaten.  

 

Dat er geen enkele grondige afweging is gebeurd tussen enerzijds het leed welke bij verzoekster en 

haar levenspartner wordt veroorzaakt door het feit dat verzoekster voor onbepaalde tijd het land dient te 

verlaten en zo van zijn levenspartner wordt gescheiden en het door de Dienst Vreemdelingenzaken 

nagestreefde legitieme doel (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 hierboven geciteerde motivering is niet evenredig aan het belang van de beslissing voor verzoekster. 

De gevolgen van deze beslissing zijn zeer ernstig voor hem.  

 

Het staat buiten kijf dat de tegenpartij de draagkrachtvereiste miskent door het verblijfsrecht van 

verzoekster te ontkennen met een beslissing die slechts erg summier gemotiveerd is, terwijl de 

gevolgen van deze beslissing voor verzoekster erg ingrijpend zijn en moeilijk onderschat kunnen 

worden.  

Dat de gemachtigde van de Staatssecretarisvoorn Migratie en Asielbeleid dat ook op basis van de 

voorgelegde gegevens, een onredelijke beslissing heeft genomen;  
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Dat de bestreden beslissingen niet of althans onvoldoende met redenen zijn omkleed en niet in alle 

redelijkheid werd genomen en hun nietigverklaring verantwoorden.”  

 

3.1.1. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 verplichten de administratieve overheid ertoe in de 

akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de bestreden beslissing ten gronde 

liggen en dit op afdoende wijze. Het afdoende karakter van de motivering betekent dat de motivering 

pertinent moet zijn. Dit wil zeggen dat ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze 

draagkrachtig moet zijn, met name dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te 

dragen. 

 

De belangrijkste bestaansreden van deze uitdrukkelijk motiveringsplicht bestaat erin dat de betrokkene 

in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen op grond waarvan ze 

werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden nagegaan of de overheid is uitgegaan van de 

juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan binnen de perken 

van de redelijkheid tot haar beslissing is gekomen, opdat de betrokkene met kennis van zaken zou 

kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (cf. RvS 30 

oktober 2014, nr. 228.963; RvS 17 december 2014, nr. 229.582). 

 

De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing op duidelijke wijze de overwegingen in rechte en in feite 

weergeeft die hebben geleid tot deze beslissing. In de motivering van het bestreden bevel wordt 

verwezen naar de juridische grondslag, met name artikel 7, eerste lid, 2°, van de vreemdelingenwet. De 

gemachtigde geeft tevens de feitelijke vaststellingen weer die hebben geleid tot de afgifte van een bevel 

om het grondgebied te verlaten. Zo geeft hij aan dat de verzoekster een vreemdeling is die vrijgesteld is 

van de visumplicht en dat zij langer in het Rijk verblijft dan de maximale duur van 90 dagen op een 

periode van 180 dagen, voorzien in artikel 20 van de Uitvoeringsovereenkomst van Schengen, of dat zij 

er niet in slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd. Deze vaststelling wordt 

verder concreet toegelicht als volgt: “Aan de hand van het paspoort kan betrokkene niet bewijzen dat zij 

de 90 dagen op 180 dagen gerespecteerd heeft: de inreisstempel van Portugal is onleesbaar”. De 

bestreden beslissing licht voorts uitdrukkelijk toe dat de verwijderingsmaatregel gerechtvaardigd en niet 

in strijd is met artikel 74/13 van de vreemdelingenwet. Hieromtrent wordt nader gemotiveerd dat noch de 

samenwoonst met haar partner, noch de intentie om te huwen aan de verzoekster een automatisch 

recht op verblijf verleent. Tot slot wordt tevens aangestipt dat de terugkeer naar het land van herkomst 

of een derde land, 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 de zin van artikel 8 van het Europees 

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

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

akte opgenomen motieven stellen de verzoekster op afdoende wijze in staat kennis te nemen van de 

redenen die aan deze beslissing ten grondslag liggen.  

 

Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 blijkt derhalve niet. 

 

3.1.2. 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 14 juli 

2008, nr. 185.388; RvS 20 september 2011, nr. 215.206;  RvS 5 december 2011, nr. 216.669). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheidsplicht legt de overheid onder 

meer op om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat 

de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat zij met kennis 

van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475). 

 

Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten 

gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar 

gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of het de feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en 
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of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 

101.624). 

 

Ook het redelijkheidsbeginsel staat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar 

enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het 

bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 

september 1999, nr. 82.301). 

 

Waar de verzoekster ontkent dat de inreisstempel in haar paspoort onleesbaar is, merkt de Raad op dat 

zij bij haar verzoekschrift geen enkel begin van bewijs heeft gevoegd om haar loutere beweringen te 

staven. Zo brengt de verzoekster geen kopie bij van de desbetreffende inreisstempel. Het motief dat de 

inreisstempel onleesbaar is, strookt bovendien met de gegevens van het administratief dossier. De 

kopie van verzoeksters paspoort bevat wel een inreisstempel te Lissabon (Lisboa), doch de datum van 

deze stempel is geheel onleesbaar. Daarnaast blijkt uit een nota van 22 juli 2019 dat de diensten van de 

verweerder bij de stad Vilvoorde navraag gedaan hebben omtrent deze inreisstempel en dat uit deze 

navraag bleek dat de stad Vilvoorde niet over een andere kopie beschikt. In het administratief dossier 

bevindt zich ook een meldingsfiche van het voornemen van een vreemdeling in onwettig of precair 

verblijf om een huwelijk of een verklaring van wettelijke samenwoning af te sluiten, waaruit blijkt dat de 

verzoekster heeft verklaard dat zij reeds drie jaar verblijft op het adres van haar verloofde L. P. De 

verzoekster toont dan ook niet aan dat de gemachtigde op dit punt de voorliggende feiten verkeerd zou 

hebben beoordeeld, noch dat enige onzorgvuldigheid zou zijn begaan bij de vaststelling dat het niet is 

aangetoond dat de verzoekster het toegelaten verblijf van 90 dagen op 180 dagen niet heeft 

overschreden.  

 

De verzoekster kan evenmin worden gevolgd waar zij beweert dat de diensten van de stad Vilvoorde 

verschillende obstakels hebben opgeworpen om haar huwelijksaangifte te beletten. Zowel uit de stukken 

van het administratief dossier als uit de bij het verzoekschrift gevoegde stukken (mailverkeer en 

inlichtingsblad) blijkt dat de verzoekster correct werd geïnformeerd omtrent de procedure en de 

documentaire vereisten inzake de huwelijksaangifte. De verzoekster kan niet ernstig voorhouden dat de 

afgifte van het inlichtingsblad de huwelijksaangifte betreft, aangezien in dit document uitdrukkelijk wordt 

vermeld dat de ambtenaar van de burgerlijke stand nog handelingen dient te ondernemen alvorens de 

akte van aangifte van huwelijk kan worden opgesteld. Dat de verzoekster ervan uitging dat de brief van 

4 september 2019 betrekking zou hebben op een beslissing inzake het huwelijksdossier, terwijl niet 

concreet wordt betwist dat niet alle in het inlichtingsblad opgesomde documenten werden ingediend 

(onder meer ook een aankomstverklaring), is dan ook enkel voor rekening van de verzoekster zelf. Dit 

klemt des te meer nu de dienst burgerzaken in haar brief van 4 september 2019 uitdrukkelijk aangeeft 

dat de FOD binnenlandse zaken, dienst vreemdelingenzaken, een beslissing heeft genomen. Het is dan 

ook zonder meer duidelijk dat het niet gaat om een beslissing van de ambtenaar van de burgerlijke 

stand inzake het huwelijksdossier, maar wel om een beslissing van de dienst vreemdelingenzaken.  

 

Verzoeksters beweringen en beschuldigingen aan het adres van de diensten van de stad Vilvoorde zijn 

dan ook ongegrond.  

 

De verzoekster voert verder nog een schending aan van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, waarin 

het volgende is bepaald: 

 

“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 weerspiegelt in deze zin hogere rechtsnormen, zoals de 

artikelen 3 en 8 van het EVRM. Uit artikel 74/13 van de vreemdelingenwet volgt dat de gemachtigde bij 

het nemen van een verwijderingsbeslissing rekening dient te houden met welbepaalde fundamentele 

rechten, met name het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven, en de 

gezondheidstoestand van de betrokken vreemdeling. Het gaat om een specifieke zorgvuldigheidsplicht, 

die gebiedt dat de materiële beoordeling van de in artikel 74/13 van de vreemdelingenwet vermelde 

elementen dient te geschieden op een relevant tijdstip ten aanzien van het treffen van de beslissing tot 

verwijdering.  
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De verzoekster stelt dat de gemachtigde bij de afgifte van het bestreden bevel nagelaten heeft om enig 

onderzoek te voeren naar het bestaan van een gezinsleven. Het onderzoek naar de feitelijke situatie 

van dit gezinsleven zou volledig afwezig zijn en er zou geen enkele grondige afweging zijn gebeurd 

tussen het leed dat aan de verzoekster en haar levenspartner wordt veroorzaakt doordat zij voor 

onbepaalde tijd het land dient te verlaten en het nagestreefde doel.   

 

Uit een eenvoudige lezing van de bestreden akte blijkt evenwel dat de gemachtigde wel degelijk een 

onderzoek heeft gevoerd naar verzoeksters feitelijke situatie en dat eveneens een afweging werd 

gemaakt van verzoeksters familiale belangen. De gemachtigde heeft met name als volgt gemotiveerd: 

 

“Bovendien geeft het feit dat betrokkene samenwoont met haar partner haar niet automatisch recht op 

verblijf.  

 

Ook de intentie om te huwen geeft betrokkene niet automatisch recht op verblijf.  

 

Het feit dat betrokkene gescheiden wordt van haar partner is van tijdelijke duur: de nodige tijd om haar 

situatie te regulariseren teneinde reglementair België binnen te komen.  

 

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 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).” 

 

De verzoekster betwist op zich niet dat het slechts om een tijdelijke verwijdering gaat en dat zij de kans 

heeft om later op legale wijze terug te keren naar België, doch zij betoogt dat zij voor onbepaalde tijd 

dient terug te keren. De Raad merkt echter op dat de verzoekster, zoals in de bestreden beslissing 

wordt gemotiveerd, een vreemdeling is die is vrijgesteld van de visumplicht. Uit de stukken van het 

administratief dossier blijkt voorts dat de verzoekster over een paspoort beschikt dat geldig is tot 

november 2027 en dat er geen inreisverbod werd opgelegd. De verzoekster kan dan ook, zoals voorzien 

in de Schengenuitvoeringsovereenkomst, na 180 dagen opnieuw het Belgische grondgebied op 

regelmatige wijze binnenkomen waar zij dan 90 dagen legaal kan verblijven. De verzoekster kan ook 

enkele dagen of weken vroeger terugkomen, maar dan zal zij ook datzelfde aantal dagen of weken 

minder van een regelmatig verblijf in België kunnen genieten. In elk geval moet de verzoekster ervoor 

zorgen dat zij, zoals wordt gesteld in de bestreden akte, op een periode van 180 dagen slechts 

maximum 90 dagen op het Schengengrondgebied verblijft. De Raad acht het geenszins kennelijk 

onredelijk of disproportioneel dat de gemachtigde in casu heeft geoordeeld dat het slechts om een 

tijdelijke verwijdering gaat zodat een schending van artikel 8 van het EVRM niet aan de orde is.  

 

Voor het overige dient te worden vastgesteld dat de verzoekster blijkens de voorliggende stukken geen 

kinderen en geen gezondheidsproblemen heeft. In elk geval brengt de verzoekster op geen enkele wijze 

naar voor dat een concrete beoordeling omtrent de gezondheidstoestand of het hoger belang van het 

kind (cf. artikel 74/13 van de vreemdelingenwet) zich opdrong.  

 

Er kan dan ook niet worden vastgesteld dat de gemachtigde bij het nemen van de bestreden beslissing 

niet zou zijn tegemoet gekomen aan de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet.   
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Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat de verzoekster niet heeft aangetoond dat de motieven van de 

bestreden beslissing zouden wijzen op een onzorgvuldige feitenvinding, op een kennelijk onredelijke 

besluitvorming of op een onaanvaardbare motivering. Het betoog van de verzoekster laat niet toe te 

concluderen dat de bestreden beslissing is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk 

onredelijke wijze of met overschrijding van de appreciatiebevoegdheid waarover de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris beschikt. 

 

Een schending van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, van de zorgvuldigheidsplicht, van de 

materiële motiveringsplicht of van het redelijkheidsbeginsel kan niet worden aangenomen.  
 

3.1.3. Voor zover de verzoekster zich beroept op een schending van de omzendbrief van 17 december 

2013 betreffende de gegevensuitwisseling tussen de 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 op dat in de voormelde 

omzendbrief enkel is bepaald dat een bevel om het grondgebied te verlaten niet meer kan worden 

uitgevoerd wanneer een huwelijksaangifte werd ingediend. Uit deze omzendbrief kan echter niet worden 

afgeleid dat geen bevel om het grondgebied te verlaten meer zou mogen worden afgegeven wanneer 

een huwelijksaangifte voorligt. De kritiek van de verzoekster betreft  dus niet de wettigheid van de 

bestreden beslissing, maar wel de tenuitvoerlegging van deze beslissing. De verzoekster toont met haar 

betoog dan ook niet aan dat de bestreden beslissing zelf door enige onwettigheid zou zijn aangetast. 

Bovendien blijkt uit de voorliggende stukken niet dat de huwelijksaangifte effectief reeds was ingediend 

op het moment van de bestreden beslissing. Het administratief dossier bevat geen huwelijksaangifte en 

hierboven werd reeds toegelicht dat het inlichtingenblad geenszins een huwelijksaangifte betreft.  

 

Bijgevolg dient te worden besloten dat de verzoekster zich in het kader van het thans voorliggende 

geschil niet dienstig kan beroepen op een schending van de voormelde omzendbrief van 17 december 

2013. 

 

3.1.4. Waar de verzoekster in de hoofding van haar eerste middel nog melding maakt van een 

schending van de hoorplicht, merkt de Raad op dat de verzoekster niet toelicht en dat uit haar betoog 

evenmin kan worden afgeleid op welke wijze de bestreden beslissing de hoorplicht zou schenden.  

 

Dit middelenonderdeel is dan ook niet ontvankelijk.  

 

3.1.5. Het eerste middel is, voor zover het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

3.2. In een tweede middel voert de verzoekster de schending aan van artikel 8 van het EVRM, van 

artikel 3, lid 1, van het Vierde Protocol bij het EVRM en van artikel 22 van de Grondwet.  

 

Het tweede en tevens laatste middel wordt als volgt onderbouwd: 

 

“Verder voert verzoekster aan dat indien hij niet bij haar partner, in België, kan blijven 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: EVRM) 

en artikel 22 van de Grondwet geschonden worden. Artikel 8 van het EVRM omvat het recht op 

eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven.  

Artikel 22 van de Grondwet omvat eveneens het recht op eerbiediging van privé-, familie- en 

gezinsleven.  

 

Er zijn echter gevallen denkbaar waarin de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, zelfs 

uit hoofde van een gebonden bevoegdheid, bekleed is met een onwettigheid of een schending van het 

internationaal verdragsrecht. Geen bevel mag worden gegeven wanneer dat in strijd zou zijn met een 

aantal verdragsrechtelijke bepalingen, waaronder het Europees Verdrag tot bescherming van de 

Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (hierna : het EVRM) (cf. RvS 26 augustus 2010, 

nr. 206.948). Het gegeven dat de verwerende partij in welbepaalde gevallen slechts over een gebonden 

bevoegdheid beschikt met betrekking tot het uitvaardigen van een bevel om het grondgebied te verlaten, 

neemt niet weg dat ook in deze gevallen een bevel om het grondgebied te verlaten een schending kan 

uitmaken van een bepaling van het EVRM. Het EVRM primeert op de vreemdelingenwet.  
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Dat volgens de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de te nemen 

maatregel moet getoetst worden aan de noodzakelijkheid ervan in een democratische samenleving; 

namelijk de proportionaliteit tussen de maatregel en het beoogde doel. In concreto betekent dit dat de 

uitwijzende staat een groter voordeel moet hebben bij de uitwijzing dan het nadeel dat betrokkene 

hierdoor ondervindt.  

 

De tijdelijke scheiding met het oog op het vervullen van de noodzakelijke formaliteiten ter voldoening 

van de geldende wettelijke bepalingen, verstoort het gezinsleven van verzoekster in die mate dat er 

sprake kan zijn van een schending van artikel 8 E.V.R.M. en artikel 3.1. van het vierde protocol van het 

E.V.R.M. Vooral omdat hij voor de kinderen zorg.  

 

De ingeroepen bepalingen verhinderen bijgevolg dat verzoekster een aanvraag om machtiging tot 

verblijf indient bij de betrokken Belgische diplomatieke of consulaire post.  

Verder stelt verzoekster dat het voor haar niet mogelijk is om een gezinsleven te hebben in een ander 

land dan België, nl. zijn Portugese partner hier woont, heeft haar kinderen en werkt.” 

 

3.2.1. Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

 

“1. Eenieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, 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.” 

 

Het waarborgen van het recht op respect voor familie- en gezinsleven veronderstelt uiteraard in de 

eerste plaats het bestaan van een familie- en gezinsleven, dat beschermenswaardig is onder artikel 8 

van het EVRM. 

 

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie- en gezinsleven’ niet. Het gaat evenwel om een  

autonoom begrip, dat onafhankelijk van het nationale recht dient te worden geïnterpreteerd. De 

beoordeling of er al dan niet sprake is van een familie- of gezinsleven, is in wezen een feitenkwestie. 

Het familie- en gezinsleven dient te bestaan op het moment van de bestreden beslissing. 

 

De vreemdeling die een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, dient minstens het begin van 

bewijs aan te brengen van het familie- en gezinsleven in de zin van dit artikel waarop hij of zij zich 

beroept. 

 

De verzoekster beroept zich op een gezinsleven met haar partner, die de Portugese nationaliteit heeft, 

en die “haar” kinderen zou hebben waarvoor hij zorgt. Van een dergelijke Portugese partner met 

kinderen is echter geen enkel spoor terug te vinden in het administratief dossier. In tegendeel moet 

samen met de verweerder worden opgemerkt dat de verzoekster een huwelijksdossier is gestart 

teneinde te huwen met een Belgische man die geen kinderen heeft. Het betoog van de verzoekster lijkt 

dan ook geheel irrelevant. Bovendien brengt de verzoekster ook geen enkel concreet gegeven bij 

omtrent de thans voorgehouden Portugese partner en kinderen.  

 

Een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing leert overigens dat de gemachtigde wel degelijk 

rekening heeft gehouden met verzoeksters partnerrelatie met een Belgische man, L. P. Er moet dan ook 

worden aangenomen dat het bestaan van een beschermenswaardige relatie tussen de verzoekster en 

haar partner op zich niet wordt betwist. Er wordt in de bestreden akte ook overgegaan tot een zekere 

belangenafweging in het kader van artikel 8 van het EVRM.  

 

Gelet op hetgeen voorafgaat, focust de Raad zijn onderzoek op de vraag of er, gelet op het 

voorliggende gezinsleven, sprake is van een schending van het recht op eerbiediging van het familie- en 

gezinsleven en of in dit verband een zorgvuldige en redelijke belangenafweging is doorgevoerd. Bij dit 

onderzoek is het van belang of de vreemdeling voor de eerste keer om toelating tot binnenkomst en/of 

verblijf heeft verzocht, dan wel of het gaat om een weigering van een voortgezet verblijf. 
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In casu bevindt de verzoekster zich in de situatie van een vreemdeling die zich reeds langere tijd in 

onregelmatig verblijf in België bevindt. De verzoekster voert hieromtrent geen betwisting. Het betreft dan 

ook duidelijk de situatie van een vreemdeling die voor de eerste keer om toelating tot binnenkomst en/of 

verblijf verzoekt, zodat de bestreden beslissing op zich geen inmenging in enig gezinsleven vormt en er 

dus geen onderzoek moet worden gevoerd overeenkomstig het tweede lid van artikel 8 van het EVRM.  

 

Wel dient er volgens het EHRM te worden onderzocht of er een positieve verplichting is voor de 

Belgische staat om het recht familie- en gezinsleven hier ten lande te handhaven en te ontwikkelen 

(EHRM 28 november 1996, Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 38; EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 105). Dit geschiedt 

aan de hand van de ‘fair balance’-toets. Daarbij moeten alle voor die belangenafweging van betekenis 

zijnde feiten en omstandigheden kenbaar worden betrokken. Als na deze toets uit de belangenafweging 

blijkt dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is artikel 8 van het EVRM geschonden 

(EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva 

en Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 106). 

 

Inzake immigratie heeft 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, Slivenko/Letland 

(GK), § 115; EHRM 24 juni 2014, Ukaj/Zwitserland, § 27). 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; 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 voortvloeien uit verdragen, met inbegrip van het EVRM, de 

toegang, het verblijf en de verwijdering van niet-onderdanen te controleren (EHRM 26 juni 2012, Kurić 

e.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. 

 

Niettemin, in bepaalde gevallen kunnen binnenkomst-, verblijfs- en verwijderingsmaatregelen aanleiding 

geven tot een schending van het recht op eerbiediging van het gezinsleven, zoals gewaarborgd onder 

artikel 8 van het EVRM. 

 

In een zaak die zowel het gezinsleven als immigratie betreft, varieert de omvang van de verplichting 

voor de staat om naasten van personen die er reeds verblijven toegang te verlenen tot zijn grondgebied 

in functie van de situatie van de betrokkenen en het algemene belang. Hetgeen in deze context in 

aanmerking moet worden genomen, zijn de mate waarin het gezinsleven daadwerkelijk wordt 

belemmerd, de omvang van de banden die de betrokkenen hebben in de staat in kwestie, de vraag of er 

onoverkomelijke hinderpalen zijn die verhinderen dat het gezin leeft in het land van herkomst van de 

betrokken vreemdeling, en de vraag of er elementen voorhanden zijn betreffende de immigratiecontrole 

(bijvoorbeeld eerdere inbreuken op de immigratiewetgeving) of overwegingen van openbare orde die  

pleiten voor een uitwijzing (EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 107; zie ook EHRM 10 

juli 2014, Tanda-Muzinga/Frankrijk, § 66). 

 

Een ander belangrijk punt waarmee rekening moet worden gehouden, is de vraag of het gezinsleven 

werd ontwikkeld tijdens een periode dat de betrokken personen wisten dat, gezien de verblijfsstatus van 

één van hen, het onmiddellijk duidelijk was dat het voortzetten van het gezinsleven op het grondgebied 

van de verdragsluitende staat een precair karakter zou kennen. Indien zulke situatie zich voordoet, zal 

enkel in uitzonderlijke omstandigheden een schending van artikel 8 van het EVRM worden vastgesteld 

(EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 107; zie ook EHRM 17 april 2014, 

Paposhvili/België, § 142). 

 

Het EHRM stelde ook reeds 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. 3391/12, Djokaba 
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Lambi vs. Nederland, par. 81; en EHRM 3 oktober 2014, nr. 12738/10, Jeunesse vs. Nederland, par. 

101). 

 

Zoals reeds werd gesteld, kan uit lezing van de bestreden beslissing worden aangenomen dat het 

ingeroepen gezinsleven in België in rekening is gebracht en dat in dit verband een belangenafweging 

heeft plaatsgevonden. De verzoekster kan niet worden bijgetreden waar zij het tegendeel voorhoudt. De 

gemachtigde heeft zich op het standpunt gesteld dat het bestreden bevel niet inhoudt dat de verzoekster 

definitief van haar partner wordt gescheiden. De gemachtigde geeft aan dat de verzoekster op een later 

tijdstip legaal naar België kan terugkeren en de gemachtigde stelt zich op het standpunt dat de tijdelijke 

scheiding om zich in regel te stellen met de immigratiewetgeving niet disproportioneel is in het licht van 

artikel 8 van het EVRM.  

 

De verzoekster betwist in haar middel op zich niet dat het slechts om een tijdelijke verwijdering gaat en 

dat zij de kans heeft om later op legale wijze terug te keren naar België. Zoals in de bestreden 

beslissing wordt gemotiveerd, is de verzoekster een vreemdeling die is vrijgesteld van de visumplicht. 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt voorts dat de verzoekster over een paspoort beschikt 

dat geldig is tot november 2027 en dat er geen inreisverbod werd opgelegd. De verzoekster kan dan 

ook, zoals voorzien in de Schengenuitvoeringsovereenkomst, na 180 dagen opnieuw het Belgische 

grondgebied op regelmatige wijze binnenkomen waar zij dan 90 dagen legaal kan verblijven. De 

verzoekster kan ook enkele dagen of weken vroeger terugkomen, maar dan zal zij ook datzelfde aantal 

dagen of weken minder van een regelmatig verblijf in België kunnen genieten. In elk geval moet de 

verzoekster ervoor zorgen dat zij, zoals wordt gesteld in de bestreden akte, op een periode van 180 

dagen slechts maximum 90 dagen op het Schengengrondgebied verblijft. De Raad acht het geenszins 

kennelijk onredelijk of disproportioneel dat de gemachtigde in casu heeft geoordeeld dat het slechts om 

een tijdelijke verwijdering gaat.  

 

De verzoekster toont niet aan dat zij vanuit haar herkomstland of vanuit een ander land (bv. het 

Verenigd Koninkrijk) niet op nuttige wijze voor haar gezinsbelangen kan opkomen. Daarnaast blijkt niet 

dat zij en haar partner via de moderne communicatiemiddelen de gezinsbanden niet tijdelijk verder 

zouden kunnen onderhouden en al evenmin blijkt dat de Belgische partner haar, in afwachting van de 

mogelijkheid die de verzoekster heeft om na enkele maanden opnieuw legaal naar België te komen, niet 

voor kortere periodes zou kunnen bezoeken in het land van herkomst of elders. In deze 

omstandigheden blijkt niet dat de bescherming van het gezinsleven tussen de partners wordt miskend.  

 

Gelet op hetgeen voorafgaat is de Raad van oordeel dat het standpunt van de gemachtigde dat de 

tijdelijke scheiding van de gezinsleden voor de verzoekster en haar partner geen disproportionele 

gevolgen zal hebben, zich geheel binnen de grenzen van de redelijkheid en binnen de relevante 

rechtspraak van de hogere rechtscolleges situeert. Een disproportionaliteit tussen de belangen van 

verzoekster en haar partner enerzijds en de belangen van de Belgische staat in het kader van het doen 

naleven van de verblijfsreglementering anderzijds, blijkt niet. In elk geval heeft de verzoekster geen 

concrete elementen naar voor gebracht die het tegendeel kunnen aantonen.  

 

Het blijkt niet dat als gevolg van de bestreden beslissing de gezinsbanden noodzakelijkerwijze dreigen 

te worden verbroken of dat deze beslissing het gezinsleven in die mate verstoort dat er sprake kan zijn 

van een schending van artikel 8 van het EVRM. De bestreden beslissing heeft evenmin tot gevolg dat 

verzoeksters partner voor langere tijd geen nauwe contacten meer zouden kunnen onderhouden.  

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM is niet aangetoond.  

 

3.2.2. De verzoekster kan ook niet worden gevolgd waar zij voorhoudt dat de bestreden beslissing een 

schending inhoudt van artikel 3, lid 1, van het vierde protocol bij het EVRM. De bestreden beslissing 

betreft enkel verzoekster, niet haar Belgische partner. Uit de bestreden beslissing volgt geenszins een 

verplichting voor een Belg om het Belgische grondgebied te verlaten. Er is dus geen sprake van een 

uitzetting van een nationale onderdaan.  

 

Een miskenning van artikel 3, lid 1, van het Vierde Protocol bij het EVRM blijkt niet.  

 

3.2.3. De bescherming die wordt geboden door artikel 22 van de Grondwet is gelijkaardig aan deze die 

wordt geboden door artikel 8 van het EVRM. De Grondwetgever heeft immers “een zo groot mogelijke 

concordantie nagestreefd met artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de rechten van 
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de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), teneinde betwistingen over de inhoud van dit 

Grondwetsartikel respectievelijk art. 8 van het EVRM te vermijden” (Parl.St. Kamer 1993-94, nr. 997/5, 

2). Daar reeds werd vastgesteld dat geen schending van artikel 8 van het EVRM aannemelijk wordt 

gemaakt, kan ook geen schending van artikel 22 van de Grondwet worden aangenomen. 

 

3.2.4. Het tweede middel is ongegrond. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen januari tweeduizend twintig door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken.  

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. DE GROOTE 

 


