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 nr. 135 741 van 22 december 2014 

in de zaak RvV X/ II 

 

 

 In zake: 1. X 

2. X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIDE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Tunesische nationaliteit te zijn en X, die verklaart van 

Kazachse nationaliteit te zijn, op 15 november 2013 hebben ingediend om de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 17 oktober 2013tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten - asielzoeker (bijlagen 13quinquies). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 7 januari 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 30 januari 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat E. BARBIEUX loco advocaat B. 

SOENEN en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekers dienden op 19 augustus 2013 een tweede asielaanvraag in. 

 

1.2. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen nam op 10 oktober 2013 

beslissingen houdende weigering van inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag. 

Verzoekers stelden tegen deze beslissingen een beroep in bij de Raad dat bij arrest van 28 november 

2014 werd verworpen (RvV 28 november 2014, nr. 134 294). 
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1.3. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding (hierna: de staatssecretaris) trof op 17 oktober 2013 beslissingen tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlagen 13quinquies). Verzoekers werden hiervan 

diezelfde dag per aangetekend schrijven in kennis gesteld. 

 

Dit vormen de bestreden beslissingen waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

Ten aanzien van eerste verzoeker: 

 

“In uitvoering van artikel 75, § 2 / artikel 81 en artikel 75, § 2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 

1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen, wordt aan de heer, die verklaart te heten (1), 

naam : M.(…) 

voornaam : M.(…) 

geboortedatum : (…) 

geboorteplaats : (…) 

nationaliteit : Tunesië 

het bevel gegeven om 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. 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

Op 10/10/2013 werd door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een 

beslissing van weigering van inoverwegingname van de asielaanvraag genomen. 

Betrokkene bevindt zich in het geval van artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen : hij verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van deze wet vereiste 

documenten, inderdaad, betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort met geldig visum. 

Artikel 74/14 van de wet van 15 december 1980 

§ 1. De beslissing tot verwijdering bepaalt een termijn van dertig dagen om het grondgebied te verlaten. 

Voor de onderdaan van een derde land die overeenkomstig artikel 6 niet gemachtigd is om langer dan 

drie maanden in het Rijk te verblijven, wordt een termijn van zeven tot dertig dagen toegekend. 

De onderdaan van een derde land heeft niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing 

tot verwijdering gevolg gegeven, inderdaad, aangezien betrokkene al op 17/06/2013 een bevel om het 

grondgebied te verlaten betekend kreeg, maar hieraan geen gevolg gaf, wordt de termijn van het 

huidige bevel om het grondgebied te verlaten bepaald op 7 (zeven) dagen. 

In uitvoering van artikel 7, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan de betrokkene 

bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 7 (zeven) dagen.” 

 

Ten aanzien van tweede verzoekster: 

 

“In uitvoering van artikel 75, § 2 / artikel 81 en artikel 75, § 2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 

1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen, wordt aan mevrouw, 

naam : G.(…) 

voornaam : R.(…) D.(…) 

geboortedatum : (…) 

geboorteplaats : (…)  

nationaliteit : Kazachstan 

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

die het Schengenacquis ten voile toepassen(2), tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist 

zijn om er zich naar toe te begeven. 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

Op 10/10/2013 werd door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een 

beslissing van weigering van inoverwegingname van de asielaanvraag genomen. 

Betrokkene bevindt zich in het geval van artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen : hij verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van deze wet vereiste 

documenten, inderdaad, betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort met geldig visum. 

Artikel 74/14 van de wet van 15 december 1980 
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§ 1. De beslissing tot verwijdering bepaalt een termijn van dertig dagen om het grondgebied te verlaten. 

Voor de onderdaan van een derde land die overeenkomstig artikel 6 niet gemachtigd is om langer dan 

drie maanden in het Rijk te verblijven, wordt een termijn van zeven tot dertig dagen toegekend. 

De onderdaan van een derde land heeft niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing 

tot verwijdering gevolg gegeven, inderdaad, aangezien betrokkene al op 03/05/2013 een bevel om het 

grondgebied te verlaten betekend kreeg, maar hieraan geen gevolg gaf, wordt de termijn van het 

huidige bevel om het grondgebied te verlaten bepaald op 1 (zeven) dagen. 

In uitvoering van artikel 7, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan de betrokkene 

bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 7 (zeven) dagen.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoekers werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste van verzoekers 

te leggen. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1. In haar nota met opmerkingen werpt de verwerende partij een exceptie op van niet-ontvankelijkheid 

van het beroep wegens het gebrek aan het rechtens vereiste belang in hoofde van de verzoekende 

partijen. De verwerende partij stelt dat de gemachtigde van de staatssecretaris bij het nemen van de 

bestreden beslissingen, die gestoeld zijn op artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet), niet beschikt over een discretionaire bevoegdheid en dat 

het om herhaalde bevelen gaat omdat aan verzoekers reeds eerder bevelen werden betekend. 

 

3.2. De Raad wijst erop dat verzoekers in hun middel de schending aanvoeren van artikel 8 van het 

Europees Verdrag tot Bescherming van 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). Het EVRM primeert op de vreemdelingenwet waardoor de Raad, ondanks de vaststelling dat 

het bestuur over een gebonden bevoegdheid beschikt of dat er ten aanzien van verzoekers reeds 

eerder bevelen werden getroffen, de gegrondheid dient te onderzoeken van de middelen die gestoeld 

zijn op een schending van hogere verdragsbepalingen. Artikel 13 van het EVRM vereist immers een 

intern beroep waarbij de inhoud van de grief die gebaseerd is op een artikel uit het EVRM kan worden 

onderzocht en waarbij passend rechtsherstel kan worden verleend, ook al beschikken de staten over 

een zekere beoordelingsmarge voor wat de manier betreft waarop ze de verplichtingen nakomen die 

hen door deze bepaling worden opgelegd (EHRM 11 juli 2000, Jabari/ Turkije, § 48; EHRM 21 januari 

2011, M.S.S./België en Griekenland, § 291). 

 

3.3. De verwerende partij stelt in haar exceptie dat de aangevoerde schendingen van het EVRM 

geenszins kunnen worden aangenomen en loopt daarmee vooruit op het onderzoek van deze middelen 

door de Raad. 

 

3.4. Gelet op de bijzondere situatie van verzoekers kan niet zonder meer worden gesteld dat zij geen 

belang zouden hebben bij de nietigverklaring van de bestreden beslissingen, waardoor de exceptie van 

het ontbreken van het rechtens vereiste belang dient te worden verworpen. 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1. Verzoekers voeren onder andere in een enig middel de schending aan van artikel 8 van het EVRM 

en van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet. Verzoekers stellen in hun middel het volgende: 

 

“Daarnaast luidt artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, die bij iedere verwijderingsbeslissing 

toepassing vindt: 

"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." 
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Uit deze twee bepalingen blijkt expliciet dat de Dienst Vreemdelingenzaken bij het afleveren van een 

bevel om het grondgebied te verlaten rekening MOET houden met het gezins- en familieleven van de 

betrokkenen. 

Een mogelijke schending van artikel 8 E.V.R.M. dient aldus onderzocht te worden en het feit dat dit 

onderzoek gebeurd is, dient te blijken uit de uitwijzingsbeslissing. 

De zogenaamde gebonden bevoegdheid die voortvloeit uit artikel 7 van de Vreemdelingenwet ontslaat 

de Dienst Vreemdelingenzaken er niet van om rekening te houden met internationale verdragen, zoals 

het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. 

Bij het afleveren van een verwijderingsmaatregel dient aldus rekening gehouden te worden met een 

aantal fundamentele rechten, zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. 

Artikel 8 E.V.R.M. gebiedt de lidstaten respect te hebben voor het gezins- en familieleven. 

De verzoekende partijen zijn gehuwd. De eerste verzoekende partij is van Tunesische nationaliteit. De 

tweede verzoekende partij is van Kazachse nationaliteit. De eerste verzoekende partij is in de praktische 

onmogelijkheid zich te vestigen in Kazachstan. De tweede verzoekende partij is in de praktische 

onmogelijkheid om zich te vestigen in Tunesië. 

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft in de bestreden beslissingen geen enkele rekening gehouden met 

de moeilijkheden waarin de. verzoekende partijen verkeren teneinde hun recht op gezins- en 

familieleven uit te oefenen. 

België, het land van hun huidige verblijfplaats en het land alwaar zij gehuwd zijn, is het enige land 

alwaar de verzoekende partijen hun recht op gezins- en familieleven, gegarandeerd door artikel 8 

E.V.R.M., kunnen uitoefenen. 

Indien de verzoekende partijen op een gedwongen wijze worden gerepatrieerd naar hun land van 

herkomst, aldus de eerste verzoekende partij naar Tunesië en de tweede verzoekende partij naar 

Kazachstan, zullen zij voor onbepaalde tijd gescheiden worden en zal het onzeker zijn of zij in de 

toekomst opnieuw herenigd zullen kunnen worden. 

De Dienst Vreemdelingenzaken levert een bevel om het grondgebied te verlaten af, zonder dat rekening 

wordt gehouden met de persoonlijke specifieke situatie van de verzoekende partijen. 

Ondanks het feit dat de Dienst Vreemdelingenzaken verplicht is een afweging te maken tussen de het 

recht op gezins- en familieleven, zoals gegarandeerd in artikel 8 E.V.R.M. ('onverminderd meer 

voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag../) in en de noodzaak een bevel af te leveren, 

heeft de Dienst Vreemdelingenzaken dit nagelaten. 

Bij het onderzoek naar de specifieke omstandigheden dient de Dienst Vreemdelingenzaken het 

evenredigheidsbeginsel indachtig te zijn. 

Staan de gevolgen van de afgeleverde bevelen - de ongemakken, de onzekerheid, het niet kunnen 

uitoefenen van hun recht op gezins- en familieleven - in verhouding tot het beoogde doel?” 

 

4.2. Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

 

“1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit 

recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang 

van ’s lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming 

van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de 

goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Het begrip ‘gezinsleven’ in het voormeld artikel 8, eerste lid van het EVRM is een autonoom begrip dat 

onafhankelijk van het nationaal recht dient te worden geïnterpreteerd. Om zich dienstig te kunnen 

beroepen op artikel 8 van het EVRM dienen verzoekers te vallen onder het toepassingsgebied van 

artikel 8, eerste lid van het EVRM. Er moet in casu nagegaan worden of er daadwerkelijk sprake is van 

een familie- of gezinsleven in de betekenis van artikel 8 van het EVRM (EHRM, Gül t. Zwitserland, 19 

februari 1996, 22 EHRR 228, 29). De vreemdeling dient in zijn aanvraag ten aanzien van het bestuur en 

ten laatste voor deze tot zijn beslissing komt, aannemelijk te maken dat er sprake is van een effectief 

beleefde gezinssituatie of van een voldoende hechte relatie tussen de vreemdeling en zijn familie, wat 

een feitenkwestie is. 

 

4.3. Blijkens het administratief dossier maakte de raadsman van verzoeker op 16 augustus 2013 een 

schrijven over aan de cel asiel van de Dienst Vreemdelingenzaken waarin hij te kennen gaf dat zijn 

cliënten op 1 september 2012 gehuwd waren te Beveren, waaraan een afschrift van de huwelijksakte 

werd toegevoegd. Bovendien blijkt uit de akten van kennisgeving van de bestreden beslissingen dat 
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verzoekers samenwonen te Beveren. Een relatie tussen echtgenoten op grond van een wettig en 

werkelijk huwelijk dient in beginsel als een beschermenswaardig gezinsleven te worden aanzien in het 

licht van artikel 8 van het EVRM (EHRM, 21 juni 1988, Berrehab t. Nederland). Het bestaan van een 

beschermenswaardig gezinsleven in hoofde van verzoekers, die elk een verschillende nationaliteit 

hebben, dient afdoende bewezen te worden geacht. De gemachtigde van de staatssecretaris was ook 

uitdrukkelijk op de hoogte van dit gezinsleven en betwist de realiteit ervan niet.  

 

4.5. In haar nota met opmerkingen stelt de verwerende partij het volgende: “In casu toont de 

verzoekende partij niet aan dat zij het voorgehouden gezinsleven niet elders kan leiden. Verweerder 

benadrukt dat de bestreden beslissing werd genomen ten aanzien van beide verzoekers, zodat niet 

dienstig kan worden voorgehouden dat de bestreden beslissing een verbreking van de gezinsband tot 

gevolg zal hebben.” Verzoekers gaven in hun middel echter aan dat “eerste verzoekende partij (…) in de 

praktische onmogelijkheid (is) zich te vestigen in Kazachstan” en dat “de tweede verzoekende partij (…) 

in de praktische onmogelijkheid (is) om zich te vestigen in Tunesië”. In zijn nota met opmerkingen “laat 

verweerder evenwel gelden dat bestreden beslissing geen maatregel van gedwongen verwijdering 

inhoudt”, waardoor er thans nog geen sprake zou zijn van een schending van artikel 8 van het EVRM. 

De vraag rijst echter of verzoekers, indien tot een gedwongen tenuitvoerlegging zou worden 

overgegaan, nog over een daadwerkelijk rechtsmiddel beschikken om op dat ogenblik passend 

rechtsherstel te bekomen. Door toedoen van het arrest van de Raad van 28 november 2014 (RvV 28 

november 2014, nr. 134 294, zie punt 1.2), worden de bestreden beslissingen immers opnieuw 

uitvoerbaar. De verwerende partij stelt in haar nota met opmerkingen het volgende: “Verweerder laat 

gelden dat, indien de verzoekende partij uit eigen beweging gevolg heeft aan onderhavig bevel om het 

grondgebied te verlaten-asielzoeker (bijlage 13quinquies), geen maatregel van gedwongen verwijdering 

dient te volgen, zodat de verzoekende partij het geheel aan haar eigen handelen of nalaten zal te wijten 

hebben, indien beide partners elk naar hun eigen land van herkomst zouden worden gerepatrieerd.” Uit 

deze passage blijkt dat de verwerende partij alvast de intentie heeft om elk van de partners 

desgevallend naar hun onderscheiden herkomstland terug te leiden. 

 

4.6. Verzoeker dient te worden bijgetreden waar hij stelt dat uit de beslissing of uit het administratief 

dossier minstens moet blijken dat er een onderzoek met betrekking tot het gezinsleven heeft 

plaatsgevonden.  De Raad stelt vast dat noch uit de bestreden beslissingen, noch uit het administratief 

dossier kan worden afgeleid dat de gemachtigde van de staatssecretaris bij het nemen van de 

bestreden verwijderingsmaatregel rekening heeft gehouden met het gezinsleven van verzoekers en het 

bijzondere aspect van hun onderscheiden landen van herkomst. In dit verband bepaalt artikel 74/13 van 

de vreemdelingenwet het volgende: 

 

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

(…) het gezins- en familieleven (…) van de betrokken onderdaan van een derde land.” 

 

4.7. Naar aanleiding van de aangevoerde schending van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet stelt de 

verwerende partij het volgende in haar nota met opmerkingen: “In antwoord op de verzoekende partij 

haar vage beschouwingen, laat verweerder nog gelden dat artikel 74/13 van de vreemdelingenwet niet 

voorschrijft dat ook specifiek en uitdrukkelijk dient te worden gemotiveerd omtrent de in dit artikel 

bepaalde belangen. Terwijl nogmaals dient te worden benadrukt dat de verzoekende partij in casu 

geenszins aannemelijk maakt op welke wijze haar gezinsleven door de bestreden beslissing zou worden 

geschonden. De verzoekende partij beperkt zich tot loutere beweringen.” Uit wat voorafgaat blijkt echter 

dat het risico op een schending van een gezinsleven dat valt onder de bescherming van artikel 8 van het 

EVRM in casu reëel is, en dit in tegenstelling tot het door de verwerende partij in haar nota met 

opmerkingen aangehaalde arrest van de Raad: “Het komt in de eerste plaats toe aan diegene die zich 

wil beroepen op de bescherming voorzien in artikel 74/13 van de vreemdelingenwet om aan de hand 

van concrete gegevens aan te tonen dat hij zich daadwerkelijk bevindt in één van de in dit artikel 

vermelde situaties. In casu blijkt echter dat de verzoeker zich beperkt tot loutere beweringen en dat hij 

het beweerde gezinsleven met V(..) Y(..) I(.) in het kader van het onderhavige beroep op geen enkele 

wijze staaft. " (R.v.V. nr. 105.706 van 19 november 2012)” 

 

4.8. De verwerende partij slaagt er niet in te verhelderen op welke wijze zou blijken dat rekening werd 

gehouden met het gezinsleven van verzoekers.  

 

De aangevoerde schending van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet in het licht van artikel 8 van het 

EVRM is in de aangegeven mate gegrond. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

De beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 17 oktober 2013 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten - asielzoeker (bijlagen 13quinquies) worden vernietigd. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig december tweeduizend 

veertien door: 

 

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

 

mevr. C. FRANSEN, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

C. FRANSEN F. TAMBORIJN 

 


