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 nr. 253 449 van 26 april 2021 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat R. JESPERS 

Broederminstraat 38 

2018 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, op 14 januari 2021 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 15 december 2020 tot afgifte van 

een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

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

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

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 29 januari 2021 met refertenummer 

X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 25 februari 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 maart 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat R. JESPERS verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat M. MISSEGHERS, die loco advocaat E. MATTERNE 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker zou reeds sinds 2013 in België verblijven en sedert een viertal jaren een relatie hebben 

met mevr. G. A.-G., die de Roemeense nationaliteit heeft en over een geldige verblijfstitel beschikt. 

 

1.2. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie trof op 15 december 2020 een 

beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Verzoeker werd hiervan 

diezelfde dag in kennis gesteld. 

 



  

 

 

X 

Dit vormt de bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“(…) 

BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN  

Betrokkene werd gehoord door de politie van PZ Amow op 15/12/2020 en in deze beslissing werd rekening 

gehouden met zijn verklaringen.  

Aan de Heer,  

Naam: D.(…) 

Voornaam: E.(…)  

Geboortedatum: (…)  

Geboorteplaats: (…)  

Nationaliteit: Albanië  

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen(2),  

- tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven,  

- tenzij er actueel een asielaanvraag hangende is in een van deze staten,  

binnen 30 dagen na de kennisgeving.  

REDEN VAN DE BESLISSING:  

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

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

verwijdering van vreemdelingen (hierna ‘de wet') en volgende feiten:  

Artikel 7, alinea 1, van de wet:  

□ 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 6, van de wet of er niet in slaagt het bewijs te 

leveren dat deze termijn niet overschreden werd.  

Betrokkene kan niet aantonen dat hij hier minder dan 90 dagen op een periode van 180 dagen verblijft.  

Betrokkene verklaart reeds sedert 2013 in het Rijk te verblijven.  

Uit het administratief verslag, blijkt dat betrokkene samen leeft met zijn toekomstige echtgenoot, namelijk 

G.(…) A.(…)-G.(…) (°(…) met Roemeense nationaliteit). Hij verklaart dat hij onder hetzelfde dak als zijn 

partner verblijft. Zijn intentie om te huwen geeft hem niet automatisch recht op verblijf. Hij kan naar zijn 

land terugkeren om een visum te krijgen vanaf het moment dat er een huwelijksdatum vastgelegd is.  

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 van 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).  

Betrokkene verklaart geen minderjarige kinderen in België te hebben, noch medische problemen te 

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

de gemachtigde van de Staatssecretaris in zijn verwijderingsbeslissing rekening gehouden met de 

bepalingen van artikel 74/13. 

(…)” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid, 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) kunnen de beroepen, bedoeld in artikel 39/2 van de vreemdelingenwet, voor de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) gebracht worden door de vreemdeling die doet blijken 

van een benadeling of een belang. Uit de memorie van toelichting bij het wetsontwerp waarbij de 

voornoemde bepaling in de vreemdelingenwet werd ingevoerd (Parl.St., Kamer, 2005-2006, nr. 2479/001, 

118), blijkt dat voor de interpretatie van het begrip ‘belang’ kan worden verwezen naar de invulling die de 

Raad van State aan hetzelfde begrip heeft verleend (met verwijzing naar J. BAERT, en G. 

DEBERSAQUES, Raad van State. Ontvankelijkheid, Brugge, die Keure, 1996, nrs. 198 - 413). Uit de 

rechtspraak van de Raad van State blijkt dat de verzoekende partij enkel belang heeft indien zij door de 

bestreden administratieve rechtshandeling een persoonlijk, rechtstreeks, zeker, actueel en wettig nadeel 

lijdt (RvS 25 maart 2013, nr. 222.969). Het actueel karakter van het belang bij de vraag naar de 
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ontvankelijkheid van het beroep houdt verband met de door het algemeen belang geïnspireerde opzet om 

de administratieve actie minimaal door rechtsgedingen te laten verstoren (RvS 19 februari 2009, nr. 

190.641). Het belang dient te bestaan op het ogenblik van het indienen van het verzoekschrift en dient 

ook nog te bestaan op het ogenblik van de uitspraak. 

 

2.2. Uit de gegevens die door de verwerende partij als bijlage bij haar nota met opmerkingen werden 

gevoegd (Nota met Opmerkingen, bijlage), blijkt dat verzoeker op 12 februari 2021 te Asse in het huwelijk 

trad met mevrouw G. A.-G., die de Roemeense nationaliteit heeft en een verblijfsrecht in België geniet. 

Verzoeker dient thans bijgevolg als familielid van een burger van de Unie te worden aanzien in de zin van 

de richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht 

van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun 

familieleden. 

 

2.3. De bestreden beslissing maakt een “terugkeerbesluit” uit, zoals bedoeld in artikel 3.4 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 (hierna: de richtlijn 2008/115/EG). Luidens artikel 2 van de richtlijn 

2008/115/EG is deze echter enkel “van toepassing op illegaal op het grondgebied van een lidstaat 

verblijvende onderdanen van derde landen”. Een “onderdaan van een derde land” wordt op zijn beurt in 

artikel 3.1 van de richtlijn 2008/115/EG gedefinieerd als “eenieder die geen burger van de Unie is in de 

zin van artikel 17, lid 1, van het Verdrag en die geen persoon is, die onder het Gemeenschapsrecht inzake 

vrij verkeer valt, als bepaald in artikel 2, punt 5, van de Schengengrenscode”. Artikel 2.5, a), van de 

Schengengrenscode bepaalt dan weer dat volgende categorie ressorteert onder “personen die onder het 

Unierecht inzake vrij verkeer vallen”: “a) de burgers van de Unie in de zin van artikel 20, lid 1, VWEU en 

de in Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad (21) bedoelde onderdanen van derde 

landen die familielid zijn van een burger van de Unie die zijn recht van vrij verkeer uitoefent”. Dit leidt tot 

de conclusie dat de huidige hoedanigheid van verzoeker niet langer verenigbaar is met een 

verwijderingsmaatregel die gestoeld is op de richtlijn 2008/115/EG. De vernietiging van de bestreden 

beslissing kan verzoeker geen voordeel meer opleveren. 

 

2.4. Ter terechtzitting werden de partijen geconfronteerd met deze vaststellingen.  

 

De aanwezige raadsvrouw van verzoeker stelt dat het bevel om het grondgebied te verlaten een basis 

zou kunnen vormen voor een inreisverbod, maar daarbij gaat zij er blijkbaar van uit dat verzoeker zijn 

hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie opnieuw zou verliezen. 

 

De raadsvrouw van de verwerende partij bevestigt dat verzoeker geen belang meer heeft bij zijn vordering. 

 

2.5. Uit wat voorafgaat blijkt dat verzoeker niet langer onder het toepassingsgebied van de richtlijn 

2008/115/EG ressorteert, waardoor hij ook niet langer gevolg dient te geven aan de hem opgelegde 

terugkeerverplichting. Bijgevolg stelt de Raad vast dat verzoeker geen actueel belang kan doen gelden 

bij onderhavige vordering. 

 

Het beroep is niet ontvankelijk wegens het gebrek aan het rechtens vereiste belang. 

 

3. Korte debatten 

 

Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk. Er is derhalve grond om toepassing te maken van artikel 

36 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot schorsing, als accessorium van de nietigverklaring, wordt 

derhalve samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 
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Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig april tweeduizend eenentwintig 

door: 

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN F. TAMBORIJN 

 


