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 nr. 187 146 van 19 mei 2017 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Surinaamse nationaliteit te zijn, op maandag 

6 februari 2017 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 en 

Administratieve Vereenvoudiging van 20 december 2016 tot afgifte van een bevel om het grondgebied 

te verlaten (bijlage 13), aan de verzoekster op 5 januari 2017 ter kennis gebracht. 

 

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 het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 7 maart 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10 april 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken D. DE BRUYN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat D. GEENS, die verschijnt voor de verzoekster en van advocaat 

C. MUSSEN, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. De verzoekster, die verklaart van Surinaamse nationaliteit te zijn, komt op 5 september 2016 aan in 

België en wordt op 7 september 2016 te Kontich in het bezit gesteld van een aankomstverklaring 

waaruit blijkt dat zij wordt toegelaten tot verblijf tot 14 oktober 2016. 

 

1.2. Op 8 december 2016 dient de verzoekster een aanvraag in om machtiging tot verblijf in de 

hoedanigheid van studente. Op 20 december 2016 wordt de aanvraag ontvankelijk, doch ongegrond 

bevonden. Bij arrest nr. 187 145 van 19 maart 2017 verwerpt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(hierna: de Raad) de vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring van deze beslissing. 
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1.3. Op 20 december 2016 wordt tevens aan de verzoekster bevel gegeven om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13). Dit is de thans bestreden beslissing, die aan de verzoekster ter kennis wordt 

gebracht op 5 januari 2017. Deze beslissing luidt als volgt: 

 

“(…) 

mevrouw: (…) 

(…) 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen
(2)

, tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, binnen de dertig (30) dagen na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel 7, al.1, 2° 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  

Art. 7, al. 1,2° : verblijft langer in het Rijk dan de door artikel 6 toegestane termijn of slaagt er niet in te 

bewijzen dat zij het Rijk heeft verlaten. 

De aankomstverklaring van betrokkene is verstreken sedert 14/10/2016 en de door betrokkene 

ingediende aanvraag machtiging tot verblijf als student werd geweigerd. 

(…)” 

 

 

2. Over de rechtspleging 

 

 Het administratief dossier bevindt zich in het rechtsplegingsdossier van de zaak met nummer 200 559. 

 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. In een eerste middel voert de verzoekster de schending aan van de artikelen 7, 58 en 59 van de 

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

verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet), van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het 

redelijkheidsbeginsel en van de materiële motiveringsplicht. 

 

Het middel is als volgt onderbouwd: 

 

“Door de verzoekende partij werd een aanvraag ingediend tot machtiging van verblijf als student op 

grond van de artikelen 58 e.v. Vreemdelingenwet. 

 

Op 20 december 2016 werd deze aanvraag door de verwerende partij evenwel verworpen. Tegelijkertijd 

werd aan verzoekster een bevel gegeven om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

Anders gesteld: de verwijderingsbeslissing is het rechtstreekse gevolg van de beslissing tot weigering 

van verblijf op grond van de artikelen 58 e.v. Vreemdelingenwet, zoals ook blijkt uit de beslissing tot 

weigering van de machtiging tot verblijf als student: “Om deze redenen wordt de aanvraag machtiging 

tot verblijf als student geweigerd. Betrokkene dient bijgevolg gevolg te geven aan het Bevel het 

Grondgebied te Verlaten, haar op heden betekend.” 

 

Tegen beide beslissingen werd door verzoeker een verzoekschrift tot schorsing en nietigverklaring 

ingediend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Derhalve dient te worden vastgesteld dat, in het geval zou worden geoordeeld dat de beslissing over de 

aanvraag tot machtiging van verblijf dient te worden geschorst of vernietigd, dit tevens het geval dient te 

zijn voor de huidige bestreden beslissing. 

 

In het tegengestelde geval handelt de gemachtigde kennelijk onzorgvuldig en onredelijk door geen 

rekening te houden met de aangevoerde elementen door verzoeker in de aanvraag tot machtiging van 

verblijf op grond van artikel 9bis Vreemdelingenwet, alvorens een verwijderingsmaatregel op te leggen.” 
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3.1.2. De verzoekster houdt voor dat de thans bestreden beslissing het rechtstreekse gevolg is van de 

op dezelfde dag genomen beslissing waarbij haar aanvraag om machtiging tot verblijf in de 

hoedanigheid van studente ontvankelijk, doch ongegrond werd bevonden (zie supra, onder punt 1.2). Zij 

meent dat in het geval de laatstgenoemde beslissing dient te worden vernietigd, dit tevens het geval 

dient te zijn voor de thans bestreden beslissing. 

 

Aangezien de Raad bij arrest nr. 187 145 van 19 mei 2017 de vordering tot schorsing en het beroep tot 

nietigverklaring van de beslissing van 20 december 2016 waarbij de door de verzoekster ingediende 

aanvraag om machtiging tot verblijf in de hoedanigheid van studente ontvankelijk, doch ongegrond werd 

bevonden heeft verworpen, dient niet te worden ingegaan op de door de verzoekster geopperde 

hypothese dat “in het geval zou worden geoordeeld dat de beslissing over de aanvraag tot machtiging 

van verblijf dient te worden geschorst of vernietigd, dit tevens het geval dient te zijn voor de huidige 

bestreden beslissing”. 

 

Waar de verzoekster nog voorhoudt dat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris 

“onzorgvuldig en onredelijk (handelt) door geen rekening te houden met de aangevoerde elementen 

door verzoeker in de aanvraag tot machtiging van verblijf op grond van artikel 9bis Vreemdelingenwet, 

alvorens een verwijderingsmaatregel op te leggen”, wordt er op gewezen dat uit de stukken van het 

administratief dossier niet blijkt dat zij een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet heeft ingediend. De verzoekster laat overigens na toe te lichten met welke 

“aangevoerde elementen” geen rekening zou zijn gehouden. 

 

Een schending van de door de verzoekster opgeworpen bepalingen en beginselen kan niet worden 

aangenomen. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

3.2.1. In een tweede middel voert de verzoekster de schending aan 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 wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM), van artikel 7 van 

het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (hierna: Handvest), van artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel, van de materiële 

motiveringsplicht en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen. 

 

Het middel is als volgt onderbouwd: 

 

“1. De verzoekende partij beroept zich nadrukkelijk op de bescherming van artikel 3 EVRM en van 

artikel 8 EVRM, artikel 7 Handvest en artikel 74/13 Vreemdelingenwet gelet op het privéleven, 

gezinsleven en de gezondheidstoestand van de verzoekende partij. 

 

Verzoekster is op een legale wijze België binnengetreden. Zij vervoegde zich bij haar tante, mevrouw 

D. V. R. (…) en haar twee minderjarige nichtjes: O. E. A. (…) en E. E. A. (…). Alle vier wonen zij op 

hetzelfde adres. 

 

Zij bood zich aan bij de gemeente Kontich en werd op 7 september 2016 in het bezit gesteld van een 

aankomstverklaring. 

 

Verzoekster, haar tante en haar nichtjes verhuisden in deze periode naar hun actuele woning te (…) 

(stuk 3: samenstelling van gezin). 

 

Verzoekster is een opleiding gestart bij het Centrum voor Deeltijds Onderwijs Heist-op-den- Berg. Zij 

kon direct starten: ze heeft een opleiding gevolgd in Suriname en er is geen enkele taalbarrière 

(Nederlands is haar moedertaal). 

 

Op basis van haar studies vroeg verzoekster tevens een verblijfskaart aan. Zij informeerde zich 

hierboven bij de gemeente Nijlen op 12 oktober 2016 en bezorgde vervolgens alle daartoe vereiste 

documenten. Door haar tante, mevrouw V. R. (…), werd een verbintenis tot tenlasteneming opgesteld 

en neergelegd, samen met haar inkomstenbewijzen. Hieruit blijkt de afhankelijkheid van verzoekster ten 

opzichte van haar tante. 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 4 

Deze elementen moeten ook betrokken worden in het onderzoek naar de inmenging (en mogelijke 

schending) van artikel 8 EVRM bij het nemen van de verwijderingsmaatregel. 

 

2. Artikel 8 van het EVRM is erop gericht om het individu te beschermen tegen een willekeurige 

overheidsinmenging in het gezinsleven. 

 

Hoewel artikel 8 EVRM geen absoluut recht omvat, zijn de Verdragsluitende Staten er wel toe gehouden 

om, binnen de beleidsmarge waarover zij beschikken, een billijke afweging te maken tussen de 

concurrerende belangen van het individu en het algemeen belang (zie EHRM 28 juni 2011, 

Nuñez/Noorwegen, §§ 68- 69). 

 

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 louter 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 zij kennis heeft of zou moeten hebben. 

 

Ook het privéleven van de verzoekende partij, met name het geheel van sociale banden tussen 

verzoeker en de gemeenschap waarin hij leeft, wordt beschermd onder artikel 8 EVRM en valt derhalve 

binnen het toepassingsgebied van dit verdragsartikel.  

 

Zie EHRM 23 april 2015, Khan v Duitsland, nr. 38030/12, 37: 

Article 8 protects the right to establish and develop relationships with other human beings and the 

outside world (see Pretty v. the United Kingdom, no. 2346/02, § 61, ECHR 2002-III) and can sometimes 

embrace aspects of an individual’s social identity (see Mikulić v. Croatia, no. 53176/99, § 53, ECHR 

2002-I). It must therefore be accepted that the totality of social ties between settled migrants and the 

community in which they are living constitutes part of the concept of “private life” within the meaning of 

Article 8. Indeed it will be a rare case where a settled migrant will be unable to demonstrate that his or 

her deportation would interfere with his or her private life as guaranteed by Article 8 (see Miah v. the 

United Kingdom (dec.), no.53080/07, § 17, 27 April 2010). 

 

Vrij vertaald: 

Artikel 8 beschermt het recht om relaties aan te gaan en te ontwikkelen met andere mensen en de 

buitenwereld (zie Pretty v. Het Verenigd Koninkrijk, nr. 2346/02, § 61, EVRM 2002-III) en dit kan soms 

elementen omvatten van een persoonlijke sociale identiteit (zie Mikulić v. Kroatië, nr. 53176/99, § 53, 

EVRM 2002-I). Derhalve moet worden aangenomen dat het geheel van sociale banden tussen een 

gevestigde migranten en de gemeenschap waarin zij leven, deel uitmaakt van het concept van "private 

life" in de zin van artikel 8. Het is slechts in een zeldzaam geval wanneer een gevestigde migrant niet 

kan aantonen dat zijn of haar uitzetting een inmenging zou uitmaken op zijn of haar privé-leven zoals 

gewaarborgd door artikel 8 (zie Miah v. het Verenigd Koninkrijk (december), no. 53080/07, § 17, 27 april 

2010). 

 

De beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven of van een privéleven of van 

beiden, is een feitenkwestie. Beide begrippen worden niet gedefinieerd in het EVRM. 

 

Het EHRM benadrukt bovendien dat het begrip privéleven een bijzondere brede term is en dat het 

mogelijk noch noodzakelijk is om er een exhaustieve definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, 

Niemietz/Duitsland, § 29). De beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven of van 

een privéleven of van beiden, is een feitenkwestie. 

 

Bijgevolg moet steeds in concreto de aard en de intensiteit van de sociale relaties worden nagegaan. 

 

Omdat artikel 8 EVRM ook het recht beschermt om relaties aan te gaan en te ontwikkelen met andere 

personen en de buitenwereld in het algemeen en soms aspecten van de sociale identiteit van een 

persoon betreft, stelt het EHRM dat moet worden aanvaard dat het geheel van sociale banden tussen 

de “gevestigde vreemdelingen” (“immigrés établis”) en de gemeenschap waarin zij leven noodzakelijk 

deel uitmaken van het begrip ‘privéleven’ in de zin van artikel 8 EVRM. In die zin maakt het netwerk van 

persoonlijke, sociale en economische belangen onderdeel uit van het privéleven van elke persoon 

(EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 95-96). 
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Artikel 74/13 Vreemdelingenwet voorziet daarnaast dat bij het nemen van een beslissing tot verwijdering 

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

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

 

Deze bepaling vormt de omzetting van artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn (Richtlijn 2008/115/EG van 

16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer) 

en refereert naar artikel 8 EVRM (RvV 27 augustus 2014, nr. 128.267 in de zaak RvV 158 368 / IX). 

 

3. Door de verwerende partij werd bij het nemen van de bestreden beslissing echter geen 

belangenafweging uitgevoerd t.a.v. artikel 8 EVRM. 

 

De gemachtigde is nochtans gehouden om bij het nemen van een verwijderingsmaatregel de specifieke 

belangen van verzoekster nauwgezet af te wegen tegen het algemeen belang van de Belgische staat in 

het voeren van een immigratiecontrole. 

 

Dit is klaarblijkelijk niet gebeurd. 

 

De gemachtigde diende nochtans rekening te houden met bovenvermelde feitelijke elementen: in het 

bijzonder het gezinsleven tussen verzoekster, haar tante en haar twee minderjarige nichtjes. Uit de 

verbintenis tot tenlasteneming (de bijlage 32) volgt bovendien de vaststelling dat zij afhankelijk is van 

haar tante om te voorzien in haar behoeften. 

 

Hierom dient een schending te worden vastgesteld van artikel 8 EVRM, artikel 7 Handvest en artikel 

74/13 Vreemdelingenwet aangezien ook dit artikel bepaalt dat bij het nemen van een beslissing tot 

verwijdering de minister of zijn gemachtigde 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; evenals het zorgvuldigheidsbeginsel, de materiële motiveringsplicht en het redelijkheidsbeginsel. 

 

4. IN ONDERGESCHIKTE ORDE, wijst de verzoekende partij op de vereisten van artikel 62 

Vreemdelingenwet en het artikel 3 van de wet inzake de formele motivering van bestuurshandelingen. 

 

Artikel 8 EVRM voorziet als dusdanig niet in een formele motiveringsplicht. De determinerende motieven 

moeten echter in de bestreden beslissing zelf staan opgenomen ingevolge artikel 62 Vreemdelingenwet 

en artikel 3 van de wet inzake de formele motivering van bestuurshandelingen. Deze determinerende 

motieven omvatten in het bijzonder de belangenafweging op grond van artikel 8 EVRM tussen de 

private belangen van verzoeker en het algemeen belang. 

 

In de bestreden beslissing staat niets te lezen over de gemaakte belangenafweging ten aanzien van het 

privé- en gezinsleven van verzoekster, in het bijzonder het gezinsleven tussen verzoekster, haar tante 

en haar twee minderjarige nichtjes. 

 

Deze feitelijke elementen zijn nochtans doorslaggevend. 

 

Door de elementen van de belangenafweging niet uitdrukkelijk weer te geven in de bestreden beslissing 

gaat de verwerende partij voorbij aan het feit dat zij gehouden is tot een uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen en dit overeenkomstig de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen en overeenkomstig artikel 62 van de Vreemdelingenwet. 

 

De belangrijkste bestaansreden van deze formele motiveringsplicht bestaat erin dat de betrokkene in de 

hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen op grond waarvan ze werd 

genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden nagegaan of de overheid is uitgegaan van 

gegevens die in rechte en in feite juist zijn, of zij die gegevens correct heeft beoordeeld, en of zij op 

grond daarvan in redelijkheid tot haar beslissing is kunnen komen, opdat de betrokkene met kennis van 

zaken zou kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden 

(RvS 18 januari 2010, nr. 199.583, Staelens). 

 

Dit is thans niet mogelijk, gelet op de bewoordingen in de bestreden beslissing. 

 

Gelet op deze vaststelling, dient een schending van artikel 62 Vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 

van de wet inzake de formele motivering van bestuurshandelingen te worden vastgesteld samengelezen 
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met artikel 8 EVRM, artikel 7 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en artikel 

74/13 Vreemdelingenwet. 

 

De verzoekende partij vraagt om deze redenen dat de bestreden beslissing wordt geschorst en, 

dienvolgens, vernietigd.” 

 

3.2.2.1. De uitdrukkelijke motiveringsplicht, vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en 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 casu wordt in de motieven van de bestreden beslissing verwezen naar de 

toepasselijke rechtsregel, namelijk artikel 7, eerste lid, 2°, van de Vreemdelingenwet. Tevens bevat de 

beslissing een motivering in feite, met name dat de verzoekster bevel wordt gegeven om het 

grondgebied te verlaten omdat zij “langer in het Rijk (verblijft) dan de door artikel 6 toegestane termijn of 

slaagt er niet in te bewijzen dat zij het Rijk heeft verlaten”, waarbij wordt toegelicht dat haar 

aankomstverklaring sedert 14 oktober 2016 is verstreken en dat de door haar “ingediende aanvraag 

(om) machtiging tot verblijf als student werd geweigerd”. 

 

Aldus kunnen de motieven die de bestreden beslissing onderbouwen op eenvoudige wijze in die 

beslissing worden gelezen zodat de verzoekster er kennis van heeft kunnen nemen en hierdoor tevens 

heeft kunnen nagaan of het zin heeft hiertegen de beroepsmogelijkheden aan te wenden waarover zij in 

rechte beschikt. De 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. 

 

Uit hetgeen hierna zal blijken (zie infra, onder punt 3.2.2.2.1.), maakt de verzoekster het bestaan van 

een beschermingswaardig gezins- en privéleven niet aannemelijk en blijkt dit evenmin uit de stukken 

van het administratief dossier. Het kan de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris dan ook niet 

ten kwade worden geduid hieromtrent niet te hebben gemotiveerd in de bestreden beslissing. 

 

Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen en van artikel 62 van de Vreemdelingenwet wordt niet 

aangetoond. 

 

3.2.2.2. De verzoekster voert bijgevolg de schending van de materiële motiveringsplicht aan, zodat het 

middel verder vanuit dat oogpunt wordt onderzocht. De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere 

administratieve rechtshandeling moet steunen op deugdelijke motieven. Dit zijn motieven waarvan het 

feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in rechte ter verantwoording van die handeling in 

aanmerking genomen kunnen worden (RvS 5 december 2011, nr. 216.669; RvS 20 september 2011, nr. 

215.206; RvS 14 juli 2008, nr. 185.388). Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de 

Raad 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 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. 

 

De materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van artikel 8 van het EVRM, artikel 7 van het 

Handvest en artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet. 

 

3.2.2.2.1. Artikel 8 van het EVRM bepaalt het volgende: 

 

“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 
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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.” 

 

Wanneer een risico van schending van het respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven wordt 

aangevoerd, kijkt de Raad in de eerste plaats na of er een privé- en/of familie- en gezinsleven bestaat in 

de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of hierop een inbreuk werd gepleegd door de bestreden 

beslissing. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een privé- en/of familie- en gezinsleven 

dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen (EHRM 

31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 23 juni 2008, Maslov/Oostenrijk (GK), § 61). 

 

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie- en gezinsleven' noch het begrip ‘privéleven’. Beide 

begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 

geïnterpreteerd. De beoordeling of er al dan niet sprake is van een familie- of gezinsleven is in wezen 

een feitenkwestie die afhankelijk is van de aanwezigheid van effectief beleefde nauwe persoonlijke 

banden (EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland (GK), § 150; EHRM 2 november 2010, Şerife Yiğit/Turkije 

(GK), § 93). Het begrip 'privéleven' wordt evenmin gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. Het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) benadrukt dat het begrip ‘privéleven’ een ruime term 

is en dat het mogelijk noch noodzakelijk is om er een exhaustieve definitie van te geven (EHRM 

16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29; EHRM 27 augustus 2015, Parrillo/Italië (GK), § 153). De 

beoordeling of er sprake kan zijn van een privéleven is ook een feitenkwestie. 

 

De verzoekster die een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, zal vooreerst het bestaan 

moeten aantonen van het privé- en/of het familie- en gezinsleven waarop zij zich beroept, en dit op 

voldoende nauwkeurige wijze, in achtgenomen de omstandigheden van de zaak. 

 

Te dezen werpt de verzoekster op dat zij met haar tante en haar twee minderjarige nichtjes op hetzelfde 

adres woont, dat zij een opleiding is gestart en dat zij afhankelijk is van haar tante. 

 

Zoals hierboven reeds aangehaald, beoogt artikel 8 van het EVRM enkel effectief beleefde nauwe 

persoonlijke banden. De bescherming die deze bepaling biedt, heeft hoofdzakelijk betrekking op het 

kerngezin (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 94). Dit gezin is beperkt tot de ouders en de 

kinderen, en kan slechts zeer uitzonderlijk worden uitgebreid naar andere naaste familieleden die een 

belangrijke rol kunnen spelen binnen het gezin. Het EHRM oordeelt ook dat ‘de relaties tussen 

volwassenen niet noodzakelijkerwijs van de bescherming van artikel 8 zullen genieten zonder dat het 

bestaan van bijkomende elementen van afhankelijkheid wordt aangetoond, naast de gewone affectieve 

banden’ (EHRM 13 februari 2001, Ezzouhdi/Frankrijk, § 34; EHRM 10 juli 2003, Benhebba/Frankrijk, 

§ 36). 

 

De verzoekster, die volwassen is, toont in casu evenwel het bestaan van effectief beleefde nauwe 

persoonlijke banden met haar tante en nichtjes niet aan. Vooreerst wordt er op gewezen dat zij pas op 

5 september 2016 in België is aangekomen, zodat zij op het ogenblik dat het bestreden bevel werd 

genomen nog geen vier maanden bij haar tante en nichtjes woonde. Zij legt geen elementen voor – en 

er blijkt ook niet uit de stukken van het administratief dossier – dat zij voordien (in het buitenland) ook al 

bij haar tante en nichtjes heeft gewoond. Aldus maakt de verzoekster het bestaan van bijzondere 

emotionele banden tussen haarzelf en haar tante en nichtjes niet aannemelijk. Bovendien blijkt uit de 

beslissing van de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris van 20 december 2016 tot verwerping 

van een aanvraag om machtiging tot verblijf in de hoedanigheid van student(e), die samen met het 

thans bestreden bevel aan de verzoekster werd ter kennis gebracht dat uit de door de verzoekster 

voorgelegde documenten tot staving van de solvabiliteit van haar tante (i.e. de garant) “niet met 

zekerheid kan worden opgemaakt dat de garant voldoende solvabel is, rekening houdend met het aantal 

personen die betrokkene reeds ten laste heeft”. Het door de verzoekster ingestelde beroep tot 

nietigverklaring en de vordering tot schorsing van deze beslissing werden bij arrest nr. 187 145 van 

19 mei 2017 door de Raad verworpen. Hierbij werd geoordeeld dat door de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris niet op grond van foutieve gegevens of op kennelijk onredelijke wijze werd 

geoordeeld dat “(u)it de voorgelegde loonfiches van betrokkene van 2016 blijkt (…) dat het netto 

maandinkomen van de garant niet voldoende is om in zijn persoonlijke behoeften en in die van zijn 

huisgezin ( 2 personen ten laste ) te voorzien en de kosten van een student te dragen zoals deze zijn 

omschreven in artikel 60 van de wet van 15 december 1980 en het koninklijk besluit van 8 juni 1983”, 

zodat de “financiële dekking van het verblijf van de student (…) niet gegarandeerd (is)”. Ook het bestaan 

van een financiële afhankelijkheid blijkt dus niet. De loutere omstandigheid dat de tante van de 



  

 

 

RvV  X - Pagina 8 

verzoekster een verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 32) heeft ondertekend, doet hieraan geen 

afbreuk. Hieruit kan immers niet worden afgeleid dat de verzoekster daadwerkelijk financieel ten laste 

zal komen van haar tante. 

 

Aldus toont de verzoekster geen bijkomende elementen van (emotionele of financiële) afhankelijkheid 

aan, naast de gewone affectieve banden, tussen haarzelf en haar tante en minderjarige nichtjes. 

Dergelijke elementen blijken evenmin uit de stukken van het administratief dossier. Bijgevolg toont de 

verzoekster het bestaan van een beschermingswaardig gezinsleven in de zin van artikel 8 van het 

EVRM niet aan. 

 

Door louter te wijzen op het feit dat zij een opleiding is gestart en dat er geen taalbarrière is, maakt de 

verzoekster geen beschermingswaardig privéleven in zin van artikel 8 van het EVRM aannemelijk, 

temeer gezien zij pas op 5 september 2016 in België is aangekomen en op het ogenblik dat zij het 

bestreden bevel kreeg nog geen vier maanden op het grondgebied was. 

 

Gelet op de voorgaande elementen, dient te worden vastgesteld dat de verzoekster in gebreke blijft om 

het bestaan van een beschermingswaardig gezinsleven en/of privéleven aan te tonen, zodat een 

schending van artikel 8 van het EVRM evenmin wordt aangetoond. 

 

3.2.2.2.2. Aangezien artikel 7 van het Handvest rechten bevat die overeenstemmen met die welke 

worden gewaarborgd door artikel 8 van het EVRM en dus aan artikel 7 van het Handvest dezelfde 

inhoud en reikwijdte dient te worden toegekend als aan artikel 8, eerste lid, van het EVRM, zoals 

uitgelegd in de rechtspraak van het EHRM (HvJ, 5 oktober 2010, C400/10; HvJ 15 november 2011, C-

256/11, Dereci), kan ook een schending van artikel 7 van het Handvest niet worden aangenomen. 

 

3.2.2.2.3. Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet bepaalt 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.” 

 

Te dezen verwijst de verzoekster naar haar gezinsleven met haar tante en nichtjes met wie zij 

samenwoont. Zij laat gelden dat zij in het kader van haar aanvraag om machtiging tot verblijf in de 

hoedanigheid van studente de nuttige documenten heeft overgemaakt en dat door haar tante een 

verbintenis tot tenlasteneming werd opgesteld en neergelegd samen met de inkomstenbewijzen, zodat 

hieruit blijkt dat zij afhankelijk is van haar tante. 

 

Gezien uit het voorgaande (zie supra, onder punt 3.2.2.2.1.) is gebleken dat de verzoekster het bestaan 

van een beschermingswaardig gezinsleven niet heeft aangetoond, diende de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris bij het nemen van de bestreden beslissing geen rekening te houden met een 

gezinsleven. Voorts laat de verzoekster na in concreto uiteen te zetten van welk kind het hoger belang 

diende te worden onderzocht, of waarin dit hoger belang dan wel zou bestaan. Zij voert tevens geen 

elementen aan met betrekking tot haar gezondheidstoestand. 

 

Ten slotte wordt er op gewezen dat in artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet niet kan worden gelezen 

dat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris bij het nemen van een verwijderingsbeslissing 

rekening dient te houden met het privéleven van de betrokken vreemdeling. Uit deze bepaling blijkt 

enkel dat rekening dient te worden gehouden met het hoger belang van het kind, het gezins- en 

familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken vreemdeling. 

 

Een schending van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet kan niet worden aangenomen. 

 

3.2.2.2.4. Uit het voorgaande blijkt dat de verzoekster niet aannemelijk maakt dat de gemachtigde van 

de bevoegde staatssecretaris op basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke 

wijze tot de bestreden beslissing is gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht, in het 

licht van artikel 8 van het EVRM, artikel 7 van het Handvest en artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, 

kan niet worden aangenomen. 

 

3.2.2.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de bestuurlijke overheid de verplichting op haar beslissingen 

op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Aangezien uit 
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voorgaande bespreking volgt dat er niet wordt aangetoond dat niet werd uitgegaan van een correcte 

feitenvinding kan niet worden gesteld dat het zorgvuldigheidsbeginsel zou zijn geschonden. 

 

3.2.2.4. Het redelijkheidsbeginsel legt aan de bestuurlijke overheid de verplichting op om bij de 

uitoefening van haar wettelijke bevoegdheid redelijk te werk te gaan. Een schending van het 

redelijkheidsbeginsel kan slechts worden vastgesteld wanneer men op zicht van de opgegeven 

motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot een bepaalde beslissing is kunnen komen. Om 

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

waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. 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). In de bestreden beslissing worden de motieven opgesomd op grond 

waarvan de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris tot de afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten heeft besloten. De gemachtigde heeft enkel gebruik gemaakt van de hem bij 

wet toegekende bevoegdheden en is hierbij, gelet op wat voorafgaat, niet op een kennelijk onredelijke 

wijze tot zijn besluit gekomen. Bijgevolg kan niet worden volgehouden dat de gemachtigde bij het 

nemen van de bestreden beslissing het redelijkheidsbeginsel heeft geschonden. 

 

3.2.2.5. Het tweede middel is ongegrond. 

 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekster 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. 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel. 

 

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

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien mei tweeduizend zeventien door: 

 

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN 

 


