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 nr. 256 688 van 17 juni 2021 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat E. VAN DER HAERT 

Louizalaan 54, 3e verdieping 

1050 BRUSSEL 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, op 24 maart 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 4 februari 2021 tot afgifte van 

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

 

Gezien titel Ibis, 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 tot vaststelling van het rolrecht van 30 maart 2021 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.  

 

Gelet op de beschikking van 29 april 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 mei 2021. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat E. VAN DER HAERT 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat C. VANBEYLEN, 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 

 

De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie neemt op 4 februari 2021 een beslissing 

tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. Deze beslissing, die de bestreden beslissing 

uitmaakt, luidt als volgt:  

 

“De heer / mevrouw :  

[…]  

nationaliteit: Albanië  
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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 (zij) beschikt over de documenten die vereist 

zijn om er zich naar toe te begeven,  

 

binnen de 7 (zeven) 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) 2° in volgende gevallen :  

[…] 

 

[x] 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;  

 

[…] 

Volgens het overgemaakte paspoort van betrokkene blijkt dat zij recht had op een verblijf van 90 dagen 

vanaf 04/10/2020 (datum binnenkomst). Bijgevolg is het regelmatig verblijf van betrokkene nu 

verstreken.  

Bovendien geeft het feit dat er een ontvangstbewijs/verklaring van wettelijke samenwoonst werd 

opgesteld betrokkene niet automatisch recht op verblijf.  

Ook het feit dat betrokkene samenwoont met haar partner geeft haar niet automatisch recht op verblijf. 

Het feit dat betrokkene gescheiden wordt van haar partner 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 in een enig middel een schending aan 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 de artikelen 7, 62 en 74/13 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingen-

wet), van artikel 8 van het EVRM, van de artikelen 7 en 41 van het Handvest van de grondrechten van 

de Europese Unie, van artikel 5 van de richtlijn 2008/115 van 16 december 2008 over gemeenschappe-

lijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die 

illegaal op hun grondgebied verblijven (hierna: de Terugkeerrichtlijn), en van “de algemene beginselen 

van behoorlijk bestuur, onder andere de algemene beginselen van redelijkheid van zorgvuldigheid en de 

verplichting rekening te houden met alle elementen van het dossier”.  

 

Na een theoretische uiteenzetting, verschaft verzoekster volgende concrete toelichting bij haar middel:  
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“[…]  

 

In casu, lijdt het geen twijfel dat verzoekster een privé- en gezinsleven heeft in België.  

 

Verzoekster en de Heer D., een Turkse onderdaan die verblijfstitel heeft in België tot 16 oktober 2022, 

kennen elkaar sinds oktober 2016 en onderhouden vandaag een hechte en langdurige liefdesrelatie. 

Verzoekster en de Heer D. hebben, wanneer dit mogelijk was, elkaar ontmoet in Albanië, Turkije en 

België en hebben ook samen gereisd naar andere landen zoals Griekenland of Hongarije. Zij leven 

sinds oktober 2020 samen in het huis dat de Heer D. in België huurt. Het duurzaam karakter van hun 

relatie kan niet betwist worden o.a. op basis van de documenten die verzoekster neerlegt in het kader 

van de huidige procedure (stukken 11).  

 

In de tussentijd, hebben verzoekster en de Heer D. besloten om hun liefdesrelatie te officialiseren en 

hebben, op 18 november 2020, een verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd voor het 

stadsbestuur van Tienen (stuk 9). Deze verklaring werd uiteindelijk, na grondig onderzoek van de 

duurzaamheid van hun relatie, geregistreerd in het bevolkingsregister op 16 maart 2021 (stuk 10).  

 

De duurzaamheid van de relatie van verzoekster en de Heer D. werd ook bevestigd door de Belgische 

ambassade in Sofia, die een attest essentiële reis heeft afgeleverd aan verzoekster (stuk 8).  

 

Op basis van wat voorafgaat, zijn er in huidig geval voldoende elementen om aan te nemen dat 

verzoekster een familie- en gezinsleven heeft in België, wat ook al erkend werd door de Belgische 

autoriteiten door de melding van de verklaring van wettelijke samenwoning in het bevolkingsregister en 

de aflevering van het attest essentiële reis.  

 

Zij valt bijgevolg binnen de werkingssfeer van artikel 8 van het EVRM. Dit wordt ook niet betwist door 

verwerende partij.  

 

Onevenredige inmenging in het privé-en familieleven van verzoekster  

 

[…] 

 

In casu is het onderzoek dat verwerende partij geleverd heeft betreffende een eventuele schending van 

artikel 8 van het EVRM duidelijk onvoldoende. De verwerende partij heeft geen evenwicht gezocht 

tussen het nagestreefde doel en de ernst van de schending van het recht op eerbiediging van het privé-

en familieleven van verzoekende partij.  

 

In de motivering van de bestreden maatregel wordt in wezen gesteld dat verzoekster kan terugkeren 

naar Albanië zonder dat dit een onevenredige inbreuk zou voortbrengen op haar recht op gezins - en 

privéleven aangezien de scheiding met haar partner noodzakelijkerwijs van tijdelijke duur zal zijn.  

 

Uit deze redenering en de motivatie van de bestreden beslissing blijkt echter duidelijk dat het onderzoek 

naar een mogelijke inmenging van de maatregel op het privé- en gezinsleven van verzoekster volstrekt 

ontoereikend is. Er moet inderdaad benadrukt worden dat het niet voldoende is om artikel 8 van het 

EVRM en theoretische overwegingen te vermelden in de beslissing opdat deze conform zou zijn met 

artikel 8 van het EVRM en artikel 74/13 van de wet van 15 december 1980, maar ook dat uit de 

beslissing effectief zou blijken dat verwerende partij daadwerkelijk een afweging heeft uitgevoerd van de 

betrokken belangen.  

 

Hier kan enkel vastgesteld worden dat de bestreden beslissing, hoewel het in extenso theoretische 

overwegingen vermeldt, geen enkele informatie biedt over de in concreto elementen van de zaak 

waarmee verwerende partij rekening had moeten houden. Het administratief dossier brengt ons niet 

verder.  

 

Zo rept verwerende partij met geen woord over de identiteit van de partner van verzoekster, over de 

duur van hun relatie en over het feit dat zij hier concrete toekomstplannen hebben.  

 

Verwerende partij heeft derhalve de familiebanden en de concrete situatie van verzoekster en haar 

partner buiten beschouwing gelaten. Uit de bestreden beslissing blijkt niet dat verwerende partij op de 

hoogte was van alle concrete elementen van de zaak bij het nemen van de beslissing (o.a. het feit dat 
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verzoekster en haar partner al jarenlang een relatie hebben en dat zij, omwille van de Covid- 

maatregelen, moeilijkheden gekend hebben en nog steeds kennen om elkaar te zien). Verwerende partij 

heeft hiernaar ook geen concreet onderzoek gevoerd. Verwerende partij heeft bijgevolg de gevolgen 

van een eventuele verwijdering van verzoekster onmogelijk concreet kunnen analyseren, rekening 

houdend met alle elementen van de zaak, o.a. de Coronamaatregelen die het heel moeilijk maken voor 

verzoekster en haar partner om elkaar op regelmatige basis te zien.  

 

Verder hebben verzoekster en de Heer D. op 18 november 2020 een verklaring van wettelijke 

samenwoning af gelegd, en werd deze pas geregistreerd in het bevolkingsregister op 16 maart 2021, 

zodat deze procedure, op de dag van de bestreden beslissing, nog steeds lopende was. De 

omzendbrief van 17 september 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 bepaalt 

uitdrukkelijk dat er niet kan worden overgegaan tot de uitvoering van een bevel om het grondgebied te 

verlaten jegens een persoon die een verklaring van wettelijke samenwoning heeft afgelegd in België 

totdat er een beslissing genomen wordt door de Ambtenaar van de burgerlijke stand betreffende de 

melding van deze verklaring in het bevolkingsregister.  

 

In de praktijk werd deze maatregel ingevoerd om te voorkomen dat een persoon naar zijn land van 

herkomst teruggestuurd zou worden tijdens het onderzoek dat uitgevoerd wordt door de Ambtenaar van 

de burgerlijke stand en de Procureur des Konings. Dit onderzoek wordt inderdaad uitgevoerd dankzij 

verschillende onderzoeksmaatregelen die noodzakelijkerwijs behoeven dat de persoon zich op het 

Belgisch grondgebied zou bevinden, onder andere een woonstcontrole en een verhoor bij de politie. 

Zonder de aanwezigheid van de vreemdeling op het Belgische grondgebied, kan de Procureur des 

Konings geen onderzoek uitvoeren en geen advies gunnen, en wordt de melding van de verklaring van 

wettelijke samenwoning in het bevolkingsregister geweigerd. Dit zou echter een flagrante inmenging zijn 

in het privé - en familieleven van de betrokkenen, reden waarom deze maatregel door de omzendbrief 

van 17 september 2013 ook werd ingevoerd.  

 

In huidige zaak, heeft verzoekster een verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd met haar 

partner, maar had zij, op de dag van de bestreden beslissing, nog geen definitieve beslissing gekregen 

betreffende de melding van deze verklaring in het bevolkingsregister. Zij moest bijgevolg onder de 

bescherming van de Omzendbrief van 17 september 2013 vallen aangezien haar verwijdering (en dus 

afwezigheid van het Belgisch grondgebied) een weigering zou geïmpliceerd hebben van de melding van 

haar verklaring van wettelijke samenwoning in het bevolkingsregister.  

 

Verder gaat de bestreden beslissing voorbij het feit dat verzoekster, om "haar situatie te regulariseren 

teneinde reglementair België binnen te komen" hiervoor eerst in de mogelijkheid moet zijn om een 

gezinsherenigingsaanvraag in te dienen. Echter, de territoriale bevoegde Belgische ambassade voor de 

indiening van een dergelijke aanvraag is Sofia, in Bulgarije (en niet het Consulaat in Tirana). Om haar 

gezinsherenigingsaanvraag in te dienen, moet zij dus het Bulgaars grondgebied kunnen betreden, wat 

momenteel niet mogelijk zou zijn, omwille van de Coronamaatregelen. Het is bijgevolg waarschijnlijk dat 

verzoekster en de Heer D. verschillende maanden gescheiden zullen moeten leven.  

 

Uiteindelijk is er geen argument of element van openbare orde die de verwijdering van verzoekster 

noodzakelijk zou maken : verzoekster vormt inderdaad geen enkel gevaar voor de openbare orde. De 

bestreden beslissing is dus niet noodzakelijk om één van de legitieme doelstellingen van artikel 8 EVRM 

na te streven.  

 

Deze situatie lijkt des te onevenrediger in de huidige gezondheidscontext, aangezien elke reis naar het 

buitenland sterk afgeraden wordt door de Belgische overheden, alle niet-essentiële reizen verboden zijn 

en het, in geval van een verwijdering van verzoekster naar Albanië, onmogelijk is te weten wanneer de 

belanghebbenden weer herenigd zullen worden, o.a. omwille van de steeds veranderende maatregelen.  

 

Et dient nogmaals aangeduid te worden dat het niet voldoende is om artikel 8 van het EVRM in de 

motivering te vermelden, maar dat het noodzakelijk is om concreet te analyseren of er inbreuk is op dit 

artikel om aan de vereisten van artikel 74/13 van de wet van 15 december 1980 te voldoen.  

 

De bestreden beslissing houdt een onevenredige inbreuk in op het gezins- en privéleven van verzoek-

ster en van haar partner, aangezien zij, door de tenuitvoerlegging van de maatregel, redelijkerwijs, in de 

nabije toekomst, niet in de mogelijkheid zullen zijn om samen te wonen en definitief herenigd te worden 
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op basis van een gezinshereniging. Het is vandaag onmogelijk om "de nodige tijd" van de scheiding in te 

schatten, onder andere omwille van het Coronavirus. De verwerende partij heeft geen evenwicht 

gezocht tussen het nagestreefde doel en de ernst van de schending van het recht op eerbiediging van 

het privé-en familieleven van verzoekende partij.  

 

De motivering van de bestreden maatregel laat duidelijk een gebrek aan een zorgvuldige analyse blijken 

voordat het bevel om het grondgebied te verlaten genomen werd, wat een flagrante schending uitmaakt 

van de bovengenoemde supranationale en nationale normen.  

 

De materiële motiveringsplicht voorziet dat de aangehaalde motivering volledig, correct en afdoende 

dient te zijn, wat in casu niet het geval is. Zo rept verwerende partij met geen woord over de identiteit 

van de partner van verzoekster en hun concrete liefdesrelatie, en over de concrete mogelijkheden die 

verzoekster heeft om legaal herenigd te worden met haar partner, gelet, o.a. op de steeds veranderende 

Coronavirusmaatregelen. Verzoekster kan de motieven van de bestreden beslissing dan ook niet 

begrijpen.  

 

De bestreden beslissing schendt bijgevolg de artikel 8 van het EVRM, artikel 7 van het Handvest, artikel 

5 van de Richtlijn 2008/115/EG, de artikelen 7, 62 en 74/13 van de wet van 15 december 1980, artikelen 

2 en 3 van de Wet van 19 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en 

de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder de verplichting beslissingen afdoende te 

motiveren, het zorgvuldigheidsbeginsel en de verplichting rekening te houden met alle elementen van 

het dossier.  

 

Tweede stuk : Schending van artikel 41 van het Handvest en van de beginselen van behoorlijk bestuur, 

onder andere de algemene beginselen van redelijkheid, van zorgvuldigheid en de verplichting rekening 

te houden met alle elementen van het dossier.  

 

Het hoorrecht  

 

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

 

"[…]  

 

Verder wordt het recht om gehoord te worden ook verankerd in het beginsel van behoorlijk bestuur 

«audi alteram partem».  

 

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

RvV, n°126.158 van 24 juni 2014).  

 

[…] 

Hieruit volgt dat de administratie de situatie van de betrokkene moet onderzoeken en hem in staat moet 

stellen zijn argumenten naar voren te brengen alvorens dat de maatregel genomen wordt. Dit geldt ook 

voor een bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

In casu, werd verzoekster niet verhoord voordat de bestreden maatregel genomen werd ondanks het feit 

dat zij ontegensprekelijk in België een privé-en gezinsleven heeft, wat ook bevestigd werd door de 

melding, in het bevolkingsregister, van de wettelijke samenwoning.  

 

Indien verwerende partij verzoekster om aanvullende informatie had gevraagd betreffende haar 

persoonlijke situatie, zou verwerende partij noodzakelijkerwijs een andere beslissing genomen hebben.  

 

De administratie zou inderdaad met name zijn geïnformeerd over:  

- Het feit dat verzoekster sinds 2016 een duurzame liefdesrelatie onderhoudt met een Turkse onderdaan 

die in België een verblijfstitel heeft, de Heer D., en het feit dat zij sinds enkele maanden samenwonen in 

België,  

- Het effectieve gezinsleven van verzoekster in België,  

- De redenen die rechtvaardigen dat het gezinsleven van de familie voortgezet zou worden in België,  

- Het feit dat verzoekster mogelijk grote moeilijkheden zal ondervinden om haar gezinsherenigings-

aanvraag in te dienen,  

- Het feit dat het koppel sinds 2020 grote moeilijkheden ondervindt om elkaar te zien, omwille van het 

Coronavirus,  
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- Enz.  

 

Hieruit volgt dat het besluitvormingsproces tot een ander resultaat had kunnen leiden indien verzoekster 

verhoord was geweest voor het nemen van de bestreden beslissing. Verwerende partij heeft echter 

geen concreet onderzoek uitgevoerd naar de concrete elementen van de zaak alvorens haar beslissing 

te nemen.  

 

Verwerende partij schendt bijgevolg artikel 41 van het Handvest en van de beginselen van behoorlijk 

bestuur, onder andere de algemene beginselen van redelijkheid, van zorgvuldigheid en de verplichting 

rekening te houden met alle elementen van het dossier.  

 

Derde stuk : Schending van artikel 7 en 74/13 van de wet van 15 december 1980 en van de beginselen 

van behoorlijk bestuur, onder andere de algemene beginselen van redelijkheid en van zorgvuldigheid  

 

Geen gebonden bevoegdheid  

 

Artikel 7 van de wet van 15 december 1980 bepaalt :  

 

[…] 

 

Deze bepaling werd gewijzigd door de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de wet van 15 

december 1980 en heeft de verplichting ingevoerd voor Dienst Vreemdelingenzaken om in bepaalde 

gevallen een bevel om het grondgebied te verlaten te nemen.  

 

In de parlementaire voorbereidende werkzaamheden van deze wet van 19 januari 2012 luidt het 

commentaar op artikel 5 dat deze nieuwe bepaling invoegt als volgt:  

 

"Artikel 6, § 1 van de richtlijn legt de lidstaten op om een terugkeerbesluit tegen elke onderdaan van een 

derde land uit te vaardigen die illegaal op het grondgebied verblijft. De eerste zin van het eerste lid van 

artikel 7 werd in die zin aangepast.  

Een dergelijke verplichting geldt uiteraard niet indien de effectieve terugkeer van de vreemdeling een 

schending met zich mee zou brengen van de artikelen 3 en 8 van het EVRM. De vreemdeling die het 

voorwerp uitmaakt van een verwijderingsmaatregel mag in geen geval verwijderd worden naar het land 

waar hij een reëel risico loopt om blootgesteld te worden aan een schending van het beginsel van non 

refoulement. Bij de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten wordt het beginsel van non-

refoulement, zoals voorzien in artikel 22 van het ontwerp, toegepast (...)".  

 

Uw Raad oordeelt trouwens :  

 

[…] (RvV, nr. 200 810 van 8 maart 2018).  

 

Aangezien het nemen van een bevel om het grondgebied te verlaten geen gebonden bevoegdheid is, 

had verwerende partij in casu rekening moeten houden met een eventuele schending van de grond-

rechten van verzoekster, en in het bijzonder haar recht tot eerbiediging van haar gezins- en familieleven.  

 

In de vorige stukken werd echter aangetoond dat het privé- en gezinsleven van verzoekster, onder 

andere beschermd door artikel 8 van het EVRM, niet geëerbiedigd werd, aangezien een terugkeer van 

verzoekster naar Albanië een onevenredige inbreuk zal inhouden op haar recht op privé- en 

gezinsleven. In dergelijke omstandigheden kon verwerende partij geen bevel om het grondgebied te 

verlaten nemen jegens verzoekster.  

 

Bijgevolg schendt verwerende partij artikelen 7 en 74/13 van de wet van 15 december 1980 en de 

beginselen van behoorlijk bestuur, onder andere de algemene beginselen van redelijkheid en van 

zorgvuldigheid.” 

 

2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 en artikel 62, §2 van de Vreemdelingenwet 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 
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21 juni 2004, nr. 132.710). De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing in casu is voorzien van een 

feitelijke en juridische motivering. Zo wordt, onder verwijzing naar artikel 7, eerste lid, 2° van de 

Vreemdelingenwet, gesteld dat verzoekster een bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgeleverd 

omdat het regelmatig verblijf is verstreken. Er wordt aangegeven dat volgens het overgemaakte 

paspoort blijkt dat verzoekster recht had op een verblijf van negentig dagen, vanaf 4 oktober 2020, d.i. 

de datum van binnenkomst. In tegenstelling tot wat verzoekster voorhoudt, wordt in de bestreden 

beslissing verder wel degelijk gemotiveerd aangaande de individuele omstandigheden van haar zaak. 

Zo wordt er gemotiveerd in het licht van artikel 8 van het EVRM en in het licht van de elementen die zijn 

opgesomd in artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet. Hierbij wordt duidelijk aandacht besteed aan 

verzoeksters relatie met haar partner. De formele motiveringsplicht reikt niet zo ver als zou verweerder 

de identiteit van de partner, de duurtijd van de relatie en hun toekomstplannen moeten vermelden. 

Verzoekster toont niet aan dat de motieven van de bestreden beslissing niet zouden voldoen aan de 

vereisten van de formele motiveringsplicht.  

 

2.3. Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht houdt 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. 

 

Het redelijkheidsbeginsel staat 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). 

 

2.4. Het bevel om het grondgebied te verlaten werd afgeleverd op grond van artikel 7, eerste lid, 2° van 

de Vreemdelingenwet, omdat uit verzoeksters paspoort blijkt dat zij de maximale verblijfstermijn van 

negentig dagen heeft overschreden. Verzoekster betwist deze vaststelling niet. Dit motief blijft derhalve 

overeind.  

 

2.5. Kernpunt van verzoeksters betoog is dat verweerder onvoldoende rekening heeft gehouden met de 

elementen van haar zaak, waarbij zij in het bijzonder wijst op het gezinsleven met haar partner. Zij wijst 

verweerder op zijn verplichtingen in het licht van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet en artikel 8 van 

het EVRM. Het familie- en privéleven dat is opgenomen in voormelde bepaling omvat het recht van het 

individu om relaties aan te gaan en te ontwikkelen met de medemensen, aldus verzoekster. Ze stelt dat 

het geen twijfel lijdt dat ze een privé- en gezinsleven heeft in België. 

 

2.6. 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.” 

 

2.7. Voormelde wetsbepaling verplicht verweerder aldus rekening te houden met de individuele 

omstandigheden van verzoekster, wat tevens een onderzoek van het gezinsleven in de zin van artikel 8 

van het EVRM veronderstelt. In de bestreden beslissing zijn volgende overwegingen aangaande 

verzoeksters gezinsleven terug te vinden:  

- het gegeven dat verzoekster en haar partner samenwonen en dat er een ontvangstbewijs van een 

verklaring van wettelijke samenwoning werd opgesteld, geeft verzoekster niet automatisch recht op 

verblijf; 

- verzoekster en haar partner worden slechts voor een tijdelijke duur, met name de nodige tijd om haar 

situatie te regulariseren teneinde reglementair België binnen te komen, van elkaar gescheiden;  

- een tijdelijke scheiding, om op een later tijdstip legaal naar België terug te keren, staat niet in dispro-

portionaliteit ten aanzien van het recht op een gezinsleven.  

 

2.8. De Raad neemt akte van verzoeksters uitgebreid theoretisch betoog aangaande artikel 8 van het 

EVRM. Hiermee toont zij evenwel geen concrete schending van deze verdragsbepaling aan. Verzoek-

ster gaat verder uitvoerig in op de feitelijkheden van haar partnerrelatie, waarbij zij benadrukt dat zij 

elkaar reeds sinds oktober 2016 kennen, dat zij elkaar doorheen de jaren hebben ontmoet in verschil-

lende landen, dat zij sinds oktober 2020 samen in een huis wonen, dat zij een duurzame liefdesrelatie 

onderhouden en dat hun verklaring van wettelijke samenwoning op 16 maart 2021 werd geregistreerd. 

Zij voegt ook het overtuigingsstuk 11 toe aan haar verzoekschrift, waarmee zij het duurzame karakter 

van haar relatie wenst aan te tonen. Losstaand van de vaststelling dat hij geen rekening vermag te 

houden met stukken die voor het eerst bij het verzoekschrift worden gevoegd, wijst de Raad er alleszins 
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op dat verweerder als dusdanig niet betwist dat verzoeker een beschermenswaardig gezinsleven 

onderhoudt met haar partner. Waar verzoekster bekritiseert dat verweerder de identiteitsgegevens van 

haar partner niet heeft vermeld, evenals de duurtijd van de relatie en haar toekomstplannen, ziet de 

Raad niet in waarom een belangenafweging in het licht van artikel 8 van het EVRM zou vereisen dat 

deze gegevens uitdrukkelijk worden opgenomen in de bestreden beslissing.  

 

2.9. Wat betreft de concrete overwegingen in het bevel om het grondgebied te verlaten, toont 

verzoekster niet aan dat verweerder ten onrechte heeft gesteld dat haar relatie en haar samenwoning 

niet automatisch een recht op verblijf impliceren. Verzoekster verwijst naar de omzendbrief van 17 

september 2013 betreffende de gegevensuitwisseling tussen 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, doch de Raad wijst erop dat 

deze omzendbrief louter impliceert dat een afgeleverd bevel wordt opgeschort en niet gedwongen ten 

uitvoer zal worden gelegd gedurende de behandeling van een onderzoek naar de wettelijke samen-

woning. Nergens in deze omzendbrief kan worden gelezen dat dergelijk onderzoek de afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten zou verhinderen. Verder merkt de Raad op dat de ambtenaar van 

de burgerlijke stand op 16 maart 2021 is overgegaan tot de registratie van de wettelijke samenwoning. 

Het blijkt niet dat verzoekster ondertussen op een gedwongen wijze van het grondgebied werd 

verwijderd. Verzoeksters bezorgdheid dat een verwijdering van het grondgebied zou resulteren in een 

weigering van de verklaring van wettelijke samenwoning is derhalve achterhaald.  

 

2.10. In de bestreden beslissing werd verder op pertinente wijze vastgesteld dat verzoekster geen 

absoluut verbod krijgt om op het Belgisch grondgebied te verblijven. In casu werd enkel vastgesteld dat 

verzoekster, die is vrijgesteld van de visumplicht, langer in België verblijft dan de toegestane negentig 

dagen. Zoals in de bestreden beslissing werd aangegeven, staat het verzoekster vrij haar situatie te 

regulariseren teneinde op reguliere wijze België opnieuw binnen te komen. Zoals hierboven werd 

aangegeven, werd verzoeksters verklaring van wettelijke samenwoning ondertussen overgeschreven in 

het bevolkingsregister. Het staat haar dan ook vrij een aanvraag tot gezinshereniging in te dienen. Waar 

zij erop wijst dat zij zich als Albanese onderdaan, voor het indienen een aanvraag tot gezinshereniging, 

dient te richten tot de Belgische ambassade in Bulgarije, toont verzoekster niet concreet aan waarom dit 

niet mogelijk zou zijn. Verzoekster verwijst naar de coronamaatregelen die het onmogelijk zouden 

maken om het Bulgaarse grondgebied te betreden, doch zij toont dit niet concreet aan. Zij brengt geen 

bewijs aan waaruit blijkt dat het voor Albanese onderdanen onmogelijk is om het Bulgaarse grondgebied 

te betreden om een aanvraag in te dienen bij de Belgische ambassade, zij het eventueel mits 

voorlegging van een negatief testresultaat of het naleven van een quarantaineperiode. Het volstaat niet 

om zonder meer naar de coronapandemie te verwijzen, zonder ook daadwerkelijk aan te tonen dat zij 

hierdoor in de onmogelijkheid verkeert om te reizen. Dat de coronamaatregelen steeds onderhevig zijn 

aan veranderingen, verandert niets aan het feit dat verzoekster niet aantoont dat het voor haar, onder 

de geldende coronamaatregelen, onmogelijk is om zich te richten tot de Belgische ambassade in 

Bulgarije. De Raad benadrukt dat verzoekster niet onderhevig is aan de visumverplichting. Zij kan er 

derhalve voor opteren om in het buitenland een aanvraag tot gezinshereniging in te dienen en in 

afwachting van het resultaat kan ze, op legale wijze, België betreden voor een kort verblijf. Hierbij kan er 

nog op worden gewezen dat verzoekster – dit blijkt uit overtuigingsstuk 8 bij het verzoekschrift – op 1 

oktober 2020 een attest heeft verkregen van de Belgische ambassade in Bulgarije, teneinde naar België 

te kunnen reizen om haar partner te bezoeken. Aldus werd het verzoekster, ondanks de geldende 

coronamaatregelen, mogelijk gemaakt om haar partner te zien. Het staat verzoekster bovendien vrij om 

alhier een aanvraag tot gezinshereniging in te dienen, op grond van artikel 10 juncto artikel 12bis, §1, 

tweede lid, 3°, van de Vreemdelingenwet. Gelet op bovenstaande blijkt niet dat verzoekster 

verschillende maanden gescheiden zal moeten leven van haar partner. Verzoekster toont dan ook niet 

aan dat de door verweerder gedane afweging in het licht van artikel 8 van het EVRM, die zoals zij zelf 

stelt in haar verzoekschrift er in wezen op neerkomt dat zij kan terugkeren naar Albanië zonder dat dit 

een onevenredige inbreuk zou veroorzaken op haar recht op een gezins- en privéleven aangezien de 

scheiding van haar partner noodzakelijkerwijs van korte duur zal zijn, strijdig is met voormelde verdrags-

bepaling. Alleszins toont verzoekster ook niet aan dat de organisatie van haar gezinsleven een 

eventuele scheiding van enkele maanden onoverkomelijk maakt. Uit haar feitenrelaas blijkt dat verzoek-

ster en haar partner in het verleden ook gedurende bepaalde periodes gescheiden hebben geleefd. 

Bovendien blijkt ook dat verzoeksters partner haar in het verleden reeds enkele keren is komen 

bezoeken in Albanië. Ten slotte zijn er ook nog de moderne communicatiemiddelen die toelaten om 

contact met elkaar te houden wanneer verzoekster en haar partner gescheiden leven.   
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2.11. Waar verzoekster benadrukt dat er geen argumenten van openbare orde voorhanden zijn, wijst de 

Raad erop dat het geenszins zo is dat artikel 8 van het EVRM enkel toelaat om een bevel om het 

grondgebied te verlaten te geven indien er sprake is van argumenten van openbare orde.   

 

2.12. Gelet op bovenstaande elementen, toont verzoekster niet aan dat de bestreden beslissing een 

schending inhoudt van artikel 8 van het EVRM of van artikel 7 van het Handvest.  

 

2.13. Wat betreft de aangevoerde schending van artikel 41 van het Handvest van de Grondrechten van 

de Europese Unie, dient te worden opgemerkt dat deze bepaling zich uitsluitend richt tot de instellingen, 

organen en instanties van de Unie. Verzoekster kan zich hierop dan ook niet dienstig beroepen. Wel kan 

verzoekster zich beroepen op het hoorrecht, als onderdeel van het Europees beginsel van de rechten 

van verdediging. Hierbij dient er wel op te worden gewezen dat luidens vaste rechtspraak van het Hof 

van Justitie een schending van de rechten van de verdediging, in het bijzonder het recht om te worden 

gehoord, naar Unierecht pas leidt tot nietigverklaring van het na afloop van de administratieve procedure 

genomen besluit wanneer deze procedure zonder deze onregelmatigheid een andere afloop had 

kunnen hebben (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., § 38, met verwijzing naar de 

arresten van 14 februari 1990, Frankrijk/Commissie, C 301/87, Jurispr. blz. I 307, § 31; 5 oktober 2000, 

Duitsland/Commissie, C 288/96, Jurispr. blz. I 8237, § 101; 1 oktober 2009, Foshan Shunde Yongjian 

Housewares & Hardware/Raad, C 141/08 P, Jurispr. blz. I 9147, § 94, en 6 september 2012, 

Storck/BHIM, C 96/11 P, § 80). Hieruit volgt dat niet elke onregelmatigheid bij de uitoefening van het 

hoorrecht tijdens een administratieve procedure een schending van het hoorrecht oplevert. Voorts is niet 

elk verzuim om het hoorrecht te eerbiedigen zodanig dat dit stelselmatig leidt tot de onrechtmatigheid 

van het genomen besluit (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., § 39).  

 

2.14. Verzoekster verwijst naar haar gezinsleven met haar partner, doch blijkens de bestreden 

beslissing was verweerder hiervan op de hoogte, betwist hij dit niet en heeft hij het betrokken bij de 

totstandkoming van de bestreden beslissing. Er blijkt niet dat verzoekster bij een gehoor door de 

verwerende partij nog bijkomende elementen in dit verband had kunnen aandragen, die een invloed 

zouden hebben kunnen gehad op de totstandkoming van de bestreden beslissing. Waar verzoekster 

verwijst naar “redenen die rechtvaardigen dat het gezinsleven van de familie voortgezet zou worden in 

België” worden deze niet nader uiteengezet. Alleszins verwijst de Raad naar de bespreking van de 

aangevoerde schending van artikel 8 van het EVRM. Wat betreft de coronapandemie – waarvan 

verweerder, ook zonder verzoekster te horen, redelijkerwijs op de hoogte is – volstaat het louter 

poneren dat ze hierdoor moeilijkheden zal ondervinden om een gezinsherenigingsaanvraag in te dienen 

en om elkaar nog te zien, niet om de bestreden beslissing aan het wankelen te brengen. Zoals 

hierboven reeds werd gesteld, toont verzoekster niet aan dat de coronamaatregelen haar in casu zullen 

verhinderen om de mogelijkheden te benutten om alsnog haar verblijfssituatie op duurzame wijze te 

regelen. Een schending van het hoorrecht blijkt dan ook niet.  

 

2.15. Wat betreft de aangevoerde schending van artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn: deze bepaling werd 

omgezet in de Belgische rechtsorde, middels artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet. Verzoekster toont 

niet aan dat deze omzetting niet correct of onvolledig is geschied. Verzoekster kan zich derhalve niet 

rechtstreeks beroepen op de voormelde bepaling van de richtlijn. Dit onderdeel van het middel is 

onontvankelijk.  

 

2.16. Waar verzoekster in fine van haar verzoekschrift nog een uitgebreid betoog uiteenzet aangaande 

de gebonden bevoegdheid, wijst de Raad erop dat nergens in de bestreden beslissing wordt voorge-

houden als zou er in casu sprake zijn van een gebonden bevoegdheid die verweerder zou vrijstellen van 

een onderzoek naar verzoeksters grondrechten. Zoals hierboven reeds uiteengezet, heeft verweerder 

artikel 8 van het EVRM betrokken in zijn motivering van de bestreden beslissing alsook gemotiveerd in 

het licht van de elementen die zijn opgenomen in artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet. Verzoekster 

heeft niet aangetoond dat dit onderzoek incorrect, kennelijk onredelijk of onzorgvuldig zou zijn gebeurd.  

 

Het enig middel is, in zoverre ontvankelijk, ongegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel aangevoerd dat kan leiden tot de nietigverklaring van 

de bestreden beslissing. 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 Vreemdelingen-

betwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, 
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samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak te worden 

gedaan 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 zeventien juni tweeduizend eenentwintig 

door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 


