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 nr. 256 239 van 14 juni 2021 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat R. AKTEPE 

Amerikalei 95 

2000 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Surinaamse nationaliteit te zijn, op 2 april 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 5 februari 2021 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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 9 april 2021 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 12 mei 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 mei 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat R. AKTEPE verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaten C. DECORDIER en T. 

BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 27 januari 2021 legt verzoekster een verklaring van wettelijke samenwoning af te Dessel, samen met 

dhr. R.S., van Belgische nationaliteit. De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt de melding van de 

wettelijke samenwoning uit voor het onderzoek door het parket van de procureur des Konings in 

verband met een eventuele schijnwettelijke samenwoning.  
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Op 5 februari 2021 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris een bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13), aan verzoekster ter kennis gebracht op 3 maart 2021. Dit is de bestreden 

beslissing waarvan de motivering luidt als volgt:  

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

 

De heer / mevrouw : naam en voornaam: K., D. D. geboortedatum: (…)1983 

geboorteplaats: Paramaribo nationaliteit: Suriname 

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen, 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 

 

(x) 1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten; 

 

(…) 

 

Geen geldig visum of geldig visumvervangend verblijfsdocument. 

 

Bovendien geeft de intentie om te huwen of om wettelijk samen te wonen betrokkene niet automatisch 

recht op verblijf. 

 

Ook het feit dat betrokkene samenwoont met baar partner en zijn minderjarig kind geeft haar niet 

automatisch recht op verblijf. 

De aanwezigheid in België van een niet-inwonend meerderjarig kind van de partner geeft betrokkene 

evenmin automatisch recht op verblijf. 

Het feit dat betrokkene gescheiden wordt van haar partner en zijn kinderen 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 In het eerste middel voert verzoekster de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van artikel 62 van de wet 
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van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen (hierna de vreemdelingenwet), van het zorgvuldigheidsbeginsel en van 

het materieel motiveringsbeginsel. 

 

Ter adstruering van het middel zet verzoekster het volgende uiteen: 

 

“1. 

De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 (hierna: de Wet formele motivering 

bestuurshandelingen) en artikel 62 van de Vreemdelingenwet bepalen dat de administratieve 

beslissingen zowel in feite als in rechte moeten worden gemotiveerd. 

 

Zo bepalen de artikel 2 en 3 van de Wet formele motivering bestuurshandelingen het volgende: 

 

"Art. 2. De bestuurshandelingen van de besturen bedoeld in artikel 1 moeten uitdrukkelijk worden 

gemotiveerd. 

 

Art. 3. De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden die 

aan de beslissing ten grondslag liggen. Zij moet af doende zijn. ” 

 

Daarnaast bepaalt artikel 62, §2 van de Vreemdelingenwet het volgende: 

 

“De administratieve beslissingen worden met redenen omkleed. [...]” 

 

Er moet bijgevolg worden benadrukt dat conform de voornoemde wetsbepalingen de administratieve 

beslissing steeds uitdrukkelijk melding moet maken van de feitelijke en juridische gronden, opdat de 

betrokken persoon kennis zou hebben van de gronden waarop de administratieve overheid zich baseert 

om de weigeringsbeslissing te nemen. 

 

Uit het samenlezen van voornoemde wetsbepalingen volgt immers duidelijk dat: 

1 ) De administratieve beslissing uitdrukkelijk dient te worden gemotiveerd; 

2) In de motivering, die wordt opgenomen in de bestreden, zowel de feitelijke als de juridische gronden 

dienen te worden vermeld; 

3) De motivering afdoende dient te zijn. 

 

De administratieve beslissing is slechts afdoende gemotiveerd wanneer de aangehaalde motieven 

draagkrachtig zijn, rekening houdende met de evenredigheid van de te nemen beslissing door de 

administratieve overheid. Zo kan er slechts sprake zijn van een afdoende motivering wanneer de 

motivering duidelijk, juist, pertinent, concreet, precies en volledig wordt geformuleerd, opdat de 

betrokken persoon in alle duidelijkheid kan oordelen of het al dan niet zinvol is om de genomen 

beslissing aan te vechten. 

 

Er is bijgevolg sprake van een schending van het redelijkheidsbeginsel wanneer de betrokken persoon 

zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot een dergelijke beslissing is gekomen. Met andere woorden, 

om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan 

waarvan men na de lezing ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. 

 

Het is de taak van Uw Raad om het oordeel van het bestuur onwettig te bevinden wanneer de 

administratieve beslissing tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde 

verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september 1999, arrest 

nr. 82.301; RvV 25 mei 2010, arrest nr. 43.735; RvV 11 juni 2009, arrest nr. 28.602, punt 2.3 in fine en 

punt 2.4 in fine). 

 

2. 

Daarnaast legt het zorgvuldigheidsbeginsel de overheid de verplichting op om haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenbevinding (RvS 14 februari 2006, 

arrest nr. 154.954; RvS 2 februari 2007, arrest nr. 167.411; RvV 25 mei 2010, arrest nr. 43.735). 

 

Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratieve overheid bij het 

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

dienstige stukken (RvV 25 mei 2010, arrest nr. 43.735; RvV 11 juni 2009, arrest nr. 28.599, punt 2.4). 
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3. 

Het rechtszekerheidsbeginsel in combinatie met het vertrouwensbeginsel houdt in dat een 

rechtsonderhorige erop moet kunnen vertrouwen dat de administratieve overheid een vaste gedragslijn 

zal blijven aanhouden en dat de rechtsonderhorige - bij het uitblijven van enig handelen van de 

administratieve overheid - ervan mag uitgaan dat er geen reden zal bestaan dat het bestuur anders zal 

handelen dan de schijn die zij heeft opgewekt door te verzuimen te handelen. De rechtsonderhorige 

mag er dan ook op rekenen dat hij niet langer in een rechtsonzekere positie verkeert, zodat hij erop kan 

vertrouwen dat er geen reden bestaat dat de administratie een andere gedragslijn zal aannemen. 

 

Het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur van de hoorplicht houdt in dat een rechtsonderhorige het 

recht heeft om te worden gehoord of om zijn standpunt naar voor te brengen wanneer een 

administratieve overheid het overweegt om ten aanzien van hem een ernstige maatregel te nemen 

gebaseerd op zijn persoonlijk gedrag, dat hem als een tekortkoming wordt aangerekend, en welke 

maatregel van aard is om zijn belangen zwaar aan te tasten. 

 

Het beginsel van de fair play houdt in dat de overheid zich onpartijdig moet opstellen bij het nemen van 

een besluit en de noodzakelijke openheid en eerlijkheid in acht dient te nemen. 

 

4. 

In casu is de bestreden beslissing op een niet op een afdoende wijze gemotiveerd, daar administratieve 

beslissingen slechts afdoende gemotiveerd zijn wanneer de motivering duidelijk, juist, pertinent, 

concreet, precies en volledig geformuleerd wordt zodat de betrokken persoon in alle duidelijkheid kan 

oordelen of het al dan niet zinvol is om de genomen beslissing aan te vechten. 

 

Bovendien legt het zorgvuldigheidsbeginsel de verwerende partij de plicht op om beslissingen 

zorgvuldig voor te bereiden en te stoelen op een correcte en volledige feitenvinding (RvV 11 juni 2009, 

arrest nr. 28.602, punt 2.3). Het zorgvuldigheidsbeginsel bij de feitenvinding vereist dat de verwerende 

partij slechts na een behoorlijk onderzoek van de zaak en met kennis van alle relevante gegevens een 

beslissing mag nemen (RvV 11 juni 2009, arrest nr. 28.599, punt 2.4). 

 

Overigens staat ook vast dat het redelijkheidsbeginsel Uw Raad het toelaat de bestreden beslissing 

onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat (RvV 11 juni 2009, arrest nr. 28.602, 

punt 2.3 in fine; RvV 11 juni 2009, arrest nr. 28.599, punt 2.4 in fine). 

 

De bestreden beslissing is bijgevolg kennelijk onredelijk genomen. 

 

5. 

Zoals gezegd, onderhoudt verzoekster hier een duurzame relatie met haar partner, dhr. S. R., van 

Belgische nationaliteit. 

 

Verwerende partij is duidelijk op de hoogte van deze relatie, daar er naar verwezen wordt in de 

bestreden beslissing, doch rept met geen woord over de procedure ‘wettelijke samenwoonst’ die thans 

lopende is. 

 

Inderdaad, verzoekster en haar partner hebben zich alhier (gemeente Dessel) aangeboden bij de 

ambtenaar van de burgerlijke stand met het oog op het afleggen van een verklaring wettelijke 

samenwoonst. 

 

Zij werden er evenwel van in kennis gesteld dat de registratie van deze verklaring wettelijke 

samenwoonst werd uitgesteld, om het Openbaar Ministerie toe te laten een onderzoek ‘schijnwettelijke 

samenwoonst’ te voeren, (stuk 3) 

 

Deze procedure is thans dus nog volop lopende, (stuk 2) 

 

Een positief advies vanwege het Openbaar Ministerie en dus een beslissing vanwege de gemeente om 

de verklaring van wettelijke samenwoonst van de partners effectief te registreren in de registers van de 

burgerlijke stand, zou een zeker verblijfsrecht voor mevrouw openen. 

 

Verwerende partij rept evenwel met geen woord over deze procedure, terwijl zij hiervan op de hoogte is, 

minstens had moeten zijn. De beslissing werd aldus onzorgvuldig genomen met schending van het 

motiveringsbeginsel. 
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Bovendien betekent hun wettelijke samenwoonst ook dat er sprake is van een beschermenswaardige 

relatie in de zin van artikel 8 EVRM. 

 

Verzoekster verblijft hier intussen op onafgebroken wijze en heeft daarbij het fundamentele recht om het 

resultaat in de procedure ‘wettelijke samenwoonst’ af te wachten. 

 

Alleszins is het wel degelijk haar bedoeling om alhier op legale wijze te verblijven, daar haar gezins- en 

familieleven zich hier situeert. 

 

Verwerende partij had dus op de hoogte moeten zijn van deze lopende procedure en bij kennis ervan 

deze procedure moeten opnemen in de besluitvorming, wat niet is gebeurd. 

 

Het nemen van de besteden beslissing is aldus totaal voorbarig en betreft een schending van de 

motiverings- en zorgvuldigheidsverplichting, daar er met geen woord over deze lopende procedure 

wordt gerept! 

 

Er wordt dus op geen enkele wijze rekening gehouden met het lopend dossier, waarin nog een 

beslissing dient te worden bekomen; een beslissing die van groot belang is voor de verblijfssituatie van 

mevrouw. 

 

Verwerende partij is aldus voorbarig en onzorgvuldig te werk te gaan, door geen rekening te houden 

met deze lopende procedure in hoofde van verzoekster en haar partner. 

 

Verwerende partij heeft aldus haar motiverings- en zorgvuldigheidsverplichting geschonden door nu 

reeds een bevel om het grondgebied te verlaten af te leveren. Dit laatste beginsel legt verwerende partij 

immers de plicht op om beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en te stoelen op een correcte en 

volledige feitenvinding (RvV 11 juni 2009, arrest nr. 28.602, punt 2.3). Het zorgvuldigheidsbeginsel bij de 

feitenvinding vereist dat de verwerende partij slechts na een behoorlijk onderzoek van de zaak en met 

kennis van alle relevante gegevens een beslissing mag nemen (RvV 11 juni 2009, arrest nr. 28.599, 

punt 2.4). 

 

Dit is in casu duidelijk niet gebeurd...” 

 

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

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en door artikel 62 van de 

vreemdelingenwet heeft tot doel de burger, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis 

te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden 

beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 

en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en 

feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” 

wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet 

zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. 

 

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

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

artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing een motivering in feite, met 

name dat verzoekster niet in het bezit is van een geldig visum of geldig visumvervangend 

verblijfdocument. Dit wordt niet betwist door verzoekster. Daarnaast wordt nog uiteengezet dat 

verzoekster weliswaar samenwoont met haar partner en zijn minderjarig kind doch dat dit gegeven haar 

geen automatisch recht op verblijf geeft, evenmin als de aanwezigheid van een niet-inwonend 

meerderjarig kind van de partner. Ook de intentie om wettelijk samen te wonen geeft haar niet 

automatisch recht op verblijf. Verder wijst de gemachtigde op de rechtspraak van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna de Raad) en van de Raad van State waaruit blijkt dat de tijdelijke 

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

schending van artikel 8 van het EVRM.  

 

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

basis van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat 

hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele motiveringsplicht. 
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Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekster de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel 

van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoekster bijgevolg de schending van de 

materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dat oogpunt wordt 

onderzocht.  

 

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

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

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

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

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

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de bevoegde gemachtigde de verplichting op zijn beslissingen op 

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

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

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

 

Verzoekster betoogt dat ten onrechte met geen woord wordt gerept over haar procedure ‘wettelijke 

samenwoonst’. De registratie van de wettelijke samenwoonst werd uitgesteld om het Openbaar 

Ministerie toe te laten een onderzoek te voeren met betrekking tot de schijnwettelijke samenwoonst. In 

de bestreden beslissing wordt met geen woord gerept over deze lopende procedure. Verzoekster meent 

dat het haar fundamenteel recht is om het resultaat van de procedure wettelijke samenwoonst af te 

wachten. De bestreden beslissing is voorbarig door geen rekening te houden met de procedure en door 

er met geen woord over te reppen.  

 

De bestreden beslissing, genomen met toepassing van artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet 

– dat de juridische grondslag vormt van het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten – 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° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten;” 

 

Verzoekster betwist niet dat zij niet is toegelaten of gemachtigd tot een verblijf van meer dan drie 

maanden in België of om er zich te vestigen en evenmin dat zij in België verblijft zonder geldig visum of 

geldig visumvervangend verblijfsdocument. 

 

In weerwil van verzoeksters betoog is er weldegelijk gemotiveerd over en is er weldegelijk rekening 

gehouden met haar intentie om een wettelijke samenwoonst aan te gaan met haar partner. In de 

bestreden beslissing wordt immers het volgende gemotiveerd: “Bovendien geeft de intentie om te huwen 

of om wettelijk samen te wonen betrokkene niet automatisch recht op verblijf.” Zoals verzoekster zelf 

bevestigt in het verzoekschrift is er op het ogenblik van de bestreden beslissing (nog) geen registratie 

van de wettelijke samenwoonst. De gemachtigde oordeelt correct dat de loutere intentie om in België 

wettelijk samen te wonen met haar partner, geen automatisch recht op verblijf impliceert, net zo min als 

het feit dat zij samenwoont met haar partner en diens minderjarig kind. De gemachtigde wijst erop dat 

de scheiding met haar partner en zijn kinderen van tijdelijke duur is, de tijd die nodig is om haar situatie 

te regulariseren teneinde reglementair België binnen te komen. Waar verzoekster stelt dat zij over een 

verblijfsrecht zal beschikken van zodra de wettelijke samenwoonst wordt geregistreerd, merkt de Raad 

op dat in de huidige stand van de bestreden beslissing haar betoog hypothetisch is. Vooreerst omdat er 

op het ogenblik van de bestreden beslissing nog geen beslissing was genomen nopens de registratie 

van de wettelijke samenwoonst, hetgeen overigens door verzoekster wordt bevestigd, en anderzijds 

omdat verzoekster nog geen aanvraag tot gezinshereniging heeft ingediend. Verzoekster laat bovendien 

na aan te tonen op grond van welke rechtsgrond zij een “fundamenteel recht” heeft om het resultaat van 

de procedure van wettelijke samenwoonst af te wachten. Verzoekster laat na aan te tonen dat de 

bestreden beslissing “voorbarig” werd genomen, nu de gemachtigde weldegelijk rekening heeft 

gehouden met haar intentie om wettelijk samen te wonen met haar partner, met de door haar verklaarde 

relatie met haar partner en met het aangevoerde gezinsleven.   
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Verzoekster toont aldus niet aan op welke grond verweerder is verhinderd een bevel om het 

grondgebied te verlaten af te geven aan een illegaal op het grondgebied verblijvende vreemdeling tot 

wanneer de ambtenaar van de burgerlijke stand een beslissing heeft genomen inzake de wettelijke 

samenwoonst of tot de registratie van de wettelijke samenwoonst. De loutere verwijzing naar beginselen 

van behoorlijk bestuur laat niet toe af te wijken van een reglementair voorziene norm (cf. Cass.12 

december 2005, AR C040157F). Waar verzoekster voorhoudt dat de bestreden beslissing een gevraagd 

verblijfsrecht weigert, kan zij niet worden gevolgd. Er wordt enkel vastgesteld dat verzoekster illegaal in 

België verblijft en vervolgens wordt haar een terugkeerverplichting opgelegd. De afgelegde verklaring 

van wettelijke samenwoonst is geen verblijfsaanvraag. 

 

Met haar betoog maakt verzoekster niet aannemelijk dat de bestreden beslissing is genomen op grond 

van een incorrecte of onzorgvuldige feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze. Een schending van 

het materieel motiveringsbeginsel en van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt niet aangetoond. 

 

Het eerste middel is ongegrond.  

 

2.3 In het tweede middel voert verzoekster de schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag tot 

Bescherming voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 

november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM), van artikel 3 van het 

Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, aangenomen te New York op 20 november 

1989 en goedgekeurd bij wet van 25 november 1991 (hierna: het IVRK) en van artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet.  

 

Ter adstruering van het middel zet verzoekster het volgende uiteen: 

 

“1. 

In het kader van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet diende verwerende partij dan ook een 

uitgebreid onderzoek te doen. 

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet bepaalt immers het volgende: 

 

“Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

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

onderdaan van een derde land. ” 

 

In de bestreden beslissing wordt het privé leven van verzoekster niet op een afdoende wijze onderzocht 

en besproken. Hieruit blijkt dan ook dat verwerende partij geen afdoende toetsing heeft gemaakt aan 

artikel 8 EVRM. 

 

Er wordt op geen enkele wijze rekening gehouden met de lopende procedure ‘wettelijke samenwoonst’ 

van verzoekster, die nochtans wijst op een beschermenswaardige relatie in de zin van artikel 8 EVRM. 

 

Verzoekster onderhoudt wel degelijk een waar gezinsleven met haar partner. De partner legden aldus 

een verklaring van wettelijke samenwoonst af, waarin nog geen beslissing voorligt, doch waarin de 

registratie ervan wel zou betekenen dat mevrouw hier een zeker verblijfsrecht verwerft (zie supra). 

 

Verzoekster heeft hier tevens een meerderjarig kind. Ook dit weet verwerende partij. 

 

Bovendien woont verzoekster tevens samen met het minderjarige kind van haar partner. Ook hiervan is 

verwerende partij op de hoogte, doch er wordt onvoldoende rekening mee gehouden. Verzoekster 

fungeert evenwel als ‘plusmama’ voor het kind (logisch - zij wonen allen samen als 1 gezin) waardoor er 

tevens rekening had moeten gehouden met het hoger belang van het (Belgisch) kind. 

 

De belangen van het kind worden bovendien beschermd door de Universele Verklaring inzake de 

Rechten van het Kind. 

 

In elke verblijfsbeslissing die mogelijk het recht op gezinsleven (artikel 8 EVRM) schendt, moet de staat 

bovendien het hoger belang van het kind in overweging nemen. Dat volgt uit het arrest Jeunesse tegen 

Nederland van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). 
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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 (artikel 8 EVRM) al dan niet schendt. Zij 

moeten een belangenafweging ('fair balance'-toets) maken: dat is een afweging tussen het belang van 

de staat om immigratie te controleren, en het belang van de vreemdeling om een gezinsleven te hebben 

op het grondgebied van de staat. In die afweging moet de overheid voldoende gewicht toekennen aan 

het hoger belang van het kind. 

 

Bij de belangenafweging moet de staat onder meer rekening houden met de volgende elementen: 

 

• de mate waarin het gezinsleven daadwerkelijk wordt verbroken bij uitwijzing naar het land van 

bestemming, 

• de omvang van de banden in de staat, 

• de aanwezigheid van onoverkomelijke hinderpalen die verhinderen dat het gezinsleven elders normaal 

en effectief wordt uitgebouwd of verdergezet. 

• de vraag of de vreemdeling wist, op het moment dat hij het gezinsleven creëerde, dat het voortbestaan 

van dit gezinsleven van bij het begin onzeker was omwille van zijn precair verblijf. Als dit het geval is, 

volgt uit vaste rechtspraak van het EHRM dat de uitwijzing van een derdelands familielid slechts in 

uitzonderlijke omstandigheden een schending kan uitmaken van artikel 8 EVRM. 

• Tot slot moet het hoger belang van het kind in overweging genomen worden, wanneer kinderen 

betrokken zijn bij de verblijfsaanvraag. Het Hof herhaalt zijn rechtspraak dat er een brede consensus 

bestaat, ook in het internationale recht, dat in alle beslissingen waarbij kinderen betrokken zijn, hun 

belangen van het hoogste belang zijn. 

 

Uit dit arrest blijkt dat staten bij de beoordeling van eender welke verblijfsaanvraag waarin de aanvrager 

zijn gezinsleven inroept, een grondige belangenafweging moet maken. Wanneer kinderen betrokken zijn 

moet het hoger belang van het kind mee in overweging genomen worden. 

 

Gezien het ontbreken van de motivering omtrent de aangehaalde en voorgebrachte stukken is de 

motiveringsplicht duidelijk geschonden. 

 

De bestreden beslissing is dan ook onjuist. 

 

Bijgevolg zijn de artikelen 2 en 3 van de Wet formele motivering bestuurshandelingen, artikel 62 en 

74/13 van de Vreemdelingenwet en artikel 8 van het EVRM geschonden. 

 

Het middel is bijgevolg ernstig en gegrond. 

 

3. 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt: 

 

“Eenieder heeft recht op respect van zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. ” 

 

Het tweede lid van artikel 8 EVRM beperkt de macht van de Staat en stelt: 

 

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

bij 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. ” 

 

Dit betekent dat een inmenging slechts gerechtvaardigd is en geen inbreuk maakt op artikel 8, 1e lid 

EVRM, voor zover dit bij wet is voorzien en in het belang is van een aantal opgesomde oogmerken die 

nodig zijn in een democratische samenleving. 

 

In casu is evenwel niet voldaan aan de voorwaarden van artikel 8, 2e lid EVRM. 

 

Het recht op eerbied van het privéleven en het familie- en gezinsleven is fundamenteel. Het kan slechts 

worden aangetast met het oog op één van de - op beperkende wijze - opgesomde doeleinden in het 

EVRM. Elke aantasting van dit recht doet dan ook een vermoeden van ernstig nadeel rijzen (RvS 8 juli 

1999, arrest nr. 81.725, A.P.M. 1999, 128). 
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De handhaving van de bestreden beslissing zou dan ook een ernstig en moeilijk te herstellen nadeel 

teweegbrengen gezien het ertoe zou leiden dat verzoekster het land dient te verlaten en voor 

ongekende tijd gescheiden wordt van haar gezin, en dit zou bijgevolg onevenredige schade toebrengen 

aan haar gezins- en familieleven in de zin van artikel 8 EVRM (RvS 16 maart 1999, arrest nr. 79.295, 

A.P.M. 1999, 64 - Rev. dr. étr. 1999, 258, noot). 

 

Het middel is dan ook gegrond.” 

 

2.4 Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

 

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

correspondentie. 

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

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

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

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

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

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

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

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

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

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

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

hebben. 

 

Uit de rechtspraak van het EHRM volgt dat bij de belangenafweging in het kader van het door artikel 8 

van het EVRM beschermde recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven een "fair balance" moet 

worden gevonden tussen het belang van de vreemdeling en diens familie enerzijds en het algemeen 

belang van de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de 

openbare orde anderzijds. Daarbij moeten alle voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten en 

omstandigheden kenbaar worden betrokken. 

 

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

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

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

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

een vreemdeling bij de uitoefening van het privé- en familie- en gezinsleven 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 

EVRM. 

 

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

De Raad kijkt in eerste instantie na of de verzoekende partij een beschermenswaardig privé- en/of 

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

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

bestreden beslissing. 

 

Verzoeker wijst op haar gezinsleven met haar partner, diens minderjarig kind en haar meerderjarig kind.  

 

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

van het privé- en/of familie- en gezinsleven. 
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Het door artikel 8 van het EVRM 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 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 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 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). De Staat is 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. 

 

Of daarvan daadwerkelijk sprake is, moet onderzocht worden in het licht van de vraag of de vreemdeling 

voor de eerste keer om toelating tot binnenkomst en/of verblijf heeft verzocht, dan wel of het gaat om 

een weigering van een voortgezet verblijf. 

 

In deze zaak betreft het een situatie eerste toelating. 

 

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

van het EVRM, 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 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. 

 

Een ander belangrijke overweging is of het gezinsleven zich heeft ontwikkeld in een periode waarin de 

betrokken personen zich ervan bewust dienden te zijn dat de verblijfsstatus van een van hen er toe leidt 

dat het voortbestaan van het gezins- en privéleven in het gastland vanaf het begin precair zou zijn. 

 

Waar dit het geval is, zal er enkel in zeer uitzonderlijke omstandigheden sprake zijn van een schending 

van artikel 8 van het EVRM (EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 108; zie ook EHRM 17 

april 2014, Paposhvili/België, § 142). 

 

Hoewel artikel 8 van het EVRM geen uitdrukkelijk procedurele waarborgen bevat, stelt het EHRM dat de 

besluitvormingsprocedure die leidt tot maatregelen die een inmenging uitmaken op het privé- en 

gezinsleven, billijk moet verlopen en op passende wijze rekening moet houden met de belangen die 

door artikel 8 van het EVRM worden gevrijwaard. Deze procedurele vuistregel is volgens het EHRM 

tevens van toepassing op situaties waar sprake is van een eerste toelating tot verblijf (EHRM 10 juli 

2014, Mugenzi/Frankrijk, § 46; EHRM 10 juli 2014, Tanda-Muzinga/Frankrijk, § 68). Staten gaan hun 

beoordelingsmarge te buiten en schenden artikel 8 van het EVRM wanneer zij falen op zorgvuldige 
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wijze een redelijke belangenafweging te maken (EHRM 28 juni 2011, Nuñez/Noorwegen, § 84; EHRM 

10 juli 2014, Mugenzi/Frankrijk, § 62). 

 

In de bestreden beslissing wordt over haar gezinsleven als volgt gemotiveerd: 

 

“Bovendien geeft de intentie om te huwen of om wettelijk samen te wonen betrokkene niet automatisch 

recht op verblijf. 

Ook het feit dat betrokkene samenwoont met haar partner en zijn minderjarig kind geeft haar niet 

automatisch recht op verblijf. 

De aanwezigheid in België van een niet-inwonend meerderjarig kind van de partner geeft betrokkene 

evenmin automatisch recht op verblijf. 

Het feit dat betrokkene gescheiden wordt van haar partner en zijn kinderen is van tijdelijke duur: de 

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

(…) 

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).” 

 

Uit de feitenuiteenzetting van het verzoekschrift blijkt dat verzoekster haar partner heeft ontmoet op een 

ogenblik dat zij niet legaal in België verbleef. Verzoekster wist of hoorde te weten dat toen zij haar 

gezinsleven met dhr. S.R. in België uitbouwde dat zij op illegale wijze in het Rijk verbleef. Verzoekster 

kan niet verwachten dat de Belgische Staat in die omstandigheden een positieve verplichting zou 

hebben om haar toe te laten verder op het grondgebied te verblijven. Het EHRM toont zich streng ten 

aanzien van vreemdelingen die tijdens een onregelmatig of precair verblijf een relatie hebben 

aangegaan of een gezinsleven hebben opgebouwd. Aangezien de betrokken personen zich bewust 

dienden te zijn van het feit dat de verblijfsstatus van één van hen van die aard was dat de volharding 

van dat gezinsleven op het grondgebied van de Verdragsluitende Staat van bij het begin precair was, is 

er volgens het Hof dan ook geen aanleiding tot een gerechtigde verwachting op een toelating tot verblijf 

en bescherming tegen verwijdering onder artikel 8 van het EVRM (cf. EHRM 5 september 2000, nr. 

44328/98, Solomon v. Nederland). Verder wordt er gewezen op het uitstel van de beslissing van de 

ambtenaar van de Burgerlijke Stand om de wettelijke samenwoonst te registreren omwille van het 

onderzoek schijnwettelijke samenwoonst door het parket. Gelet op het uitstel en aldus (nog) geen 

wettelijke samenwoonst op het ogenblik van de bestreden beslissing, acht de Raad het niet kennelijk 

onredelijk dat de verwerende partij het bestaan van een werkelijk gezinsleven niet lijkt te aanvaarden. 

De verwerende partij wijst er ook op dat de loutere samenwoonst met haar partner en diens minderjarig 

kind evenmin een automatisch recht op verblijf geeft. De Raad merkt daarbij op dat de loutere 

samenwoonst niet volstaat om een stabiele en oprechte de facto relatie tussen partners aan te tonen. In 

weerwil van verzoeksters betoog toont de “lopende procedure wettelijke samenwoonst” op zich geen 

beschermenswaardige relatie in de zin van artikel 8 van het EVRM aan. Een gezamenlijke verblijfplaats 

toont op zich nog geen oprecht en effectief beleefde partnerrelatie in de zin van artikel 8 van het EVRM 

aan, zodat het niet kennelijk onredelijk is dat de verwerende partij dit gegeven in de bestreden 

beslissing niet heeft beschouwd als een indicatie van een gezinsleven in de zin van artikel 8 van het 

EVRM. Waar verzoekster betoogt dat zij een duurzame relatie onderhoudt met haar partner kan zij niet 

worden gevolgd, nu zij  zich beperkt tot de loutere verwijzing naar de samenwoonst met haar partner. 

Het EHRM oordeelt dat het begrip ‘gezin’ niet beperkt is tot relaties die gebaseerd zijn op het huwelijk 

maar ook andere de facto gezinsbanden kan omvatten waar de partners samenleven buiten een 

huwelijk (EHRM 2 november 2010, Şerife Yiğit/Turkije (GK), § 94). De banden tussen de partners 

dienen voldoende hecht en effectief beleefd te zijn. Om te bepalen of een relatie een voldoende 

standvastigheid heeft om te worden gekwalificeerd als ‘gezinsleven’ in de zin van artikel 8 van het 

EVRM, kan rekening worden gehouden met een aantal factoren, waaronder het al dan niet 

samenwonen, dat de aard en duur van de relatie en het al dan niet uiten van toewijding/engagement ten 

aanzien van elkaar, bijvoorbeeld door samen kinderen te hebben (EHRM 20 juni 2002, Al-

Nashif/Bulgarije, § 112; EHRM 8 januari 2009, nr. 10606/07, Joseph Grant v. Verenigd Koninkrijk, par. 
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30). Daadwerkelijk fysiek samenwonen/samenleven kan een belangrijk element zijn maar is niet 

determinerend, wel het voorhanden zijn van voldoende hechte feitelijke banden, hetgeen door andere 

elementen kan worden aangetoond. 

 

Dat verzoekster samenwoont met haar partner en dat zij een verklaring van wettelijke samenwoning 

hebben afgelegd, wordt niet betwist. Evenwel blijkt uit het administratief dossier dat verzoekster geen 

verdere gegevens over haar voorgehouden partner heeft verschaft. Hierbij dient te worden opgemerkt 

dat op het ogenblik van de bestreden beslissing en ter terechtzitting verzoekster en haar partner nog 

niet ‘wettelijk samenwonen’ en dat een onderzoek lopende is. Verzoekster beperkt zich heden in het 

verzoekschrift aldus tot het loutere betoog dat zij samenwoont met haar partner en diens minderjarig 

kind en dat zij de verklaring tot wettelijke samenwoning hebben afgelegd. Er liggen verder geen andere 

objectieve stukken voor ter staving van een gezinsleven dat beschermenswaardig is in de zin van artikel 

8 van het EVRM, noch in het administratief dossier, noch gevoegd bij het verzoekschrift.  Bijgevolg 

overtuigt verzoekster niet dat er sprake is van een hechte, effectief beleefde en standvastige relatie die 

als gezinsleven onder de bescherming kan vallen van artikel 8 van het EVRM.  

 

Aangezien verzoekster niet aantoont dat er op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing 

sprake was van een beschermingswaardig gezinsleven met haar vermeende partner en diens 

minderjarig kind op het Belgische grondgebied, diende de gemachtigde geen belangenafweging te 

maken tussen de verschillende belangen, nu de eerste vereiste voor het beoordelen van een mogelijke 

schending in de zin van artikel 8 van het EVRM het bestaan van een effectief gezinsleven in de zin van 

artikel 8 van het EVRM is. 

 

Aangenomen dat verzoekster een beschermenswaardige relatie zou aantonen met haar partner merkt 

de Raad op dat in de voorliggende zaak de gemachtigde van oordeel is dat verzoekster als gevolg van 

de bestreden beslissing slechts tijdelijk wordt gescheiden van haar Belgische partner, met name 

gedurende de tijd die nodig is om zich in regel te stellen met de immigratieregels. Een dergelijke 

tijdelijke scheiding is volgens verweerder in de voorliggende omstandigheden niet disproportioneel en 

niet in strijd met artikel 8 van het EVRM. Er dient te worden benadrukt dat de bestreden beslissing 

verzoekster niet verhindert om, van zodra zij zich in het herkomstland in het bezit heeft doen stellen van 

de vereiste binnenkomst- en verblijfsdocumenten, terug te keren naar België en hier bij haar partner en 

diens minderjarig kind te verblijven. Verzoekster kan, van zodra de wettelijke samenwoonst wordt 

geregistreerd een aanvraag indienen voor een visum voor lang verblijf. In voorliggende situatie moet ook 

worden benadrukt dat verzoeksters verblijf in België steeds precair dan wel illegaal was. Het 

gezinsleven heeft zich ontwikkeld in een periode waarin zowel verzoekster als haar partner zich ervan 

bewust dienden te zijn dat de verblijfsstatus van verzoekster er toe 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 verzoekster toe concrete elementen naar voor te brengen die dergelijke zeer 

uitzonderlijke omstandigheden kunnen uitmaken. Zij blijft op dit punt in gebreke. Ook waar zij wijst op 

haar gezinsleven met het minderjarig kind van haar partner, die overigens reeds 17 jaar is op het 

ogenblik van de bestreden beslissing, toont verzoekster niet aan om welke redenen de beslissing in 

strijd zou zijn met het hoger belang van het minderjarig kind van haar partner. Er kan redelijkerwijze 

worden aangenomen dat haar partner en diens 17-jarige zoon tijdelijk gescheiden kunnen leven van 

verzoekster. Het betoog, beperkt tot een loutere bewering, dat zij fungeert als plusmama, volstaat niet. 

De verwerende partij wijst in de nota met opmerkingen erop dat de zorg over het kind wordt 

waargenomen door verzoeksters partner en de moeder van het kind.  

 

Waar verzoekster nog verwijst naar een meerderjarig kind, waarmee zij niet samenwoont, merkt de 

Raad op dat in de relatie tussen ouder en een meerderjarig kind het bestaan van bijkomende elementen 

van afhankelijkheid moet worden aangetoond die anders zijn dan de gewone affectieve banden. 

Verzoekster toont geen bijkomende elementen van afhankelijkheid aan.  

 

De Raad stelt vast dat 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 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. Bovendien verhindert de bestreden beslissing niet dat haar 

partner haar bezoekt in het land van herkomst of elders. Verder kunnen moderne 
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communicatiemiddelen verzoekster in staat stellen om tijdens de scheiding in nauw contact te blijven 

met haar partner en diens minderjarig kind en de banden met hen verder onderhouden.  

 

Waar verzoekster nog verwijst naar haar privéleven brengt zij geen concrete elementen naar voren. 

Verzoekster maakt niet aannemelijk dat zij, los van haar ingeroepen gezinsband, duurzame banden met 

dit land heeft opgebouwd die als privéleven onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM kunnen 

vallen. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM en van artikel 3 van het IVRK wordt niet aangetoond.  

 

Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: “Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering 

houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met het hoger belang van het kind, het gezins- en 

familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land.” 

 

In zoverre rekening moet worden gehouden met het gezinsleven, vormt artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet een weerspiegeling van artikel 8 van het EVRM. Uit de voorgaande bespreking volgt 

dat, in tegenstelling tot wat verzoekster voorhoudt, haar gezinsleven wel degelijk in rekening is gebracht 

bij het nemen van de bestreden beslissing en dit in overeenstemming met artikel 8 van het EVRM. 

 

Een schending van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet wordt aldus evenmin aangetoond. 

 

Het tweede middel is, in de mate dat het ontvankelijk 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. 

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partij.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

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

 

Artikel 2 

 

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

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien juni tweeduizend eenentwintig door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 


