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 nr. 241 569 van 29 september 2020 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. SOENEN 

Vaderlandstraat 32 

9000 GENT 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Noord-Macedonische nationaliteit te zijn, op 

19 maart 2020 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 10 maart 2020 tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten en van de beslissing van diezelfde gemachtigde van de minister van Sociale 

Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 10 maart 2020 waarbij een inreisverbod van 

drie jaar wordt opgelegd. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 3 juli 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 4 augustus 2020. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. VERSTRAETEN, die loco advocaat B. SOENEN verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat C. DECORDIER, die loco advocaat T. BRICOUT verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 7 augustus 2013 dienen de verzoekster en dhr. M.O., van Belgische nationaliteit, een 

huwelijksaangifte in bij de stad Gent. De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt een onderzoek in naar 

schijnhuwelijk. Op 16 oktober 2013 geeft het parket van Gent een negatief advies inzake het 

voorgenomen huwelijk. De huwelijksvoltrekking wordt geweigerd. Tegen voormelde beslissing dient de 

verzoekster geen beroep in.  
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Op 19 juli 2019 stuurt de stad Gent een meldingsfiche naar de Dienst Vreemdelingenzaken waarin het 

hernieuwde voornemen van verzoekster om te huwen met dhr. M.O. wordt vermeld.  

 

Op 4 september 2019 neemt de gemachtigde van de bevoegde minister (hierna: de gemachtigde) ten 

aanzien van de verzoekster een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, aan 

verzoekster ter kennis gebracht op 7 oktober 2019. Op 6 november 2019 diende de verzoekster tegen 

deze beslissing een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). Het 

beroep werd verworpen bij ’s Raads arrest nr. 235 161 van 15 april 2020. 

 

Op 10 maart 2020 neemt de gemachtigde een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied 

te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). 

 

Deze bijlage 13septies, die aan de verzoekster ter kennis werd gebracht op 10 maart 2020, is als volgt 

gemotiveerd: 

 

“(…) 

Betrokkene werd gehoord door de PZ Gent op 10/03/2020 en in deze beslissing werd rekening 

gehouden met haar verklaringen. 

 

Bevel om het grondgebied te verlaten 

 

Aan de Mevrouw, die verklaart te heten:  

naam: B.  

voornaam: M.  

geboortedatum: (…)1974  

geboorteplaats: Skopje  

nationaliteit: Noord-Macedonië 

 

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

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

er zich naar toe te begeven. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING EN VAN DE AFWEZIGHEID VAN EEN TERMIJN OM HET 

GRONDGEBIED TE VERLATEN: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van volgend(e) artikel(en) van 

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

de verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten en/of vaststellingen: 

 

Artikel 7, alinea 1: 

 

X 2° 

 

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

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

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

Betrokkene is in het bezit van een geldig nationaal paspoort zonder geldige in reisstempel. 

 

Betrokkene verklaart dat zij samenwoont bij de heer M. O. (°x/x/1973 met Belgische nationaliteit). 

Betrokkene diende op 13/02/2013 een huwelijksdossier in te Gent met een Belgische onderdaan (M. 

O.y). Na een negatief advies van het Parket op 16/10/2013 werd haar huwelijksaanvraag geweigerd 

door de Burgerlijke Stand van Gent Op 19/07/2019 diende betrokkene een tweede huwelijksdossier in te 

Gent, opnieuw met M. O. Op 07/10/2019 werd er aan betrokkene een bijlage 13 (bevel om het 

grondgebied te verlaten) betekend bij de Stad Gent. Volgens de omzendbrief van 17/09/2013 

“betreffende de gegevensuitwisseling tussen de ambtenaren van de burgerlijke stand en de Dienst 

Vreemdelingenzaken ter gelegenheid van een huwelijksaangifte of een verklaring van een wettelijke 

samenwoning van een vreemdeling in illegaal of precair verblijf ’ zal de uitvoering van het " BGV " niet 

worden opgeschort wanneer de vreemdeling aan wie het BGV afgegeven werd reeds het voorwerp 

heeft uitgemaakt van een beslissing tot weigering om een huwelijk te voltrekken. 

Wat de vermeende schending van art. 8 EVRM betreft kan worden gesteld dat de terugkeer naar het 

land van herkomst om aldaar een machtiging aan te vragen niet in disproportionaliteit staat ten aanzien 
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van het recht op een gezins-of privéleven. In zijn arrest (nr. 27.844) dd. 27.05.2009 stelt de Raad voor 

Vreemdelingbetwistingen het volgende: “De Raad wijst er verder op dat artikel 8 van het EVRM niet als 

een vrijgeleide kan beschouwd worden dat verzoekster zou toelaten de bepalingen van de 

vreemdelingenwet naast zich neer te leggen.” Overeenkomstig de vaste rechtspraak van de Raad van 

State dient bovendien te worden benadrukt dat een tijdelijke scheiding om zich in regel te stellen met de 

immigratiewetgeving niet kan beschouwd worden als een schending van artikel 8 van het EVRM (RvS 

22 februari 1993, nr. 42.039; RvS 20 juli 1994, nr. 48.653; RvS 13 december 2005, nr. 152.639). 

Bovendien, haar intentie om te huwen geeft haar niet automatisch recht op verblijf. Zij kan naar Noord-

Macedonië terugkeren om een visa te krijgen (vanaf het moment dat er een huwelijksdatum vastgelegd 

is). 

 

Betrokkene verklaart eveneens dat zij een tante heeft die in Brussel verblijft. 

Opgemerkt moet worden dat uit de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

blijkt dat, hoewel de familierelatie tussen partners, maar ook tussen ouders en minderjarige kinderen 

wordt aangenomen, dit niet het geval is in de relatie tussen ouders en volwassen kinderen, of tussen 

meerderjarige siblings. In EZZOUHDI c. Frankrijk (13 februari 2001), heeft het Europese Hof voor de 

Rechten van de Mens eraan herinnerd dat "de betrekkingen tussen volwassenen niet noodzakelijkerwijs 

zullen profiteren van de bescherming van artikel 8 zonder dat er sprake is van aanvullende elementen 

van afhankelijkheid, andere dan normale emotionele banden ". De betrokkene toont echter geen 

dergelijke aanvullende elementen van afhankelijkheid aan. 

 

Een schending van de artikelen 3 en 8 EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Minister in zijn verwijderingsbeslissing rekening gehouden met 

de bepalingen van artikel 74/13. 

 

Artikel 74/14: Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt toegestaan: 

 

X artikel 74/14 §3, 1°: er bestaat een risico op onderduiken 

Er bestaat een risico op onderduiken: 

 

1° Betrokkene heeft na zijn illegale binnenkomst of tijdens zijn illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag of 

verzoek of internationale bescherming ingediend binnen de door de wet voorziene termijn. 

 

Betrokkene beweert sinds 06/06/2013 in België te verblijven. Uit het administratief dossier blijkt niet dat 

zij haar verblijf op de wettelijk voorziene manier heeft trachten te regulariseren. Het indienen van een 

aanvraag tot verklaring van huwelijk is geen verblijfsaanvraag. 

 

4° Betrokkene heeft duidelijk gemaakt dat hij zich niet aan de verwijderingsmaatregel wil houden. 

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat haar betekend 

werd op 07/10/2019. Deze vorige beslissing tot verwijdering werd niet uitgevoerd. Het is weinig 

waarschijnlijk dat zij vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing. 

 

Teruqleidinq naar de grens 

 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT TERUGLEIDING NAAR DE GRENS: 

 

Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van de wet van 15 december 1980, is het noodzakelijk om de 

betrokkene zonder verwijl naar de grens te doen terugleiden, met uitzondering van de grens van de 

staten die het Schengenacquis ten volle toepassen om de volgende redenen: 

 

Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek: 

 

Er bestaat een risico op onderduiken: 

 

1 ° Betrokkene heeft na zijn illegale binnenkomst of tijdens zijn illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag of 

verzoek of internationale bescherming ingediend binnen de door de wet voorziene termijn. 
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Betrokkene beweert sinds 06/06/2013 in België te verblijven. Uit het administratief dossier blijkt niet dat 

zij haar verblijf op de wettelijk voorziene manier heeft trachten te regulariseren. Het indienen van een 

aanvraag tot verklaring van huwelijk is geen verblijfsaanvraag. 

 

4° Betrokkene heeft duidelijk gemaakt dat hij zich niet aan de verwijderingsmaatregel wil houden. 

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat haar betekend 

werd op 07/10/2019. Deze vorige beslissing tot verwijdering werd niet uitgevoerd. Het is weinig 

waarschijnlijk dat zij vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing. 

 

Betrokkene verklaart dat zijn niet terugkeerde naar Noord-Macedonië omdat ze bij M. O. wil wonen en 

leven. 

We stellen dus vast dat betrokkene met haar uiteenzetting geen schending van artikel 3 EVRM aantoont 

Om tot een schending van artikel 3 EVRM te kunnen besluiten, dient zij aan te tonen dat er ernstige en 

zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat zij in Noord-Macedonië een ernstig en reëel 

risico loopt te worden blootgesteld aan folteringen of onmenselijke of vernederende behandelingen of 

bestraffingen. Het louter ongestaafd aanvoeren van een vermeende schending artikel 3 EVRM kan niet 

volstaan. 

 

Vasthouding 

 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT VASTHOUDING: 

 

Met de toepassing van artikel 7, derde lid van de wet van 15 december 1980, dient de betrokkene te 

dien einde opgesloten te worden, aangezien haar terugleiding naar de grens niet onmiddellijk kan 

uitgevoerd worden en op basis van volgende feiten: 

 

Er bestaat een risico op onderduiken: 

 

1° Betrokkene heeft na zijn illegale binnenkomst of tijdens zijn illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag of 

verzoek of internationale bescherming ingediend binnen de door de wet voorziene termijn. 

 

Betrokkene beweert sinds 06/06/2013 in België te verblijven. Uit het administratief dossier blijkt niet dat 

zij haar verblijf op de wettelijk voorziene manier heeft trachten te regulariseren. Het indienen van een 

aanvraag tot verklaring van huwelijk is geen verblijfsaanvraag.  

 

4° Betrokkene heeft duidelijk gemaakt dat hij zich niet aan de verwijderingsmaatregel wil houden. 

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat haar betekend 

werd op 07/10/2019. Deze vorige beslissing tot verwijdering werd niet uitgevoerd. Het is weinig 

waarschijnlijk dat zij vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing. 

 

Gelet op al deze elementen, kunnen we dus concluderen dat zij de administratieve beslissing die 

genomen wordt te haren laste niet zal opvolgen. We kunnen ook concluderen dat er sterke vermoedens 

zijn dat zij zich aan de verantwoordelijke autoriteiten zal onttrekken. Hieruit blijkt dat betrokkene ter 

beschikking moet worden gesteld van Dienst Vreemdelingenzaken. 

 

Gezien betrokkene niet in het bezit is van een geldig reisdocument op moment van haar arrestatie is het 

noodzakelijkhaar ter beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken te weerhouden teneinde een 

doorlaatbewijs te bekomen van haar nationale overheden. 

(…)” 

 

Uit de bewoordingen van de bijlage 13septies blijkt dat deze akte drie onderscheiden beslissingen 

bevat: een bevel om het grondgebied te verlaten (zonder termijn voor vrijwillig vertrek), een beslissing 

tot terugleiding naar de grens en een beslissing tot vasthouding in een welbepaalde plaats.  

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten, opgenomen in de voormelde bijlage 13septies, is de eerste 

bestreden beslissing.  

 

Op 10 maart 2020 beslist de gemachtigde tevens om de verzoekster een inreisverbod van drie jaar op 

te leggen (bijlage 13sexies). 
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Deze beslissing is als volgt gemotiveerd: 

 

“(…) 

Betrokkene werd gehoord door de PZ Gent op 10/03/2020 en in deze beslissing werd rekening 

gehouden met haar verklaringen. 

 

Aan de vrouw, die verklaart te heten: 

naam: B. 

voornaam: M. 

geboortedatum: (…) 1974 

geboorteplaats: Skopje 

nationaliteit: Noord-Macedonië 

 

wordt een inreisverbod voor 3 jaar opgelegd voor het volledige Schengengrondgebied. 

 

Wanneer betrokkene evenwel in het bezit is van een geldige verblijfstitel afgeleverd door één van de 

lidstaten, dan geldt dit inreisverbod enkel voor het grondgebied van België. 

 

De beslissing tot verwijdering van 10/03/2020 gaat gepaard met dit inreisverbod. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het inreisverbod wordt afgegeven in toepassing van het hierna vermelde artikel van de wet van 15 

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

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

 

Artikel 74/11, §1, tweede lid, de beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod omdat: 

 

x 1° voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan en; 

x 2° een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd. 

Er bestaat een risico op onderduiken: 

 

1° Betrokkene heeft na zijn illegale binnenkomst of tijdens zijn illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag of 

verzoek of internationale bescherming ingediend binnen de door de wet voorziene termijn. 

 

Betrokkene beweert sinds 06/06/2013 in België te verblijven. Uit het administratief dossier blijkt niet dat 

zij haar verblijf op de wettelijk voorziene manier heeft trachten te regulariseren. Het indienen van een 

aanvraag tot verklaring van huwelijk is geen verblijfsaanvraag. 

 

4° Betrokkene heeft duidelijk gemaakt dat hij zich niet aan de verwijderingsmaatregel wil houden. 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat haar betekend 

werd op 07/10/2019. 

 

Deze vorige beslissing tot verwijdering werd niet uitgevoerd. Het is weinig waarschijnlijk dat zij vrijwillig 

gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing. 

 

Om de volgende reden gaat het bevel gepaard met een inreisverbod van drie jaar: 

 

Betrokkene heeft niet getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven. Zij werd door de stad Gent 

op 07/10/2019 nochtans geïnformeerd over de betekenis van een bevel om het grondgebied te verlaten 

en over de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek, in het kader van de procedure voorzien 

in de omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de bevoegdheden van de Burgemeester in het kader 

van de verwijdering van een onderdaan van een derde land (Belgisch Staatsblad 16 juni 2011). Gelet op 

al deze elementen en op het belang van de immigratiecontrole, is een inreisverbod van 3 jaar 

proportioneel. 

 

Betrokkene verklaart dat zij samenwoont bij de heer M. O. (°x/x/1973 met Belgische nationaliteit). 

Betrokkene diende op 13/02/2013 een huwelijksdossier in te Gent met een Belgische onderdaan (M. 

O.). Na een negatief advies van het Parket op 16/10/2013 werd haar huwelijksaanvraag geweigerd door 

de Burgerlijke Stand van Gent. Op 19/07/2019 diende betrokkene een tweede huwelijksdossier in te 

Gent, opnieuw met M. O. Op 07/10/2019 werd er aan betrokkene een bijlage 13 (bevel om het 
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grondgebied te verlaten) betekend bij de Stad Gent. Volgens de omzendbrief van 17/09/2013 

“betreffende de gegevensuitwisseling tussen de ambtenaren van de burgerlijke stand en de Dienst 

Vreemdelingenzaken ter gelegenheid van een huwelijksaangifte of een verklaring van een wettelijke 

samenwoning van een vreemdeling in illegaal of precair verblijf” zal de uitvoering van het " BGV " niet 

worden opgeschort wanneer de vreemdeling aan wie het BGV afgegeven werd reeds het voorwerp 

heeft uitgemaakt van een beslissing tot weigering om een huwelijk te voltrekken. 

Wat de vermeende schending van art. 8 EVRM betreft kan worden gesteld dat de terugkeer naar het 

land van herkomst om aldaar een machtiging aan te vragen niet in disproportionaliteit staat ten aanzien 

van het recht op een gezins-of privéleven. In zijn arrest (nr. 27.844) dd. 27.05.2009 stelt de Raad voor 

Vreemdelingbetwistingen het volgende: “De Raad wijst er verder op dat artikel 8 van het EVRM niet als 

een vrijgeleide kan beschouwd worden dat verzoekster zou toelaten de bepalingen van de 

vreemdelingenwet naast zich neer te leggen.” Overeenkomstig de vaste rechtspraak van de Raad van 

State dient bovendien te worden benadrukt dat een tijdelijke scheiding om zich in regel te stellen met de 

immigratiewetgeving niet kan beschouwd worden als een schending van artikel 8 van het EVRM (RvS 

22 februari 1993, nr. 42.039; RvS 20 juli 1994, nr. 48.653; RvS 13 december 2005, nr. 152.639). 

Bovendien, haar intentie om te huwen geeft haar niet automatisch recht op verblijf. Zij kan naar Noord-

Macedonië terugkeren om een visa te krijgen (vanaf het moment dat er een huwelijksdatum vastgelegd 

is). 

 

Betrokkene verklaart eveneens dat zij een tante heeft die in Brussel verblijft. 

Opgemerkt moet worden dat uit de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

blijkt dat, hoewel de familierelatie tussen partners, maar ook tussen ouders en minderjarige kinderen 

wordt aangenomen, dit niet het geval is in de relatie tussen ouders en volwassen kinderen, of tussen 

meerderjarige siblings. In EZZOUHDI c. Frankrijk (13 februari 2001), heeft het Europese Hof voor de 

Rechten van de Mens eraan herinnerd dat "de betrekkingen tussen volwassenen niet noodzakelijkerwijs 

zullen profiteren van de bescherming van artikel 8 zonder dat er sprake is van aanvullende elementen 

van afhankelijkheid, andere dan normale emotionele banden ". De betrokkene toont echter geen 

dergelijke aanvullende elementen van afhankelijkheid aan. 

 

Een schending van de artikelen 3 en 8 EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. 

Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Minister rekening gehouden met de specifieke omstandigheden, 

zoals bepaald in artikel 74/11. 

(…)” 

 

Het betreft de tweede bestreden beslissing.  

 

2. Over de rechtspleging 

 

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

 

2.2. De partijen werden per brief van 3 juli 2020 opgeroepen voor de terechtzitting van 4 augustus 2020. 

In deze oproeping werd aan de beide partijen - met toepassing van artikel 39/62 van de wet van 15 

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

van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet) - gevraagd om alle inlichtingen en bescheiden over 

te maken met betrekking tot de actuele situatie van de verzoekster, die mogelijks een gevolg kunnen 

hebben voor de behandeling van het huidig beroep, meer bepaald of de verzoekende partij zich nog op 

het Belgische grondgebied bevindt en of zij ondertussen desgevallend het voorwerp heeft uitgemaakt 

van een statuutwijziging. 

 

De verweerder heeft, gevolg gevende aan de voormelde vragen, op 9 juli 2020 een aantal stukken 

overgemaakt waaruit blijkt dat het parket van de procureur des Konings op 13 mei 2020 een positief 

advies heeft gegeven inzake het voorgenomen huwelijk van de verzoekster met de heer M.O. zodat zij 

een nieuwe datum kunnen kiezen om te huwen te Gent. Ter terechtzitting licht de advocaat van de 

verzoekster toe dat er vooralsnog geen huwelijksdatum werd vastgelegd.  

 

De advocaat van de verweerder benadrukt ter terechtzitting dat deze nieuwe gegevens niet voorlagen 

op het moment dat de bestreden beslissingen werden getroffen zodat de gemachtigde er ook 

onmogelijk rekening mee zou kunnen houden. De verweerder kan hierin worden bijgetreden. De Raad 

treedt immers op als annulatierechter zodat hij zich voor de wettigheidstoetsing van een administratieve 

beslissing dient te plaatsen op het ogenblik van het nemen van deze beslissing en hij zijn bevoegdheid 

zou overschrijden door bij zijn wettigheidstoetsing rekening te houden met gegevens die dateren van na 
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de beslissing (RvS 18 juni 2009, nr. 194.395). Verder valt niet in te zien hoe de recente positieve 

ontwikkelingen inzake het huwelijksdossier van de verzoekster enige invloed zouden kunnen hebben op 

haar verblijfstoestand of op het belang dat de verzoekster kan doen gelden bij de gevraagde 

vernietiging. De nieuwe gegevens kunnen derhalve geen gevolg hebben voor de behandeling van het 

onderhavige beroep. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel, gericht tegen de eerste bestreden beslissing, voert de verzoekster de 

schending aan van de artikelen 7, 62 en 74/14 van de vreemdelingenwet, van de artikelen 3, 8 en 13 

van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele 

Vrijheden, ondertekend te New York op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 

(hierna: het EVRM), van artikel 7 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: 

het Handvest), van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), van het 

zorgvuldigheidsbeginsel, van het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel, van het redelijkheids- en 

het evenredigheidsbeginsel en van “het respect voor de menselijke waardigheid”.  

 

Het eerste middel wordt als volgt toegelicht: 

  

“5.1.1. 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken begaat een manifeste beoordelingsfout, door aan de verzoekster een 

bevel om het grondgebied te verlaten, te betekenen. 

 

Motiveringsplicht 

 

Dat aan iedere administratieve rechtshandeling draagkrachtige motieven ten grondslag moeten liggen. 

 

Dat een bestuurshandeling aldus is gemotiveerd als niet alleen de concrete feiten maar ook de op die 

feiten toepasselijke rechtsregels worden vermeld en tevens wordt uitgelegd hoe de toepassing van die 

rechtsregels op de feiten naar de uiteindelijke beslissing heeft geleid. 

 

Overeenkomstig het artikel 62 van de Vreemdelingenwet moeten alle administratieve beslissingen met 

redenen omkleed worden. 

 

Dit volgt eveneens uit de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen. 

 

De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 bepalen dat de bestuurshandelingen uitdrukkelijk 

moeten worden gemotiveerd en dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat de motivering 

afdoende moet zijn. 

 

Uit de bestreden beslissingen dient te blijken dat de Dienst Vreemdelingenzaken met alle feitelijke 

overwegingen - de specifieke situatie van de betrokken persoon - heeft rekening gehouden. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oefent hierop een wettelijk toezicht uit. 

 

5.1.2. 

 

Het voorliggende bevel om het grondgebied te verlaten, met bijhorend inreisverbod, laat na met alle 

feitelijkheden rekening te houden, wat evident een schending uitmaakt van het motiveringsbeginsel. 

 

- Er wordt geen grondige proportionaliteitstoesting gehouden door de Dienst Vreemdelingenzaken in 

het kader van artikel 8 E.V.R.M. (o.m. de relatie tussen verzoekster en haar Belgische partner) ; 

 

- Er wordt geen rekening gehouden met het gezinsleven. 

 

5.1.3. 

Met betrekking tot de duurzame en stabiele relatie van de verzoekster 



  

 

 

X - Pagina 8 

- 5.1.3.1. 

 

De verzoekster heeft een relatie met de heer M., O., met de Belgische nationaliteit, geboren te Skopje, 

op datum van 02/12/1973. 

 

De bestreden beslissing motiveert hieromtrent het volgende: 

 

"(…) 

Betrokkene verklaart dat zij samenwoont bij de heer M. O. (°x/x/1973) met Belgische nationaliteit. 

Betrokkene diende op 13/02/2013 een huwelijksdossier in te Gent met een Belgische onderdaan (M.O.). 

Na een negatief advies van het Parket op 16/10/2013 werd haar huwelijksaanvraag geweigerd door de 

Burgerlijke Stand van Gent. Op 19/07/2019 diende betrokkene een tweede huwelijksdossier in te Gent, 

opnieuw met M. O. Op 07/10/2019 werd er aan betrokkene een bijlage 13 (bevel om het grondgebied te 

verlaten) betekend bij de Stad Gent. Volgens de omzendbrief van 17/09/2013 "betreffende de 

gegevensuitwisseling tussen de ambtenaren van de burgerlijke stand en de Dienst Vreemdelingenzaken 

ter gelegenheid van een huwelijksaangifte of een verklaring van een wettelijke samenwoning van een 

vreemdeling in illegaal of precair verblijf" zal de uitvoering van heet "BGV" niet worden opgeschort 

wanneer de vreemdeling aan wie het BGV afgegeven werd reeds het voorwerp heeft uitgemaakt van 

een beslissing tot weigering om een huwelijk te voltrekken. Wat de vermeende schending van artikel 8 

E. V.R.M. betreft kan worden gesteld dat de terug keer naar het land van herkomst om aldaar een 

machtiging aan te vragen niet in de disproportionaliteit staat ten aanzien van het recht op gezins- of 

privéleven. In zijn arrest (nr. 27.844) d.d. 27.05.2009 stelt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het 

volgende: "De Raad wijst er verder op dat artikel 8 E. V.R.M. niet als een vrijgeleide kan beschouwd 

worden dat verzoekster zou toelaten de bepalingen van de vreemdelingenwet naast zich neer te 

leggen." Overeenkomstig de vaste rechtspraak van de Raad van State dient bovendien te worden 

benadrukt dat een tijdelijke scheiding om zich in de regel te stellen met de immigratiewetgeving niet kan 

beschouwd worden als een schending van artikel 8 E. V.R.M. (RvS 22 februari 1993, nr. 42.039, RvS 20 

juli 1994, nr. 48.653, RvS 13 december 2005,nr. 152.639) 

Bovendien, haar intentie om te huwen geeft haar niet automatisch recht op verblijf. Zij kan naar Noord-

Macedonië terug keren om een visa te krijgen (vanaf het moment dat er een huwelijksdatum vastgelegd 

is). 

(...)" 

 

- 5.1.3.2. 

 

Verzoekster is ernstig gegriefd door deze motivering, gelet op de onzorgvuldige benadering van het 

privé- en gezinsleven van verzoekster in de bestreden beslissing. 

 

Volgens de motivering van de Dienst Vreemdelingenzaken kan verzoekster nog steeds contact 

onderhouden met haar partner via de moderne communicatiemiddelen. 

 

Ook stelt de DVZ dat de intentie van verzoekster om te huwen haar geen automatisch recht op verblijf 

geeft en dat zij naar Noord- Macedonië dient terug te keren om een visa te krijgen, vanaf er een 

huwelijksdatum is. 

 

Deze motivering is niet ernstig te noemen. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt op geen enkele wijze dat er rekening werd gehouden met alle 

feitelijkheden die aanwezig zijn in het dossier. 

Zo wordt er nergens melding gemaakt van de stappen die de verzoekster al heeft ondernomen teneinde 

haar relatie officieel te maken. 

 

De verzoekster is met haar partner gaan samenwonen. 

 

Een akte van aangifte van een huwelijk werd reeds opgemaakt op 07/08/2013. 

 

Dit werd destijds geweigerd omdat zij beiden bepaalde essentiële informatie over elkaar niet zouden 

geweten hebben. Evenwel zijn beiden tot op heden, en dus 6 (!) jaar later, nog steeds samen! 

Bovendien hebben zij opnieuw plannen om een huwelijksaangifte in te dienen. 
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Nergens uit de motivering blijkt dat hiermee rekening werd gehouden bij het nemen van de besteden 

beslissing. 

 

Dat de Dienst Vreemdelingzaken zich schuldig maakt aan onzorgvuldig bestuur. 

 

Zo wenst verzoekende partij op te merken dat de beide bestreden beslissingen stellen dat verzoekster 

wel kan terugkeren eenmaal er een huwelijksdatum is. 

 

Doch net daar wringt het schoentje! 

 

Verzoekster diende samen met haar partner een nieuw huwelijksdossier in bij de Stad Gent op datum 

van 19/07/2019. Op datum van 30/09/2019 kregen zij te horen dat zij nog bepaalde vertalingen dienden 

neer te leggen alvorens ze een huwelijksaangifte konden doen. Dit toont aan dat verzoekster en haar 

Belgische partner wel degelijk stappen hiertoe aan het ondernemen zijn! Deze feitelijke gegevens waren 

ook ter kennis van verwerende partij, gezien deze reeds werden aangehaald in het verzoekschrift tot 

hoger beroep tegen het bevel om het grondgebied te verlaten van 07/10/2019. 

 

Ook het beroep tegen de bijlage 13 van 07/10/2019 is nog steeds hangende! Zij had hiervoor op datum 

van 22/01/2020 een zitting bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, doch een definitief arrest is er 

nog niet. 

 

Het is dan ook disproportioneel dat de verzoekster opnieuw een bevel om het grondgebied te verlaten 

betekend krijgt, deze keer zelfs met vasthouding. 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken getuigt niet van een zorgvuldig bestuur, noch toont zij aan dat de 

bestreden beslissingen met de nodige proportionaliteit werd genomen. 

 

- 5.1.33. 

 

Een beschermenswaardig gezinsleven is een feitelijke kwestie, die niet staat of valt met het officieel 

karakter ervan. 

 

Voor de interpretatie van het gezinsleven kan dienstig worden verwezen naar een arrest van Uw Raad, 

dd. 26/11/2018 met nummer 212 899, dat het volgende stelt: 

 

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 E.V.R.M. 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 

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 

E.V.R.M. . 

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 de verzoekende partij een beschermenswaardig privé- en/of 

familie- en gezinsleven aanvoert in de zin van het E.V.R.M. , vooraleer te onderzoeken of een inbreuk 
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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 E.V.R.M. 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. 

 

(…) 

 

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

onder artikel 8 van het E.V.R.M. , niet wordt betwist. Waar de verwerende partij in de verweernota nu 

plots het gezinsleven wel lijkt te betwisten, alhoewel dit niet geheel duidelijk is, daar ze enerzijds stelt 

dat er geen sprake is van een gezinsleven en dan weer verwijst naar het feitelijk gezinsleven, stelt de 

Raad vast dat dit een a posteriori motivering is die niet terug te vinden is in de motivering van de 

bestreden beslissing en die ook geen enkele grondslag vindt in de stukken van het administratief 

dossier. 

 

In casu blijkt op het eerste gezicht, aan de hand van de stukken van het administratief dossier, dat er 

sprake is van een gezinsleven in de zin van artikel 8 van het E.V.R.M. . 

 

Bijgevolg dient de Raad te onderzoeken is of er sprake is van een schending van het recht op 

eerbiediging van het privé- en/of familie- en gezinsleven. 

 

Het door artikel 8 van het E.V.R.M. gewaarborgde recht op respect voor het gezins- en privéleven is niet 

absoluut. Inzake immigratie heeft het EHRM er bij diverse gelegenheden aan herinnerd dat het E.V.R.M. 

als dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een Staat 

waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM 9 oktober 2003, 

Slivenko/Letland (GK), § 115; EHRM 24 juni 2014, Ukaj/Zwitserland, § 27). Artikel 8 van het E.V.R.M. 

kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene verplichting inhoudt om de 

door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om 

de gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 10 juli 2014, Mugenzi/Frankrijk, § 43). De Verdragsstaten hebben 

het recht, op grond van een vaststaand beginsel van internationaal recht, behoudens hun 

verdragsverplichtingen, met inbegrip van het E.V.R.M. , de toegang, het verblijf en de verwijdering van 

niet-onderdanen te controleren (EHRM 26 juni 2012, Kurie en a./Slovenië (GK), § 355; zie ook EHRM 3 

oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 100). De Staat is aldus gemachtigd om de voorwaarden 

voor de binnenkomst, het verblijf en de verwijdering van niet-onderdanen vast te leggen. 

 

(…) 

 

Hierbij oordeelt het EHRM dat er geen toetsing geschiedt aan de hand van het tweede lid van artikel 8 

van het E.V.R.M. , maar moet eerder onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de Staat 

om de betrokken vreemdeling op zijn grondgebied toe te laten of te laten verblijven zodat hij zijn recht 

op eerbiediging van het privé- en/of familie- en gezinsleven aldaar kan handhaven en ontwikkelen 

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

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

aan de hand van de ‘fair balance’-toets waarbij wordt nagegaan of de staat een redelijke afweging heeft 

gemaakt tussen de concurrerende belangen van de het individu, enerzijds, en de samenleving, 

anderzijds. Staten beschikken bij deze belangenafweging over een zekere beoordelingsmarge. 

De omvang van de positieve verplichting is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de 

betrokken individuen en het algemeen belang (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 

37; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 3 oktober 2014, 

Jeunesse/Nederland (GK), § 106-107). In het kader van een redelijke afweging worden een aantal 

elementen in rekening genomen, met name de mate waarin het gezins- en privéleven daadwerkelijk 

wordt verbroken, 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. 
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Onmogelijk kan er dan ook gesteld worden dat deze relatie tussen de verzoekster en haar Belgische 

partner niet duurzaam zou zijn, noch dat er geen stappen werden ondernomen door hen om hun relatie 

te officialiseren. 

 

Zij ondernamen immers reeds in 2013 de nodige stappen om te huwen en gaan dit nu opnieuw doen. 

Bovendien is verzoekster tot op heden, en dus zes jaar later (!), nog steeds samen met haar Belgische 

partner! 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken is niet redelijk. 

 

De motivering schendt bijgevolg het artikel 8 E.V.R.M. in hoofde van verzoekster en haar Belgische 

partner. 

 

In dat opzicht zijn de bestreden beslissingen niet te begrijpen. 

 

Er is een beschermenswaardige gezinssituatie. Dat de Dienst Vreemdelingenzaken geacht wordt 

rekening te houden met dit gezinsleven. 

 

De verzoekster heeft onmiskenbaar een beschermingswaardig gezinsleven. 

 

Dit gezinsleven wordt krachtens artikel 8 van het E.V.R.M. als volgt omschreven: 

 

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

correspondentie. 

 

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

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

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

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

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen." 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken wringt zich in alle bochten om in de bestreden beslissingen te motiveren 

maar dient uiteindelijk toch te erkennen dat in casu wel degelijk sprake is van een beschermingswaardig 

gezinsleven. 

 

Het is de taak van de administratieve overheid om, vooraleer dat zij een beslissing neemt, een zo 

nauwkeurig mogelijk onderzoek van de zaak te bewerkstelligen en dit op basis van de omstandigheden 

waarvan zij kennis heeft of zou moeten hebben. 

 

Er kan in casu geen sprake zijn van enige twijfel over de familiebanden die de verzoekster heeft met 

haar Belgische partner. 

 

Dat er dus niet getwijfeld kan worden dat verzoekster nog steeds een gezinsleven uitoefent in België. 

 

- 5.1.3.4. 

 

Uit de bestreden beslissingen kan ook niet afgeleid worden dat de Dienst Vreemdelingenzaken de 

duurzame relatie tussen de verzoekster en haar Belgische partner, niet geloofwaardig acht. 

 

Meer zelfs. 

Er wordt in casu geen enkele toetsing gedaan van verzoeksters feitelijke situatie, er wordt louter een 

verwijzing gemaakt naar het feit dat de intentie om te huwen aan verzoekster niet automatisch een recht 

op verblijf geeft. 

 

Verder wordt er ook een algemene verwijzing gedaan naar het artikel 8 E.V.R.M., zonder concrete 

toetsing van verzoeksters feitelijke situatie terwijl verzoekster en partner al jarenlang samenwonen. 

 

Dat dit niet getuigt van zorgvuldig bestuur. 

Het Hof van Justitie heeft nochtans in het verleden al gesteld dat de bestuurlijke overheid rekening dient 

te houden met alle relevante elementen (Sopropé C-349/07, Mukarubega C-166/13) en kennis te nemen 

van de opmerkingen van de betrokkene door alle relevante gegevens van het geval zorgvuldig te 
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onderzoeken en het besluit omstandig te motiveren (Technische Universität C-269/90, Sopropé C-

349/07). 

 

Dat dit in casu niet gebeurd is. 

 

De verzoekster heeft onmiskenbaar een beschermingswaardig gezinsleven. 

 

Dit gezinsleven wordt krachtens artikel 8 van het E.V.R.M. als volgt omschreven: 

 

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." 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken wringt zich in alle bochten om een bevel tot verlaten van het 

grondgebied met vasthouding met oog op verwijdering te motiveren maar dient uiteindelijk toch te 

erkennen dat in casu wel degelijk sprake is van een beschermingswaardig gezinsleven. 

 

Het is de taak van de administratieve overheid om, vooraleer dat zij een beslissing neemt, een zo 

nauwkeurig mogeliik onderzoek van de zaak te bewerkstelligen en dit op basis van de omstandigheden 

waarvan zij kennis heeft of zou moeten hebben. 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken had wel degelijk een grondig onderzoek moeten voeren naar de 

aanwezigheid van de Belgische partner gelet op alle aanwijzingen hiervan in het administratief dossier. 

 

Ten slotte dient rekening gehouden te worden met enerzijds het gegeven dat de vereiste van artikel 8 

van het E.V.R.M. een waarborg is en niets heeft te maken met goede wil of praktische regelingen  en 

anderzijds dat artikel 8 E.V.R.M. primeert op de bepalingen van de vreemdelingenwet.  

 

Wanneer er vervolgens een risico is op schending van het recht op respect voor privé- leven en/of 

familieleven wordt aangevoerd, dient in de eerste plaats te worden nagegaan of er sprake is van een 

beschermwaardig privé- en/of familieleven in de zin van artikel 8 E.V.R.M. , vooraleer te onderzoeken of 

hierop een inbreuk werd gepleegd door de bestreden beslissing. 

 

Artikel 8 E.V.R.M. definieert het begrip familieleven noch het begrip privéleven. Beide begrippen zijn 

autonome begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden geïnterpreteerd. 

 

Het begrijp "privéleven" wordt niet gedefinieerd in artikel 8 E.V.R.M. . Het EHRM benadrukt dat het 

begrip privéleven een brede term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk is om er een exhaustieve 

definitie aan te geven.  Het Europees Hof laats voorts gelden dat persoonlijke, sociale en economische 

relaties deel uitmaken van het privéleven. 

 

Het al of niet bestaan van een "familieleven" is een feitenkwestie en is afhankelijk van het werkelijk 

bestaan in de praktijk van nauwe persoonlijke banden. Het EHRM kijkt hieromtrent voornamelijk naar de 

facto familiebanden. 

 

Er kan in casu geen sprake zijn van enige twijfel over de familiebanden die verzoekster heeft met haar 

Belgische partner. 

 

Uit de bestreden beslissing volgt duidelijk dat tegenpartij op de hoogte was van de Belgische partner 

van verzoekster, anders zou zij geen verwijzing maken naar de intentie om te huwen, doch laat 

compleet na om hier een deugdelijk onderzoek naar te voeren ! 

 

Meer zelfs. 

Er wordt op geen enkele wijze rekening gehouden met de stappen die de verzoekster al heeft 

ondernomen. 

 

- 5.1.3.5. 
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De verzoekster heeft een beschermenswaardig gezinsleven. 

 

Bij de beslissing dient bijgevolg een belangenafweging gemaakt te worden, rekening houdend met het 

individueel dossier. 

 

Er dient een fair balance toets gemaakt worden, tussen het belang van het individu en dat van de 

overheid, om na te gaan of er positieve verplichtingen liggen op de staat (EHRM 17 oktober 1986, 

REES/the United Kingdom, §37.) 

 

Gelet op het feit dat in casu nooit deze afweging werd gemaakt, is huidige beslissing is in strijd met de 

positieve verplichtingen die op Dienst Vreemdelingenzaken rust en vormt het een inmenging in de 

uitoefening van het recht op gezins- en familielieven die in casu absoluut niet gerechtvaardigd. 

 

Artikel 8 E.V.R.M. is dan ook geschonden. 

 

- 5.1.3.6. 

 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals omschreven in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de bestuurde in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, 

zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 

 

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, 

nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710) . 

 

Overeenkomstig artikel 62 van de Vreemdelingenwet moeten alle administratieve beslissingen met 

redenen omkleed worden en moet rekening gehouden worden met alle feitelijke omstandigheden die het 

administratief bestuur bekend zijn. 

 

In casu is dit niet het geval. 

 

Er werd geen enkele verwijzing naar de individuele situatie van de verzoekende partij en haar familiale 

situatie gedaan, hoewel duidelijk blijkt dat de situatie van verzoekster aan het bestuur bekend was. 

 

Echter zijn er verschillende elementen eigen aan het dossier van verzoekster, die evident gekend waren 

bij het bestuur, en die aldus in rekening gebracht hadden moeten worden. 

 

5.1.4. 

 

Met betrekking tot de toepasselijke internationale rechtsnormen 

 

-5.1.4.1. 

 

Het gezins- en familieleven van de verzoekster speelt zich af in België. 

 

Er dient rekening gehouden te worden met de hogere rechtsnormen, zoals de bepalingen van het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (E.V.R.M.) en het Handvest van de Grondrechten van 

de Europese Unie. 

 

Het artikel 8 van het E.V.R.M. bepaalt: 

 

"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." 

 

Zoals hierboven aangetoond is er sprake van een effectief familieleven. 
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Geen enkele rechtvaardigheidsgrond voor de inmenging kan in casu weerhouden worden. 

 

-5.1.4.2. 

 

Het familieleven wordt ook gewaarborgd door het artikel 7 van het Handvest van de Grondrechten van 

de Europese Unie, welke rechtstreekse werking heeft: 

 

"De eerbiediging van het privéleven en van het familie- en gezinsleven: 

 

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

communicatie." 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten schendt manifest de grondrechten. 

 

Het recht op eerbiediging van het familie- en gezinsleven en de onafwendbare schending van deze 

rechten dienen afgetoetst te worden ten opzichte van het doel dat de gemachtigde met haar bevel om 

het grondgebied te verlaten wenst te bereiken. 

 

Alle landen die partij zijn bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens moeten nagaan of een 

beslissing over verblijfsrecht het recht op een gezinsleven al dan niet schendt. Zij moeten een 

belangenafweging maken tussen het belang van de staat om immigratie te controleren, en het belang 

van de vreemdeling om een familieleven te hebben op het grondgebied van de staat. 

 

Deze belangenafweging is in casu niet zorgvuldig gebeurd. 

 

De bestreden beslissingen dienen aldus vernietigd te worden. 

 

5.1.5. 

 

Besluit 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft bij het nemen van de bestreden beslissingen geen rekening 

gehouden met alle feitelijkheden van het administratief dossier. 

 

Bij het onderzoek naar de specifieke omstandigheden dient de Dienst Vreemdelingenzaken het 

rechtszekerheids- en evenredigheidsbeginsel indachtig te zijn. 

 

Zij houdt enkel rekening met de elementen die voordelig zijn voor haar, doch laat na om concreet te 

motiveren omtrent het privé- en gezinsleven van verzoekster in België. 

 

Dat uit de uiteenzetting hierboven blijkt dat er geen een grondige 'fair balance' toetsing werd gebeurd, 

hoewel in casu dit dient te gebeuren overeenkomstig artikel 8, 2e lid E.V.R.M. 

 

De bestreden beslissing van uitwijzing moeten vernietigd worden.” 

 

3.1.1. Luidens artikel 39/78 juncto 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” in de zin van deze bepaling moet 

worden begrepen: “de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze 

waarop die rechtsregel door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden” (RvS 17 december 2004, 

nr. 138.590; RvS 1 oktober 2004, nr. 135.618; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972).  

 

In de mate dat de verzoekster zich in de aanhef van het eerste middel beroept op een schending van de 

artikelen 3 en 8 van het EVRM, van artikel 74/14 van de Vreemdelingenwet en van het 

vertrouwensbeginsel, dient te worden vastgesteld dat elke uiteenzetting van de wijze waarop deze 

rechtsregels door de eerste bestreden beslissing zouden zijn geschonden, ontbreekt. 

 

Waar de verzoeker gewag maakt van een schending van “het respect voor de menselijke waardigheid”, 

betreft het geen duidelijke omschrijving van enige rechtsregel die zou zijn geschonden.  

 

Het eerste middel is op deze punten derhalve niet ontvankelijk.  
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3.1.2. De formele motiveringsplicht, zoals voorzien in artikel 62, §2, van de Vreemdelingenwet en in de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, verplicht de administratieve overheid ertoe in de akte de 

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

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

moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze 

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

dragen. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende administratieve overheid 

de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet “verder” te 

motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor 

elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden. 

 

Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene 

overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een gestandaardiseerde, stereotiepe en geijkte 

motivering, dit loutere feit op zich nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren 

gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171 en 27 juni 2007, nr. 172.821). 

 

De Raad stelt vast dat in de eerste bestreden beslissing de determinerende motieven worden 

aangegeven op basis waarvan deze beslissing is genomen. In de motieven wordt verwezen naar de 

toepasselijke rechtsregels, namelijk de artikelen 7, eerste lid, 2° en 74/14, §3, 1°, van de 

Vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing een motivering in feite, met name dat aan de 

verzoekster het bevel wordt gegeven om het grondgebied te verlaten nu zij een vreemdeling is die 

vrijgesteld is van de visumplicht, doch die langer in het Rijk verblijft dan de maximale duur van 90 dagen 

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

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

wordt verder geduid dat de verzoekster in het bezit is van een geldig nationaal paspoort, dat echter niet 

voorzien is van een geldige inreisstempel. Ook met betrekking tot de toepassing van artikel 74/14, §3, 

1°, van de vreemdelingenwet wordt concreet gemotiveerd waarom aan de verzoekster geen termijn voor 

vrijwillig vertrek wordt toegestaan. Voorts wordt ook een uitvoerige motivering opgenomen omtrent 

verzoeksters relatie met de heer M. O., alsook omtrent verzoeksters verklaring dat zij een tante heeft die 

in België verblijft: 

 

“Betrokkene verklaart dat zij samenwoont bij de heer M. O. (°x/x/1973 met Belgische nationaliteit). 

Betrokkene diende op 13/02/2013 een huwelijksdossier in te Gent met een Belgische onderdaan (M. 

O.y). Na een negatief advies van het Parket op 16/10/2013 werd haar huwelijksaanvraag geweigerd 

door de Burgerlijke Stand van Gent Op 19/07/2019 diende betrokkene een tweede huwelijksdossier in te 

Gent, opnieuw met M. O. Op 07/10/2019 werd er aan betrokkene een bijlage 13 (bevel om het 

grondgebied te verlaten) betekend bij de Stad Gent. Volgens de omzendbrief van 17/09/2013 

“betreffende de gegevensuitwisseling tussen de ambtenaren van de burgerlijke stand en de Dienst 

Vreemdelingenzaken ter gelegenheid van een huwelijksaangifte of een verklaring van een wettelijke 

samenwoning van een vreemdeling in illegaal of precair verblijf ’ zal de uitvoering van het " BGV " niet 

worden opgeschort wanneer de vreemdeling aan wie het BGV afgegeven werd reeds het voorwerp 

heeft uitgemaakt van een beslissing tot weigering om een huwelijk te voltrekken. 

Wat de vermeende schending van art. 8 EVRM betreft kan worden gesteld dat de terugkeer naar het 

land van herkomst om aldaar een machtiging aan te vragen niet in disproportionaliteit staat ten aanzien 

van het recht op een gezins-of privéleven. In zijn arrest (nr. 27.844) dd. 27.05.2009 stelt de Raad voor 

Vreemdelingbetwistingen het volgende: “De Raad wijst er verder op dat artikel 8 van het EVRM niet als 

een vrijgeleide kan beschouwd worden dat verzoekster zou toelaten de bepalingen van de 

vreemdelingenwet naast zich neer te leggen.” Overeenkomstig de vaste rechtspraak van de Raad van 

State dient bovendien te worden benadrukt dat een tijdelijke scheiding om zich in regel te stellen met de 

immigratiewetgeving niet kan beschouwd worden als een schending van artikel 8 van het EVRM (RvS 

22 februari 1993, nr. 42.039; RvS 20 juli 1994, nr. 48.653; RvS 13 december 2005, nr. 152.639). 
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Bovendien, haar intentie om te huwen geeft haar niet automatisch recht op verblijf. Zij kan naar Noord-

Macedonië terugkeren om een visa te krijgen (vanaf het moment dat er een huwelijksdatum vastgelegd 

is). 

Betrokkene verklaart eveneens dat zij een tante heeft die in Brussel verblijft. 

Opgemerkt moet worden dat uit de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

blijkt dat, hoewel de familierelatie tussen partners, maar ook tussen ouders en minderjarige kinderen 

wordt aangenomen, dit niet het geval is in de relatie tussen ouders en volwassen kinderen, of tussen 

meerderjarige siblings. In EZZOUHDI c. Frankrijk (13 februari 2001), heeft het Europese Hof voor de 

Rechten van de Mens eraan herinnerd dat "de betrekkingen tussen volwassenen niet noodzakelijkerwijs 

zullen profiteren van de bescherming van artikel 8 zonder dat er sprake is van aanvullende elementen 

van afhankelijkheid, andere dan normale emotionele banden ". De betrokkene toont echter geen 

dergelijke aanvullende elementen van afhankelijkheid aan.” 

 

Deze vaststellingen betreffen ontegensprekelijk de individuele situatie van de verzoekster. In 

tegenstelling tot hetgeen de verzoekster voorhoudt, blijkt uit de hierboven geciteerde motieven dat de 

gemachtigde wel degelijk rekening heeft gehouden met de stappen die de verzoekster heeft gezet om 

haar relatie te officialiseren, met de samenwoning van de verzoekster en haar partner en met de 

plannen om opnieuw een huwelijksaangifte in te dienen na de eerdere weigering, in 2013, van haar 

huwelijksaanvraag. De verzoekster kan dan ook niet worden bijgetreden waar zij voorhoudt dat in de 

eerste bestreden beslissing geen enkele verwijzing is terug te vinden naar haar individuele situatie en 

haar familiale situatie.  

 

De voorziene motivering is pertinent en draagkrachtig en stelt de verzoekster in staat om te begrijpen op 

welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is gegrond, derwijze dat het doel van de 

formele motiveringsplicht is bereikt (RvS 26 maart 2002, nr. 105.103).  

 

Een schending van de formele motiveringsplicht, van artikel 62 van de Vreemdelingenwet of van de 

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

 

3.1.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 22 maart 2010, nr. 

202.182, RvS 21 september 2009, nr. 196.247; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, 

nr. 154.954). Een zorgvuldige voorbereiding van de beslissing impliceert dat deze beslissing dient te 

steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten die met de vereiste zorgvuldigheid werden 

vastgesteld. De zorgvuldigheidsplicht legt de overheid onder meer op om zorgvuldig te werk te gaan bij 

de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de feitelijke en juridische aspecten van het 

dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat de overheid met kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 

maart 2013, nr. 222.953; RvS 29 januari 2013, nr. 222.290; RvS 28 juni 2012, nr. 220.053).  

 

De aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt onderzocht in het licht van het 

bepaalde in artikel 7 van de Vreemdelingenwet, dat eveneens geschonden wordt geacht. 

 

Artikel 7, eerste lid, 2°, van de Vreemdelingenwet, dat de rechtsgrond vormt van de eerste bestreden 

beslissing, luidt als volgt: 

 

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

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

gemachtigde een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven aan de 

vreemdeling die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan drie maanden in het 

Rijk of om er zich te vestigen: 

1° (…); 

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

slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd;  

(…)” 

 

Artikel 7, eerste lid, 2°, van de Vreemdelingenwet voorziet dat een bevel moet worden afgegeven, tenzij 

meer voordelige bepalingen uit een internationaal verdrag zich ertegen verzetten.  

 

De verzoekster voert aan dat er bij de afgifte van het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten 

geen grondige en zorgvuldige afweging werd doorgevoerd inzake haar relatie met de heer M. O., en zij 
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brengt hieromtrent een uitvoerig betoog naar voor omtrent de door artikel 8 van het EVRM beschermde 

gezins- en familiale belangen.  

 

Bijgevolg dient tevens de aangevoerde schending van artikel 8 van het EVRM in rekening te worden 

genomen.  

 

Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

 

“1. Eenieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

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

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

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

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

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Het waarborgen van het recht op respect voor 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. 

 

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 of van een 

privéleven, is in wezen een feitenkwestie. Het privé- en/of familie- en gezinsleven dient te bestaan op 

het moment van de bestreden beslissing. 

 

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

bewijs aan te brengen van het privéleven en/of het familie- en gezinsleven in de zin van dit artikel 

waarop hij of zij zich beroept. In casu heeft de verzoekster verzuimd om enig concreet gegeven naar 

voor te brengen waaruit zou kunnen blijken dat zij in België, los van haar relatie met de heer M. O., 

dermate nauwe sociale banden zou hebben opgebouwd dat zij zouden kunnen oplopen tot een 

privéleven dat valt onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM. De verzoekster zet evenmin 

concreet uiteen op welke wijze de eerste bestreden beslissing enig beschermenswaardig privéleven in 

het gedrang zou brengen. Bijgevolg wordt de aangevoerde schending van artikel 8 van het EVRM enkel 

inhoudelijk onderzocht in het licht van de relatie die de verzoekster in België heeft ontwikkeld met de 

heer M. O.  

 

In concreto beroept de verzoekster beroept zich dus enkel op een gezins- of familieleven met haar 

Belgische partner, de heer M. O. De Raad wijst erop dat de situatie van de verzoekster deze is van een 

vreemdeling die voor de eerste keer om toelating tot binnenkomst en/of verblijf verzoekt. Uit de stukken 

van het administratief dossier blijkt immers dat de verzoekster nooit tot een verblijf van meer dan 90 

dagen in het Rijk werd toegelaten en dat zij de periode van haar legaal verblijf van 90 dagen op 180 

dagen reeds jarenlang heeft overschreden.  

 

In deze situatie is er, in tegenstelling tot hetgeen de verzoekster voorhoudt, geen sprake van een 

inmenging in enig gezins- of familieleven met haar partner, en dient er geen toetsing plaats te vinden 

overeenkomstig het tweede lid van artikel 8 van het EVRM. Wel dient er volgens het EHRM te worden 

onderzocht of er een positieve verplichting is voor de 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; EHRM 3 oktober 2014, 

Jeunesse/Nederland (GK), § 105). Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets. Daarbij moeten 

alle voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten en omstandigheden kenbaar worden 

betrokken. Als na deze toets uit de belangenafweging blijkt dat er een positieve verplichting voor de 

staat is, dan is artikel 8 van het EVRM geschonden (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United 

Kingdom, § 37; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 3 

oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 106). 

 

Inzake immigratie heeft het EHRM er bij diverse gelegenheden aan herinnerd dat het EVRM als 

dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een staat waarvan 

hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland 

(GK), § 115; EHRM 24 juni 2014, Ukaj/Zwitserland, § 27). Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo 
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worden geïnterpreteerd dat het voor een staat de algemene verplichting inhoudt om de door 

vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om de 

gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 10 juli 2014, Mugenzi/Frankrijk, § 43), noch om het recht op een 

bepaalde verblijfstitel te garanderen (EHRM 16 december 2014, Chbihi Loudoudi en a./België, § 135). 

 

De verdragsstaten hebben het recht, op grond van een vaststaand beginsel van internationaal recht en 

ongeacht de verplichtingen die voor hen voortvloeien uit verdragen, met inbegrip van het EVRM, de 

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

en a./Slovenië (GK), § 355; zie ook EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 100). In dat 

opzicht beschikt de staat dan ook over een beoordelingsmarge en is de staat aldus gemachtigd om de 

voorwaarden voor de binnenkomst, het verblijf en de verwijdering van niet-onderdanen vast te leggen.  

 

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

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

artikel 8 van het EVRM. 

 

In een zaak die zowel het gezinsleven als immigratie betreft (quod in casu), varieert de omvang van de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Paposhvili/België, § 142). 

 

Het EHRM stelde ook reeds dat staten het recht hebben om van vreemdelingen die een verblijfsrecht of 

verblijfsmachtiging wensen op hun grondgebied, te vereisen dat zij een passende aanvraag indienen in 

het buitenland. Staten hebben geen verplichting om vreemdelingen het resultaat van de behandeling 

van hun aanvraag op hun grondgebied te laten afwachten (EHRM 9 oktober 2012, nr. 3391/12, Djokaba 

Lambi vs. Nederland, par. 81; en EHRM 3 oktober 2014, nr. 12738/10, Jeunesse vs. Nederland, par. 

101).  

 

De verzoekster houdt voor dat de gemachtigde ter zake geen grondige ‘fair balance’-toets heeft 

ondernomen. Een eenvoudige lezing van de eerste bestreden beslissing (zie de supra geciteerde 

motieven) leert evenwel dat wel degelijk rekening is gehouden zowel met de samenwoonst van 

verzoekster met haar partner, als met hun intentie om te huwen. Waar de verzoekster uitvoerig 

beargumenteert dat het om een duurzame en stabiele relatie gaat, zijn de uiteenzettingen van de 

verzoekster niet dienstig. De gemachtigde heeft immers, blijkens de opgegeven motieven, geenszins 

betwist dat het om een relatie gaat die valt onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM. Ook met 

de hernieuwde huwelijksplannen van de verzoekster, en dus de stappen die de verzoekster heeft 

ondernomen om haar relatie te officialiseren, werd terdege rekening gehouden. 

 

Uit de motieven van de eerste bestreden beslissing blijkt dat de thans opgelegde terugkeer niet definitief 

is en dat deze terugkeer wordt opgelegd teneinde te voldoen aan de wettelijke verblijfsregel dat de 

machtiging tot verblijf vanuit het buitenland moet worden aangevraagd. De gemachtigde stelt dat 

verzoeksters huwelijksintentie haar nog niet automatisch een recht op verblijf oplevert en hij oppert 

uitdrukkelijk dat de verzoekster naar Noord-Macedonië kan terugkeren om een visum te verkrijgen. Dit 

standpunt strookt met de rechtspraak van het EHRM (EHRM 9 oktober 2012, nr. 3391/12, Djokaba 

Lambi vs. Nederland, par. 81; en EHRM 3 oktober 2014, nr. 12738/10, Jeunesse vs. Nederland, par. 

101). De gemachtigde heeft zich tevens op het standpunt gesteld dat een tijdelijke terugkeer en een 
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tijdelijke scheiding tussen de verzoekster en haar partner, om zich in regel te stellen met de 

immigratiewetgeving, niet kan worden beschouwd als een schending van artikel 8 van het EVRM.  

 

De verzoekster geeft niet aan te betwisten dat het bestreden bevel enkel een tijdelijke scheiding van 

haar partner tot gevolg heeft en zij argumenteert op geen enkele wijze waarom een dergelijke tijdelijke 

scheiding problematisch zou zijn of haar gezinsbelangen op disproportionele wijze zou benadelen. Er 

blijkt ook niet dat de verzoekster vanuit haar herkomstland via de moderne communicatiemiddelen geen 

contacten zal kunnen onderhouden met haar Belgische partner en zij brengt ook geen concrete 

hinderpalen naar voor die haar partner verhinderen om haar te vergezellen naar haar land van 

herkomst, minstens voor de duur om zich in regel te stellen met de immigratiewetgeving. Er dient te 

worden benadrukt dat het bestreden bevel de verzoekster niet verhindert om, van zodra zij zich in het 

herkomstland in het bezit heeft doen stellen van de vereiste inreis- en verblijfsdocumenten, terug te 

keren naar België om te huwen met haar partner en om hier verder samen met hem te verblijven.  

 

In voorliggende situatie moet ook worden benadrukt dat verzoeksters verblijf in België reeds sinds zeer 

lange tijd plaatsvond gedurende een onregelmatig verblijf. In deze omstandigheden moet worden 

aangenomen dat het gezinsleven zich in casu heeft ontwikkeld in een periode waarin de betrokken 

personen zich ervan bewust dienden te zijn dat de verblijfsstatus van de verzoekster ertoe leidde dat het 

voortbestaan van het gezinsleven in België vanaf het begin precair was. Uit de rechtspraak van het 

EHRM volgt dat in deze situatie enkel in zeer uitzonderlijke omstandigheden sprake kan zijn van een 

schending van artikel 8 van het EVRM. Het komt de verzoekster toe concrete elementen naar voor te 

brengen die dergelijke zeer uitzonderlijke omstandigheden kunnen uitmaken. Gelet op hetgeen 

voorafgaat, blijft zij in dit verband echter in gebreke.  

 

De Raad besluit dan ook dat de verzoekster met haar betoog niet aannemelijk maakt dat de verplichting 

om tijdelijk terug te keren naar het herkomstland om zich in regel te stellen met de immigratiewetgeving 

en de door de vreemdelingenwet opgelegde binnenkomst- en verblijfsvereisten en de erin voorziene 

procedures te respecteren, het gezinsleven in die mate verstoort dat er sprake kan zijn van een 

schending van artikel 8 van het EVRM. Een disproportionaliteit tussen de belangen van de verzoekster 

en haar partner enerzijds en de belangen van de Belgische Staat in het kader van het doen naleven van 

de verblijfsreglementering anderzijds, blijkt niet.  

 

De verzoekster maakt niet concreet aannemelijk dat de verweerder bij zijn beoordeling enig relevant 

gegeven, dat de voorliggende zaak kenmerkt, ten onrechte niet in rekening heeft gebracht of dat op 

grond van een onzorgvuldig onderzoek van de voorliggende feiten tot het besluit zou zijn gekomen om 

de verzoekster het bevel te geven om het grondgebied te verlaten.  

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM, van artikel 7 van de Vreemdelingenwet of van het 

zorgvuldigheidsbeginsel is derhalve niet aangetoond.  

 

Aangezien de bescherming die wordt geboden door artikel 7 van het Handvest analoog is aan deze van 

artikel 8 van het EVRM, kan ook niet worden besloten dat deze bepaling is geschonden. 

 

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

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

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

redelijke verantwoording mag afwijken (RvS 22 maart 2004, nr. 129.541). In de mate dat de verzoekster 

stelt dat de verweerder het rechtszekerheidsbeginsel indachtig dient te zijn bij het onderzoek naar de 

specifieke omstandigheden in het licht van artikel 8 van het EVRM, toont zij, gelet op hetgeen 

voorafgaat, niet aan in welk opzicht de eerste bestreden beslissing het rechtszekerheidsbeginsel zou 

schenden. 

 

3.1.4. Met betrekking tot de aangevoerde schending van het redelijkheidsbeginsel en het 

evenredigheidsbeginsel moet vooreerst worden geduid dat deze beginselen niet toelaten het oordeel 

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

ingaat (RvS 17 december 2003, nr. 126.520). De keuze die een bestuur in de uitoefening van een 

discretionaire bevoegdheid maakt, schendt immers slechts het proportionaliteitsbeginsel wanneer men 

op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die 

keuze is kunnen komen. 
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De verzoekster stelt ter zake dat de gemachtigde het beroep tegen het vorige bevel om het grondgebied 

te verlaten van 7 oktober 2019 niet heeft afgewacht. Dienaangaande dient te worden opgemerkt dat een 

dergelijk beroep bij de Raad geen invloed heeft op de onregelmatige verblijfstoestand van de 

verzoekster. Aangezien artikel 7, eerste lid, 2°, van de Vreemdelingenwet bepaalt dat er een bevel om 

het grondgebied te verlaten moet worden afgegeven aan de vreemdeling wiens regelmatig verblijf is 

verstreken en de verzoekster niet aannemelijk maakt dat er hogere verdragsrechtelijke normen zouden 

zijn die zich alsnog tegen de afgifte van het bevel om het grondgebied te verlaten verzetten, kan 

alleszins geen schending van het redelijkheids- of proportionaliteitsbeginsel worden vastgesteld. 

 

3.1.5. Uit hetgeen voorafgaat volgt dat het eerste middel, in zoverre het ontvankelijk is, niet gegrond is.  

 

3.2. In een tweede middel, gericht tegen de tweede bestreden beslissing, voert de verzoekster de 

schending aan van de artikelen 62 en 74/11 van de Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de 

wet van 29 juli 1991, van de artikelen 3 en 13 van het EVRM en van “het respect voor de menselijke 

waardigheid”.  

 

Het tweede middel wordt als volgt onderbouwd: 

 

“5.2.1. 

 

Verzoekster werd een inreisverbod opgelegd voor 3 jaar. 

 

Dit is niet proportioneel. Verder is het inreisverbod ook gebrekkig gemotiveerd. 

 

5.2.2. 

 

Het inreisverbod wordt als volgt gemotiveerd: 

 

"Artikel 74/11, § 1, tweede lid, de beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod omdat: 

 

1 ° de termijn voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan en; 

2° een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd. 

Er bestaat een risico op onderduiken. 

 

(...) 

 

Betrokkene beweert sinds 06/06/2013 in België te verblijven. Uit het administratief dossier blijkt niet dat 

zij haar verblijf op de wettelijke voorziene manier heeft trachten te regulariseren. Het indienen van een 

aanvraag tot verklaring van huwelijk is geen verblijfsaanvraag. 

 

(…) 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat haar betekend 

werd op 07/10/2019. Deze vorige beslissing tot verwijdering werd niet uitgevoerd. Het is weinig 

waarschijnlijk dat zij vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing. 

(...)" 

 

5.2.3. 

 

a) 

 

Het inreisverbod is manifest foutief gemotiveerd. 

 

Zo motiveert zij het volgende: 

 

"Betrokkene beweert sinds 06/06/2013 in België te verblijven. Uit het administratief dossier blijkt niet dat 

zij haar verblijf op de wettelijke voorziene manier heeft trachten te regulariseren. Het indienen van een 

aanvraag tot verklaring van huwelijk is geen verblijfsaanvraag." 

 

Deze motivering is manifest onjuist. Verzoekster heeft wel degelijk stappen ondernomen teneinde haar 

verblijf in België te regulariseren (zie supra). 
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Verzoekster is ook ernstig gegriefd dat de Dienst Vreemdelingenzaken haar pogingen tot het 

regulariseren van haar verblijf, niet erkend. Gezien verzoekster zich wel degelijk wenst te herenigen met 

haar Belgische partner, waar zij ondertussen al meer dan 6 jaar mee samen is, dient er eerst sprake te 

zijn van een huwelijk. 

 

Deze procedure is momenteel nog hangende! Verzoekster en haar Belgische partner wachten enkel op 

de nodige vertalingen teneinde hun huwelijksdossier terug op te starten. 

Verwerende partij kan aldus niet dienstig motiveren dat verzoekster geen stappen onderneemt om haar 

verblijf in België te regulariseren. Zij is hier al sinds 2013 mee bezig, en heeft al tweemaal een 

huwelijksdossier ingediend bij de Stad Gent. 

 

De motivering van het inreisverbod is dan ook niet proportioneel en schendt het beginsel van de 

redelijkheid. 

 

b) 

 

Verder motiveert het inreisverbod ook het volgende: 

 

"Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat haar 

betekend werd op 07/10/2019. Deze vorige beslissing tot verwijdering werd niet uitgevoerd. Het is 

weinig waarschijnlijk dat zij vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing." 

 

Ook hier is verzoekster ernstig gegriefd door deze beslissing. 

 

De verzoekende partij heeft beroep aangetekend tegen het voorgaande bevel om het grondgebied te 

verlaten - bijlage 13. 

 

Deze procedure is nog steeds hangende!  

 

Verzoekster heeft het recht om beroep aan te tekenen tegen een bevel om het grondgebied te verlaten 

overeenkomstig artikel 39/2, § 2 Vw, wat zij in casu ook gedaan heeft. 

 

Dat de verzoekster nu een inreisverbod van drie jaar opgelegd krijgt, zonder dat er zelfs een definitieve 

beslissing is gekomen omtrent haar beroep tegen de bijlage 13 dd. 07/10/2019, is niet redelijk en 

disproportioneel. 

 

De verwerende partij kan niet aantonen dat de verzoekster een risico op onderduiken is, gezien zij ten 

allen tijde op de hoogte waren van het adres van verzoekster. 

 

Het feit dat zij nog geen gevolg heeft gegeven aan een vorig bevel om het grondgebied te verlaten, doet 

hieraan geen afbreuk, gelet op de nog steeds hangende beroepsprocedure tegen de bijlage 13 van 

07/10/2019. 

 

Dat de verzoekster plots bestempeld wordt als een risico op onderduiken, enkel en alleen omdat zij op 

een definitieve beslissing wacht van de rechtbank, is disproportioneel. 

 

Het inreisverbod schend dan ook de beginselen van redelijkheid en zorgvuldigheid. 

 

De bestreden beslissing zal moeten worden vernietigd.” 

 

3.2.1. Wederom moet worden vastgesteld dat de verzoekster op geen enkele wijze toelicht hoe de 

artikelen 3 en 13 van het EVRM zouden zijn geschonden, ditmaal door het bestreden inreisverbod, en 

dat “het respect voor de menselijke waardigheid” geen voldoende duidelijke omschrijving inhoudt van de 

geschonden geachte rechtsregel. Om dezelfde redenen als uiteengezet onder punt 3.1.1., zijn deze 

middelenonderdelen niet ontvankelijk. 

 

3.2.2. De formele motiveringsplicht, zoals voorzien in artikel 62, §2, van de Vreemdelingenwet en in de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, verplicht de administratieve overheid ertoe in de akte de 

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

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

moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze 
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draagkrachtig moet zijn, met name dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te 

dragen. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

De Raad stelt vast dat het bestreden inreisverbod uitdrukkelijk verwijst naar de toepasselijke 

rechtsregel, met name artikel 74/11, §1, tweede lid, 1° én 2°, van de Vreemdelingenwet.  

 

Deze bepalingen luiden als volgt:  

 

“§ 1. De duur van het inreisverbod wordt vastgesteld door rekening te houden met de specifieke 

omstandigheden van elk geval. 

De beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod van maximum drie jaar in volgende 

gevallen :  

1° indien voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan of;  

2° indien een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd.  

(…)” 

 

Uit artikel 74/11, § 1, tweede lid, van de Vreemdelingenwet volgt dat de verweerder in beginsel verplicht 

is een inreisverbod op te leggen “indien voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan” of 

“indien een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd”. Artikel 74/11, §1, tweede lid, 1°, 

van de vreemdelingenwet bepaalt immers op stellige wijze dat de beslissing tot verwijdering “gepaard 

gaat met” een inreisverbod indien voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan. Deze 

principiële verplichting tot het opleggen van een inreisverbod is ingevoerd in omzetting van artikel 11, lid 

1, van de richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over 

gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van 

derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven.  

 

Uit de bewoordingen van artikel 74/11, §1, tweede lid, van de Vreemdelingenwet, en meer bepaald uit 

het gebruik van het nevengeschikt voegwoord “of”, blijkt dat de toepassing van artikel 74/11, §1, tweede 

lid, 1° reeds volstaat om een inreisverbod op te leggen.  

 

De gemachtigde is dan ook reeds overeenkomstig artikel 74/11, § 1, tweede lid, 1°, van de 

Vreemdelingenwet in principe verplicht om een inreisverbod op te leggen. Dat er een algemene 

verplichting is om een inreisverbod op te leggen, blijkt tevens uit het bepaalde in artikel 74/11, §2, 

tweede lid, van de Vreemdelingenwet dat voorziet dat de gemachtigde zich “kan” onthouden van het 

opleggen van een inreisverbod in individuele gevallen, omwille van humanitaire redenen. De 

gemachtigde heeft dus wel “de mogelijkheid” om in individuele gevallen en om humanitaire redenen 

geen inreisverbod op te leggen, doch dit doet geen afbreuk aan de algemene regel dat een inreisverbod 

moet worden opgelegd. Het is dan ook niet de algemene regel (het opleggen van het inreisverbod) maar 

de uitzondering (geen inreisverbod opleggen) die noopt tot een specifieke motivering. De beslissing om 

een inreisverbod op te leggen (los van de geldingstermijn ervan) is dan ook op pertinente en 

draagkrachtige wijze gemotiveerd door de loutere vaststelling dat het inreisverbod gepaard gaat met 

een verwijderingsbeslissing waarbij voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan. De 

overige motieven als waarom er in verzoeksters geval sprake is van een risico op onderduiken, zijn 

letterlijk overgenomen uit de verwijderingsmaatregel (bijlage 13septies van 10 maart 2020), waarmee 

het thans bestreden inreisverbod gepaard gaat.  

 

Aangezien het buiten elke betwisting staat dat het thans bestreden inreisverbod gepaard gaat met een 

verwijderingsbeslissing die geen enkele termijn voor vrijwillig vertrek toestaat en gelet op de verplichting 

om in die omstandigheden een inreisverbod op te leggen in toepassing van artikel 74/11, §1, tweede lid, 

van de Vreemdelingenwet, dient te worden vastgesteld dat de beslissing om een inreisverbod op te 

leggen (los van de geldingstermijn ervan) reeds op draagkrachtige en pertinente wijze is gemotiveerd 

door de loutere toepassing van artikel 74/11, §1, tweede lid, 1°, van de Vreemdelingenwet en de 
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feitelijke toelichting dat de beslissing tot verwijdering van 10 maart 2020, die met dit inreisverbod 

gepaard gaat, geen termijn voorziet voor een vrijwillig vertrek.  

 

Voorts blijkt dat de gemachtigde ook concreet en op uitvoerige wijze toelicht waarom hij in verzoeksters 

geval heeft geopteerd voor een inreisverbod van drie jaar. De verzoekster brengt echter geen enkel 

argument naar voor als waarom deze motieven niet afdoende zouden zijn om te komen tot een 

inreisverbod van drie jaar.  

 

Uit het betoog van de verzoekster blijkt dat zij enkel de motieven betreffende de loutere beslissing tot 

het opleggen van een inreisverbod (het motief dat er een risico is op onderduiken en het motief dat de 

verzoekster geen gevolg gaf aan de eerdere verwijderingsbeslissing van 7 oktober 2019) betwist. Zij 

stelt dat deze motieven niet correct zijn. Deze kritiek betreft echter niet de formele motiveringsplicht, 

maar wel de materiële motiveringsplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, en zal hieronder 

worden onderzocht. In elk geval blijkt uit de inhoudelijke betwisting die de verzoekster naar voor brengt, 

dat zij afdoende op de hoogte is van de redenen als waarom haar een inreisverbod wordt opgelegd.  

 

Een schending van de formele motiveringsplicht, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 of 

van artikel 62 van de Vreemdelingenwet blijkt niet.  

 

3.2.3. De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen 

op deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die 

in rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 14 juli 

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of het de feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en 

of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 

101.624). 

 

Ook het redelijkheidsbeginsel en het proportionaliteitsbeginsel laten de Raad niet toe het oordeel van 

het bestuur over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle 

redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het 

dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). 

 

Zoals hoger reeds werd opgemerkt, heeft de verzoekster geen enkele kritiek naar voor gebracht tegen 

de motieven als waarom de gemachtigde in casu heeft geopteerd voor een inreisverbod met een 

geldingsduur van drie jaar en brengt zij enkel een inhoudelijke kritiek naar voor met betrekking tot de 

motieven die de loutere beslissing tot het opleggen van een inreisverbod onderbouwen. De verzoekster 

toont op geen enkele wijze aan dat de gekozen termijn van drie jaar, in haar specifieke geval, kennelijk 

onredelijk zou zijn of dat de motieven hieromtrent onjuist of ondeugdelijk zouden zijn. 

 

De Raad herhaalt tevens dat artikel 74/11, §1, tweede lid, 1°, van de Vreemdelingenwet op zich reeds in 

de verplichting voorziet om een inreisverbod op te leggen wanneer er een verwijderingsbeslissing wordt 

getroffen waarbij geen termijn voor vrijwillig vertrek werd toegestaan. 

 

Het past dan ook om vooreerst de kritiek betreffende de toepassing van artikel 74/11, §1, tweede lid, 1°, 

van de Vreemdelingenwet te onderzoeken.  

 

Dienaangaande wordt in de tweede bestreden beslissing als volgt gemotiveerd: 
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“Artikel 74/11, §1, tweede lid, de beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod omdat: 

 

x 1° voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan en; 

(…) 

 

Er bestaat een risico op onderduiken: 

 

1° Betrokkene heeft na zijn illegale binnenkomst of tijdens zijn illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag of 

verzoek of internationale bescherming ingediend binnen de door de wet voorziene termijn. 

 

Betrokkene beweert sinds 06/06/2013 in België te verblijven. Uit het administratief dossier blijkt niet dat 

zij haar verblijf op de wettelijk voorziene manier heeft trachten te regulariseren. Het indienen van een 

aanvraag tot verklaring van huwelijk is geen verblijfsaanvraag.” 

 

In tegenstelling tot hetgeen de verzoekster voorhoudt, blijkt hieruit geenszins dat het risico op 

onderduiken enkel wordt vastgesteld omdat de verzoekster wacht op de beslissing van de Raad inzake 

haar beroep tegen het vorige bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

De verzoekster voert aan dat de verweerder niet kan aantonen dat er een risico op onderduiken is, 

gezien hij steeds op de hoogte was van haar adres. De verzoekster betoogt tevens dat zij reeds twee 

maal een huwelijksdossier heeft ingediend bij de stad Gent, zodat de verweerder niet dienstig kan 

motiveren dat zij geen stappen onderneemt om haar verblijf in België te regulariseren. 

 

De Raad wijst erop dat de gemachtigde uitdrukkelijk, en op goede gronden, heeft gesteld dat het 

indienen van een aanvraag tot verklaring van huwelijk geen verblijfsaanvraag betreft. Het indienen van 

een huwelijksaangifte bij de stad Gent, staat op zich immers geheel los van de verblijfsrechtelijke 

toestand van de verzoekster. De bevoegdheid inzake het verblijf en de vestiging op het grondgebied van 

het Rijk komt overigens exclusief toe aan de bevoegde minister, en niet aan de diensten van de stad 

Gent. De verzoekster dwaalt tevens waar zij laat uitschijnen dat er eerst een huwelijk moet zijn 

afgesloten vooraleer zij zich kan herenigen met haar Belgische echtgenoot. De Vreemdelingenwet 

voorziet immers tevens in een recht op gezinshereniging voor de partner van een Belg, indien zij een 

wettelijke samenwoning hebben afgesloten en er wordt voldaan aan de voorwaarden, bepaald in artikel 

40ter, §2, van de Vreemdelingenwet. Bovendien valt niet in te zien waarom de verzoekster, die niet 

betwist dat zij reeds sinds 2013 op onregelmatige wijze in België verblijft, nooit een andere aanvraag om 

machtiging tot verblijf (zoals bijv. een aanvraag op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet) zou 

hebben kunnen indienen teneinde haar verblijfstoestand te regulariseren.  

 

Waar de verzoekster stelt dat de verweerder steeds op de hoogte was van haar adres, merkt de Raad 

op dat geen enkele wettelijke bepaling voorziet dat het gegeven dat het adres van de betrokken 

vreemdeling gekend is door het bestuur, zou verhinderen dat er een risico op onderduiken wordt 

vastgesteld. Artikel 1, §2, 1°, van de Vreemdelingenwet voorziet daarentegen wel dat een risico op 

onderduiken kan blijken uit het feit dat de betrokkene na zijn illegale binnenkomst of tijdens zijn illegaal 

verblijf geen verblijfsaanvraag heeft ingediend, of zijn verzoek om internationale bescherming niet heeft 

gedaan binnen de door deze wet voorziene termijn. De vaststelling dat de verzoekster sinds 2013 in 

België verblijft, zonder dat zij ooit getracht heeft haar verblijf op de wettelijke voorziene manier te 

regulariseren, vindt steun in de voorliggende stukken en  wordt door de verzoekster niet ontkracht. Gelet 

op de lange duur van het onregelmatige verblijf zonder enige verblijfsaanvraag in te dienen, komt het 

niet kennelijk onredelijk voor om te besluiten dat er in hoofde van de verzoekster een risico op 

onderduiken bestaat.  

 

De verzoekster toont dan ook niet aan dat de motieven als waarom er geen termijn voor vrijwillig vertrek 

werd toegestaan, zouden berusten op een ondeugdelijke motivering of een onzorgvuldig onderzoek. 

Zoals hoger reeds werd gesteld, volstaat de vaststelling dat er geen termijn werd toegekend voor een 

vrijwillig vertrek om een inreisverbod op te leggen. Aangezien er in dergelijk geval een inreisverbod 

moet worden afgegeven, kan de loutere beslissing tot het opleggen van een inreisverbod geen 

schending inhouden van het redelijkheids- of proportionaliteitsbeginsel, minstens toont de verzoekster 

dit niet aan.  

 

Het motief “Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat 

haar betekend werd op 07/10/2019. Deze vorige beslissing tot verwijdering werd niet uitgevoerd. Het is 

weinig waarschijnlijk dat zij vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing.” houdt duidelijk 
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verband met de toepassing van artikel 74/11, tweede lid, 2°, van de Vreemdelingenwet en de daarbij 

horende vaststelling dat een vroegere beslissing tot verwijdering niet werd uitgevoerd. De Raad stelt 

vast dat de overige kritiek in het tweede middel tegen deze motieven is gericht. Deze kritiek is echter 

niet ontvankelijk aangezien het een overtollige motivering betreft nu de beslissing tot het opleggen van 

een inreisverbod reeds voldoende wordt geschraagd door de toepassing van artikel 74/11, §1, tweede 

lid, 1°, van de Vreemdelingenwet en de vaststelling dat er geen termijn voor vrijwillig vertrek werd 

toegestaan.  

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht, van de zorgvuldigheidsplicht, van het redelijkheids- 

en proportionaliteitsbeginsel, of van artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet is niet aangetoond. 

 

3.2.4. Het tweede middel is ongegrond, in zoverre het al ontvankelijk is. 

 

4. Korte debatten 

 

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

bestreden beslissingen kan leiden. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van 

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

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

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

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

door de verwerende partij. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig september tweeduizend 

twintig door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. DE GROOTE 

 


