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 nr. 232 979 van 21 februari 2020 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 31 oktober 2019 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van de gemachtigde van de 

minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 24 september 2019 tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) en een bevel tot terugbrenging (bijlage 

38). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking tot  vaststelling van het rolrecht van 5 november 2019 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 20 december 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 januari 

2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat F. CALAMARO verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat L. RAUX, die loco advocaat D. MATRAY verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 1 juni 2017 neemt de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Antwerpen een beslissing tot 

weigering van de huwelijksvoltrekking tussen verzoekster en dhr. M.V.M. en dit met toepassing van 

artikel 167, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek omdat het voorgenomen huwelijk niet is gericht op het 

aangaan van een duurzame verbintenis tussen twee partners maar op het verwerven van een 

verblijfsvergunning.  
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Op 4 april 2018 dient verzoekster een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van een 

Belg, met name haar Belgische partner, dhr. M.V.M, met wie zij wettelijk samenwoont. Ook voor het 

minderjarige kind van verzoekster wordt een aanvraag ingediend in functie van dhr. M.V.M.  

 

Op 2 oktober 2018 neemt de verwerende partij een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan 

drie maanden zonder bevel m het grondgebied te verlaten. Het beroep dat hiertegen wordt ingediend 

wordt door de Raad voor Vreemdelingenbetwisting verworpen bij arrest nr. 218 586 van 21 maart 2019.  

 

Op 24 september 2018 neemt de verwerende partij ten aanzien van verzoekster een beslissing tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Dit is de eerste bestreden beslissing 

waarvan de motieven luiden als volgt:  

 

“Bevel om het grondgebied te verlaten 

De heer/mevrouw, die verklaart te heten 

Naam: [O.] 

Voornaam: [S.] 

Geboortedatum: […] 

Geboorteplaats: […] 

Nationaliteit: Nigeria 

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

zich er  naar toe te begeven, binnen 30 dagen na de kennisgeving/uiterlijk op 3 november 2019      

 

REDEN VAN DE BESLISSING      

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgeleverd in toepassing van artikel 7, eerste lid, 2° van 

de wet van 15.12.1980. Betrokkene verblijft langer in het Rijk dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde 

termijn. Op 2.10.2018 werd aan betrokkene het verblijfsrecht als burger van de Unie geweigerd, nadat 

zij de aanvraag had ingediend op 4.04.2018 en daartoe de kans had gekregen alle nuttige informatie 

mee te delen. Daarop diende betrokkene beroep in tegen deze weigeringsbeslissing (bijlage 20), echter 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen verwierp dit beroep op 21.03.2019 in arrest nr. 218 589. 

Nergens uit het dossier blijkt dat betrokkene alsnog, op een andere wettelijke basis, het verblijfsrecht 

zou uitoefenen of intussen een nieuwe aanvraag tot verblijf heeft ingediend. Vandaar dat kan gesteld 

worden dat betrokkene uitgeprocedeerd is en van haar kan verwacht worden dat zij het Belgische 

grondgebied binnen de 30 dagen verlaat.       

 

Bij het nemen van dit bevel is wel degelijk rekening gehouden met art. 74/13 van de wet van 

15.12.1980. Het hoger belang van het kind van betrokkene komt niet in het gedrang, gezien ook het kind 

het land dient te verlaten, samen met de moeder. Het kind geniet immers evenmin verblijfsrecht en is 

uitgeprocedeerd. Het gezins- en familiale leven vormde de aanleiding tot de aanvraag gezinshereniging, 

er kon echter niet worden vastgesteld dat mevrouw en oprecht gezins- en familiaal leven met de referent 

had, haar intenties waren er enkel op gericht een verblijfsrecht te bekomen, vandaar dat het gezinsleven 

met de referent geen bezwaar kan zijn bij het nemen van deze beslissing. Betreffende de 

gezondheidstoestand van betrokkene is ons niets ongunstig bekend, toch niet in die mate dat het het 

nemen van dit bevel zou kunnen beletten.     

Voor zover betrokkene dit bevel niet zou opvolgen, stelt zij zich bloot aan vervolging overeenkomstig art. 

75 van de wet van 15.12.1980.“ 

 

Op dezelfde dag neemt de verwerende partij een beslisseng tot afgifte van een bevel tot terugbrenging 

(bijlage 38). Dit is de tweede bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“Afgegeven in toepassing van artikel 118 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.       

 

In uitvoering van de beslissing van de gemachtigde van de Voor de Minister van Sociale Zaken en      

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie       

wordt aan [O.S.]       

geboren te […], op […]      

 van Nigeriaanse nationaliteit,       
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verblijvende te […], bevel gegeven de genaamde [I.E.O.] geboren te Nigeria, op […], van Nigeriaanse 

nationaliteit verblijvende te […], binnen dertig dagen terug te brengen naar de plaats vanwaar hij (zij) 

gekomen is of alwaar hij legaal kan binnenkomen en verblijven.       

 

REDEN VAN MAATREGEL:  

 

zie het bevel van de moeder [O.S.]     

Uit het onderzoek van het dossier blijkt dat de vreemdeling geen aanspraak kan maken op enig 

verblijfsrecht op basis van een andere rechtsgrond. Om deze reden levert de gemachtigde van de 

Staatssecretaris een bevel tot terugbrenging af.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoekster voert in een enig middel in wezen de schending aan van de artikelen 2 en volgende 

van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van 

het zorgvuldigheidsbeginsel en van artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten 

van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en 

goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM). Het middel wordt uiteengezet als volgt: 

 

“Wat betreft de beslissing het bevel het grondgebied te verlaten:       

Overwegende dat de aangevochten beslissing ontbreekt aan een manifeste motivatie. Dat ze geen 

rekening houdt met het doorslaggevend element van het administratieve dossier van de verzoekster, 

zijnde dat ze in België leeft volgens het statuut van burgerlijke staat: samenwonende met Mijnheer 

[M.V.M.]. Dat de tegenpartij heeft weergegeven in de aangevochten beslissing dat het verblijf gebaseerd 

is artikel 40 die haar geweigerd werd maar dat ze dit element niet apprecieert kijkende naar artikel 74 

van de wet van 15.12.1980. Overwegende dat het hier gaat om een manifest uitblijven van motivatie. 

Dat in elk geval, het bevel het grondgebied te verlaten is niet gemotiveerd. 

Dat inderdaad de referentie aan art. 7 van de wet stelt een algemeen kader voor en is gelijkgesteld aan 

een stereotype motivatie. 

Overwegende dat de tegenpartij niet verwezen heeft naar artikel 74/13 van dezelfde wet volgens 

dewelke ze moet, tijdens een verwijderingsbeslissing (BGV), rekening houden met de belangen van het 

kind, het gezinsleven, en de gezondheidsstatus van de onderdaan komende uit een betrokken derde 

land.  

Overwegende dat, met kracht moet vastgesteld worden dat de beslissing niet gemotiveerd is met 

betrekking tot de bijzonderheden van de verzoekster waarvan ze afgelegde weg niet aanhaalt. 

Dat daaruit volgt dat de tegenpartij in gebreke blijft het principe zelf te motiveren van het bevel het 

grondgebied te verlaten. 

Dat deze dus niet op een adequate manier gemotiveerd is. 

Dat daaruit voortvloeit dat het bevel het grondgebied te verlaten nietig verklaart moet worden. 

 

Wat betreft het beveel tot terugbrenging 

Overwegende dat de tegenpartij ruimschoots werd ingelicht over de geboorteplaats van het kind. 

Dat de aangevochten beslissing over een kind geboren in Nigeria terwijl dat het kind [I.E.O.] geboren is 

op […] in […]. 

Dat de aangevochten beslissing zo aan motivering ontbreekt daar ze een tegengesteld element bevat 

aan de inhoud van het administratief dossier van de verzoekster en dat de identificering van de 

betreffende persoon fout is. 

Overwegende dat de gezegde beslissing genomen is, volgens de tegenpartij zelf, in functie van de 

beslissing genomen tegen de moeder. 

Dat de enige motivatie van de aangevochten beslissing de volgende is: 

- REDEN VAN MAATREGEL: zie bevel van de moeder [O.S.] 

Overwegende zoals hierboven gediscussieerd, de beslissing relatief aan [O.S.] is bevlekt met 

nietigheid.” 

 

2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de burger, 

zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid ze heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de 

beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending van artikel 

62, § 1 van de Vreemdelingenwet. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 

verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de 
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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 eveneens geschonden geachte zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid daarnaast de verplichting 

op haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte 

feitenvinding. 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. 

 

2.3. De eerste bestreden beslissing steunt op artikel 7, eerste lid 2 van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet) dat bepaalt dat een bevel om het grondgebied wordt 

afgegeven wanneer de betrokken vreemdeling langer in het Rijk verblijf dan de overeenkomstig artikel 6 

van de Vreemdelingenwet bepaalde termijn. Hierbij wordt in feite gemotiveerd dat verzoekster op 2 

oktober 2018 een verblijfsrecht als familielid van een Unieburger werd geweigerd en dat het beroep 

tegen deze weigeringsbeslissing door de Raad werd verworpen. Verder wordt vastgesteld dat 

verzoekster op het moment van de afgifte van het bestreden bevel geen ander verblijfsrecht heeft of een 

nieuwe verblijfsaanvraag heeft ingediend. Deze vaststellingen worden door verzoekster niet betwist, 

vinden steun in het administratief dossier en zijn pertinent en correct. De verwerende partij kon dan ook 

terecht besluiten dat verzoekster uitgeprocedeerd is en dat van haar kan worden verwacht dat zij binnen 

de 30 dagen het Belgische grondgebied verlaat.  

 

Voorts blijkt dat de verwerende partij, in tegenstelling tot wat verzoekster beweert, wél degelijk rekening 

heeft gehouden met artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet dat een individueel onderzoek vereist 

waarbij de situatie van de betrokken vreemdeling wordt beoordeeld. Dit artikel waarborgt dat verweerder 

bij het nemen van een verwijderingsbeslissing naar behoren rekening houdt met welbepaalde 

omstandigheden en fundamentele rechten en daaromtrent een concrete afweging maakt. In zoverre 

rekening moet worden gehouden met het gezins- en familieleven, het hoger belang van het kind en met 

de gezondheidstoestand, vormt artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet een weerspiegeling van de 

artikelen 3 en 8 van het EVRM en de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

(hierna: het EHRM). In casu motiveert de verwerende partij  

“Het hoger belang van het kind van betrokkene komt niet in het gedrang, gezien ook het kind het land 

dient te verlaten, samen met de moeder. Het kind geniet immers evenmin verblijfsrecht en is uitge-

procedeerd. Het gezins- en familiale leven vormde de aanleiding tot de aanvraag gezinshereniging, er 

kon echter niet worden vastgesteld dat mevrouw en oprecht gezins- en familiaal leven met de referent 

had, haar intenties waren er enkel op gericht een verblijfsrecht te bekomen, vandaar dat het gezinsleven 

met de referent geen bezwaar kan zijn bij het nemen van deze beslissing. Betreffende de gezond-

heidstoestand van betrokkene is ons niets ongunstig bekend, toch niet in die mate dat het het nemen 

van dit bevel zou kunnen beletten.” 

 

De verwerende partij verwijst naar het voorgehouden gezinsleven van verzoekster dat de aanleiding 

vormde voor de aanvraag tot gezinshereniging maar waarbij niet kon worden vastgesteld dat 

verzoekster een oprecht gezins- en familiaal leven heeft met dhr. M.V.M. doch wel dat haar intentie er 

enkel op was gericht om een verblijfsrecht te verwerven.  

Verzoekster verwijst in haar verzoekschrift naar het gegeven dat zij in België “leeft volgen het statuut 

van burgerlijke staat: samenwonende met Mijnheer M.V.M.” en voegt stuk 4 ter ondersteuning toe aan 

haar verzoekschrift. Zij gaat er aan voorbij dat een loutere geregistreerde wettelijke samenwoning op 

zich nog geen bewijs vormt van een beschermenswaardig gezinsleven, in casu een partnerrelatie, in de 

zin van artikel 8 van het EVRM.  

Volgens het EHRM kan een stabiele en duurzame de facto partnerrelatie onder de bescherming van 

artikel 8 van het EVRM vallen (EHRM 23 februari 2016, Pajic/Kroatië, § 64). De beoordeling of er sprake 

is van een beschermenswaardige partnerrelatie in de zin van dit verdragsartikel hangt niet enkel af van 

het al dan niet samenwonen, dat op zich niet doorslaggevend is, maar wel van de aard en duur van de 

relatie alsook van het bestaan van voldoende hechte, effectieve beleefde en oprechte banden tussen de 

partners.  

In casu wordt in het bestreden bevel gesteld dat verzoeksters intenties er enkel op zijn gericht om een 

verblijfsrecht te verwerven. Deze vaststelling vindt steun in de beslissing van 1 juni 2017 van de 

ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Antwerpen tot weigering van de huwelijksvoltrekking 

tussen verzoekster en dhr. M.V.M. en dit met toepassing van artikel 167, eerste lid van het Burgerlijk 

Wetboek omdat het voorgenomen huwelijk niet is gericht op het aangaan van een duurzame verbintenis 
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tussen twee partners maar op het verwerven van een verblijfsvergunning. Tegen deze beslissing werd 

geen beroep in gesteld bij de burgerlijke rechter. Deze vaststelling vindt ook steun in de beslissing van 2 

oktober 2018 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden, waarin de verwerende partij 

eveneens oordeelde dat tussen de wettelijke samenwonende verzoekster en dhr. M.V.M. geen sprake 

was van een duurzame en stabiele partnerrelatie. Het beroep tegen deze weigeringsbeslissing werd 

door de Raad verworpen bij arrest nr. 218 586 van 21 maart 2019. Door louter opnieuw te verwijzen 

naar de wettelijke samenwoning, slaagt verzoekster er niet in dit motief te weerleggen en een 

beschermenswaardig gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM aan te tonen. Bijgevolg wordt 

ook niet aannemelijk gemaakt dat er een belangenafweging diende plaats te hebben voor wat betreft de 

voorgehouden partnerrelatie tussen verzoekster en dhr. M.V.M.  

 

Waar verzoekster nog verwijst naar artikel 74 van de Vreemdelingenwet, stelt de Raad vast dat dit 

artikel geen uitstaans heeft met het bestreden bevel, zodat dit onderdeel niet dienstig is.  

 

Verzoekster wijst erop dat in de tweede bestreden beslissing wordt gemotiveerd met verwijzing naar de 

eerste bestreden beslissing. Daarin kan worden gelezen: “Het hoger belang van het kind van 

betrokkene komt niet in het gedrang, gezien ook het kind het land dient te verlaten, samen met de 

moeder. Het kind geniet immers evenmin verblijfsrecht en is uitgeprocedeerd.” Verzoekster toont niet 

concreet aan dat een verwijzing naar de motieven in de eerste bestreden beslissing, gelet op het feit dat 

de tweede bestreden beslissing een volgbeslissing betreft, in casu niet afdoende zou zijn. Verzoekster 

betwist immers niet dat haar dochter geen aanspraak kan maken op enig verblijfsrecht noch dat het in 

het belang van haar kind is dat de gezinseenheid met verzoekster, haar moeder, wordt gewaarborgd. 

De verwerende partij kon dan ook op goede gronden een bevel tot terugbrenging geven.  

Dat in de tweede bestreden beslissing verkeerdelijk wordt aangegeven dat verzoeksters kind werd 

geboren in Nigeria, en niet in Italië, is niet meer dan een loutere materiële vergissing die de kern en de 

wettigheid van de tweede bestreden beslissing niet aantast. Verzoekster toont overigens niet aan dat zij 

hiervan nadeel heeft ondervonden noch toont zij aan dat deze vergissing enige weerslag zou hebben 

gehad op de beoordeling van de verwerende partij of maakt zij aannemelijk dat deze vergissing afbreuk 

doet aan de determinerende motieven van de bestreden beslissing. De geboorteplaats van een persoon 

is immers niet bepalend voor het vaststellen van zijn of haar identiteit. Uit deze vergissing vloeit niet 

voort dat de formele motiveringsplicht niet werd nageleefd noch dat de gehele beslissing onzorgvuldig 

zou zijn genomen.  

 

2.4. Uit wat voorafgaat blijkt dat de motieven van de bestreden beslissingen op eenvoudige wijze in die 

beslissingen kunnen worden gelezen. Hierbij werd wel degelijk uitgebreid ingegaan op verzoeksters 

specifieke omstandigheden en concreet besproken in het kader van artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet. Van een stereotiepe motivering is geen sprake. De motivering is voldoende duidelijk 

en laat toe te begrijpen dat de verwerende partij in het kader van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet 

is overgegaan tot een kenbare afweging alsook te begrijpen waarom zij van oordeel is dat er geen 

omstandigheden zijn die de afgifte van de bestreden bevelen in casu verhinderen.   

Verzoekster overtuigt niet als zou de voorziene motivering op zich niet als afdoende zijn te beschouwen, 

in de zin van de formele motiveringsplicht. De motivering is pertinent en draagkrachtig en stelt 

verzoekster in staat te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens deze door haar bestreden 

beslissingen zijn gegrond, derwijze dat het doel van de formele motiveringsplicht is bereikt. Verzoekster 

beschikt over de nodige informatie om zich tegen de bestreden beslissingen met alle middelen van recht 

te verdedigen, wat overigens wordt bevestigd doordat zij in haar verdere betoog inhoudelijke kritiek uit. 

Daarmee is voldaan aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht, zoals 

voorgeschreven in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurs-

handelingen. 

 

Verder maakt verzoekster niet aannemelijk dat de bestreden bevelen zijn gegeven op basis van een 

incorrecte of onzorgvuldige feitenvinding. Zij toont evenmin aan dat de verwerende partij onwettig of 

kennelijk onredelijk tot het afleveren van de bestreden bevelen heeft besloten of in deze artikel 8 van het 

EVRM heeft geschonden.  

 

Het middel is niet gegrond en kan geen aanleiding geven tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen.  

 

3. Kosten 
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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 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt 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 eenentwintig februari tweeduizend twintig 

door: 

 

mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. MAES 

 


