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 nr. 232 838 van 19 februari 2020 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat K. VINCKE 

Maalse steenweg 138 

8310 BRUGGE 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Chinese nationaliteit te zijn, op 24 oktober 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 13 september 2019 houdende een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 28 oktober 2019 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 25 november 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

11 december 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat F. COUVREUR, die loco advocaat K. VINCKE verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 16 oktober 2012 dient verzoekster een aanvraag in tot het bekomen van een verblijfskaart als  

familielid van een burger van de Unie, met name in functie van haar echtgenoot C.Y., van Belgische 

nationaliteit.  
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Op 22 maart 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing tot weigering van verblijf 

van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Tegen voormelde 

beslissing dient verzoekster een annulatieberoep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(hierna de Raad) die bij arrest nr. 140 206 van 5 maart 2015 het beroep verwerpt.  

 

Op 2 maart 2015 dient verzoekster opnieuw een aanvraag in tot het bekomen van een verblijfskaart als 

familielid van een burger van de Unie, met name in functie van haar echtgenoot C.Y., van Belgische 

nationaliteit.  

 

Op 30 september 2015 is verzoekster in het bezit gesteld van een F-kaart.  

 

Op 24 februari 2016 is verzoekster aangehouden wegens mensensmokkel, prostitutie en het aanzetten 

tot ontucht.  

 

Per vonnis van 10 april 2017 is de echtscheiding uitgesproken.  

 

Op 9 februari 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing tot beëindiging van het 

recht op verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 21). 

Tegen voormelde beslissing dient verzoekster een annulatieberoep in bij de Raad die bij arrest nr.     

209 427 van 17 september 2018 het beroep verwerpt.  

 

Op 30 mei 2018 doen verzoekster en de heer V.P., van Nederlandse nationaliteit aangifte tot registratie 

van de wettelijke samenwoonst bij de gemeente Kortemark. Na ongunstig advies van de procureur des 

Konings te West-Vlaanderen beslist de ambtenaar van de burgerlijke stand op 25 oktober 2019 de 

registratie te weigeren. Tegen voormelde beslissing dient verzoekster beroep in bij de rechtbank van 

eerste aanleg die het beroep op 11 juni 2019 bij vonnis heeft afgewezen wegens ongegrond.  

 

Op 13 september 2019 neemt de gemachtigde van de minister de beslissing houdende een bevel om 

het grondgebied te verlaten (bijlage 13), aan verzoekster ter kennis gebracht op 26 september 2019. Dit 

is de bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“Bevel om het grondgebied te verlaten  

Naam: F.  

Voornaam: Z.  

Geboortedatum: (…)1965  

Geboorteplaats: Liaoning,  

Nationaliteit: China  

in voorkomend geval, ALIAS:  

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen(2), tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist 

zijn om zich er naar toe te begeven,  

binnen 30 dagen na de kennisgeving 

REDEN VAN DE BESLISSING:  

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing 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 en volgende feiten:  

1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2, van de wet vereiste 

documenten.  

De betrokkene verblijft op het Belgisch grondgebied zonder geldig paspoort voorzien van een geldig 

visum. Het verblijf van langer dan drie maanden van betrokkene werd beeïndigd op 09/02/2018 aan de 

hand van een bijlage 21. Het beroep bij de RVV tegen deze beslissing werd verworpen op 19/09/2018 in 

zijn arrest 219 739.  

Bij het nemen van deze beslissing werd wel degelijk rekening gehouden met art. 74/13 van de wet van 

15.12.1980. Van minderjarige kindereren in België is geen sprake, noch van een medische problematiek 

ten hoofde van betrokkene.  

Verder, wat het gezins- en familieleven betreft: het bevel is het logische gevolg van het niet langer 

voldoen aan de verblijfsvoorwaarden. Indien het lang verblijf niet kan worden toegestaan en er geen 

andere rechtsgrond is waardoor betrokkene alsnog legaal in België zou kunnen verblijven, wat hier het 

geval is, is een bevel het enige alternatief. Betrokkene diende op 30/05/2018 een verklaring van 

wettelijke samenwoonst in met de genaamde V.H. P. van Belgische nationaliteit. De ambtenaar van de 

burgerlijke stand weigerde op 28/11/2018 de wettelijke samenwoonst te registreren. Deze beslissing 
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werd bevestigd door de rechtbank van eerste aanleg in zijn vonnis van 11/06/2019. Betrokkene en haar 

partner zullen een andere manier moeten vinden, voor zover zij de relatie wensen verder te zetten, om 

hun gezinsleven uit te bouwen/te beleven.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 In het eerste middel voert verzoekster de schending aan van de artikelen 44ter, 62 en 74/13 van de 

vreemdelingenwet, van het redelijkheids- en zorgvuldigheidsbeginsel, van de motiveringsplicht en van 

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

bestuurshandelingen.  

 

Ter adstruering van het middel zet verzoekster het volgende uiteen: 

 

“Doordat iedere beslissing van de overheid in alle redelijkheid en met de nodige zorgvuldigheid dient te 

worden genomen  

Terwijl de beslissing geenszins hieraan voldoet  

Zodat de aangevochten beslissing de genoemde artikelen en beginselen van behoorlijk bestuur schendt 

Toelichting  

EERSTE ONDERDEEL  

Iedere beslissing van de overheid dient in alle redelijkheid en met de nodige zorgvuldigheid te worden 

genomen.  

Art. 74/13 Vw stelt dat bij het nemen van een beslissing tot verwijdering, de minister of zijn gemachtigde 

rekening moet houden met het hoger belang van o.m. het gezins- en familieleven en de 

gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land.  

Art. 44ter § 1 Vw. Stelt dat wanneer een burger van de Unie of zijn familielid niet of niet meer het recht 

heeft om op grondgebied van het Rijk te verblijven, de minister of zijn gemachtigde hem/haar met 

toepassing van artikel 7, eerste lid, een bevel kan geven om het grondgebied te verlaten.  

Wanneer de minister of zijn gemachtigde overweegt een bevel om het grondgebied te verlaten te geven, 

houdt hij rekening met de duur van het verblijf van de burger van de Unie of zijn familielid op het 

grondgebied van het Rijk, zijn leeftijd, gezondheidstoestand, gezinssituatie en economische situatie, 

sociale en culturele integratie in het Rijk en de mate waarin hij bindingen heeft met zijn land van 

oorsprong.  

Tevens dient rekening gehouden te worden met de fundamentele rechten (o.m. artikel 6 EVRM) welke 

verzoekster evenzeer geniet.  

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de (gemachtigde van de) Staatsecretaris / minister immers de 

verplichting op zijn beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte 

feitenvinding.  

Verwerende partij wijst in se louter naar het gegeven dat verzoekster op het Belgisch grondgebied 

verblijft zonder geldig paspoort voorzien van een geldig visum. Het bevel is het logische gevolg van het 

niet langer voldoen aan de verblijfsvoorwaarden.  

Supra heeft verzoekster een duidelijk overzicht gegeven en beeld geschetst van haar familiale- / 

gezinssituatie alsmede van de stand van zaken van de procedures ( zaak nog hangende voor het Hof 

van Beroep te Gent waar de pleitdatum bepaald werd op 20.04.2020).  

Door op een dergelijke manier te handelen en te motiveren legt de verwerende partij volledig artikel 

74/13 en artikel 44 ter Vreemdelingenwet naast zich neer alsmede artikel 6 EVRM.  

Men houdt geen rekening met de specifieke humanitaire toestand waarin verzoekster en haar gezin zich 

bevindt alsmede met haar rechten om haar verder proces alhier bij te wonen en voor te bereiden. 

Verzoekster meent dan ook dat verweerder duidelijk in strijd met artikel 74/13 en artikel 44ter Vw en 

haar fundamentele rechten ( artikel 6 EVRM) bevel heeft gegeven om het grondgebied te verlaten.  

Het moge eveneens duidelijk zijn dat de beslissing tot bevel om het grondgebied te verlaten 

onzorgvuldig is en elke redelijkheid mist.  

Het redelijkheidsbeginsel is immers geschonden wanneer men op zicht van de opgegeven motieven 

zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. 

TWEEDE ONDERDEEL  

Bij het nemen van de beslissing is er de verplichting om op een objectieve en evenwichtige manier een 

afweging door te voeren van alle in het geding zijnde belangen (M. Boes “ het redelijkheidsbeginsel” in I. 

OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds), algemene beginsel van behoorlijk bestuur, 101 129). Aldus mag 

door verwerende partij geen belangen buiten beschouwing gelaten worden.  

Zij dient zich bij het nemen van de beslissing niet alleen alle feiten correct en volledig vast te stellen, te 

waarderen en te interpreteren, daarnaast dient zij zich ook van alle relevante gegevens op de hoogte te 

stellen.  
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Door verwerende partij rekening werd geen rekening gehouden met diens recht op privé leven (gezins- 

en familieleven) en diens specifieke humanitaire situatie ( cfr supra).  

Aldus is er sprake van een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel waarbij aan de overheid de 

verplichting wordt opgelegd haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen 

op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154954, RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Het 

respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve 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. 

Het moet dan ook worden aangenomen dat de bestreden beslissing niet afdoende werd gemotiveerd. 

Verzoekster verwijst in dit verband tevens naar de rechtsleer die het volgende stelt :  

“ een motivering die slechts rekening houdt met bepaalde elementen van een dossier ( ten nadele van 

de betrokkene) en niet met andere fundamentele elementen, is niet afdoende “ (OPDEBEEK, 

COOLSAET, A. Formele motivering van bestuurshandelingen, Die Keure, Brugge, 1999, nr.189).  

Er dient dan ook tot het besluit gekomen te worden dat niet voldaan is aan de formele motiveringsplicht. 

Ook het redelijkheidsbeginsel werd geschonden. Zulks veronderstelt dat de genomen beslissing dient 

voort te spruiten uit een zorgvuldig onderzoek en een beslissing moet zijn die door ieder ander redelijk 

denkend mens of orgaan zou kunnen worden genomen en die men als redelijk verantwoorde beslissing 

zou kunnen zien en aanvaarden. 

Het middel is dan ook gegrond.” 

 

2.2 De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en artikel 62 van de vreemdelingenwet hebben tot 

doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat 

is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem 

verschaft. Ze 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. 

 

De Raad stelt vast dat in casu de juridische en de feitelijke motieven die de bestreden beslissing 

onderbouwen eenvoudig in deze beslissing kunnen gelezen worden. Er wordt immers verwezen naar 

artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet en geduid dat verzoekster in het Rijk verblijft zonder 

geldig paspoort voorzien van een geldig visum. De feitelijke gegevens waarom de gemachtigde meent 

toepassing te moeten maken van één van de criteria van artikel 7 van de vreemdelingenwet worden 

aldus duidelijk vermeld. Verzoekster maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat 

stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is gegrond derwijze 

dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de motiveringsplicht. Overigens blijkt uit het 

verzoekschrift dat verzoekster niet betwist dat zij niet over de vereiste documenten beschikt om in het 

Rijk te verblijven. Evenmin betwist verzoekster dat haar verblijfsrecht werd beëindigd op 9 februari 2018 

en dat het annulatieberoep tegen deze beslissing door de Raad werd verworpen.  

 

Waar verzoekster meent dat haar geen bevel mocht worden afgegeven concretiseert zij haar betoog 

niet. Bijgevolg dient vastgesteld te worden dat verzoekster het gebrek aan de vereiste documenten niet 

weerlegt of betwist. Een schending van voormelde artikelen van de wet van 29 juli 1991 wordt niet 

aangetoond, evenmin als een schending van artikel 62 van de vreemdelingenwet. 

 

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). De materiële 

motiveringsplicht vereist dat er voor elke administratieve beslissing rechtens aanvaardbare motieven 

moeten bestaan, wat onder meer inhoudt dat die motieven steunen op werkelijk bestaande en concrete 

feiten die relevant zijn en met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld (RvS 29 maart 2012, nr. 

218.725). Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) om zijn beoordeling in de plaats te stellen van 

de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om 

na te gaan of deze overheid bij de beoordeling 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.  

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op 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 derhalve in dat 
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de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op 

alle daarin vervatte dienstige stukken.  

 

De Raad mag zich bij het beoordelen van de redelijkheid van de genomen beslissing niet in de plaats 

stellen van de bevoegde overheid. Hij beschikt te dezen slechts over een marginale 

toetsingsbevoegdheid. Dit betekent dat hij alleen die beslissing strijdig met het redelijkheidsbeginsel kan 

bevinden die dermate buiten verhouding staat tot de feiten dat geen enkele redelijk oordelende overheid 

die beslissing zou nemen (RvS 17 juni 2013, nr. 223.931). 

 

Verzoekster betoogt dat geen rekening is gehouden met haar familiale- en gezinssituatie en met de 

stand van haar procedures. Zoals het feit dat zij nog een beroep heeft lopen voor het hof van beroep te 

Gent tegen de weigering van de registratie van de wettelijke samenwoonst en waarbij de pleitdatum is 

bepaald op 20 april 2020. Zij wenst haar proces alhier bij te wonen en voor te bereiden.  

 

In de bestreden beslissing wordt verwezen naar de beëindiging van haar verblijfsrecht op 9 februari 

2018 en vast gesteld dat het annulatieberoep tegen voormelde beslissing bij de Raad is verworpen. 

Daarnaast wordt verwezen naar de beslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand tot weigering 

van de registratie van de wettelijke samenwoning. Verzoekster is tegen deze weigeringsbeslissing in 

beroep gegaan bij de rechtbank van eerste aanleg die evenwel bij vonnis van 11 juni 2019 de weigering 

van de registratie van de wettelijke samenwoning heeft bevestigd. Verzoekster kan tot op heden niet 

aantonen dat de wettelijke samenwoonst is geregistreerd. Aldus is er rekening gehouden met artikel 

74/13 van de vreemdelingenwet, nu verzoekster, zoals vastgesteld in de bestreden beslissing, geen 

gezins- en familiaal leven aantoont.   

 

Het beroep tegen de weigeringsbeslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand heeft geen 

invloed op verzoeksters onregelmatige verblijfssituatie en kent geen schorsende werking toe aan de 

bestreden beslissing van 13 september 2019 houdende het bevel om het grondgebied te verlaten. 

Verder toont verzoekster niet aan waarom haar aanwezigheid op het Belgisch grondgebied vereist is 

tijdens de procedure voor het hof van beroep. Verzoekster toont niet aan waarom het gebruik van 

moderne communicatiemiddelen niet zou kunnen volstaan voor de contacten met haar raadsman ter 

voorbereiding van de ‘zittingen’. Verder maakt verzoekster niet aannemelijk dat zij zich niet op dienstige 

wijze zou kunnen laten vertegenwoordigen door haar raadsman bij de procedure voor het hof van 

beroep zodat zij bezwaarlijk kan voorhouden dat artikel 6 van het EVRM wordt geschonden of dat zij 

niet over een effectief rechtsmiddel zou beschikken. Vorderingen die betrekking hebben op de 

registratie van de wettelijke samenwoonst zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek, ressorteren niet 

onder de gevallen waarin krachtens het Gerechtelijk Wetboek een persoonlijke verschijning verplicht is. 

Verzoekster maakt niet aannemelijk dat zij zich niet door haar raadsman kan laten vertegenwoordigen 

noch dat haar beroep niet zal worden behandeld op grond van het loutere feit dat zij zich door haar 

raadsman laat vertegenwoordigen of niet langer aanwezig is op het grondgebied. 

 

De schending van de motiveringsplicht en van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet wordt niet 

aangetoond.  

 

Artikel 44ter van de vreemdelingenwet is in casu niet van toepassing. Het werd toegepast in de bijlage 

21 bij de beëindiging van verzoeksters recht op verblijf van meer dan drie maanden, op 9 februari 2018. 

Tegen deze beslissing werd ook een annulatieberoep ingediend bij de Raad die het beroep heeft 

verworpen.   

 

Waar verzoekster betoogt dat er geen rekening is gehouden met haar privéleven en haar specifieke 

humanitaire situatie laat zij na uiteen te zetten uit wat haar privéleven en humanitaire situatie bestaat 

waarmee geen rekening zou zijn gehouden. In de mate verzoekster doelt op haar gezinsleven met de 

Nederlandse onderdaan, blijkt uit de lezing van de bestreden beslissing dat er weldegelijk rekening is 

gehouden met haar wens om de wettelijke samenwoonst te registreren. De verwerende partij wijst 

evenwel op de weigeringsbeslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Thans is de weigering 

bevestigt bij vonnis van 11 juni 2019. Verzoekster toont bijgevolg geen gezinsleven aan met de 

Nederlandse onderdaan. De schending van het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel wordt niet 

aangetoond.  

 

Het eerste middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond.  
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2.3 In het tweede middel voert verzoekster de schending aan van de richtlijn 2004/38/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op 

het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van 

Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 

73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (hierna: de 

burgerschapsrichtlijn).   

 

Ter adstruering van het middel zet verzoekster het volgende uiteen: 

 

“Doordat: verwerende partij aan verzoekster het bevel gaf om het grondgebied te verlaten.  

Terwijl: het doel van betreffende richtlijn is het handhaven van de eenheid van het gezin in de ruime 

betekenis van het woord  

Zodat: de voormelde beslissing de Richtlijn 2004/38 schendt en derhalve nietig dient te worden 

verklaard.  

Toelichting:  

Verzoekster onderhoudt een duurzame en stabiele relatie met de Nederlandse onderdaan, de heer V. 

H. P..  

Sedert november 2017 vormen partijen een de facto gezin. Dit eerst te 8610 Kortemark, (…) en op 

heden te 8210 Zedelgem, (…).  

Verzoekster erkent dat teneinde desgevallend een verblijfsrecht te krijgen op basis van haar relatie met 

de Nederlandse onderdaan de heer V. H., er dient te worden aangetoond dat er in casu sprake is van 

een duurzame en stabiele relatie ( artikel 40bis VW).  

Dit is het geval wanneer je:  

-gedurende minstens 1 jaar, voorafgaand aan de aanvraag, onafgebroken in België of een ander land 

samenwoonde, of  

-elkaar ten minste 2 jaar kent en bewijst dat je regelmatig, telefonisch , via briefwisseling of 

elektronische berichten met elkaar contact onderhield. Binnen die 2 jaar moet je mekaar minstens 

driemaal ontmoet hebben en die ontmoetingen moeten in totaal 45 of meer dagen betreffen, of  

-een gemeenschappelijk kind hebt  

Evenzeer wanneer verzoekster beroep wenst te doen op artikel 47/1 Vw teneinde een verblijfsrecht te 

verkrijgen dient het duurzaam karakter van haar relatie met de Nederlandse onderdaan, de heer P. V. 

H. te worden bewezen.(art. 47/3 Vw).  

Volgens de richtlijnen van de Europese Commissie moet België voor het bewijs van ‘duurzaamheid’ van 

de relatie ook andere relevante bewijzen in aanmerking nemen. De lidstaten moeten elke weigering van 

een aanvraag degelijk en schriftelijk motiveren en de betrokkene moet in beroep kunnen gaan tegen de 

beslissing.  

De Commissie herhaalt ook dat het bewijs van de duurzame relatie moet beoordeeld worden in functie 

van het doel van de richtlijn vrij verkeer, nl. het handhaven van eenheid van het gezin in de ruime 

betekenis van het woord. Zo moet België ook rekening houden met de relatie die de partner heeft met 

de EU burger en andere omstandigheden, zoals het feit dat de partner financieel of lichamelijk 

afhankelijk is van hem.  

Verzoekster vormt met haar partner reeds een de facto gezin sedert meerdere jaren, meer bepaald 

sedert november 2017.  

Naast dit objectief gegeven kan toch niet gekeken worden. De eenheid van dit feitelijk gezin dient te 

worden gevrijwaard.  

Verzoekster meent dan ook dat dit middel als gegrond naar voor komt.” 

 

2.4 Waar verzoekster de schending aanvoert van de Burgerschapsrichtlijn dient de Raad op te merken 

dat zij niet aantoont een duurzame en stabiele relatie te onderhouden met een Nederlandse onderdaan. 

Wel integendeel, nu in de bestreden beslissing worden verwezen naar de weigering van de ambtenaar 

van de burgerlijke stand om de wettelijke samenwoonst te registreren. De familierechtbank heeft de 

weigering tot registratie in beroep bevestigd. De verwijzing naar de Burgerschapsrichtlijn is bijgevolg niet 

dienstig. 

 

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

 

2.5 In het derde middel voert verzoekster de schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag tot 

Bescherming voor 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). 

  

Ter adstruering van het middel zet verzoekster het volgende uiteen: 
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“Doordat: artikel 8.1 EVRM bepaalt dat één ieder recht heeft op respect van zijn privé leven, zijn familie- 

en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.  

Terwijl: de aangevochten beslissing geenszins litigieus artikel respecteert.  

Zodat de aangevochten beslissing derhalve nietig dient te worden verklaard.  

Toelichting:  

Artikel 8 van het EVRM waarborgt het recht op een gezins- en privéleven. Dit houdt in dat eenieder 

recht heeft op eerbiediging van zijn privéleven, familie- en gezinsleven.  

Artikel 8 EVRM definieert het begrip ‘privéleven’ evenwel niet.  

Het EHRM heeft benadrukt dat het begrip privéleven een ruime term is en dat het mogelijk noch 

noodzakelijk is om er een exhaustieve definitie aan te geven (EHRM 16.12.1992, Niemietz/Duitsland, 

§29; EHRM 27.08.2015, Parrillo / Italië (GK), § 153). Het EHRM stelt wel dat moet worden aanvaard dat 

het geheel van sociale banden tussen de ‘gevestigde vreemdelingen’ en de gemeenschap waarin zij 

leven noodzakelijk deel uitmaakt van het begrip ‘privéleven’ in de zin van artikel 8 van het EVRM. In die 

zijn maakt het netwerk van persoonlijke, sociale en economische belangen onderdeel uit van het 

privéleven van elke persoon ( EHRM 09.10.2003, Slivenko/Letland (GK), §95-96).  

Uit hetgeen supra werd gesteld moge duidelijk en kan in se niet betwist worden dat verzoekster een 

privé leven leidt in België in de zin van artikel 8 van het EVRM.  

Verzoekster is aangekomen op het grondgebied van het Rijk medio 2012.  

Na het voeren van een aantal procedures werd verzoekster op 30.09.2015 in het bezit gesteld van de 

elektronische F kaart.  

Ingevolge het arrest van Uw zetel van 19.09.2018 werd een einde gesteld aan het verblijfsrecht van 

verzoekster.  

Gedurende een aantal jaren kende verzoekster derhalve een wettig verblijf op het grondgebied van het 

Rijk.  

Verzoekster meent dan ook te mogen stellen dat het niet anders kan dan aanvaard worden dat 

verzoekster alhier een netwerk van persoonlijke, sociale en economische belangen heeft opgebouwd. 

Het feit derhalve dat verzoekster in België een privéleven leidt kan niet worden betwist.  

Evenmin kan er betwist worden dan verzoekster alhier een de facto gezinsleven heeft met haar partner, 

de heer P. V. H..  

Het bevel dat door verwerende partij wordt gegeven aan verzoekster, vormt derhalve een inmenging in 

haar recht op eerbieding van het gezins- en privéleven.  

In dat geval dient het tweede lid van artikel 8 EVRM in overweging te worden genomen.  

Binnen de grenzen gesteld door artikel 8, tweede lid van het EVRM, is de inmenging van het openbaar 

gezag toegestaan voor zover die bij wet is voorzien (legaliteit), ze geïnspireerd is door één of meerdere 

in deze bepaling vermelde legitieme doelen (legitimiteit) en voor zover ze noodzakelijk is in een 

democratische samenleving om één van deze doelen te bereiken (proportionaliteit).  

Staten beschikken over een zekere beoordelingsmarge wat betreft de noodzaak aan inmenging in het 

privé of gezinsleven van een persoon. Vanuit dit laatste standpunt is het de taak van de overheid om te 

bewijzen dat zij de bekommernis had om een juist evenwicht te bereiken tussen het beoogde doel en de 

ernst van de inbreuk op respect voor het privé- en gezinsleven. Dit wordt onderzocht aan de hand van 

de ‘fair balance toets’, waarbij wordt nagegaan of de overheid een redelijke afweging heeft gemaakt 

tussen de belangen van het individu en de belangen van de samenleving (EHRM 09.10.2003,Slivenko/ 

Letland (GK), §113; EHRM 23.06.2008, Maslov/Oostenrijk (GK) §76; EHRM 02.06.2015, nr. 6009/10, 

KM/ Zwitserland, §53).  

Staten gaan hun beoordelingsmarge te buiten en schenden artikel 8 van het EVRM wanneer zij falen op 

een zorgvuldige wijze een redelijke belangenafweging te maken (EHRM 28.06.2011, Nunez/Norwegen, 

§ 84; EHRM 10.07.2014, Mugenzi/Frankrijk , §62).  

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding ( RvS 02.02.2007, nr 167; RvS 

14.02.2006,nr. 154.954).  

Kernvraag die zich in casu stelt is of verwerende partij in een situatie die een inmenging in het gezins- 

en privéleven van verzoekster vormt, alle relevante gegevens waarover hij beschikte op een zorgvuldige 

wijze heeft betrokken in de afweging tussen enerzijds, het belang van verzoekster bij de uitoefening van 

haar gezins- en privéleven in het Rijk en anderzijds, het algemeen belang van de Belgische 

samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare orde.  

Uw Raad zal willen vaststellen dat de bestreden beslissing een belangenafweging maakt in het licht van 

artikel 8 van het EVRM maar dat zij enkel is toegespitst op het gezinsleven van verzoekster dat zij heeft 

met haar partner.  

De bestreden beslissing rept derhalve met geen woord over het privéleven van verzoekster.  
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In de belangenafweging die gemaakt werd in het licht van artikel 8 van het EVRM, werd niet de duur van 

het verblijf van verzoekster in het Rijk betrokken en al evenmin de hechtheid van de sociale en culturele 

banden van verzoekster met België vergeleken met haar land van herkomst.  

Verzoekster meent dan ook te mogen stellen dat de bestreden beslissing derhalve faalt een zorgvuldige 

belangenafweging te maken in het licht van artikel 8 van het EVRM en is derhalve dus strijdig met deze 

bepaling alsmede met het zorgvuldigheidsbeginsel.  

Verzoekster meent dan ook dat dit middel als gegrond naar voor komt.” 

 

2.6 Artikel 8 van het EVRM waarvan verzoekster de schending aanvoert, bepaalt: 

 

“1. Een ieder 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.”  

 

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

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

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

primeert op de bepalingen van de vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de 

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. Een verzoekende partij die een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, dient minstens 

het begin van bewijs aan te brengen van een privéleven en een familie- en gezinsleven in de zin van 

artikel 8 van het EVRM waarop zij zich beroept. Dit begin van bewijs dient voldoende nauwkeurig te zijn 

met inachtneming van de omstandigheden van de zaak. Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip 

‘familie- en gezinsleven' noch het begrip ‘privéleven’. Beide begrippen zijn autonome begrippen, die 

onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden geïnterpreteerd. De beoordeling of er al dan niet 

sprake is van een familie- of gezinsleven is in wezen een feitenkwestie die afhankelijk is van de 

aanwezigheid van effectief beleefde hechte persoonlijke banden (EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland 

(GK), § 150; EHRM 2 november 2010, Şerife Yiğit/Turkije (GK), § 93). Het begrip 'privéleven' wordt 

evenmin gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. Het EHRM benadrukt dat het begrip ‘privéleven’ een 

ruime term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk is om er een exhaustieve definitie van te geven 

(EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29; EHRM 27 augustus 2015, Parrillo/Italië (GK), § 

153). De beoordeling of er sprake kan zijn van een privéleven, is ook een feitenkwestie.  

 

Nog daargelaten de vraag of artikel 8 van het EVRM een motiveringsplicht in zich draagt, dient te 

worden vastgesteld dat uit de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde rekening heeft gehouden 

met verzoeksters intentie tot wettelijke samenwoonst met een Nederlandse onderdaan. In de bestreden 

beslissing wordt in het licht van artikel 8 van het EVRM het volgende gemotiveerd: “Verder, wat het 

gezins- en familieleven betreft: het bevel is het logische gevolg van het niet langer voldoen aan de 

verblijfsvoorwaarden. Indien het lang verblijf niet kan worden toegestaan en er geen andere rechtsgrond 

is waardoor betrokkene alsnog legaal in België zou kunnen verblijven, wat hier het geval is, is een bevel 

het enige alternatief. Betrokkene diende op 30/05/2018 een verklaring van wettelijke samenwoonst in 

met de genaamde V.H. P. van Belgische nationaliteit. De ambtenaar van de burgerlijke stand weigerde 

op 28/11/2018 de wettelijke samenwoonst te registreren. Deze beslissing werd bevestigd door de 

rechtbank van eerste aanleg in zijn vonnis van 11/06/2019. Betrokkene en haar partner zullen een 

andere manier moeten vinden, voor zover zij de relatie wensen verder te zetten, om hun gezinsleven uit 

te bouwen/te beleven.” 

 

Uit voormelde motivering van de bestreden beslissing blijkt, in tegenstelling tot hetgeen verzoeker 

meermaals voorhoudt, uitdrukkelijk dat rekening werd gehouden met haar aanvraag tot wettelijke 

samenwoonst. Hieromtrent wordt gemotiveerd en er wordt een afweging gemaakt in het licht van artikel 

8 van het EVRM.  

 

Waar verzoekster een algemeen betoog voert dat haar recht om in de toekomst een gezins- en 

privéleven uit te oefenen wordt geschonden, nu er een onderzoek loopt naar de affectieve band en zij 

gelijktijdig werd bevolen om het grondgebied te verlaten, wijst de Raad op hetgeen volgt. 
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De Raad benadrukt vooreerst dat het hoofdmotief van de bestreden beslissing erin bestaat dat de 

verzoekster in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de vereiste documenten, hetgeen verzoekster 

niet weerlegt. Verzoekster maakt op generlei wijze aannemelijk dat de gemachtigde niet in alle 

redelijkheid tot de door hem in de bestreden beslissing gedane vaststellingen kon komen. Aangezien 

het motief dat verzoekster in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de vereiste documenten 

pertinent is, volstaat dit motief. Het indienen van een aanvraag tot wettelijke samenwoonst stelt 

verzoekster niet vrij van de verplichting in het bezit te zijn van de vereiste documenten om in België te 

verblijven. Dienaangaande dient de Raad op te merken dat het bestreden bevel getroffen werd conform 

het model van de bijlage 13 bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Het volstaat dat een bevel 

om het grondgebied te verlaten de juridische en feitelijke vaststellingen bevat waarop ze gebaseerd is, 

quod in casu.  

 

Verder is er in casu geen sprake van een inmenging in het gezinsleven, daar het voor verzoekster geen 

situatie van beëindiging van verblijf betreft. De beëindiging van haar verblijfsrecht werd reeds getroffen 

op 9 februari 2018 en hiertegen heeft verzoekster reeds een annulatieberoep ingediend dat door de 

Raad werd verworpen. De beslissing tot beëindiging van haar verblijfsrecht is aldus definitief in het 

rechtsverkeer. Nu er geen sprake is van een inmenging in haar gezinsleven moeten wel de positieve 

verplichtingen die er voor een overheid uit een gezinsleven zouden kunnen voortvloeien, worden 

onderzocht. Dan moet er volgens het EHRM onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor 

de staat om het recht op privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 

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

Hoogkamer/Nederland, § 38). Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets. Als na deze toets 

uit de belangenafweging blijkt dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is er schending van 

artikel 8 van het EVRM (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37). 

 

Teneinde de omvang van de verplichtingen die voor een Staat uit artikel 8, eerste lid van het EVRM 

voortvloeien te bepalen, dient in de eerste plaats te worden nagegaan of er hinderpalen worden 

aangevoerd voor het uitbouwen of het verderzetten van een normaal en effectief gezinsleven elders. 

Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een gezinsleven elders, zal 

er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het 

EVRM.  

 

In casu verwijst verzoekster naar de (intentie tot wettelijke) samenwoonst met haar partner, doch toont 

niet aan dat zij het voorgehouden gezinsleven niet elders kan leiden. Verzoekster beperkt zich tot een 

algemeen en theoretisch betoog. Verzoekster gaat niet in op de motieven van de gemachtigde, laat 

staan dat zij ze weerlegt. Zo haalt de gemachtigde aan dat verzoekster en haar partner een andere 

manier moeten vinden, voor zover zij de relatie wensen verder te zetten, om hun gezinsleven uit te 

bouwen of te beleven. De Raad merkt op dat de bestreden beslissing ook niet tot gevolg heeft dat 

verzoekster definitief van haar partner wordt gescheiden, doch enkel dat zij tijdelijk het land dient te 

verlaten met de mogelijkheid er terug te keren nadat zij zich in het bezit zal hebben gesteld van de 

nodige documenten voor een regelmatige binnenkomst in het Rijk. De bestreden beslissing houdt geen 

absoluut verbod in om het Belgisch grondgebied binnen te komen en er te verblijven, verzoekster dient 

evenwel te voldoen aan de door de vreemdelingenwet opgelegde binnenkomst- en verblijfsvereisten (zie 

ook RvS 4 mei 2007, nr.170.806). Ook wordt niet aangetoond dat verzoekster geen nauw contact zou 

kunnen blijven onderhouden met haar partner onder meer middels de moderne communicatiekanalen. 

 

Het EHRM heeft inzake immigratie 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 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). De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden hiertoe vast te 
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leggen. De minister kan oordelen dat het belang van de staat voorrang heeft op dat van de vreemdeling 

die hier onwettig verblijft (zie RvS 28 juli 1992, nr. 40.061, R.A.C.E. 1992, z.p.).  

 

Verzoekster heeft haar gezinsleven met de Nederlandse onderdaan in België uitgebouwd tijdens haar 

illegaal verblijf. Verzoekster kan niet verwachten dat de Belgische Staat in die omstandigheden een 

positieve verplichting zou hebben om haar toe te laten verder op het grondgebied te verblijven. Het 

Europees Hof toont zich streng ten aanzien van vreemdelingen die tijdens een onregelmatig of precair 

verblijf een relatie hebben aangegaan of een gezinsleven hebben opgebouwd.  

 

Daarenboven kan in artikel 8 van het EVRM geen recht op gezinshereniging worden gelezen. Voor een 

eventuele gezinshereniging bestaat er een ander juridisch instrumentarium (RvS 13 december 2005, nr. 

152.639). 

 

Verzoekster toont verder niet op concrete wijze aan waaruit haar privéleven zou bestaan, laat staan dat 

zij dit staaft, zodat zij ook geen schending van het privéleven aantoont.  

 

Verzoekster laat aldus na een beschermenswaardige relatie in de zin van artikel 8 van het EVRM aan te 

tonen. Evenmin wordt de schending van het zorgvuldigheidsbeginsel aangetoond.  

 

Het derde middel is ongegrond.  

 

2.7 In het vierde middel voert verzoekster de schending aan van het evenredigheidsbeginsel.  

 

Ter adstruering van het middel zet verzoekster het volgende uiteen: 

 

“Doordat : verwerende partij aan verzoekster het bevel gaf om het grondgebied te verlaten.  

Terwijl : het evenredigheidsbeginsel vereist dat de keuze die een bestuur in de uitoefening van een 

discretionaire bevoegdheid maakt, niet tegen alle redelijkheid ingaat.  

Zodat : de aangevochten beslissing de geciteerde beginsel schendt  

Toelichting:  

Het evenredigheidsbeginsel als concrete toepassing van het redelijkheidsbeginsel, laat de Raad niet toe 

het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel om het onwettig te bevinden indien het tegen alle 

redelijkheid ingaat (RvS nr. 126.520, 17 december 2003).  

De Raad kan ter zake enkel optreden wanneer het bestuur een kennelijk onredelijk gebruik maakt van 

zijn beoordelingsvrijheid, wat voor onderhavig geval neerkomt op de vraag stellen of verwerende partij 

zich kennelijk onredelijk opgesteld heeft als hij, niettegenstaande de specifieke situatie van verzoekster, 

de voorliggende gegevens een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden van 

verzoekster.  

De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt het 

redelijkheidsbeginsel, wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe 

het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen.  

Met andere woorden, om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men voor een 

beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk is 

genomen. (RvV arrest nr. 28 480 van 10 juni 2009, in de zaak RvV X/II). Dat is in casu het geval. 

Verzoekster verwijst dienaangaande naar de specificiteit van haar situatie zoals supra uiteengezet.  

In alle redelijkheid kan dan ook niet begrepen worden waarom verweerster ervoor gekozen heeft 

(gebruik makende van haar discretionaire bevoegdheid) om in de gegeven omstandigheden, zoals 

hierboven geschetst, een bevel gaf om het grondgebied te verlaten.  

Dit te meer daar herhaaldelijk wordt gesteld ( cfr vreemdelingenwet en rechtsleer) dat wanneer de 

minister of zijn gemachtigde overweegt een bevel om het grondgebied te verlaten een 

evenredigheidstoets dient uit te voeren.  

Toets welke er in bestaat dat de minister of zijn gemachtigde alvorens het bevel om het grondgebied te 

verlaten dient rekening te houden met alle elementen van het dossier :de verblijfsduur, leeftijd, 

gezondheid, gezins- en economische situatie, de sociale en culturele integratie in België en de 

bindingen met het land van herkomst.  

In casu heeft verzoekster zich sedert haar vestiging op het grondgebied van het Rijk werkelijk alles op 

alles gezet om zich te integreren en niet ten laste te zijn van de overheid. Tot hiertoe slaagt zij daar in 

en wenst zij uiteraard haar verder leven alhier uit te bouwen. Inmiddels heeft verzoekster alhier tevens 

een stabiele en duurzame relatie uitgebouwd met de Nederlandse onderdaan, de heer P. V. H..  

Het redelijkheidsbeginsel werd dan ook duidelijk geschonden bij het nemen van de bestreden 

beslissing.  
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Het middel is dan ook gegrond.”  

 

2.8 Het evenredigheidsbeginsel slaat op de verhouding van evenredigheid tussen de aangehaalde 

elementen en de beoordeling van die elementen door verweerder. Het evenredigheidsbeginsel wordt 

niet geschonden door de toepassing van de wettelijke bepaling die de mogelijkheid tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten uitdrukkelijk voorziet. De schending van het 

evenredigheidsbeginsel kan niet worden aangenomen.  

 

De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt slechts 

het redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt 

hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Met andere woorden, om het 

redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan 

men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is, wat in casu niet het 

geval is. Uit de bespreking onder de voorgaande middelen is reeds gebleken dat de gemachtigde van 

de minister in alle redelijkheid tot de conclusie is gekomen dat verzoekster op het Belgisch grondgebied 

verblijft zonder geldig paspoort voorzien van een geldig visum; dat haar verblijfsrecht werd beëindigd op 

9 februari 2018 en dat haar verklaring tot wettelijke samenwoonst werd geweigerd door de ambtenaar 

van de burgerlijke stand, zowel als in beroep door de familierechtbank. Verzoekster toont bijgevolg geen 

beschermenswaardig gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM aan. Gelet op de analyse van de 

voorgaande middelen blijkt dat verzoekster met haar betoog op generlei wijze een schending van het 

redelijkheidsbeginsel aannemelijk maakt. 

 

Het vierde middel is ongegrond.  

 

2.9 In het vijfde middel voert verzoekster de schending aan van het rechtszekerheids- en 

vertrouwensbeginsel.  

 

Ter adstruering van het middel zet verzoekster het volgende uiteen: 

 

“Doordat: aan hét fundamentele rechtsbeginsel welke aan de gehele rechtsorde ten grondslag ligt, het 

rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel is.  

Terwijl de aangevochten beslissing duidelijk deze beginselen naast zich neerlegt  

Zodat de aangevochten beslissing de geciteerde algemene beginselen van behoorlijk bestuur schendt 

Toelichting  

Het rechtszekerheids- vertrouwensbeginsel is een beginsel van behoorlijk bestuur dat inhoudt dat 

gerechtvaardigde verwachtingen welke door het bestuur bij de rechtsonderhorigen zijn gewekt zo 

enigszins mogelijk moeten worden gehonoreerd, op gevaar anders het vertrouwen dat de 

rechtsonderhorigen stellen in het bestuur te misleiden.  

De Raad van State omschreef het vertrouwensbeginsel als “… één der beginselen van behoorlijk 

bestuur krachtens hetwelk de burger moet kunnen betrouwen op een vaste gedragslijn van de overheid, 

of op toezeggingen of beloften die de overheid in het concrete geval heeft gedaan” ( zie R. v.St. 

Eeckhout, nr. 32893, 28 juni 1989).  

Uit hetgeen hierboven werd gesteld moge duidelijk zijn dat verzoekster destijds een aanvraag 

gezinshereniging indiende en in het bezit werd gesteld van de elektronische F kaart. Ingevolge het 

tussengekomen arrest van Uw zetel van 17.09.2018 werd een einde gesteld aan het verblijfsrecht van 

verzoekster.  

Hier dient wel de kanttekening te worden gemaakt dat bijlage 21 van 09.02.2018 ( voorwerp van de 

geciteerde procedure) welke een einde stelde aan het recht op verblijf niet gepaard ging van een bevel 

om het grondgebied te verlaten.  

Plots, meer bepaald op 13.09.2019, neemt verwerende partij dan toch een bevel om het grondgebied te 

verlaten.  

Dit niettegenstaande verzoekster nog gewikkeld is in een burgerlijke procedure om haar samenwoonst 

met de heer V. H. alhier wettelijk geregistreerd te zien. Door haar eigen houding had verwerende partij 

bij verzoekster het vertrouwen gewekt dat zij verder op het grondgebied van het Rijk kon vertoeven, dit 

minstens toch tot alle gerechtelijke procedures achter de rug waren.  

Verzoekster meent dan ook terecht dat het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel flagrant werd 

geschonden.  

Verzoekster meent dan ook dat middel als gegrond naar voor komt.”  

 

2.10 Het vertrouwensbeginsel is een beginsel van behoorlijk bestuur dat moet vermijden dat de 

rechtmatige verwachtingen die de burger uit het bestuursoptreden put, te kort worden gedaan. Dit houdt 
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in dat de burger moet kunnen vertrouwen op een vaste gedragslijn van de overheid of op toezeggingen 

of beloften die de overheid in een concreet geval heeft gedaan (RvS 22 maart 2004, nr. 129.541). 

Verzoekster toont niet aan dat er in casu zou zijn afgeweken van een vaste gedragslijn of dat haar 

toezeggingen of beloften werden gedaan. Wel integendeel nu haar verblijfsrecht werd beëindigd op 9 

februari 2018 en de ambtenaar van de burgerlijke stand de registratie van de wettelijke samenwoonst 

heeft geweigerd. De schending van het vertrouwensbeginsel kan niet worden aangenomen. 

 

Het rechtszekerheidsbeginsel houdt in dat de inhoud van het recht voorzienbaar en toegankelijk moet 

zijn zodat de rechtzoekende in redelijke mate de gevolgen van een bepaalde handeling kan voorzien op 

het tijdstip dat de handeling wordt verricht en dat de overheid daarvan niet zonder objectieve en 

redelijke verantwoording mag afwijken (RvS 22 maart 2004, nr. 129.541). Uit de bespreking onder de 

voorgaande middelen blijkt dat verzoekster een schending van dit beginsel niet met concrete gegevens 

aantoont. 

 

Het vijfde middel is ongegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

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

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

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

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

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

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 negentien februari tweeduizend twintig door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


