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 nr. 248 725 van 5 februari 2021 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat N. DIRICKX 

Italiëlei 213/15 

2000 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie, thans de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift X, die verklaart van Cubaanse nationaliteit te zijn, op 10 september 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 31 juli 2020 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 12 oktober 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

10 november 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat N. DIRICKX verschijnt 

voor de verzoekende partij, en van advocaat C. DECORDIER, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 20 augustus 2020 wordt aan verzoekster het bestreden bevel om het grondgebied van 31 juli 2020 

te verlaten betekend: 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN De heer / mevrouw : naam en voornaam: R. R., Y. 

(…) geboortedatum: (…) geboorteplaats: ENCRUCIJADA nationaliteit: Cuba wordt het bevel gegeven 

het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten die het Schengenacquis 
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ten volle toepassen(2), tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te 

begeven, binnen de 30 (dertig) dagen na de kennisgeving.  

REDEN VAN DE BESLISSING:  

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

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten:  

 

Artikel 7 (…) 2° in volgende gevallen : (x| de vreemdeling verblijft langer in het Rijk dan de termijn 

waartoe hij gemachtigd is door het visum of de visumverklaring dat of die in zijn paspoort of in zijn 

daarmee gelijkgestelde reistitel werd aangebracht (art.6, eerste lid, van de wet)  

 

Volgens het overgemaakte paspoort en visum van betrokkene blijkt dat zij recht had op een verblijf van 

90 dagen vanaf 16/09/2019 (datum binnenkomst). Bijgevolg is het regelmatig verblijf van betrokkene nu 

verstreken. Bovendien werd haar verlengingsaanvraag voor Covid-19 geweigerd op 18/05/2020. De 

intentie om te huwen of om wettelijk samen te wonen, geeft betrokkene niet automatisch recht op 

verblijf. Ook het feit dat betrokkene samenwoont met haar partner en haar minderjarig kind geeft haar 

niet automatisch recht op verblijf. Het feit dat betrokkene gescheiden wordt van haar partner en haar 

minderjarig kind is van tijdelijke duur: de nodige tijd om haar situatie te regulariseren teneinde 

reglementair België binnen te komen. Rekening houdend met alle bovenstaande elementen kan er 

bijgevolg besloten worden dat deze verwijderingsmaatregel gerechtvaardigd is en dat de verwijdering 

niet in strijd is met het artikel 74/13 van de wet van 15 december 1980 (waarin staat dat de minister of 

zijn gemachtigde bij het nemen van een beslissing tot verwijdering rekening moet houden met het hoger 

belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land).  

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

land van herkomst of naar het land waar betrokkene(n) een lang verblijf geniet(en), om op een later 

tijdstip legaal naar België terug te keren, niet in disproportionaliteit staat ten aanzien van het recht op 

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

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

een vrijgeleide kan beschouwd worden dat betrokkene(n) zou toelaten de bepalingen van de 

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

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

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

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

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoekster voert een enig middel aan: 

 

“Enig middel: schending van artikel 8 van het EVRM, schending van de artikelen 7 en 74/13 van de 

vreemdelingenwet, schending van de materiële motiveringsverplichting, schending van het hoorrecht 

zoals verzekerd door artikel 41 van het Handvest Grondrechten EU in combinatie met artikel 74/13, 

schending van het zorgvuldigheidsbeginsel  

-De bestreden beslissing verwijst naar artikel 7, 2° Vreemdelingenwet als wettelijke basis voor de 

beslissing. Verder wordt in de bestreden beslissing gesteld dat:  

- dat verzoeksters visum reeds verstreken is;  

dat verzoeksters intentie om met haar partner te huwen haar geen verblijf verschaft;  

-dat het bevel om het grondgebied te verlaten geen schendig uitmaakt van artikel 8 EVRM;  

-Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet stelt dat de verwerende partij bij het nemen van elke beslissing 

tot verwijdering rekening dient te houden met specifieke persoonlijke omstandigheden. Art. 74/13 VW. 

stelt de objectieve verplichting in om rekening te houden met de in dit artikel vernielde omstandigheden, 

gezien het hier om een verplichting gaat die de wet oplegt en dit ter omzetting van art. 5 van de 

terugkeerrichtlijn 2008/115/EG: “bij de tenuitvoerlegging van deze richtlijnen houden de lidstaten 

rekening met:  

a) het belang van het kind;  

b) het familie - en gezinsleven;  

c) de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land, en eerbiedigen zij het 

beginsel van non - refoulement.”  

-Artikel 41 van het Handvest: Recht op behoorlijk bestuur “1. Eenieder heeft er recht op dat zijn zaken 

onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn door de instellingen en organen van de Unie worden 
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behandeld.  2. Dit recht behelst met name: -het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens 

hem een voor hem nadelige individuele maatregel wordt genomen,  

-het recht van eenieder om toegang te krijgen tot het dossier hem betreffende, met inachtneming van 

het gerechtvaardigde belang van de vertrouwelijkheid en het beroeps- en het zakengeheim, -de plicht 

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

-Verzoekster heeft een relatie met de Belgische Y. I. L. (…), NN (…). Beide vrouwen wonen samen en 

zorgen voor de minderjarige zoon, R. S. (…) NN (…), zoon van Y. (…). Ze hebben een relatie sinds april 

2017 en kennen elkaar sinds 2013. Ze wonen hier samen, wensen hier te huwen, waarvoor reeds 

stappen zijn ondernomen. Ze vormen een gezin met zoontje R. S. (…). Men kan niet van de Belgische 

partner, die hier vast werk heeft, verlangen dat zij haar hele leven omgooit, ontslag geeft, haar kind (en 

wiens vader hier woont) meeneemt en van school haalt en mee gaat naar Cuba. Er werd helemaal geen 

rekening gehouden met de belangen van het kind waar verzoekster voor zorgt, dat ze brengt naar en 

haalt van school, waarvoor ze eten maakt, dat ze mee opvoedt enz. Bovendien is een lesbische relatie 

in Cuba niet vanzelfsprekend en kunnen ze daar niet als koppel naar buiten komen, maar vooral kunnen 

ze er niet huwen. Een holebihuwelijk is er niet mogelijk, het is niet voorzien in de wet. 

(https://www.standaard.be/cnt/dmf20181219_04046541). Zij kunnen enkel in België huwen en samen 

een leven opbouwen.  

Wanneer verzoekster gehoord zou zijn geweest had zij de mogelijkheid gehad op deze elementen te 

wijzen en deze gegevens hadden tot een andere beslissing kunnen leiden. Noch uit de bestreden 

beslissing noch uit het administratief dossier blijkt dat hiermee rekening werd gehouden, zodat een 

schending van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet voorligt.  

-Het gegeven dat verzoekster geen huwelijksleven kan hebben in Cuba maar enkel in België is een 

essentieel gegeven, waar geen rekening mee werd gehouden in de bestreden beslissing. De 

verwerende partij heeft het belang van het gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM niet voldoende 

overwogen. De modus operandi van de Dienst Vreemdelingenzaken is in strijd is met het EVRM. De 

DVZ heeft een disproportionele beslissing genomen en het voordeel dat de verwerende partij uit de 

bestreden beslissing haalt is buiten elke redelijke en evenwichtige verhouding en in het nadeel van 

verzoekster en haar Belgische vriendin en kind. Verzoekster heeft duurzame en hechte banden 

ontwikkeld met haar Belgische partner en kind, voor wie zij mee instaat inzake opvoeding, zorg enz. De 

verwerende partij heeft geen enkele ernstige afweging gemaakt van de persoonlijke belangen van 

verzoekster. Zij wenst te huwen met haar Belgische partner wat niet mogelijk is in Cuba. Het is niet 

wettelijk mogelijk. Bovendien is het nagenoeg onmogelijk of alleszins bijzonder moeilijk voor verzoekster 

en nog meer voor haar vriendin en zoontje om op basis van deze familieband in haar land van 

oorsprong een familieleven te leiden, daar het centrum van haar sociale, familiale en economische 

belangen zich in België bevinden. Gelet op dit alles is er sprake van een kennelijk disproportionele en 

kennelijk onredelijke beslissing, dewelke in strijd is met de bepalingen en de geest van artikel 8 EVRM.  

-Verwerende partij heeft verder geen rekening gehouden met de pandemie. In de bestreden beslissing 

staat dat haar aanvraag voor verlenging van verblijf omwille van Covid19 is afgewezen maar 

verzoekster heeft nooit zo een aanvraag ingediend, tenzij de gemeente op eigen houtje heeft 

gehandeld. Het is wel duidelijk dat verzoekster in de onmogelijkheid verkeert om te reizen. Zij kan 

onmogelijk het land verlaten naar haar thuisland. Dat wordt bevestigd door het Consulaat van Cuba dat 

de Belgische autoriteiten aanspoort om de visa van haar onderdanen te verlengen, om reden dat de 

grenzen van Cuba zijn gesloten.  

-Om deze redenen, heeft verwerende partij een kennelijk onredelijke en kennelijk onzorgvuldige 

disproportionele beslissing genomen. De bestreden beslissing maakt tevens een schending van de 

hoorplicht als algemeen beginsel van Unierecht in combinatie met voormeld artikel 74/13 uit.”  

 

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

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het respect voor het 

zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet 

steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet 

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

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

beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft 

beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

De gemachtigde stelt vast dat verzoekster in het Rijk verblijf zonder houder te zijn van de bij artikel 2 

vereiste documenten, artikel 7, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet. Verzoekster betwist niet dat zij  

langer in het Rijk verblijft dan de termijn waartoe ze gemachtigd is.  
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Verzoekster betoogt dat in de bestreden beslissing geen rekening wordt gehouden met het gegeven dat 

ze samenwoont met haar partner, zorgt voor de minderjarige zoon van haar partner en met haar partner 

wil huwen. Verzoekster betoogt dat van haar niet kan worden verwacht dat haar partner heel haar leven 

omgooit en haar volgt naar Cuba. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde wel rekening heeft gehouden met haar 

gezinsleven. In de beslissing wordt gesteld dat de intentie om te huwen of om wettelijk samen te wonen 

verzoekster niet automatisch recht op verblijf geeft, ook het feit dat zij samenwoont met haar partner en 

diens minderjarig kind geeft haar niet automatisch recht op verblijf. Voorts wordt gemotiveerd dat het feit 

dat verzoekster gescheiden wordt van haar partner en diens minderjarig kind van tijdelijke duur is, met 

name de nodige tijd om haar situatie te regulariseren teneinde reglementair België binnen te komen. De 

gemachtigde besluit: “Rekening houdend met alle bovenstaande elementen kan er bijgevolg besloten 

worden dat deze verwijderingsmaatregel gerechtvaardigd is en dat de verwijdering niet in strijd is met 

het artikel 74/13 van de wet van 15 december 1980 (waarin staat dat de minister of zijn gemachtigde bij 

het nemen van een beslissing tot verwijdering rekening moet houden met het hoger belang van het kind, 

het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde 

land)”. 

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt: 

 

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

correspondentie. 

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

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

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

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

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Wanneer een risico op schending van het respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven wordt 

aangevoerd, kijkt de Raad in de eerste plaats na of er een privé- en/of familie- en gezinsleven bestaat in 

de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of hierop een inbreuk werd gepleegd door de bestreden 

beslissing. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een privé- en/of familie- en gezinsleven, 

dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen (EHRM 31 

oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 23 juni 2008, Maslov/Oostenrijk (GK), § 61). 

 

De verzoekende partij die een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, zal vooreerst het 

bestaan moeten aantonen van het privé- en/of het familie- en gezinsleven waarop zij zich beroept, en dit 

op voldoende nauwkeurige wijze, in acht genomen de omstandigheden van de zaak. 

 

In casu wordt niet betwist dat verzoekster met haar partner een gezinsleven heeft; evenwel betreft het 

een situatie van eerste toelating, aangezien verzoekster niet eerder werd toegelaten tot verblijf. In dit 

geval oordeelt het EHRM dat er geen inmenging is en geschiedt geen toetsing aan de hand van het 

tweede lid van artikel 8 van het EVRM. In dit geval moet er volgens het EHRM onderzocht worden of er 

een positieve verplichting is voor de staat om het recht op het 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. Als na deze toets uit de 

belangenafweging lijkt dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is er schending van artikel 8 

van het EVRM (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37; EHRM 31 januari 2006, 

Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), 

§ 106). Inzake immigratie heeft het EHRM er bij diverse gelegenheden aan herinnerd dat het EVRM als 

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

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

(GK), § 115; EHRM 24 juni 2014, Ukaj/Zwitserland, § 27). Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo 

worden geïnterpreteerd dat het voor een staat de algemene verplichting inhoudt om de door 

vreemdelingen gemaakte keuze van de staat voor 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). 
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De verdragsstaten hebben het recht, op grond van een vaststaand beginsel van internationaal recht en 

ongeacht de verplichtingen die voor hen van verdragen voortvloeien, 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. 

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

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

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

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

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

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

hebben.  

 

Met betrekking tot het gezinsleven stelt de bestreden beslissing: “Wat de vermeende schending van art. 

8 EVRM betreft kan worden gesteld dat de terugkeer naar het land van herkomst of naar het land waar 

betrokkene(n) een lang verblijf geniet(en), om op een later tijdstip legaal naar België terug te keren, niet 

in disproportionaliteit staat ten aanzien van het recht op een gezins- of privéleven. In zijn arrest (nr. 

27.844) dd. 27.05.2009 stelt de Raad voor Vreemdelingbetwistingen het volgende: “De Raad wijst er 

verder op dat artikel 8 van het EVRM niet als een vrijgeleide kan beschouwd worden dat betrokkene(n) 

zou toelaten de bepalingen van de vreemdelingenwet naast zich neer te leggen.” Overeenkomstig de 

vaste rechtspraak van de Raad van State dient bovendien te worden benadrukt dat een tijdelijke 

scheiding om zich in regel te stellen met de immigratiewetgeving niet kan beschouwd worden als een 

schending van artikel 8 van het EVRM (RvS 22 februari 1993, nr. 42.039; RvS 20 juli 1994, nr. 48.653; 

RvS 13 december 2005, nr. 152.639).” 

 

Het betoog van verzoekster dat niet wordt gemotiveerd omtrent haar gezinsleven mist, gelet op de 

voorgaande bespreking, feitelijke grondslag.  

 

Verzoekster betoogt dat het voor haar partner onmogelijk zou zijn om naar Cuba te verhuizen of geen 

visum met het oog op huwelijk zou kunnen verkrijgen. Echter, niets weerhoudt verzoekster ervan om 

vanuit Cuba haar verblijf in België te regulariseren en terug te komen naar België. Het staat verzoekster 

dus vrij om terug te keren naar België na het regulariseren van haar verblijf. Hoe dan ook, de loutere 

intentie tot huwen en het huwen zelf verschaft op zich niet automatisch een verblijfsrecht noch 

verhindert dit dat een bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven. De bestreden beslissing 

heeft niet tot gevolg dat verzoekster definitief van haar partner wordt verwijderd. Verzoekster zal enkel 

tijdelijk het land moeten verlaten met de mogelijkheid er terug te keren nadat zij zich in het bezit zal 

gesteld hebben van de nodige documenten voor een regelmatige binnenkomst. 

 

Een schending van artikel 8 EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt.  

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet weerspiegelt in deze zin hogere rechtsnormen, zoals onder 

meer artikel 8 van het EVRM. Wat het familieleven van verzoekster betreft kan dan ook in eerste 

instantie worden verwezen naar wat hoger werd uiteengezet. Uit de motieven van de bestreden 

beslissing blijkt dat een onderzoek werd gevoerd naar het gezinsleven van verzoekster en een 

belangenafweging werd gemaakt. Verzoekster laat na concrete gegevens aan te brengen die niet 

werden onderzocht of waarmee ten onrechte geen rekening werd gehouden. Een schending van artikel 

74/13 van de Vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. 

 

Verzoekster betoogt dat indien ze zou zijn gehoord, ze elementen had kunnen vermelden die tot een 

andere beslissing hadden kunnen leiden. Verzoekster stelt dat zij mee instaat voor de opvoeding van 

het minderjarig kind door het onder andere naar school te brengen en te halen, eten te maken en mee 

op te voeden.  

 

Verzoekster betoogt dat indien ze zou zijn gehoord zij had kunnen vermelden dat zij een relatie heeft 

met een Belgische vrouw, dat zij samen wonen en zorgen voor de minderjarige zoon, dat zij sinds april 

2017 een relatie hebben en kennen elkaar sinds 2013, dat zij hier wensen te huwen, waarvoor reeds 

stappen zijn ondernomen, dat verzoekster voor het kind zorgt, dat ze het kind naar school brengt en van 

school haalt, waarvoor ze eten maakt, dat ze mee opvoedt, dat een lesbische relatie in Cuba niet 

vanzelfsprekend is en ze daar niet als koppel naar buiten kunnen komen, maar vooral kunnen ze er niet 

huwen.  
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Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekster sinds 16 september 2019 in het Rijk is. Verzoekster 

heeft sinds haar aankomst geen aanvraag tot wettelijke samenwoonst of huwelijksaangifte ingediend om 

daarna de geëigende procedures te volgen, ten einde tot een verblijf van meer dan drie maanden te 

worden gemachtigd in de hoedanigheid van echtgenoot of partner van een Belgische onderdaan.  

 

Uit het administratief dossier blijkt niet dat verzoekster voor het nemen van de bestreden beslissing in 

het licht van het bevel om het grondgebied te verlaten werd gehoord. Een dergelijke onregelmatigheid 

kan maar tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing leiden indien de procedure zonder die 

onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben. In het kader van het hoorrecht wijst 

verzoekster opnieuw op haar gezinsleven met een Belgische partner en haar kind. De Raad merkt 

vooreerst op dat de gemachtigde blijkens de bestreden beslissing op de hoogte was van verzoeksters 

relatie met haar Belgische partner. Aangezien dit niet nieuw is, ziet de Raad niet hoe dit element in het 

kader van het hoorrecht tot een andere beslissing aanleiding had kunnen geven. De Raad is niet 

overtuigd dat de opgeworpen elementen tot een andersluidend resultaat aanleiding hadden kunnen 

geven. De onregelmatigheid aangaande het hoorrecht kan niet tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing aanleiding geven. 

 

Tenslotte betoogt verzoekster dat de verwerende partij geen rekening heeft gehouden met de Covid-

pandemie en dat zij in de onmogelijkheid zou verkeren om terug te keren naar Cuba.  

 

De Raad wijst er nog op dat, zelfs indien verzoekster zou kunnen aantonen dat zij omwille van de Covid-

19-pandemie onmogelijk op korte termijn gevolg kan geven aan het bestreden bevel, het haar vrij stond 

en staat om met toepassing van artikel 74/14, § 1, derde lid van de Vreemdelingenwet, dat luidt: “Indien 

de onderdaan van een derde land een gemotiveerd verzoek indient bij de minister of diens 

gemachtigde, wordt de termijn, vermeld in het eerste lid, en die is toegekend om het grondgebied te 

verlaten, verlengd, op grond van het bewijs dat de vrijwillige terugkeer niet kan worden gerealiseerd 

binnen de toegekende termijn”, een verlenging van de termijn voor vrijwillig vertrek te vragen. De 

maatregelen die worden genomen in het kader van de coronapandemie zijn tijdelijke maatregelen en 

hebben niet tot gevolg dat de bestreden beslissing onwettig is genomen. De volgens verzoekster foute 

vermelding in de bestreden beslissing dat haar aanvraag voor verlenging van verblijf omwille van Covid-

19 is afgewezen terwijl zij nooit een aanvraag heeft ingediend, kan niet tot de vernietiging leiden. 

 

Uit het voorgaande blijkt dat verzoekster niet aannemelijk maakt dat de bestreden beslissing op basis 

van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze werd genomen. De schending van 

de materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel, in het licht van artikel 8 van het 

EVRM en van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet kan niet worden aangenomen. 

 

Het middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

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

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

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

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

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

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

door de verwerende partij. 
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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 vijf februari tweeduizend eenentwintig door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC 

  

 


