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 nr. 260 217 van 6 september 2021 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  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 Braziliaanse nationaliteit te zijn, op 3 juni 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 21 april 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 8 juni 2021 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 8 juli 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 juli 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. CALMEYN, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat M. VAN WYMERSCH, die loco advocaten D. MATRAY en S. VAN ROMPAEY verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 21 april 2021 wordt ten aanzien van verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten (Bijlage 13) 

genomen. Het betreft de bestreden beslissing: 

 

“De heer / mevrouw : 

naam en voornaam: BDSR, D.  

geboortedatum: (…)1994  

geboorteplaats: santa rosa de goias  

nationaliteit: Brazilië 
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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 die houder is van een door één der Lidstaten afgegeven verblijfstitel, die langer in het 

Rijk verblijft dan de maximale duur van 90 dagen op een periode van 180 dagen voorzien in artikel 21, § 

1, Uitvoeringsovereenkomst van Schengen of er niet in slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet 

overschreden werd; 

 

Uit de verklaring op eer blijkt dat betrokkene hier verbleven heeft van 09/09/2020 tot 16/01/2021 en hier 

sinds 16/03/2021 opnieuw verblijft. Het gaat hier telkens om een kort verblijf. 

Betrokkene heeft de 90 dagen op 180 dagen niet gerespecteerd: 

-aangezien de laatste binnenkomstdatum werd geregistreerd op 16/03/2021 start de referentieperiode 

van 180 dagen op 18/09/2020. 

-betrokkene heeft hier 121 dagen verbleven van 18/09/2020 tot 16/01/2021, zodoende bad hij bij 

binnenkomst op 16/03/2021 geen recht meer op verblijf. 

 

Bovendien geeft het feit dat betrokkene hier bij zijn partner verblijft hem niet automatisch recht op 

verblijf. Het feit dat betrokkene gescheiden wordt van zijn partner is van tijdelijke duur: de nodige tijd om 

zijn 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 ark 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 ais 

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

vreemdelingenwet naast zich neer te leggen.*1 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. Verzoeker voert in een eerste middel de schending aan van artikel 7, 2° van de Vreemdelingenwet. 

In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van het recht op samenleven met een partner. 

De middelen luiden als volgt: 

 

“Eerste middel 

Schending van artikel 7, 2° van de Wet van 15 december 1980 

Doordat de Dienst Vreemdelingenzaken stelt dat Betrokkene heeft de 90 dagen op 180 dagen niet 

gerespecteerd: 
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- aangezien de laatste binnenkomstdatum werd geregistreerd op 16.0.2021 start de referentieperiode 

van 180 dagen op 18.09.2020. 

- betrokkene heeft hier 121 dagen verbleven van 18/09/2021 tot 16/01/2021, zodoende had hij bij 

binnenkomst op 16/03/2021 geen recht meer op verblijf. 

Verweerder gaat volledig voorbij aan het statuut van verzoeker. Terwijl artikel 1 van de wet van 19 

februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen dat 

stelt dat: “Elke vreemdeling die op het grondgebied van het Koninkrijk een zelfstandige beroepsactiviteit 

uitoefent hetzij als fysiek persoon hetzij binnen een vereniging of een vennootschap naar rechte of in 

feite, moet in het bezit zijn van een beroepskaart."  

 

Verweerder gaat evenwel voorbij aan het bepaalde in artikel 2 van deze wet: “De Koning kan bepaalde 

categorieën van vreemdelingen die Hij vaststelt, vrijstellen van de verplichting bepaald in artikel 1, hetzij 

wegens de aard van het beroep, hetzij wegens de aard van het recht tot verblijf, hetzij wegens de 

uitvoering van internationale verdragen of wegens het bestaan van een maatregel van wederkerigheid, 

hetzij wegens de hoedanigheid van vluchteling of staatloze van buitenlandse onderdanen die de 

toelating hebben verkregen om in het Rijk te verbleven of er zich te vestigen. Deze vrijstellingen worden 

verleend bij in de Ministerraad overlegd besluit." 

 

Artikel 1, 6° van het Koninklijk Besluit tot vrijstelling van bepaalde categorieën van vreemdelingen van 

de verplichting houder te zijn van een beroepskaart voor de uitoefening van een zelfstandige 

beroepsactiviteit van 3 februari 2003 luidt als volgt:  

 

“Zijn vrijgesteld van de verplichting houder te zijn van een beroepskaart om in België een zelfstandige 

beroepsactiviteit uit te oefenen: 

1°[....] 

2°[...] 

3° […] 

4° […] 

5°[... ] 

6° de vreemdelingen die in België zakenreizen ondernemen, voor zover de duur van het verblijf, nodig 

voor deze zakenreis, geen drie opeenvolgende maanden overschrijdt; onder zakenreis dient verstaan te 

worden: de verplaatsingen gedaan in België door vreemdelingen, voor eigen rekening of voor rekening 

van hun vennootschap en die hier geen hoofdverblijfsplaats hebben met als doel professionele partners 

te bezoeken, professionele contacten te onderzoeken en te ontwikkelen, onderhandelen over en 

afsluiten van contracten, deel te nemen aan salons, beurzen en tentoonstellingen om er hun producten 

voor te stellen en te verkopen, of nog deel te nemen aan de raden van bestuur of algemene 

vergaderingen van vennootschappen; [... ] 

 

Dat de motivering van de beslissing onjuist en minstens ongenuanceerd is. Dat het middel bijgevolg 

ernstig is. 

 

Tweede middel 

 

Schending van het recht op samenleven met een partner. 

Verzoeker woont samen met zijn vriendin met Belgische nationaliteit en eveneens van Braziliaanse 

origine. Verweerder stelt het volgende : (…). Zoals aangehaald in het eerste middel en zoals 

aangehaald in het feitenrelaas kan men moeilijk stellen dat verzoeker alle rechtsregels naast zich 

neerlegt.” 

 

2.2. De bestreden beslissing is genomen in toepassing van artikel 7, eerste lid, 2° van de 

Vreemdelingenwet: 

 

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

gemachtigde 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, een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde 

termijn te verlaten afgeven of moet de minister of zijn gemachtigde in de in 1°, 2°, 5°, 11° of 12° 

bedoelde gevallen een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven: 

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

slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd.” 
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Wanneer de vreemdeling die houder is van een door één der Lidstaten afgegeven verblijfstitel, in casu 

Portugal, die langer in het Rijk verblijft dan de maximale duur van 90 dagen op een periode van 180 

dagen voorzien in artikel 21, § 1 van de Uitvoeringsovereenkomst van Schengen of er niet in slaagt het 

bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd, wordt een bevel om het grondgebied te 

verlaten afgeleverd. 

 

Verzoeker toont niet aan dat hij is gemachtigd of toegelaten tot een verblijf van meer dan drie maanden 

of om zich te vestigen in België en evenmin dat hij de maximale duur van 90 dagen op een periode van 

180 dagen niet overschreden heeft. Uit de verklaring op eer blijkt dat verzoeker op Belgisch 

grondgebied verbleven heeft van 9 september 2020 tot 16 januari 2021 en sinds 16 maart 2021 opnieuw 

in België verblijft. Het gaat telkens om een kort verblijf. Aangezien de laatste binnenkomstdatum werd 

geregistreerd op 16 maart 2021 start de referentieperiode van 180 dagen op 18 september 2020. 

Verzoeker heeft 121 dagen op Belgisch grondgebied verbleven van 18 september 2020 tot 16 januari 

2021, zodoende dat hij bij binnenkomst op 16 maart 2021 geen recht meer heeft op verblijf. Verzoeker 

heeft de termijn van 90 dagen op 180 dagen niet gerespecteerd. 

 

In het verzoekschrift wordt geciteerd uit de artikelen 1 en 2 van de wet betreffende de uitoefening van de 

zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen en artikel 1, 6° van het KB tot vrijstelling van 

bepaalde categorieën van vreemdelingen van de verplichting houder te zijn van een beroepskaart voor 

de uitoefening van hun zelfstandige beroepsactiviteit van 3 februari 2003. Verzoeker laat na aan te 

tonen dat voormelde wetgeving op hem van toepassing is. Indien zijn professionele leven zich in België 

afspeelt, ondanks de in- en uitreisdata van verzoeker en zijn domicilie in Portugal, stond het verzoeker 

vrij een beroepskaart aan te vragen, wat hij naar eigen zeggen enkel recent heeft gedaan (de aanvraag 

is ongedateerd). De oprichtingsakte van de vennootschap C.S. waar hij medebestuurder is dateert 

reeds van 31 januari 2020. Verzoeker had eerder stappen kunnen ondernemen om zijn professionele 

aanwezigheid in België te regulariseren.  

 

Verzoeker legt ter zitting een “nota met opmerkingen” van 28 juli 2021 neer waarin hij stelt: “intussen 

heeft verzoeker via de Belgische Ambassade in Lissabon een Belgische arbeidskaart aangevraagd.” Hij 

heeft deze aanvraag bijgevoegd. De Raad wijst erop dat noch in de Vreemdelingenwet noch in het 

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

Vreemdelingenbetwistingen wordt voorzien dat door een verzoeker in het kader van de 

annulatieprocedure een “nota met opmerkingen” kan worden neergelegd. De niet door de regelgeving 

voorziene procedurestukken worden uit de debatten geweerd. 

 

In de beslissing wordt met betrekking tot verzoekers relatie gemotiveerd: 

 

“Bovendien geeft het feit dat betrokkene hier bij zijn partner verblijft hem niet automatisch recht op 

verblijf. Het feit dat betrokkene gescheiden wordt van zijn partner is van tijdelijke duur: de nodige tijd om 

zijn 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 ark 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 ais een vrijgeleide kan beschouwd worden dat 

betrokkene(n) zou toelaten de bepalingen van de vreemdelingenwet naast zich neer te leggen.*1 

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 bestreden beslissing blijkt dat verweerder de relatie van verzoeker met zijn partner in overweging 

heeft genomen. Uit de bespreking van het eerste middel blijkt dat verzoeker niet aantoont dat 

verweerder op kennelijk onredelijke wijze heeft vastgesteld “Betrokkene heeft de 90 dagen op 180 

dagen niet gerespecteerd” en verzoeker er niet in is geslaagd aannemelijk te maken dat hij een 

Belgische arbeidskaart heeft. Verzoeker kan dus niet worden gevolgd in zijn betoog “Zoals aangehaald 
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in het eerste middel en zoals aangehaald in het feitenrelaas kan men moeilijk stellen dat verzoeker alle 

rechtsregels naast zich neerlegt.” Bovendien betwist verzoeker volgend motief niet: “Bovendien geeft 

het feit dat betrokkene hier bij zijn partner verblijft hem niet automatisch recht op verblijf. Het feit dat 

betrokkene gescheiden wordt van zijn partner is van tijdelijke duur: de nodige tijd om zijn situatie te 

regulariseren teneinde reglementair België binnen te komen.” 

 

De twee middelen zijn 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 zes september tweeduizend eenentwintig 

door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 

 

 

 

 

 


