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 nr. 234 405 van 24 maart 2020 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. DETHEUX 

Amazonestraat 37 

1060 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Libanese nationaliteit te zijn, op 8 januari 2020 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 25 november 2019 tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20), aan de 

verzoekende partij ter kennis gebracht op 9 december 2019. 

 

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 14 januari 2020 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 19 februari 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 maart 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. DE WOLF, die loco advocaat A. DETHEUX verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaten C. DECORDIER en T. 

BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 8 augustus 2016 treedt verzoekster, die verklaart van Libanese nationaliteit te zijn, in het huwelijk 

met de heer K.O., van Belgische nationaliteit. 

 

 

Op 24 januari 2018 wordt een onderzoek schijnhuwelijk gestart. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 2 

 

Op 2 oktober 2018 dient verzoekster een aanvraag in voor een visum gezinshereniging. 

 

Op 22 maart 2019 geeft de procureur des Konings een negatief advies inzake het huwelijk in het 

buitenland afgesloten. 

 

Op 29 maart 2019 wordt de visumaanvraag geweigerd. 

 

Op 8 mei 2019 komt verzoekster de Schengenzone binnen met een visum kort verblijf afgeleverd door 

de Griekse autoriteiten. 

 

Op 28 mei 2019 dient verzoekster een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie, als echtgenote van een Belg.  

 

Op 25 november 2019 neemt de gemachtigde van de bevoegde minister de beslissing tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Dit is de 

bestreden beslissing: 

 

“BESLISSING TOT WEIGERING VAN VERBLIJF VAN MEER DAN DRIE MAANDEN ZONDER BEVEL 

OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN  

In uitvoering van artikel 52, §4, 5de lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

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

aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 28/05/2019 werd 

ingediend door:  

Naam: E. O.  

Voornaam: Z.  

Nationaliteit: Libanon  

Geboortedatum: (…)1988  

Geboorteplaats: C. R.: xxx 

Verblijvende te (…) 

om de volgende reden geweigerd:  

De betrokkene voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van 

meer dan drie maanden in de hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie  

Op 28/05/2019 werd op basis van artikel 40ter van de wet van 15.12.1980, een aanvraag 

gezinshereniging ingediend door E. O., Z. (RR xxx), geboren op (…)1988 te C. (Libanon) als echtgenoot 

van mevrouw O., K. (RR xxx) van Belgische nationaliteit.  

Overwegende dat bij deze aanvraag een Libanees huwelijksakte werd voorgelegd dd. 3/08/2016; 

Overwegende dat het parket van Brussel een negatief advies heeft verleend dd. 22/03/2019 (referentie 

BR55.97.6108-17);  

Overwegende dat de aanvraag bij de visadienst geweigerd werd op 29/03/2019, wordt de erkenning van 

het buitenlands huwelijk van betrokkenen opnieuw geweigerd. Daartoe steunen wij ons op het negatieve 

advies van het parket van 22/03/2019. (Referentie: BR55.97.6108.17).  

Uit het voorgaande blijkt nu dat het in Libanon afgesloten huwelijk er kennelijk niet op gericht is om een 

duurzame levensgemeenschap te stichten. De rechtsgeldigheid van dit huwelijk wordt dan ook betwist 

op basis van artikel 27 W.I.P.R. in combinatie met art. 21 W.I.P.R. (openbare orde vereiste), art. 18 

W.I.P.R. (wetsontduiking). De redenen daarvoor zijn samengevat dat blijkt uit onderzoek dat er een zeer 

snelle gang van zaken is geweest tussen de eerste ontmoeting en het afsluiten van het huwelijk, in de 

woning van de referentiepersoon was er op het moment van het onderzoek geen enkele aanwijzing dat 

hij gehuwd was, hij droeg ook geen trouwring, de partners beweren te hebben samengewoond in 

Libanon, maar leggen daar geen enkel bewijs van voor, de partners beweren dagelijks contact met 

elkaar te hebben via Whatsapp maar kunnen dat niet bewijzen, mevrouw beweert elke maand een som 

te hebben ontvangen van mijnheer, mijnheer vermeldt dit niet en mevrouw kan het niet bewijzen, 

mevrouw weet niet wie de getuigen op het huwelijk waren, mevrouw en mijnheer blijken elkaar 

onvoldoende te kennen zoals van gehuwden mag worden verwacht.  

Het feit dat er reeds enige tijd is verstreken tussen het advies van het parket en de huidige aanvraag 

gezinshereniging doet geen afbreuk aan de vaststellingen van toen. De interviews met beide personen 

steken in het dossier en bewijzen dat het onderzoek ten gronde werd gevoerd. Geen van de 

voorgelegde documenten in het kader van deze aanvraag gezinshereniging, doet afbreuk aan dit 

onderzoek.  

Het loutere feit dat betrokkenen samenwonen wordt niet beschouwd als een bewijs van een 

gezinsleven. (Arr. RVV, nr. 189065, 28/06/2017: “Het gegeven dat verzoekster samenwoont met haar 
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voorgehouden echtgenoot doet geen afbreuk aan het feit dat er geen beschermingswaardig gezinsleven 

is. Een gezamenlijke verblijfplaats toont op zich nog geen oprechte en effectief beleefde partnerrelatie in 

de zin van artikel 8 EVRM aan, zodat het niet kennelijk onredelijk is dat de verwerende partij dit gegeven 

niet heeft beschouwd als een indicatie van een gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM)”.  

Het recht op verblijf wordt geweigerd aan betrokkene. Het AI van betrokkene dient te worden 

ingetrokken.  

De Dienst Vreemdelingenzaken wenst uw aandacht erop te vestigen dat de te vervullen voorwaarden 

van de gezinshereniging cumulatief zijn. Aangezien minstens één van deze voorwaarden niet vervuld is, 

wordt uw aanvraag van verblijf geweigerd. 

 De Dienst Vreemdelingenzaken heeft de andere voorwaarden niet volledig onderzocht.  

Deze beslissing belet de Dienst Vreemdelingenzaken dus niet om bij de indiening van een nieuwe 

aanvraag van verblijf deze andere voorwaarden na te gaan of over te gaan tot een onderzoek of analyse 

die zij nodig acht. De Dienst Vreemdelingenzaken raadt u aan uw dossier grondig na te kijken vooraleer 

een nieuwe aanvraag in te dienen.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. Verzoekster heeft de Raad, overeenkomstig artikel 39/81, vierde lid van de vreemdelingenwet, tijdig 

in kennis gesteld van haar wens om geen synthesememorie neer te leggen. Dienvolgens wordt de 

procedure verder gezet conform artikel 39/81, eerste lid van de vreemdelingenwet. 

 

2.2. Ter zitting legt de advocaat van verzoekster een geboorteakte neer van het kind van verzoekster 

geboren op 28 februari 2020. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoeker voert een enig middel aan dat luidt als volgt: 

 

“IV. IN RECHTE: ENIGSTE MIDDEL:  

- SCHENDING VAN ARTIKEL 22 VAN DE BELGISCHE GRONDWET  

- SCHENDING VAN ARTIKEL 7, §1, 2, 40 EN VOLGENDE EN ARTIKEL 62 VAN DE WET VAN 

15.12.80 BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET GRONDGEBIED, HET VERBLIJF, DE VESTIGING 

EN DE VERWIJDERING VAN VREEMDELINGEN;  

- SCHENDING VAN ARTIKELEN 2 EN 3 VAN DE WET VAN 29.07.1991 BETREFFENDE DE 

UITDRUKKELIJKE MOTIVERING VAN DE BESTUURSHANDELINGEN/  

- SCHENDING VAN ARTIKELEN 8 EN 12 VAN HET EUROPEES VERDRAG VAN DE RECHTEN 

VAN DE MENS;  

- SCHENDING VAN HET BEGINSEL VAN BEHOORLIJK BESTUUR, VAN REDELIJKHEID EN 

PROPORTIONALITEIT; 

 - SCHENDING VAN HET BEGINSEL VAN DE ZORGVULDIGHEID DAT DE ADMINISTRATIE 

VERPLICHT ZORGVULDIG TE WERK TE GAAN BIJ DE VOORBEREIDING VAN DE BESLISSING EN 

ERVOOR TE ZORGEN DAT DE FEITELIJKE EN JURIDISCHE ASPECTEN VAN HET DOSSIER IN 

ACHT WORDEN GENOMEN;  

- SCHENDING VAN HET ALGEMEEN BEGINSEL VAN FORMELE MOTIVERING VAN 

BESTUURSHANDELINGEN, EN WEGENS KENNELIJKE BEOORDELINGSFOUT IN HOOFDE VAN 

DE ADMINISTRATIE;  

1. 

Deze gezinsherenigingsprocedure wordt geregeld door een serie artikels in de wet van 15 december 

1980 die recentelijk werden gewijzigd en waarvoor de voorwaarden werden verstrengd.  

Inderdaad, het artikel 40bis van de wet van 15 december 1980 bepaalt als volgt:  

(…) 

Het artikel 40ter bepaalt vervolgens :  

(…) 

De voorwaarde die in bestreden beslissing ter discussie staat is de voorwaarde van de geregistreerde 

partnerrelatie van het koppel.  

Verzoekster heeft in het kader van haar aanvraag een huwelijksakte neergelegd van haar huwelijk in 

Libanon met de Heer O. Dit document was gelegaliseerd en vertaald.  

Verwerende partij besluit echter tot het ontbreken van een officieel geregistreerde partnerrelatie gezien: 

- enerzijds de weigering van het gezinsherenigingvisum  

-de weigering van erkenning van het huwelijk   

Er dienen volgende bevindingen te worden gemaakt aangaande deze motivatie.  



  

 

 

RvV  X - Pagina 4 

 

a) Schending van het hoorrecht  

Waar verwerende partij zich volledig steunt op andere procedures aangaande verzoekster en haar man 

(weiering erkenning huwelijk en weigering visum) en waar zij beweert dat verscheidene documenten niet 

werden weergelegd om zodus te besluiten tot een weigering van het verblijf van verzoekster, dient te 

worden opgemerkt dat:  

- Enerzijds verwerende partij geen enkele bijkomende documenten heeft gevraagd aan verzoekster na 

het indienen van de aanvraag en voor het nemen van de bestreden beslissing  

- Anderzijds verwerende partij verzoekster niet heeft gehoord voor bijkomende informatie  

Aangezien bepaalde pijnpunten worden aangekaart door verwerende partij en zij ontbrekende 

documenten aanhaalt, is het onbegrijpelijk dat zij niet de moeite heeft genomen om deze documenten 

simpelweg aan te vragen bij verzoekster voordat zij een weigeringsbeslissing nam.  

Verzoekster is namelijk wel in het bezit van gevraagde documenten. Een juridictionele procedure voor 

de Rechtbank had misschien kunnen worden vermeden.  

Aangezien verleden procedures, die maanden geleden plaatsvonden, worden gebruikt als basis van de 

bestreden beslissing, is het onbegrijpelijk dat verwerende partij niet de moeite heeft genomen om na te 

gaan of de situatie van verzoekster geëvolueerd of gewijzigd was en bijkomende informatie te vragen 

betreffende het huwelijk.  

Men herinnert verwerende partij eraan dat het beginsel van behoorlijk bestuur « audi alteram partem » 

de administratie verplicht een voorafgaand verhoor te voorzien alvorens een maatregel te nemen « dont 

les conséquences sont susceptibles d’affecter gravement la situation ou les intérêts de leur destinataires 

(vrije vertaling « waarvan de gevolgen op ernstige wijze de situatie of de belangen van de betrokkenen 

kan aantasten ») (R.v.S., arrest Lindeberg, n° 179.795 dd. 1 8 februari 2008).  

Artikel 41 van het Handvest van de Grondrechten van de Unie bepaalt dat :  

“Recht op behoorlijk bestuur  

1. Eenieder heeft er recht op dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn door de 

instellingen en organen van de Unie worden behandeld.  

2. Dit recht behelst met name:  

- het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele 

maatregel wordt genomen, het recht van eenieder om toegang te krijgen tot het dossier hem 

betreffende, met inachtneming van het gerechtvaardigde belang van de vertrouwelijkheid en het 

beroeps- en het zakengeheim, 

 - de plicht van de betrokken instanties om hun beslissingen met redenen te omkleden. ”  

Het hoorrecht is een algemeen beginsel van het Unierecht is (CCE, n° 141 336 van 19 maart 2015, 

RvV, n°126.158 van 24 juni 2014) ;  “dit hoorrecht dient niet enkel door de instellingen van de Unie te 

worden erkend, maar aangezien het een algemeen beginsel van het Unierecht betreft, ook door de 

overheidsinstanties van alle lidstaten wanneer zij beslissingen nemen die binnen de werkingssfeer van 

het Unierecht vallen, zelfs al schrijft de toepasselijke regelgeving een dergelijke formaliteit niet expliciet 

voor” (Zie artikel 51 van het Handvest en de toelichtingen bij het Handvest van de grondrechten Pb.C. 

14 december 2007, afl. 303; Zie ook HvJ 18 december 2008, C-349/07, Sopropé, ro. 38 en HvJ 22 

november 2012, C-277/11, M.M., ro. 86.)” (RvV, n° 126.158 van 24 juni 2014) ;  

Het beginsel heeft een dubbel doel: « d’une part, permettre à l’autorité de statuer en pleine et entière 

reconnaissance de cause et, d’autre part, permettre à l'administré de faire valoir ses moyens compte 

tenu de la gravité de la mesure que ladite autorité s’apprête à prendre à son égard » (vrije vertaling: « 

enerzijds aan de overheid toelaten om met volle en volledige kennis van de zaak te oordelen en 

anderzijds aan de administratie toelaten haar middelen te laten gelden rekening houdend met de ernst 

van de maatregel die de voornoemde overheid voorbereidt om tegen hem te nemen ») (R.v.S., arrest 

Pagnier, n° 197.693 dd. 10 november 2009, R.v.S., 29 mei 1985, n°25.373, Omloop);  

Er is sprake van een “principe de bonne administration et d’équitable procédure” (vrije vertaling: goede 

administratie en eerlijk proces(C.E. 5 février 1970, n° 13.99, Lamalle)  

Dit principe veronderstelt dat de persoon in kwestie moet geconvoceerd worden met indicatie van de 

elementen en de maatregelen die er zullen genomen worden (C.E. n° 106.969, 24/5/2002) en moet 

toegang krijgen tot haar dossier en gehoord worden met de bijstand van een advocaat naar keuze, 

tenzij geval van extreme noodzaak (C.E., n°26.787, 26/6/1986; C.E., nr 31.091, 18/10/1988);  

Het principe ‘audi alteram partem' kent slechts enkele uitzonderingen, nl. :  

- Indien men in aanwezigheid is van een dringende noodzaak en wanneer « les exigences de la 

continuité et du bon fonctionnement du service le requièrent » (vrije vertaling : indien het voor de 

continuiteit en de goede werking van de dienst noodzakelijk blijkt),  

- indien de geadministreerde niet kan worden gecontacteerd in een redelijk termijn  
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- indien het gehoor nutteloos is omdat de feiten simpel en rechtsreeks geconstateerd kunnen worden of 

omdat het gehoor in geen enkele geval een invloed zou kunnen hebben op de toekomstige beslissing 

(C.E., 17 janvier 2003, n° 114.683, Daube)  

Het artikel 41 van het Handvest van Grondrechten behandelt dit recht eveneens behandelt en van 

algemene toepassing is, gezien de arresten van 22 november 2012 (C-277/11) en 10 september 2013 

(C-383/13) (die het principe als deel van de verdedigingsrechten verklaard) van het Europees Hof van 

Justitie ;  

Het gebrek aan enig verhoor houdt een duidelijk nadeel in voor verzoekende partij aangezien zij 

verklaringen wenste af te leggen betreffende de relatie met haar man en dat, indien deze waren 

afgelegd, zij als volstrekt geloofwaardig hadden kunnen beschouwd worden en de intentie tot een 

verblijfsvoordeel zonder enige twijfel had kunnen worden uitgesloten.  

Tenslotte dient te worden opgemerkt dat er wordt verwezen naar andere, verleden procedures, zonder 

alsnog de nodige documenten hieromtrent bij de beslissing te voegen, wat aan verzoekster niet de 

mogelijkheid geeft om te begrijpen waarop de motivatie van verwerende partij steunt. Dit schendt zodus 

de motivatieplicht van verwerende partij krachtens artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 omtrent de 

motivatie van formele bestuurshandelingen.  

 

b) Weigering visum  

Verzoekster vroeg een gezinshereniging aan toen zij nog in Libanon verbleef met de bedoeling om zich 

legaal naar België te begeven en vervolgens de nodige administratieve stappen te zetten.  

Dit visum werd geweigerd omwille van onder andere volgende redenen:  

- Niets in de woning van de Heer O. duidt op het huwelijk met verzoekster.  

Er dient te worden benadrukt dat op het moment van het bezoek door de politie in de woning van de 

Heer O., verzoekster zich in Libanon bevond. Dit is de reden waarom er geen persoonlijke effecten van 

verzoekster aanwezig waren in de woning.  

Vervolgens benadrukt men dat de Heer O. wachtte op de communicatie van het emailadres van de 

inspecteur om zijn foto’s door te sturen. Het aangehaalde termijn van 8 dagen na het bezoek om de 

foto’s door te sturen is dus foutief.  

- Er is geen bewijs van samenwoning in Libanon.  

In het kader van dit beroep wordt het bewijs hiervan neergelegd (stuk 4).  

- De Heer O. heeft Libanon verlaten in 2017 en is sindsdiens niet teruggekeerd.  

Deze bevinding is foutief. De Heer O. is tweemaal naar Libanon teruggekeerd om zijn vrouw te zien 

(stukken 12).  

- Geen bewijs van geldoverschrijvingen  

In het kader van dit beroep wordt het bewijs hiervan neergelegd (stuk 9).  

De weigering van het aangevraagde visum kan dus niet als volledige basis van de bestreden beslissing 

dienen.  

 

c) Weigering erkenning huwelijk  

Het huwelijk tussen de Heer O. en verzoekster werd niet erkend omwille van dezelfde redenen als de 

weigering van het visum.  

Er werden reeds antwoorden gegeven op deze argumentatie.  

Men herinnert verwerende partij eraan dat verzoekster nu zwanger is en in februari zal bevallen van een 

kindje.  

Dit is een omstandigheid die de authenticiteit van het huwelijk versterkt.  

Men benadrukt opnieuw dat verwerende partij geen bijkomende documenten heeft gevraagd aan 

verzoekster, hoewel zij manifest reeds het huwelijk poogde in twijfel te brengen gezien verleden 

procedures.  

In het kader van huidig beroep levert verzoekster foto’s uit van haar huwelijk om diens authenticiteit te 

bewijzen alsook berichtjes die de relatie bewijzen (stuk 10 en 11).  

In verband met de overige kritiek van verwerende partij op het huwelijk (slechts korte relatie voor het 

huwelijk, verzoekster is familie van haar man, enz.) dient men haar eraan te herinneren dat er een recht 

tot huwen bestaat en ieder vrij is om het huwelijk aan te gaan in alle vrijheid en zoals hij of zij het wenst, 

zolang het onze Westerse normen respecteert.  

Dit is het geval van verzoeksters huwelijk en het tegengestelde beweren is volledig buitensporig en 

discriminerend.  

Het recht om te trouwen wordt gewaarborgd door artikel 12 van het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens en artikel 23 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten;  

Het Hof van Beroep te Brussel heeft in een zaak betreffende de afgifte van een verklaring van niet-

belemmering voor het huwelijk gesteld dat de vrijheid om een huwelijk aan te gaan is een fundamentele 

vrijheid, erkend voor elk individu door artikel 12 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens 
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en door artikel 23 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van 19 

december 1966 (Brussel (41e hoofdstuk), 29 juni 2016, JLMB, 2017/2, p. 63).  

Artikel 146bis van het Burgerlijk Wetboek legt een beperking op aan het recht om te trouwen om 

redenen van openbare orde;  

Deze bepaling moet strikt worden uitgelegd als een beperking van een grondrecht en slechts een enkele 

en duidelijke intentie om via het huwelijk een verblijfsvoordeel te verkrijgen, een beperking van het recht 

op huwelijk kan vinden;  

Gelet op alle bovengenoemde elementen en bijkomende documenten kan er niet worden gesteld dat dit 

de intentie is van verzoekster en haar man.  

 

2.  

Dat, verder, het privéleven van verzoekster beschermd wordt door artikel 8 EVRM.  

Dat tegenpartij de situatie van verzoekster had moeten analyseren met betrekking tot artikel 8 EVRM. 

Dat 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.  

Dat er in de bestreden beslissing geen melding wordt gemaakt van het belang van 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.  

Dat de bestreden beslissing het beginsel van behoorlijk bestuur van redelijkheid en proportionaliteit 

schendt.  

Dat tegenpartij geen rekening heeft gehouden met alle relevante gegevens waarvan zij kennis had op 

het ogenblik van het nemen van haar beslissing, met name het familieleven van verzoekster en het feit 

dat zij binnen enkele maanden zal bevallen.  

Dat Uw Raad op 18.12.14 aangaf dat:  

“Aangezien de verzoekende partij nooit een niet-precair verblijfsrecht heeft gehad in België, moet 

volgens het EHRM worden onderzocht of er een positieve verplichting is voor de staat om het recht op 

gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, Ahmut v. Nederland, § 63; 

EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer v. Nederland, § 38).  

Dit geschiedt aan de hand van de fair balance ’-toets, dit is een billijke afweging. Als na deze toets uit de 

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

artikel 8, eerste lid van het EVRM (EHRM 17 oktober 1986, Rees v. Verenigd Koninkrijk, § 37). De 

omvang van de positieve verplichtingen die op de staat rusten is afhankelijk van de precieze 

omstandigheden die eigen zijn aan het voorliggend individueel geval.  

In het kader van een billijke afweging worden een aantal elementen in rekening genomen, met name de 

mate waarin het gezins- en privéleven daadwerkelijk wordt verbroken bij verwijdering naar het land van 

bestemming, de omvang van de banden in de Verdragsluitende Staat, alsook de aanwezigheid van 

onoverkomelijke hinderpalen die verhinderen dat het gezins- en privéleven elders normaal en effectief 

wordt uitgebouwd of verdergezet. Deze elementen worden afgewogen tegen de aanwezige elementen 

van immigratiecontrole of overwegingen inzake openbare orde (EHRM28 juni 2011, nr. 55597/09, 

Nuhez v. Noorwegen, par. 70).  

Verzoekster maakt aannemelijk dat de verwerende partij op de hoogte was van haar huwelijk en het feit 

dat zij een aanvraag tot gezinshereniging in functie van de betrokken echtgenoot had ingediend. Dat 

wordt overigens niet ontkend in de nota. Op geen enkele wijze blijkt uit de motieven van de bestreden 

beslissing of uit de stukken van het administratief dossier dat de billijke afweging die moest worden 

gemaakt in het licht van de fair-balance-toets voorafgaand aan het nemen van de bestreden beslissing 

zou hebben plaatsgevonden. De vererende partij kan er zich dan ook niet mee vergenoegen thans, in 

haar nota, te wijzen op een aantal elementen die in het licht van artikel 8 van het EVRM zouden spelen. 

Waar in de aanloop naar, dan wel het nemen van de bestreden beslissing dus geen blijk wordt gegeven 

van deze billijke belangenafweging, kan de Raad alleen maar vaststellen dat de verwerende partij bij het 

nemen van de bestreden beslissing niet tegemoet is gekomen aan de beoordeling die haar toekwam in 

het licht van artikel 8 van het EVRM en die haar mede wordt opgelegd in het kader van de 

zorgvuldigheidsplicht. De Raad kan niet zelf tot deze belangenafweging over gaan zonder zich in de 

plaats van het bestuur te stellen (cf. RvS 26 juni 2014, nr. 227.900).  

Het middel is in de besproken mate gegrond.’ (RvV, nr. 135 526 van 18 december 2014)  

Dat de motiveringsplicht geschonden werd en dat de bestreden beslissing bijgevolg nietig dient 

verklaard te worden.  
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Aangezien het verplicht is voor de administratieve overheden om de bestuurshandelingen uitdrukkelijk 

en afdoende te motiveren zodat: “ De opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen”;  

Dat het in dit opzicht niet voldoende is om alleen naar het artikel van de wet te wijzen waarop de 

bestuurshandeling gebaseerd is. De feiten die er naartoe geleid hebben de wet toe te passen moeten 

ook vermelde worden. De juridische redenering van het bestuursorgaan moet worden blootgesteld zodat 

ze begrepen kan worden door de individu en door de rechter gecensureerd kan worden. (S.SAROLEA, 

« La motivation du placement en détention d'étrangers en situation irrégulière de la dichotomie légalité-

opportunité au contrôle de la proportionnalité », J. T. 1997, n°5834, p.\65) ;  

 

3.  

In huidige zaak dient te worden benadrukt dat verzoekster zwanger is en zij in februari bevalt van een 

kindje waarvan haar man de vader is.  

Dit kind heeft het recht om van de aanwezigheid van beide ouders te genieten.  

De weigering van de verblijfsaanvraag van verzoekster brengt het balgn van het kind in gedrang gezien 

dit de afwezigheid van zijn vader zou betekenen.  

De vader van het kind zou worden gescheiden van het kind buiten zijn wil.  

Elke beslissing van weigering van verblijfsmachtiging zou onevenredig zijn met het fundamenteel recht 

van verzoeker om met zijn gezin te leven (desbetreffende Trib. lere inst. (Référés) Bxl, 19 mai 2005, 

n°02/216/C, RDE 2005, n°133, p. 216 et s.) ;  

Artikel 22 van de Belgische Grondwet bepaalt dat :  

ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven en zijn gezinsleven, behoudens in de gevallen en 

onder de voorwaarden door de wet bepaald.  

De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen de bescherming van dat recht.  

Door een negatieve beslissing uit te leveren aan verzoeker die als gevolg zou hebben dat een kind 

wordt gescheiden van zijn vader, heeft verwerende partij het principe van proportionaliteit geschonden. 

Er werd geen fair-balancetoets uitgevoerd.  

Het belang van het kind wordt in casu geschonden.”  

 

3.2. In de nota repliceert de verwerende partij het volgende: 

 

“In een eerste en enig middel beroept verzoekende partij zich op een schending van:  

- artikel 22 van de Grondwet ;  

- de artikelen 7 §1 en 40 e.v. van de Vreemdelingenwet ;  

- artikel 62 van de Vreemdelingenwet ;  

- de artikelen 2 en 3 van de wet dd. 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen ;  

- de artikelen 8 en 12 EVRM ;  

- het redelijkheidsbeginsel ;  

- het proportionaliteitsbeginsel ;  

- het zorgvuldigheidsbeginsel.  

Er zou tevens sprake zijn van een kennelijke beoordelingsfout in hoofde van de Dienst 

Vreemdelingenzaken.  

De verzoekende partij acht de voormelde rechtsregels geschonden, doordat de gemachtigde van de 

Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en Migratie ten onrechte zou hebben geoordeeld 

dat geen bewijs van een officieel geregistreerde partnerrelatie werd voorgelegd bij de aanvraag 

gezinshereniging.   

Betreffende de vermeende schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29.07.1991 en van artikel 

62 Vreemdelingenwet, laat de verweerder gelden dat bij lezing van het inleidend verzoekschrift van 

verzoekende partij blijkt dat zij daarin niet enkel inhoudelijke kritiek levert, maar dat zij er ook in slaagt 

de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer te geven en daarbij blijk geeft kennis te 

hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing.   De verweerder is van oordeel dat o.b.v. 

deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekende partij het vereiste belang ontbeert bij de 

betrokken kritiek (cf. R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 1994, z.p.). 

De formele motiveringsplicht, vervat in de wetsartikelen waarvan verzoekende partij de schending 

aanvoert, heeft immers geen ander doel dan het in kennis stellen van de bestuurde van de redenen die 

ten grondslag liggen aan de te zijnen of te haren opzichte genomen bestuursbeslissing, zodanig dat 

deze in staat is om te oordelen of het zinvol is om daartegen op te komen met de ter beschikking 

staande rechtsmiddelen (R.v.St. nr. 60.751, 4.7.1996, T.B.P. 1996, 698), terwijl de voormelde 

vaststelling impliceert dat deze wettelijke doelstelling is bereikt.  
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De naleving van de genoemde plicht houdt daarentegen geen verband met de inhoudelijke juridische of 

feitelijke correctheid van de tot uitdrukking gebrachte motieven (cf. wat inhoudelijke juridische 

correctheid betreft, naar analogie, Cass., 10.1.1979, Arr. Cass. 1978-79, 522; alsook wat feitelijke 

correctheid betreft: R.v.St. nr. 44.948, 18.11.1993, Arr. R.v.St. 1993, z.p.; Antwerpen, 16.6.1998, F.J.F. 

1998, 693).   

Bij lezing van de bestreden beslissing blijkt genoegzaam dat de inhoud daarvan verzoekende partij het 

genoemde inzicht verschaft en aldus volstaat om haar toe te laten de bedoelde nuttigheidsafweging te 

maken.   

De bestreden beslissing is immers genoegzaam met redenen omkleed, aangezien daarin zowel haar 

juridische grondslag als haar feitelijke grondslag zijn vermeld.   

Deze vermeldingen laten verzoekende partij toe kennis te hebben van de gronden op basis waarvan 

werd besloten tot de weigering van het verblijf van meer dan drie maanden, zonder bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 20) en maken dat het doel is bereikt dat met het bestaan van de 

betrokken formele motiveringsverplichting wordt beoogd.  

Het normdoel dat ten grondslag ligt aan de in het besproken middel als geschonden aangeduide 

wetsartikelen is bereikt en de bestreden beslissing is genoegzaam gemotiveerd.  

De uiteenzetting van verzoekende partij kan aan het voorgaande geen afbreuk doen, temeer nu de 

beschouwingen van verzoekende partij niet dienstig in verband kunnen worden gebracht met de door 

haar geschonden geachte rechtsregels.  

Gelet op het voorgaande is de verweerder de mening toegedaan dat dit aspect van het enig middel van 

verzoekende partij onontvankelijk, minstens ongegrond is.  

In antwoord op de verzoekende partij haar concrete kritiek, dewelke de inhoud van de bestreden 

beslissing betreft, laat verweerder gelden dat de beschouwingen van de verzoekende partij niet kunnen 

worden aangenomen.  

Uit de stukken van het dossier blijkt dat de verzoekende partij een aanvraag voor een verblijfskaart van 

een familielid van een Unieburger heeft ingediend, in functie van een Belgische echtgenoot, waarbij 

door de verzoekende partij een Libanese huwelijksakte.  

Artikel 40bis van de Vreemdelingenwet luidt in dit kader als volgt:  

§ 1. Onverminderd de meer voordelige bepalingen vervat in wetten of Europese verordeningen waarop 

de familieleden van de burger van de Unie zouden kunnen aanspraak maken, zijn de hiernavolgende 

bepalingen op hen van toepassing.     

§ 2. Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd : 

  1° de echtgenoot of de vreemdeling waarmee een geregistreerd partnerschap werd gesloten dat 

beschouwd wordt als zijnde gelijkwaardig met het huwelijk in België, die hem begeleidt of zich bij hem 

voegt;  

Door de gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en Migratie werd 

evenwel vastgesteld dat geen afdoende bewijs van een officieel geregistreerde partnerrelatie werd 

voorgelegd, dewelke als gelijkwaardig met het huwelijk in België zou kunnen worden beschouwd.  

Concreet wordt in dit kader door de gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, 

Asiel en Migratie gewezen op het feit dat 1) het parket van de Procureur des Konings te Brussel op 

22.03.2019 een negatief advies verleende nopens de erkenning van het buitenlandse huwelijk, waarna 

2) de visumaanvraag van de verzoekende partij op 29.03.2019 werd geweigerd.  

Door de gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en Migratie wordt in 

dit kader gewezen op het feit dat werd vastgesteld dat het buitenlandse huwelijk van de verzoekende 

partij er kennelijk niet op gericht is om een duurzame levensgemeenschap te stichten, waarbij 

uitdrukkelijk wordt toegelicht op welke gronden tot dit besluit is gekomen.  

Verweerder benadrukt in dit kader dat het allerminst kennelijk onredelijk is van de gemachtigde van de 

Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en Migratie om bij het nemen van de bestreden 

beslissing rekening te houden met het feit dat door het Openbaar Ministerie negatief geadviseerd werd 

nopens de erkenning van het buitenlandse huwelijk van de verzoekende partij, alsook dat een aanvraag 

voor een visum gezinshereniging in maart 2019 nog werd geweigerd aan de verzoekende partij.  

In de mate de verzoekende partij aanvoert dat de gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken, 

Volksgezondheid, Asiel en Migratie niet zonder meer kan verwijzen naar voormelde beslissingen, nu ter 

gelegenheid van de aanvraag tot gezinshereniging geen bijkomende stukken werden opgevraagd, 

repliceert verweerder dat de bewijslast in het kader van een aanvraag tot gezinshereniging uiteraard 

rust bij de verzoekende partij zelf.  

Zie ook:  

“De Raad benadrukt evenwel dat het aan de vreemdeling die voorhoudt over een verblijfsrecht te 

beschikken toekomt om hiervan het bewijs te leveren en dat het bestuur niet in de plaats van de 

betrokken vreemdeling overtuigingsstukken moet verzamelen. Het staat dan ook onmiskenbaar aan de 

aanvrager die zich beroept op een recht op verblijf als familielid van een burger van de Unie c.q. Belg 
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om alle nuttige stavingstukken voor te leggen bij het bestuur teneinde aan te tonen dat hij voldoet aan 

de verblijfsvoorwaarden. Het is de aanvrager die het bestuur in kennis moet stellen van alle hiertoe 

relevant geachte gegevens. Ook op de verzoekende partij rust dus een plicht om zijn aanvraag op 

zorgvuldige wijze te stofferen. In casu was de verzoekende partij, gelet op de vermeldingen in de bijlage 

19ter, des te meer op de hoogte van de verplichting die op haar rust om haar verblijfsaanvraag te staven 

met concrete bewijselementen.” (RvV nr. 194 385 van 26 oktober 2017)  

De verzoekende partij dient inderdaad aan te tonen dat zij op grond van een officieel geregistreerde 

partnerrelatie aanspraak kan maken op een verblijfsrecht van meer dan drie maanden, waarbij op de 

verzoekende partij zelf de plicht rust om deze aanvraag op voldoende zorgvuldige wijze te stofferen.  

In dit kader diende de verzoekende partij uiteraard zelf redelijkerwijs te weten dat bijkomende bewijzen 

met betrekking tot het aangevoerde buitenlandse huwelijk dienden te worden bijgebracht, rekening 

houdend met het feit dat de gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en 

Migratie naar aanleiding van een eerdere beslissing reeds had vastgesteld dat geen voldoende bewijs 

van een waarachtige partnerrelatie werd voorgelegd.  

De verzoekende partij kan haar eigen gebrek aan zorgvuldigheid bij het indienen van de aanvraag tot 

gezinshereniging bezwaarlijk aan de gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, 

Asiel en Migratie ten kwade duiden.  

In het licht van de argumentatie van de verzoekende partij merkt verweerder volledigheidshalve nog op 

dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen geen kennis kan nemen van een middel dat er in essentie 

toe strekt een burgerlijk recht te horen erkennen. Daar waar de verzoekende partij aldus kennelijk 

beoogt dat haar buitenlandse huwelijk zou worden erkend, kan enkel worden benadrukt dat de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen geen rechtsmacht heeft om zich hieromtrent uit te spreken. 

Zie ook:  

“ De Raad heeft aldus geen rechtsmacht om kennis te nemen van betwistingen die betrekking hebben 

op burgerlijke rechten of van geschillen met betrekking tot politieke rechten die de wetgever niet 

uitdrukkelijk aan de Raad heeft toevertrouwd. Tevens kan de Raad geen kennis nemen van een beroep 

of van middelen waarvan het werkelijk en rechtstreeks voorwerp ertoe leidt dat hij zich dient uit te 

spreken over dergelijke betwistingen.  De bevoegdheidsverdeling tussen de hoven en rechtbanken en 

de Raad kan tot gevolg hebben dat verschillende rechtsvragen met betrekking tot eenzelfde 

rechtshandeling moeten worden onderworpen aan de beoordeling van verschillende rechters. 

Aangezien de Raad slechts beschikt over een toegewezen bevoegdheid dient deze restrictief 

geïnterpreteerd te worden en laat het eventuele ongemak dat de rechtzoekende zou kunnen 

ondervinden door zich tot meer dan één rechtscollege te moeten wenden niet toe de rechtsmacht van 

de Raad uit te breiden.   

De voorgaande bevoegdheidsverdeling kan ook inhouden dat wanneer in eenzelfde instrumentum twee 

beslissingen zijn opgenomen – zoals in casu enerzijds een beslissing tot weigering van visum en 

anderzijds de niet-erkenning van een huwelijksakte – een strikte scheiding moet gemaakt worden 

tussen beide beslissingen.   

3.2.2.1. In het enige middel voert verzoekster aan dat zij van oordeel is dat in casu artikel 146bis van het 

BW door de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid niet correct werd toegepast en 

lijkt zij, door te verwijzen naar het arrest van de Raad van State van 18 maart 2009 met nr. 191.552, de 

bevoegdheid van deze gemachtigde in vraag te stellen om, gelet op het feit dat zij de Belgische 

nationaliteit niet heeft, toepassing te maken van deze wetsbepaling.   

In de mate dat het werkelijk en rechtstreekse voorwerp van het middel inhoudt dat de Raad gevraagd 

wordt na te gaan of de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid “het artikel 146bis van 

het BW juist heeft toegepast bij de beoordeling van de visumaanvraag”, moet worden opgemerkt dat de 

Raad, zoals hoger werd toegelicht, geenrechtsmacht heeft om zich uit te spreken over een middel 

waarvan het onderzoek ertoe leidt dat hij een standpunt dient in te nemen over het bestaan of de 

draagwijdte van een burgerlijk recht (J. Salmon, Le Conseil d’Etat, Brussel, Bruylant, 1994, 249 en 387). 

Wanneer de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid beslist om met toepassing van de 

bepalingen van het WIPR en het BW de erkenning van een huwelijk te weigeren omdat het naar zijn 

oordeel om een schijnhuwelijk gaat en deze beslissing betwist wordt door een van de echtelieden, die in 

wezen stelt dat het huwelijk als rechtsgeldig dient aanvaard te worden in België en dat het recht om te 

huwen beknot wordt, dan ontstaat evenwel een geschil over een burgerlijk recht (cfr. Cass. 13 april 

2007, C.06.0334.N). Het onderdeel van het middel van verzoekster dat ertoe strekt aan te tonen dat het 

bestuur haar huwelijk ten onrechte niet als rechtsgeldig heeft beschouwd en dat de Raad noopt om te 

oordelen over het al dan niet geschonden zijn van burgerlijke rechten, is, gezien de 

bevoegdheidsverdeling tussen de gewone hoven en rechtbanken en de administratieve rechtscolleges 

voorzien in de artikelen 144 en 145 van de Grondwet, dan ook onontvankelijk (RvS 8 maart 2002, nr. 

104.512; RvS 7 oktober 2008, nr. 186.878). Er dient daarenboven op gewezen te worden dat de 

wetgever, in artikel 27, § 1, vierde lid, van het WIPR, ook uitdrukkelijk heeft gesteld dat de rechtbank 
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van eerste aanleg bevoegd is om te oordelen aangaande betwistingen inzake de geldigheid van een 

buitenlandse authentieke akte. Het komt de Raad derhalve geenszins toe om zich uit te spreken over de 

wettigheid van het materieel motief van de overweging van de gemachtigde van de minister van 

Migratie- en asielbeleid dat het huwelijk van verzoekster in België niet erkend wordt (RvS 25 februari 

2009, nr. 190.806; RvS 28 mei 2009, nr. 193.626). Gelezen in deze zin is het middel niet ontvankelijk.’ 

(R.v.V. nr. 39.684 van 2.3.2010)  

In de mate de verzoekende partij aanvoert dat zij ten onrechte niet werd gehoord met het oog op het 

verwerven van bijkomende informatie, laat verweerder vooreerst gelden dat het Hof van Justitie van de 

Europese Unie reeds meermaals heeft gesteld dat artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van 

de Europese Unie niet is gericht tot de lidstaten maar uitsluitend tot de instellingen, organen en 

instanties van de Unie. De aanvrager van een verblijfstitel kan er bijgevolg geen recht aan ontlenen om 

in elke procedure betreffende zijn aanvraag te worden gehoord (HvJ 11 december 2014, Boudjlida, C-

249/13; HvJ 5 november 2014, Mukaburega, C166/13; HvJ 17 juli 2014, Ys e.a., C-141/12 en C-

372/12).  

Dit standpunt werd uitdrukkelijk bevestigd door de Raad van State in haar arrest nr. 233.719 dd. 

03.02.2016.  

Verweerder benadrukt verder dat het recht te worden gehoord, dat als onderdeel van de rechten van 

verdediging verankerd is als algemeen beginsel van het Unierecht, niet betekent dat de overheid op 

eigen initiatief een onderhoud moet organiseren of de vreemdeling moet uitnodigen om zijn standpunt 

kenbaar te maken.   

Het Hof van Justitie van de Europese Unie bepaalt ter zake:  

“Het recht om te worden gehoord waarborgt dat eenieder in staat wordt gesteld naar behoren en 

daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar te maken in het kader van een administratieve procedure en 

alvorens een besluit wordt genomen dat zijn belangen aanmerkelijk kan beïnvloeden (zie met name 

arresten van 9 juni 2005, Spanje/Commissie, C ‑ 287/02, Jurispr. blz. I ‑ 5093, punt 37 en aldaar 

aangehaalde rechtspraak; Sopropé, reeds aangehaald, punt 37; van 1 oktober 2009, Foshan Shunde 

Yongjian Housewares & Hardware/Raad, C ‑ 141/08 P, Jurispr. blz. I ‑ 9147, punt 83, en 21 december 

2011, Frankrijk/People’s Mojahedin Organization of Iran, C ‑ 27/09 P, nog niet gepubliceerd in de 

Jurisprudentie, punten 64 en 65).” (HvJ, 22 november 2012, M., C-277/11, punt 87)  

De rechten van verdediging zijn op het administratiefrechtelijke vlak alleen toepasselijk in tuchtzaken, en 

derhalve niet van toepassing zijn op administratieve beslissingen die worden genomen in het raam van 

de wet van 15 december 1980, zodat verzoekster de schending ervan dan ook niet dienstig kan 

inroepen (RvS 16 februari 2006, nr. 155.170). Derhalve is ook de hoorplicht, als bestreden beslissing 

niet van toepassing op beslissingen genomen in het raam van de wet van 15 december 1980 (R.v.St., 

nr. 117.575 van 26 maart 2003).  

Bovendien is het kader van het hoorrecht, als beginsel van behoorlijk bestuur, is het enkel vereist dat 

verzoekende partij nuttig voor haar belangen kan opkomen. (RvV 16 november 2010 nr. 51 124) Het 

volstaat dat de betrokkene de gelegenheid krijgt zijn standpunt op een nuttige wijze uiteen te zetten, 

hetgeen ook schriftelijk kan gebeuren (R.v.St, nr. 167.853, 15 februari 2007). (RvV,  29 juli 2008 nr. 

14.567)  

Verweerder merkt op dat de verzoekende partij een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

art. 40bis e.v. Vreemdelingenwet heeft ingediend, naar aanleiding waarvan de huidige bestreden 

beslissing werd genomen.  

Er kan geen redelijke betwisting bestaan nopens het gegeven dat de verzoekende partij naar aanleiding 

van deze recente aanvraag alle nuttige elementen heeft kunnen aanvoeren.  

In de mate de verzoekende partij zelf heeft nagelaten om bepaalde elementen of bewijsstukken bij te 

brengen ter gelegenheid van haar aanvraag tot gezinshereniging, kan dit gebrek aan zorgvuldigheid 

uitsluitend aan de verzoekende partij zelf worden verweten, en kan dit niet worden aanzien als een 

schending van de hoorplicht in hoofde van de gemachtigde van de Minister, die redelijkerwijs kon 

vaststellen dat verzoekende partij haar persoonlijke situatie reeds had kenbaar gemaakt middels 

voornoemde aanvraag.   

Zie in die zin: 

“Dit zijn echter elementen die verzoekers niet naar voren hebben gebracht in het kader van de aanvraag 

om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, die pas dateert van 

12 juni 2014. Verzoekers hadden alle mogelijkheden om hun standpunt hieromtrent kenbaar te maken, 

alvorens de onontvankelijkheidsbeslissing en de bestreden bevelen werden genomen op 8 augustus 

2014. Zij hebben dit evenwel nagelaten zodat de gemachtigde er dan ook geen rekening mee kon 

houden in het kader van de humanitaire verblijfsaanvraag noch in het kader van de bestreden bevelen 

die daarmee nauw verbonden zijn.” (R.v.V. nr. 135.116 van 16 december 2014)  

En ook:  
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“Waar verzoeker de schending aanvoert van artikel 8 van het EVRM, blijkt uit het verzoekschrift niet dat 

dat verzoeker de elementen met betrekking tot artikel 8 van het EVRM bij het indienen van zijn 

aanvraag tot herinschrijving aan de verwerende partij ter kennis heeft gebracht. De bestreden beslissing 

betreft geen verwijderingsmaatregel, maar is enkel een antwoord op een aanvraag die werd 

geformuleerd door verzoeker. Er mag van de verzoeker worden verwacht dat hij alle nuttige elementen 

en bewijzen aanbrengt waarmee hij meent dat de overheid rekening moet houden (RvS 12 maart 2013, 

nr. 222.809).” (RvV nr. 219.325 van 2 april 2019)  

Verzoekende partij heeft derhalve de mogelijkheid gehad om naar behoren en daadwerkelijk haar 

standpunt kenbaar te maken.   

Daarenboven kan een eventuele schending van de rechten van de verdediging, in het bijzonder het 

recht om te worden gehoord, naar Unierecht pas tot nietigverklaring van het na afloop van de 

administratieve procedure genomen besluit leiden, wanneer deze procedure zonder deze 

onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben (cf. HvJ 14 februari 1990, 

Frankrijk/Commissie, C-301/87, punt 31; HvJ, 6 september 2012, Storck/BHIM, C-96/11 P, punt 80).  

Uit het bovenstaande volgt dat een schending van het recht om gehoord te worden slechts dan de 

rechtmatigheid van de bestreden beslissing kan beïnvloeden, wanneer verzoekende partij zou aantonen 

dat zij niet de mogelijkheid heeft gehad om de relevante gegevens mee te delen die de inhoud van het 

terugkeerbesluit hadden kunnen beïnvloeden.   

Derhalve zal niet elk verzuim om het recht om te worden gehoord te eerbiedigen stelselmatig tot de 

onrechtmatigheid van het genomen terugkeerbesluit leiden. Zelfs indien sprake zou zijn van een 

onregelmatigheid die het recht om te worden gehoord aantast, dient bijkomend aan de hand van de 

specifieke feitelijke en juridische omstandigheden van het geval te worden nagegaan of, de 

administratieve procedure in kwestie een andere afloop had kunnen hebben. (cfr. HvJ, 10 september 

2013, M.G. en N.R., zaak C-383/13, punten 39-40)  

Het vaag/theoretisch betoog van de verzoekende partij laat geenszins toe te besluiten dat zij elementen 

had kunnen aanvoeren die de inhoud van de bestreden beslissing had kunnen beïnvloeden.  

De verzoekende partij blijft herhalen dat zij door de gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken, 

Volksgezondheid, Asiel en Migratie bijkomend had moeten worden gehoord nopens haar relatie, doch 

middels haar kritiek miskent zij onmiskenbaar de bewijslast dewelke op haar rust.  

Verweerder stelt nog vast dat de verzoekende partij in haar enig middel uitgebreid ingaat op de 

weigeringsbeslissing betreffende het visum gezinshereniging.   

Dienaangaande dient vooreerst uiteraard te worden beklemtoond dat de weigering tot afgifte van een 

visum gezinshereniging niet de in casu bestreden beslissing betreft. Terwijl middelen die geen 

betrekking hebben op de bestreden akte, niet ontvankelijk zijn (R.v.St. nr. 45.181, 8.12.1993, Arr. R.v.St. 

1993, z.p.).  

Terwijl nogmaals dient te worden benadrukt dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet over de 

vereiste rechtsmacht beschikt om zich uit te spreken over de erkenning van het buitenlandse huwelijk 

van de verzoekende partij.  

Verweerder benadrukt verder dat uit de omstandige motivering van de bestreden beslissing duidelijk 

blijkt om welke redenen de gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en 

Migratie van oordeel is geweest dat het buitenlandse huwelijk er kennelijk niet op gericht is om een 

duurzame levensgemeenschap uit te bouwen, waarbij wordt gewezen op volgende elementen: 

- een zeer snelle gang van zaken  

- in de woning van de referentiepersoon bleek nergens dat betrokkene gehuwd was  

- de referentiepersoon droeg ook geen trouwring  

- geen enkel bewijs van samenwoonst in Libanon 

- geen bewijs van regelmatig contact via WhatsApp  

- geen bewijs van maandelijkse geldstortingen   

- de verzoekende partij weet niet wie de getuigen op het huwelijk waren  

- onvoldoende kennis van elkaars personalia - …  

Daar waar de verzoekende partij in het kader van onderhavig annulatieberoep bijkomende stukken 

bijbrengt, waaruit de waarachtigheid van haar relatie alsnog zou moeten blijken, benadrukt verweerder 

dat de gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en Migratie hiermee 

uiteraard geen rekening heeft kunnen houden bij het nemen van de bestreden beslissing.  

Terwijl de regelmatigheid van een bestuursbeslissing evident dient te worden beoordeeld in functie van 

de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze 

beslissing te nemen (zie ook R.v.V. nr. 509, 29 juni 2007).   

In het enig middel van de verzoekende partij is met deze regel geen rekening gehouden, waardoor het 

geenszins tot de beoogde nietigverklaring kan leiden.  

Tot slot verwijst verweerder nog naar een gebeurlijke schending van artikel 8 EVRM.  

Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt:   
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"1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie.   

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

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

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

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

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen."   

Verweerder merkt in dit kader vooreerst op dat de bestreden beslissing geen bevel om het grondgebied 

te verlaten bevat.  

Bijgevolg kan niet worden ingezien hoe een beslissing die geen beëindiging van een verblijfsrecht, noch 

een verwijderingsmaatregel inhoudt, een breuk van de gezinsrelaties tot gevolg zou kunnen hebben.  

Zie ook:  

“Er wordt herhaald dat door een gebrek aan verwijderingsmaatregel een schending van het gezins- 

en/of privéleven niet aan de orde is en beschouwingen daaromtrent aldus niet dienstig zijn.” (R.v.V. nr. 

88 895 van 3 oktober 2012)  

De verzoekende partij dient bovendien in de eerste plaats het bestaan van een beschermenswaardige 

relatie te bewijzen, wanneer zij zich beroept op art. 8 EVRM.  

“Het begrip ‘gezinsleven’ in het voormeld artikel 8, lid 1 van het EVRM is een autonoom begrip dat 

onafhankelijk van het nationaal recht dient te worden geïnterpreteerd. Om zich dienstig te kunnen 

beroepen op artikel 8 van het EVRM dient verzoeker te vallen onder het toepassingsgebied van artikel 8 

lid 1 van het EVRM. Er moet in casu nagegaan worden of er daadwerkelijk sprake is van een familie- of 

gezinsleven in de betekenis van artikel 8 van het EVRM (EHRM, Gül t. Zwitserland, 19 februari 1996). 

De vreemdeling dient in zijn aanvraag ten aanzien van het bestuur en ten laatste voor deze tot zijn 

beslissing komt, aannemelijk te maken dat hij een feitelijk gezin vormt met een Belg of een vreemdeling 

met legaal verblijf in België. Er moet sprake zijn van een effectief beleefde gezinssituatie of van een 

voldoende hechte relatie tussen de vreemdeling en zijn familie.” (R.v.V. nr. 48.465 dd. 23.09.2010)  

“Wanneer verzoekster een schending van artikel 8 EVRM aanvoert, is het in de eerste plaats haar taak 

om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze wijze het bestaan 

van het door haar ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te tonen, alsook de wijze 

waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden.” (R.v.V. nr. 107.498 dd. 29.07.2013)  

De verzoekende partij faalt ter zake in de op haar rustende bewijslast. 

Door de gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en Migratie werd 

immers op redelijke gronden vastgesteld dat het buitenlandse huwelijk van de verzoekende partij 

kennelijk niet gericht is op het totstandbrengen van een duurzame levensgemeenschap, zodat de 

rechtsgeldigheid ervan betwist wordt.  

Terwijl met betrekking tot het ongeboren kind van de verzoekende partij zelfs geen begin van bewijs 

voorligt dat de referentiepersoon daadwerkelijk de vader zou zijn, dit nog los van de vaststelling dat de 

zwangerschap van de verzoekende partij hoe dan ook niet volstaat om een schending van artikel 8 

EVRM te bewijzen (zie ook verder).  

Een schending van art. 8 EVRM kan dan ook niet worden aangenomen.  

De verweerder laat, ten overvloede en strikt subsidiair, gelden dat in casu geen toetsing aan de hand 

van artikel 8, tweede lid EVRM dient te gebeuren. Immers heeft de verzoekende partij voor de eerste 

keer om toelating verzocht en betreft de bestreden beslissing geen weigering van een voortgezet 

verblijf.   

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna afgekort EHRM) is van oordeel dat er geen 

inmenging is en derhalve geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 EVRM dient te 

gebeuren indien het om een eerste toelating gaat.   

In dit geval 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 verplichtingvoor 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.”  (zie onder andere R.v.V. nr. 71 430 van 7 december 2011)  

In casu toont de verzoekende partij niet aan dat zij het voorgehouden gezinsleven niet elders kan leiden. 

De loutere bewering dat het belang van het ongeboren minderjarige kind in het gedrang komt, doordat 
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het gescheiden zal worden van de referentiepersoon, volstaat allerminst om aannemelijk te maken dat 

de verzoekende partij zich in het land van herkomst niet zou kunnen laten opzoeken of vergezellen door 

haar partner.  

Zie ook:  

“De verzoeker voert aan dat hij met zijn Belgische zwangere partner het grondgebied van de Europese 

Unie zal dienen te verlaten. De loutere omstandigheid dat verzoeker in illegaal verblijf in België een 

familieleven heeft opgebouwd en enige tijd reeds in België verblijft, kan echter geen hinderpaal vormen 

om dit familieleven in Guinea verder te zetten. Verzoeker toont niet met concrete gegevens aan waarom 

het onmogelijk zou zijn om het familieleven in Guinea verder te zetten, hij verduidelijkt niet met concrete 

gegevens dat zijn zwangere partner hem niet zou kunnen begeleiden of waarom zij dit niet zou kunnen 

doen. De verzoeker toont aldus niet aan dat het onmogelijk zou zijn om zijn gezin in Guinea te 

onderhouden.” (R.v.V. nr. 97 187 van 14 februari 2013)  

Dit nog ongeacht de vaststelling dat de bestreden beslissing werd genomen zonder bevel om het 

grondgebied te verlaten, zodat er niet de minste indicatie voorhanden is dat de referentiepersoon de 

bevalling van de verzoekende partij niet zou kunnen bijwonen.  

Terwijl minstens moet worden benadrukt dat de verzoekende partij geacht moet worden tijdens 

gebeurlijke periodes van tijdelijke scheiding nauw contact te kunnen blijven onderhouden met haar 

voorgehouden echtgenoot.  

Zie ook:  

“In casu wijst de verzoeker slechts op het gegeven dat hij ‘inmiddels een duurzame relatie onderhoudt 

met de Belgische onderdaan mevrouw H.S.D., met wie hij reeds geruime tijd samenwoont’, doch laat hij 

na concrete hinderpalen aan te voeren voor het uitbouwen of het verderzetten van een normaal en 

effectief gezinsleven met zijn Belgische partner elders. (…) De bestreden beslissing verhindert niet dat 

zijn partner hem bezoekt in het land van herkomst of elders. Verder kunnen moderne 

communicatietechnologieën de verzoeker in staat stellen om tijdens de scheiding in nauw contact te 

blijven met zijn partner en de banden met haar verder te onderhouden (EHRM 26 juni 2014, nr. 

71398/12, M.E. v. Zweden, par. 100)” (R.v.V. nr. 141.063 dd. 16.03.2015)  

Volledigheidshalve benadrukt verweerder dat het inherent is aan wenst uit te bouwen, de verankering in 

zijn land van herkomst, of legaal verblijf, in grote mate verliest. Er wordt volstrekt niet aannemelijk 

gemaakt dat het gezinsleven uitsluitend in België zou kunnen worden beleefd en/of uitgebouwd.  

Zie ook:  

 “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. Verzoekende partij toont met het loutere betoog dat haar verloofde ‘omwille van persoonlijke 

redenen onmogelijk naar Turkije kan’ niet aan dat er ernstige hinderpalen zij die haar beletten om met 

haar verloofde Y.A. in haar land van herkomst te ver blijven en maakt evenmin aannemelijk dat zij enkel 

in België met haar [verloofde] kan samenleven. De Raad wijst erop dat het aan verzoekende partij en 

haar (toekomstige) partner toekomt aan de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een eigen 

inkleuring te gegeven, waarbij de partner van verzoekende partij haar zou kunnen vergezellen naar haar 

land van herkomst, in casu Turkije. Het is immers inherent aan een grensoverschrijdende relatie dat één 

van beide partners, indien men een gezinsleven wenst uit te bouwen, de verankering in zijn land van 

herkomst, of legaal verblijf, in grote mate verliest. Verzoekende partij toont op generlei wijze aan 

waarom haar partner in de volstrekte onmogelijkheid zou zijn samen met haar een gezinsleven in 

Turkije uit te bouwen. Deze elementen laten prima facie toe te besluiten dat er geen positieve 

verplichting lijkt te bestaan in hoofde van de Belgische overheid en er geen onoverkomelijke hinderpalen 

lijken te zijn om het gezinsleven elders verder te zetten.” (R.v.V. nr. 93.229 dd. 10.12.2012)  

Aldus kan de opgeworpen schending van artikel 8 EVRM niet worden aangenomen.   

Voorts, en dit geheel ten overvloede merkt de verweerder op dat het EHRM inzake immigratie er bij 

diverse gelegenheden aan heeft 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 
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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 leggen. De minister kan oordelen dat het 

belang van de staat voorrang heeft op dat van de vreemdeling die hier onwettig verblijft (zie R.v.St. nr. 

40.061, 28.07.1992, R.A.C.E. 1992, z.p.).  

Art. 8 EVRM staat een rechtmatige toepassing van de Vreemdelingenwet dan ook niet in de weg (zie 

ook Raad van State nr. 99.581 dd. 09.10.2001 en Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nr. 1493 dd. 

30.08.2007).   

Zie ook:  

“Zij heeft haar gezinsleven in België volledig uitgebouwd in 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 t.a.v. 

vreemdelingen die tijdens een onregelmatig of precair verblijf een relatie hebben aangegaan of een 

gezinsleven hebben opgebouwd.” (R.v.V. nr. 135.172 dd. 17.12.2014)  

Bovendien werd reeds geoordeeld dat een tijdelijke verwijdering om reden dat de vreemdeling niet in het 

bezit is van die documenten geenszins strijdig is met dit verdragsartikel (zie R.v.St. nr 48.653, 

20.07.1994, Arr. R. v. St. 1994, z.p.; R.v.St. nr. 42.039, 22.02.1993, Arr. R. v. St. 1993, z.p.)  

Afgezien van het feit dat de bestreden beslissing werd genomen zonder bevel om het grondgebied te 

verlaten, moet minstens worden benadrukt dat de bestreden beslissing hoe dan ook niet tot gevolg zal 

hebben dat de verzoekende partij definitief van haar partner wordt gescheiden. De bestreden beslissing 

houdt geen absoluut verbod in om het Belgisch grondgebied binnen te komen en er te verblijven, de 

verzoekende partij dient evenwel te voldoen aan de door de Vreemdelingenwet opgelegde 

binnenkomst- en verblijfsvereisten (zie ook R.v.St. nr.170.806 dd. 04.05.2007, R.v.V. nr. 4.070 dd. 

27.11.2007).   

“Het bestreden bevel leidt niet noodzakelijk tot een definitieve verwijdering. Het heeft enkel tot gevolg 

dat verzoeker tijdelijk het land dient te verlaten met de mogelijkheid terug te keren op het ogenblik dat 

voldaan is aan in de vreemdelingenwet bepaalde vereisten. Het bestreden bevel sluit niet uit dat de 

verzoeker de opheffing van het hiermee gepaarde inreisverbod vraagt op grond van artikel 74/12 van de 

vreemdelingenwet en vervolgens een visum aanvraagt met het oog op eventuele gezinshereniging in 

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

voldoening van de wettelijke bepalingen, verstoort het gezinsleven van de verzoeker niet in die mate dat 

er sprake kan zijn van een schending van artikel 8 van het EVRM.” (R.v.V. nr. 150.973 dd. 18.08.2015)  

De schending van art. 8 EVRM wordt dan ook niet aannemelijk gemaakt.  

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Minister geheel terecht, en binnen de hem ter zake 

toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat diende te worden besloten tot de weigering van het verblijf van 

meer dan drie maanden, zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20).  

De gemachtigde van de Minister handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die de 

concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels, het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel incluis.  

Het enig middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. Het kan niet worden aangenomen.” 

 

3.3.1. Verzoekster voert de schending aan van artikel 7 van de Vreemdelingenwet maar laat na om 

deze schending met concrete gegevens uiteen te zetten. Luidens artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4° van 

de Vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten 

en middelen bevatten die ter ondersteuning van het beroep worden ingeroepen”. Onder “middel” wordt 

begrepen een voldoende duidelijke omschrijving van de door de bestreden beslissing overtreden 

rechtsregel of rechtsprincipe en van de wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsprincipe door de 

bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 22 januari 2010, nr. 199.798). Te dezen zet verzoekster in 

het verzoekschrift niet uiteen op welke wijze zij artikel 7 van de Vreemdelingenwet door de bestreden 

beslissing geschonden acht. Het enig middel is, wat dit betreft, niet-ontvankelijk. 

 

3.3.2. 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 kan worden beoordeeld 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 

beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de 
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opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In de motieven wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk 

artikel 40ter van de Vreemdelingenwet en de artikelen 27, 21 en 18 van het Wetboek Internationaal 

Privaatrecht (hierna: het WIPR). Tevens bevat de beslissing een motivering in feite, met name dat 

verzoekster niet voldoet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van meer 

dan drie maanden in de hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie, omdat het buitenlands 

huwelijk van verzoekster niet erkend wordt, gezien het niet is gericht op een duurzame 

levensgemeenschap.  

 

Verzoekster voert in het eerste onderdeel van het enig middel onder meer aan dat in de bestreden 

beslissing wordt verwezen naar eerdere procedures, zonder dat de beslissingen in deze eerdere 

procedures worden bijgevoegd, zodat verzoekster niet kan begrijpen waarop de motivering van de 

bestreden beslissing steunt.  

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat daarin wordt verwezen naar de weigering van het visum van 29 

maart 2019 en het negatief advies van het parket van 22 maart 2019. De visumweigering van 29 maart 

2019 werd aan verzoekster ter kennis gebracht, zodat verzoekster op de hoogte is van de inhoud van 

deze beslissing, zodat ze niet met goed gevolg kan aanvoeren dat ze de motivering niet begrijpt. Het 

advies van het parket van 22 maart 2019 wordt samengevat weergegeven in de beslissing tot weigering 

van het visum van 29 maart 2019 en ook in huidige bestreden beslissing. Wanneer een stuk waarnaar 

verwezen wordt in de beslissing, niet opgenomen wordt in de beslissing zelf (en niet wordt bijgevoegd), 

volstaat het om in het kort het voorwerp en de inhoud van dit stuk te vermelden, zonder dat het nodig is 

dit in extenso over te nemen (OPDEBEEK, I. en COOLSAET, A., Administratieve rechtsbibliotheek: 

formele motivering van bestuurshandelingen, Brugge, die Keure, 1999, p. 131 – 133). Dit is in casu 

gebeurd. 

 

Verzoekster maakt bijgevolg niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te 

begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen 

derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele motiveringsplicht. 

 

3.3.3. In een eerste onderdeel van het enig middel voert verzoeker de schending aan van het hoorrecht 

zoals vervat in artikel 41 van het Handvest. 

 

Daargelaten de vraag of artikel 41 van het Handvest van toepassing is op de situatie van verzoekster, 

die een derdelander is die gehuwd is met een Belg die niet zijn recht van vrij verkeer heeft uitgeoefend, 

wordt opgemerkt dat volgens de Raad van State het vervullen van de hoorplicht slechts zin heeft 

voorzover het horen van de betrokkene de overheid informatie kan opleveren die haar behoedt voor een 

vals beeld van de feiten of die haar appreciatie van de feiten kan beïnvloeden (RvS 21 juni 1999, nr. 

81.126). Met andere woorden kan het niet voldoen aan de hoorplicht slechts dan tot de vernietiging van 

de beslissing leiden indien verzoekster bij het vervullen van haar hoorrecht informatie kan aanreiken op 

grond waarvan de verwerende partij zou kunnen overwegen om deze nadelige beslissing niet te nemen 

dan wel een voor verzoekster minder nadelige beslissing te nemen. Het is dan ook aan verzoekster om 

aan te duiden dat zij de diensten van de verwerende partij informatie had kunnen verschaffen die van 

invloed kan zijn op het al dan niet nemen van de bestreden beslissing tot weigering van verblijf van 

meer dan drie maanden. Indien verzoekster niet aannemelijk maakt dat zij dergelijke informatie kon 

verschaffen, dan komt het middel neer op een louter theoretische discussie omtrent het niet horen van 

verzoekster en zal dit enkele formele gebrek in de besluitvorming alsdan niet tot de nietigverklaring van 

de bestreden beslissing kunnen leiden. 

 

Vooreerst wordt opgemerkt dat verzoekster bij haar aanvraag van 28 mei 2019 alle documenten kon 

voorleggen die zij nuttig achtte, en dat zij ook aanvullingen kon doen. Verzoekster had dus de 

mogelijkheid om mee te delen wat zij wenste, zoals de documenten waarover zij nu stelt dat de 

verwerende partij ze had moeten opvragen. Verzoekster had dit uit eigen beweging kunnen doen. 

 

Verder wordt opgemerkt dat verzoekster en haar echtgenoot respectievelijk op 18 september 2018 en 

12 november 2018 werden gehoord over hun huwelijk. Indien verzoekster, zoals zij in het middel stelt, 

bijkomende verklaringen had willen afleggen over het huwelijk, had zij dit schriftelijk kunnen doen bij het 

indienen van haar aanvraag. In de bestreden beslissing wordt bovendien overwogen: “Het feit dat er 
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reeds enige tijd is verstreken tussen het advies van het parket en de huidige aanvraag gezinshereniging 

doet geen afbreuk aan de vaststellingen van toen. De interviews met beide personen steken in het 

dossier en bewijzen dat het onderzoek ten gronde werd gevoerd. Geen van de voorgelegde 

documenten in het kader van deze aanvraag gezinshereniging, doet afbreuk aan dit onderzoek.”  

 

Ten slotte wordt erop gewezen dat de elementen die verzoekster in het kader van haar hoorrecht 

aanhaalt de volgende zijn: verzoekster meent dat de documenten waarvan haar in de bestreden 

beslissing wordt verweten dat zij ze niet heeft neergelegd, haar moesten worden opgevraagd, de 

verwerende partij had haar ook kunnen vragen of de situatie was geëvolueerd of gewijzigd en of er 

bijkomende informatie was aangaande het huwelijk, verzoekster had verklaringen kunnen afleggen 

inzake de relatie met haar echtgenoot en zij stelt dat deze als geloofwaardig zouden worden beoordeeld 

waardoor de intentie om louter een verblijfsrechtelijk voordeel te verkrijgen, kon worden uitgesloten. 

 

Inzake de documenten verduidelijkt verzoekster niet concreet welke documenten zij had willen 

voorleggen en hierboven werd reeds gesteld dat verzoekster deze ook uit eigen beweging had kunnen 

voorleggen. Wat eventuele bijkomende informatie over het huwelijk betreft, laat verzoekster ook na 

concreet aan te geven wat zij had willen zeggen. Uit het middel blijkt dat zij meent dat haar verklaringen 

erop zouden wijzen dat het een huwelijk betreft dat er niet op is gericht een verblijfsrechtelijk voordeel te 

krijgen, maar zij geeft niet concreet aan wat zij had willen zeggen. 

 

Verzoekster had dus de mogelijkheid om bijkomende informatie mee te delen bij haar aanvraag maar zij 

heeft hiervan geen gebruik gemaakt. Er wordt vastgesteld dat het middel voor het overige neerkomt op 

een theoretische discussie omtrent het niet daadwerkelijk horen van verzoekster. Deze kritiek kan niet 

tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing leiden. 

 

Het eerste onderdeel van het enig middel is ongegrond. 

 

3.3.4. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

niet bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is 

in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de 

beoordeling van de aanvraag 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 aan de gemachtigde van de minister de verplichting op zijn 

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 gemachtigde van de minister bij het 

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

dienstige stukken.  

 

In een tweede onderdeel van het enig middel probeert verzoekster de motieven te weerleggen van de 

beslissing tot weigering van het visum van 29 maart 2019. Zij besluit dat de weigering van het visum die 

volgens haar gebrekkig is gemotiveerd, niet kan dienen als volledige basis van de bestreden beslissing. 

 

Er wordt opgemerkt dat verzoekster geen beroep heeft ingesteld tegen de beslissing tot weigering van 

het visum van 29 maart 2019. Deze beslissing is bijgevolg definitief aanwezig in het rechtsverkeer, 

zodat de verwerende partij zich op deze beslissing kon steunen. Verzoekster kan van huidig beroep 

geen gebruik maken om een vroegere beslissing aan te vechten waartegen zij indertijd geen beroep 

heeft ingesteld. 

 

De Raad merkt volledigheidshalve op dat huidige bestreden beslissing zich deels steunt op de 

visumweigering maar ook eigen motieven heeft. Zo wordt vermeld dat de voorgelegde documenten in 

het kader van huidige aanvraag geen afbreuk doen aan het vroeger gevoerde onderzoek en dat het 

samenwonen op zich niet beschouwd wordt als een bewijs voor gezinsleven. Verzoekster bekritiseert 

deze eigen motieven niet afzonderlijk. 

 

3.3.5. In een derde onderdeel van het enig middel voert verzoekster aan dat de erkenning van het 

huwelijk ten onrechte geweigerd wordt. Zij verwijst naar de kritiek in het tweede onderdeel die 

gedeeltelijk ook geldt voor de weigering van de erkenning van het huwelijk, namelijk dat het logisch is 

dat in de woning van haar echtgenoot niets duidde op een huwelijk, gezien verzoekster zich op dat 

ogenblik nog in Libanon bevond; dat er geen bewijs werd voorgelegd van samenwoning in Libanon en 

dat zij in het kader van huidig beroep bewijzen voorlegt; dat verzoekster niet kon bewijzen dat zij 
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geldsommen ontving van haar echtgenoot maar dat zij in het kader van huidig beroep deze bewijzen 

voorlegt. Verzoekster wijst erop dat zij zwanger is en zal bevallen in februari 2020. Verzoekster 

benadrukt dat haar geen bijkomende documenten werden gevraagd en dat zij in het kader van huidig 

beroep foto’s voorlegt uit haar huwelijk om de authenticiteit ervan te bewijzen en ook berichtjes die de 

relatie bewijzen. Waar in de bestreden beslissing wordt gesteld dat er slechts een korte relatie was voor 

het huwelijk en dat verzoekster familie is van haar echtgenoot, herinnert verzoekster eraan dat het recht 

om te huwen bestaat en dat iedereen vrij is om te huwen. Artikel 12 van het EVRM waarborgt het recht 

om te huwen. Verzoekster erkent dat artikel 146bis van het Burgerlijk Wetboek een beperking oplegt 

aan het recht om te huwen om redenen van openbare orde wanneer er een duidelijke en enkele intentie 

is om via het huwelijk een verblijfsvoordeel te krijgen. Zij meent echter, gezien alle vermelde elementen 

en bijkomende documenten, dat niet kan gesteld worden dat dit de intentie is van haar en haar 

echtgenoot. 

 

Verzoekster uit hiermee kritiek op volgende motieven van de bestreden beslissing: 

 

“Overwegende dat de aanvraag bij de visadienst geweigerd werd op 29/03/2019, wordt de erkenning 

van het buitenlands huwelijk van betrokkenen opnieuw geweigerd. Daartoe steunen wij ons op het 

negatieve advies van het parket van 22/03/2019. (Referentie: BR55.97.6108.17).  

Uit het voorgaande blijkt nu dat het in Libanon afgesloten huwelijk er kennelijk niet op gericht is om een 

duurzame levensgemeenschap te stichten. De rechtsgeldigheid van dit huwelijk wordt dan ook betwist 

op basis van artikel 27 W.I.P.R. in combinatie met art. 21 W.I.P.R. (openbare orde vereiste), art. 18 

W.I.P.R. (wetsontduiking). De redenen daarvoor zijn samengevat dat blijkt uit onderzoek dat er een zeer 

snelle gang van zaken is geweest tussen de eerste ontmoeting en het afsluiten van het huwelijk, in de 

woning van de referentiepersoon was er op het moment van het onderzoek geen enkele aanwijzing dat 

hij gehuwd was, hij droeg ook geen trouwring, de partners beweren te hebben samengewoond in 

Libanon, maar leggen daar geen enkel bewijs van voor, de partners beweren dagelijks contact met 

elkaar te hebben via Whatsapp maar kunnen dat niet bewijzen, mevrouw beweert elke maand een som 

te hebben ontvangen van mijnheer, mijnheer vermeldt dit niet en mevrouw kan het niet bewijzen, 

mevrouw weet niet wie de getuigen op het huwelijk waren, mevrouw en mijnheer blijken elkaar 

onvoldoende te kennen zoals van gehuwden mag worden verwacht.  

Het feit dat er reeds enige tijd is verstreken tussen het advies van het parket en de huidige aanvraag 

gezinshereniging doet geen afbreuk aan de vaststellingen van toen. De interviews met beide personen 

steken in het dossier en bewijzen dat het onderzoek ten gronde werd gevoerd. Geen van de 

voorgelegde documenten in het kader van deze aanvraag gezinshereniging, doet afbreuk aan dit 

onderzoek.  

Het loutere feit dat betrokkenen samenwonen wordt niet beschouwd als een bewijs van een 

gezinsleven. (Arr. RVV, nr. 189065, 28/06/2017: “Het gegeven dat verzoekster samenwoont met haar 

voorgehouden echtgenoot doet geen afbreuk aan het feit dat er geen beschermingswaardig gezinsleven 

is. Een gezamenlijke verblijfplaats toont op zich nog geen oprechte en effectief beleefde partnerrelatie in 

de zin van artikel 8 EVRM aan, zodat het niet kennelijk onredelijk is dat de verwerende partij dit gegeven 

niet heeft beschouwd als een indicatie van een gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM)”.  

 

3.3.5.1. Waar verzoekster kritiek uit op de overwegingen van het advies van de procureur des Konings 

kan de Raad zich niet uitspreken omdat hij hierover geen rechtsmacht heeft. Waar verzoekster aanvoert 

dat zij bepaalde zaken kan weerleggen door het voorleggen van documenten bij huidig verzoekschrift, 

wordt opgemerkt dat de wettigheid van een administratieve beslissing dient te worden beoordeeld in 

functie van de gegevens waarover het bestuur kon beschikken op het ogenblik van het nemen van deze 

beslissing (RvS 23 september 2002, nr.110.548). Deze stukken worden pas voor het eerst toegevoegd 

bij huidig verzoekschrift, zodat deze niet werden voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur kon hiermee 

bijgevolg geen rekening houden bij het nemen van de bestreden beslissing. Hetzelfde geldt voor de 

zwangerschap van verzoekster: zij heeft dit niet meegedeeld aan het bestuur zodat het bestuur hiermee 

geen rekening kon houden bij het nemen van de bestreden beslissing. 

 

De Raad benadrukt dat hij als annulatierechter enkel een wettigheidstoezicht op de bestreden beslissing 

kan uitoefenen (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen, Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 

94). De Raad is in deze niet bevoegd om zich in de plaats te stellen van de overheid en de 

verblijfssituatie van verzoekster opnieuw ten gronde te beoordelen. 

 

Indien verzoekster meent over nieuwe elementen te beschikken sinds haar vorige aanvraag, staat het 

haar vrij om een nieuwe aanvraag gezinshereniging in te dienen. 
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3.3.5.2. Artikel 12 van het EVRM luidt als volgt: 

 

“Mannen en vrouwen van huwbare leeftijd hebben het recht te huwen en een gezin te stichten volgens 

de nationale wetten die de uitoefening van dit recht beheersen.” 

 

De bestreden beslissing heeft niet als gevolg dat verzoekster niet in het huwelijk kan treden, zodat de 

schending van deze bepaling niet met goed gevolg wordt aangevoerd. 

 

De bestreden beslissing vermeldt duidelijk de redenen waarom de erkenning van het buitenlands 

huwelijk van verzoekster (opnieuw) geweigerd wordt. Verzoekster poogt deze redenen te weerleggen 

door bijkomende documenten voor te leggen en te benadrukken dat haar huwelijk er niet op is gericht 

om een verblijfsrechtelijk voordeel te verkrijgen. Door het voorleggen van nieuwe documenten, waarmee 

de Raad geen rekening kan houden om de redenen hierboven vermeld, en door duidelijk te maken een 

andere mening te hebben dan het bestuur, slaagt verzoekster er niet in om de motieven van de 

bestreden beslissing te weerleggen.  

 

Het derde onderdeel van het enig middel is ongegrond. 

 

3.3.6. Verzoekster slaagt er niet in aan te tonen dat de motieven van de bestreden beslissing steunen 

op een foutieve feitenvinding of kennelijk onredelijk zijn. Een schending van de materiële 

motiveringsplicht of van de zorgvuldigheidsplicht wordt niet aangetoond. 

 

3.3.7. In wat als een vierde onderdeel van het enig middel kan worden beschouwd, voert verzoekster de 

schending aan van artikel 8 van het EVRM en van artikel 22 van de Grondwet. 

 

Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

 

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

correspondentie. 

 

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

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

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

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

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Daargelaten de vraag of artikel 22 van de Grondwet rechtstreeks kan worden ingeroepen, wordt 

vastgesteld dat dit een gelijkaardige bepaling inhoudt. 

 

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 de loutere goede wil 

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

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

taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek 

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

hebben. 

 

Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens volgt dat bij de 

belangenafweging in het kader van het door artikel 8 van het EVRM beschermde recht op eerbiediging 

van het privé- en gezinsleven een "fair balance" moet worden gevonden tussen het belang van de 

vreemdeling en diens familie enerzijds en het algemeen belang van de Belgische samenleving bij het 

voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare orde anderzijds. Daarbij moeten alle 

voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten en omstandigheden kenbaar worden betrokken. 

 

De Raad oefent slechts een wettigheidscontrole uit op de bestreden beslissing. Bijgevolg gaat de Raad 

na of de verwerende partij alle relevante feiten en omstandigheden in haar belangenafweging  heeft 

betrokken en, indien dit het geval is, of de verwerende partij zich niet ten onrechte op het standpunt 

heeft gesteld dat die afweging heeft geresulteerd in een "fair balance" tussen enerzijds het belang van 

een vreemdeling bij de uitoefening van het familie- en gezins-/privéleven hier te lande, en anderzijds het 
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algemeen belang van de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het 

handhaven van de openbare orde.  

 

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

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

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

 

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

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

EVRM.  

 

Dit privé- en/of familie- en gezinsleven dient te bestaan op het moment van de bestreden beslissing.  

 

De Raad kijkt in eerste instantie na of verzoekster een beschermenswaardig privé- en/of familie- en 

gezinsleven aanvoert in de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of een inbreuk werd gepleegd 

op het recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven door het nemen van de bestreden 

beslissing. 

 

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 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  eveneens een feitenkwestie.    

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat het bestaan van een privé/gezinsleven dat beschermenswaardig is 

onder artikel 8 van het EVRM, niet wordt aanvaard. De verwerende partij weigert immers het huwelijk 

van verzoekster en haar echtgenoot te erkennen omdat uit de weigering van het visum op 29 maart 

2019 en uit het advies van het parket van 22 maart 2019 blijkt dat het in Libanon afgesloten huwelijk er 

kennelijk niet op is gericht om een duurzame levensgemeenschap te stichten. De verwerende partij 

vervolgt dat het feit dat er reeds enige tijd is verstreken tussen het advies van het parket en huidige 

aanvraag gezinshereniging, geen afbreuk doet aan de vaststellingen van toen omdat de interviews van 

verzoekster en haar echtgenoot bewijzen dat het onderzoek ten gronde werd gevoerd en omdat de nu 

voorgelegde documenten geen afbreuk doen aan dit onderzoek. De verwerende partij stelt ten slotte dat 

het loutere feit van samen te wonen, niet wordt beschouwd als een bewijs van een gezinsleven. 

 

Verzoekster voert hiertegen in het middel aan dat haar privéleven en familieleven worden beschermd 

door artikel 8 van het EVRM. De verwerende partij heeft hiermee volgens haar geen rekening 

gehouden, evenmin met het feit dat verzoekster enkele maanden na de bestreden beslissing zal 

bevallen. Verzoekster stelt dat het kind het recht moet hebben om beide ouders bij zich te hebben. De 

bestreden beslissing heeft als gevolg dat het kind en de vader van elkaar worden gescheiden wat het 

belang van het kind in het gedrang brengt.  Het proportionaliteitsbeginsel werd geschonden en er werd 

geen “fair balance” toets uitgevoerd. 

 

Er wordt opgemerkt dat het privé- en/of familie- en gezinsleven dient te bestaan op het moment van de 

bestreden beslissing. Zoals blijkt uit de bespreking van de overige middelonderdelen hierboven, heeft de 

verwerende partij op grond van correcte en redelijke motieven geoordeeld dat er geen sprake is van een 

familie of gezinsleven.  

 

Waar verzoekster voor het eerst in huidig beroep melding maakt van het feit dat ze zwanger is, wordt 

herhaald dat nergens uit blijkt dat zij de verwerende partij hiervan op de hoogte heeft gebracht, zodat 

deze hiermee geen rekening kon houden bij het nemen van de bestreden beslissing. Verzoekster wijst 

op haar (toen nog) ongeboren kind en de scheiding met de vader als gevolg van de bestreden 

beslissing. Er wordt opgemerkt dat pas vanaf het moment van de geboorte en wegens dat feit zelf, er 

tussen het minderjarig kind en zijn ouder een natuurlijke band ontstaat die gelijkstaat met een 

‘gezinsleven’ (EHRM 27 oktober 1994, nr. 18535/91, Kroon e.a. v. Nederland, par. 30 en EHRM 8 

januari 2009, nr. 10606/07, Joseph Grant v. Verenigd Koninkrijk, par. 30). In het licht van artikel 8 van 

het EVRM was er bijgevolg op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing nog geen 
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sprake van het bestaan van een gezinsleven tussen het ongeboren kind en de echtgenoot van 

verzoekster. 

 

Volledigheidshalve en rekening houdend met het feit dat ter zitting een geboorteakte wordt voorgelegd 

van het kind geboren op 28 februari 2020, wordt benadrukt dat de bestreden beslissing geen 

verwijderingsmaatregel inhoudt. Door de bestreden beslissing moet verzoekster niet het grondgebied 

van het Rijk verlaten en wordt zij niet gescheiden van haar echtgenoot. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt bijgevolg in casu niet aangetoond. 

 

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. Gelet op voorgaande analyse blijkt dat verzoekster met haar betoog geen schending van het 

redelijkheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel als toepassing hiervan aannemelijk maakt. 

 

Het enig middel is in al zijn onderdelen ongegrond. 

 

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 

 

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 vierentwintig maart tweeduizend twintig 

door: 

 

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET 

 


