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 nr. 198 752 van 26 januari 2018 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat R.-M. SUKENNIK 

Florencestraat 13 

1000 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Georgische nationaliteit te zijn, op 14 juni 2017 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 20 mei 2017 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten en tot het 

opleggen van een inreisverbod. 

 

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 23 november 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

19 januari 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat O. TODTS, die loco advocaat R. SUKENNIK verschijnt voor de 

verzoekende partij, en van advocaat T. SCHREURS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 20 mei 2017 wordt de verzoekende partij het bevel om het grondgebied te verlaten gegeven. Dit 

is de eerste bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

“Bevel om het grondgebied te verlaten 

Aan de Heer, die verklaart te heten: 

(...) 
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In yoorkomend geval, ALIAS..) 

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

staten die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist 

zijn om er zich naar toe te begeven, uiterlijk op 20/05/2017 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van de artikelen van de wet 

van 15 december 1960 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen (hierna 'de wet') en volgende feiten: 

Artikel 7; alinea 1, van de wet: 

 1 ° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2, van de wet vereiste 

documenten; 

 3° wanneer hij door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde of de nationale veiligheid te kunnen 

schaden; 

Artikel 74/14: Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt toegestaan: 

• artikel 74/14 §3, 1°: er bestaat een risico op onderduiken 

• artikel 74/14 §3, 3°: de onderdaan van een derde land is een bedreiging voor de openbare orde 

• artikel 74/14 §3, 4°: de onderdaan van een derde land heeft niet binnen de toegekende termijn aan 

een eerdere beslissing tot :Verwijdering gevolg gegeven 

De betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort op het moment van zijn arrestatie. 

Betrokkene is op heterdaad betrapt voor bezit van document die hem niet toebehoren. (PV 

BR550F000661/2Q17 van de politie zone van DAC-Wegpolitie Elsene.) 

Gezien het bedrieglijk karakter van dit feit, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag geacht 

wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

Artikel 74/14: Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt toegestaan: 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat hem betekend 

werd op 04/11/2015. 

Deze vorige beslissing tot verwijdering werd niet uitgevoerd. Het is weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig 

gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing. 

Gelet op het feit dat uit het administratief dossier blijkt dat alle gezinsleden het bevel om het 

grondgebied te verlaten hebben gekregen, kan betrokkene niet voorhouden van hen gescheiden te 

worden. Alle gezinsleden verblijven net als hij illegaal in het Rijk en hebben dus geen verblijfsrecht. Bij 

gevolg kan geen schending van artikel 8 van het EVRM worden ingeroepen. In het land van herkomst 

kan het hele gezien samen een nieuwe toekomst opbouwen. Het hele gezin zal België moeten verlaten. 

Deze beslissing betekent dan ook geen schending van artikel 8 EVRM. 

Bovendien het feit dat de ouders van betrokkene in België verblijven, kan niet worden behouden in het 

kader van de bepalingen van artikel 8§1 van het EVRM aangezien betrokkene inbreuken heeft gepleegd 

die de openbare van het land schaden zoals bepaald in artikel 8§2 van het EVRM. Uit de bepalingen 

van het tweede lid van art. 8 van het EVRM blijkt dat het recht op eerbieding van het privé- en 

gezinsleven niet absoluut is.” 

 

1.2. Op 20 mei 2017 wordt de verzoekende partij eveneens een inreisverbod gegeven. Dit is de tweede 

bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

“Aan de Heer, die verklaart te heten: 

In voorkomend geval, ALIAS: (...) 

wordt een inreisverbod voor 3 jaar opgelegd, 

 

voor het grondgebied van België, evenals het grondgebied van de staten die het Schengenacquis ten 

volle toepassen, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

De beslissing tot verwijdering van 20/05/2017 gaat gepaard met dit inreisverbod 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Het inreisverbod wordt afgegeven in toepassing van het hierna vermelde artikel van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen en op grand van volgende feiten: 

Artikel 74/11, §1, tweede lid, de beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod omdat: 

• 1 ° voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan en/of; 

• 2° een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd. 

Betrokkene is op heterdaad betrapt voor bezit van document die hem niet toebehoren. (PV 

BR550FDQ0881/2017 van de politie zone van DAC-Wegpolitie Elsene.) 

Gezien het bedrieglijk karakter van dit feit, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag geacht 

wordt de openbare orde te kunnen schaden. 
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Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat hem betekend 

werd op 04/11/2015. Deze vorige beslissing tot verwijdering werd niet uitgevoerd.  

Redenen waarom hem een inreisverbod wordt opgelegd. 

Om de volgende redenen gaat het bevel gepaard met een inreisverbod van drie jaar: 

Gelet op het feit dat uit het administratief dossier blijkt dat alle gezinsleden het bevel om het 

grondgebied te verlaten hebben gekregen, kan betrokkene niet voorhouden van hen gescheiden te 

worden. Alle gezinsleden verblijven net als hij illegaal in het Rijk en hebben dus geen verblijfsrecht. Bij 

gevolg kan geen schending van artikel 8 van het EVRM worden ingeroepen. In het land van herkomst 

kan het hele gezien samen een nieuwe toekomst opbouwen. 

Het hele gezin zal België moeten verlaten. Deze beslissing betekent dan ook geen schending van artikel 

8 EVRM. 

Bovendien het feit dat de ouders van betrokkene in België verblijven, kan niet worden behouden in het 

kader van de bepalingen van artikel 8§1 van het EVRM aangezien betrokkene inbreuken heeft gepleegd 

die de openbare orde van het land schaden zoals bepaald in artikel 8§2 van het EVRM. Uit de 

bepalingen van het tweede lid van art. 8 van het EVRM blijkt dat het recht op eerbieding van het privé- 

en gezinsleven niet absoluut is. 

Betrokkene is op heterdaad betrapt voor bezit van document die hem niet toebehoord. (PV 

BR55QF0QQSS1/2Û17 van de politie zone van DAC-Wegpolitie Elsene.) Gezien het bedrieglijk karakter 

van dit feit, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te 

kunnen schaden. 

Betrokkene heeft niet getwijfeld om de openbare orde te schaden. Gelet op al dit element, het belang 

van de immigratiecontrole en het handhaven van de openbare orde, is een inreisverbod van 3 jaar 

proportioneel.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. Waar verzoekende partij in haar verzoekschrift uitdrukkelijk opteert voor de Franse taal als 

“proceduretaal” dient er op te worden gewezen dat het gebruik van de talen in de rechtspleging niet ter 

vrije keuze staat van de partijen maar op dwingende wijze geregeld wordt door artikel 39/14 van de 

Vreemdelingenwet. Dit artikel luidt als volgt:  

 

“Behoudens wanneer de taal van de procedure is bepaald overeenkomstig artikel 51/4, worden de  

beroepen behandeld in de taal die de diensten waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt krachtens 

de wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken, moeten gebruiken in hun binnendiensten. 

Indien die wetgeving het gebruik van een bepaalde taal niet voorschrijft, geschiedt de behandeling in de 

taal van de akte waarbij de zaak bij de Raad werd ingediend.”  

 

Artikel 39/14 van de Vreemdelingenwet omvat een regeling die gelijkaardig is aan wat voorzien is in 

artikel 53 van wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Uit de voorbereidende 

werken van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van 

een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Gedr. St, Kamer, 2005-2006, nr. 2479/001, 107) blijkt dat 

aangezien de regeling inzake het taalgebruik voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen naadloos 

aansluit bij die welke thans geldt voor de Raad van State deze regelingen op dezelfde wijze dienen te 

worden geïnterpreteerd. 

 

De bepaling dat de beroepen behandeld dienen te worden in de taal die de diensten waarvan de 

werkkring het hele land bestrijkt krachtens de wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken 

moeten gebruiken in hun binnendiensten verplicht de Raad van State, en bijgevolg ook de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, voor zijn arresten gebruik te maken van de taal van de akte waarvan de 

vernietiging gevorderd wordt. De bestuurshandelingen waarvan de vernietiging gevorderd wordt zijn 

immers steeds afkomstig van overheden die onderworpen zijn aan de wetgeving op het gebruik van de 

talen in bestuurszaken (Les Novelles, deel IV, p. 737). Gelet op het voorgaande en het feit dat de 

bestreden beslissingen door het bestuur werden genomen in het Nederlands, dient de Raad de 

Nederlandse taal als proceduretaal te hanteren.  

 

Overeenkomstig artikel 39/18 van de Vreemdelingenwet staat het de verzoekende partij wel vrij om voor 

haar akten en verklaringen de taal te gebruiken welke zij verkiest.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel betoogt de verzoekende partij als volgt: 
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“4. EXAMEN DU MOYEN UNIQUE PRIS DE : 

• La violation des articles 62 et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers ; 

• La violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (ci-après 

CEDH) ; 

• La violation de l'articles 22 de la Constitution ; 

• La violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs ; 

• La violation du principe général de bonne administration, du principe de prudence, du principe d'une 

saine gestion administrative qui veut que toute décision repose sur des motifs légitimes et légalement 

admissibles et du principe de motivation matérielle et du principe selon lequel l'administration doit 

statuer en tenant compte de l'ensemble des éléments de la cause ; 

• L ' erreur manifeste d ' appréciation. 

 

EN CE QUE, concernant la vie privée et familiale du requérant en Belgique, les décisions attaquées 

sont toutes deux motivées comme suit : 

« Gelet op het feit dat uit het administratief dossier blijkt dat alle gezinsleden het bevel om het 

grondgebied te verlaten hebben gekregen, kan betrokkene niet voorhouden van hen gescheiden te 

worden. Alle gezinsleden verblijven net als hij illegaal in het Rijk en hebben dus geen verblijfsrecht. Bij 

gevolg kan geen schending van artikel 8 van het EVRM worden ingeroepen. In het land van herkomst 

kan het hele gezin samen een nieuwe toekomst opbouwen. Het hele gezin zal België moeten verlaten. 

Deze beslissing betekent dan ook geen schending var artikel 8 EVRM. 

Bovendien het feit dat de ouders van betrokkene in België verblijven, kan niet worden behouden in het 

kader van de bepalingen van artikel 8§1 van het EVRM aangezien betrokkene inbreuken heeft gepleegd 

die de openbare orde van het land schaden zoals bepaald in artikel 8§2 van het EVRM. Uit de 

bepalingen van het tweede lid van art. 8 van het EVRM blijkt dat het recht op eerbieding van het privé- 

en gezinsleven niet absoluut is. »; 

ALORS QUE le requérant vit en Belgique avec son épouse et leurs deux enfants mineurs auprès des 

parents de son épouse, autorisés au séjour, depuis 2008, soit bientôt 10 ans ; 

Que, comme cela ressort de son dossier administratif, il s'est extrêmement bien intégré à la société 

belge où il a développé l'essentiel de sa vie privée et familiale ; 

Que le droit au respect de la vie privée et familiale est protégé par l'article 8 de la CEDH ainsi que par 

l'article 22 de la Constitution ; 

Que l'article 8 de la CEDH se lit comme suit : 

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 

correspondance. 

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que 

cette ingérence est prévue par la loi et qu 'elle constitue une mesure qui, dans une société 

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du 

pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de 

la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; 

Qu'en outre, l'article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 précise que « Lors de la prise d'une décision 

d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie 

familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné. » ; 

Qu'il est évident que la relation qui unit le requérant et sa famille aux parents de son épouse doit être 

protégée au titre de vie familiale ; 

Que, selon la Cour européenne des droits de l'homme, «la question de l'existence ou de l'absence d'une 

« vie familiale » est d'abord une question de fait dépendant de la réalité pratique de liens personnels 

étroits. » (CEDH, arrêt K. & T. c. Finlande du 12 juillet 2001, § 150) ; 

Qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que les relations entre un 

enfant adulte et ses parents doivent en tous cas être examinées sous l'angle de la vie privée et qu'elles 

sont en outre constitutives de vie familiale lorsqu'il existe entre eux des « éléments supplémentaires de 

dépendance, autres que les liens affectifs normaux » 

(CEDH, décision Kwakye-Nti et Dufle c. Pays-Bas, 7 novembre 2000, C.E.D.H., arrêt Slivenko c. 

Lettonie du 9 octobre 2003, § 97) ; 

Que tel est clairement le cas en l'espèce dans la mesure où il ressort du dossier administratif du 

requérant que sa famille est à charge des parents de Madame (...) ; 

Que le requérant, son épouse et leurs enfants entretiennent donc clairement avec les parents de 

Madame (...) une relation constitutive de vie familiale ; 

Qu'en outre, le requérant peut se prévaloir de l'existence d'une vie privée en Belgique, développée 

durant ses 9 années de séjour sur le territoire ; 
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Que la notion de vie privée reçoit une acception très large puisque « cette notion devant au moins être 

comprise comme le droit pour tout individu de développer et d'entretenir des relations sentimentales, 

mais également amicales et professionnelles » (C.E.D.H., 16 décembre 1992, arrêt Niemetz c. 

Allemagne ; C.E.D.H., 27.06.1997, arrêt Halford c. Royaume Uni) ; 

Que dans l'affaire Omojudi c. Royaume-Uni, la Cour EDH a rappelé que « l'article 8 de la CEDH 

protégeait également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde 

extérieur et qu'il pouvait aussi englober des aspects de l'identité sociale d'un individu, de sorte qu 'il 

fallait accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les migrants établis dans le pays et la 

communauté dans laquelle ils vivaient faisaient partie intégrante de la notion de « vie privée » au sens 

de Varticle 8, indépendamment de l'existence d'une « vie familiale yy; 

Que, par ailleurs, l'intégration sociale d'un étranger dans le pays dans lequel il réside de longue date est 

un facteur qui est pris en considération de manière positive par la Cour européenne des droits de 

l'homme dans l'appréciation de l'existence d'une vie privée et familiale sur le territoire de l'Etat en 

question (C.E.D.H., 9 octobre 2003, arrêt Slivenko c. Lettonie, § 95) ; 

Que la Cour Européenne des Droits de l'Homme a jugé dans son arrêt Conka c. Belgique du 5 février 

2002 que « Les exigences de l'article 13, tout comme celles des autres dispositions de la Convention, 

sont de l'ordre de la garantie, et non du simple bon vouloir ou de l'arrangement pratique. C'est là une 

des conséquences de la prééminence du droit, l'un des principes fondamentaux d'une société 

démocratique, inhérent à l'ensemble des articles de la Convention (voir, mutatis mutandis, Iatridis c. 

Grèce [GC], no 31107/96, § 58, CEDH 1999-II). » 

Que le Conseil du contentieux des étrangers applique ce principe de manière constante et juge que « 

Compte tenu du fait que les exigences de l'article 8 de la CEDH, tout comme celles des autres 

dispositions de la Convention, sont de l'ordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou de 

l'arrangement pratique (Cour EDH 5 février 2002, Conka 1 Belgique, § 83), d'une part, et du fait que cet 

article prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 (CE 22 décembre 2010, n° 210.029), 

d'autre part, il revient à l'autorité administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à un examen 

aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou devrait avoir 

connaissance. » (voir par exemple C.C.E., arrêt n° 98 175 du 28 février 2013) ; 

Que, quand bien même votre Conseil considérerait, conformément à sa jurisprudence constante, qu'il 

n'y a pas ingérence et qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer le paragraphe 2 de l'article 8 dans le cas 

d'espèce dans la mesure où il ne s'agit pas du retrait d'un droit de séjour, la partie adverse était 

néanmoins tenue, sur la base de son obligation positive, de procéder à une balance des intérêts en 

présence ; 

Qu'en effet, dans l'hypothèse où il n'y a pas ingérence, la Cour européenne des droits de l'homme 

considère qu'il convient d'examiner la situation sous l'angle de l'obligation positive de l'Etat et déterminer 

si celui-ci est tenu d'autoriser le séjour pour permettre de maintenir et de développer la vie privée et/ou 

familiale (Cour EDH 28 novembre 1996, Ahmut/Pays-Bas, §63 ; Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues 

Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, § 38) ; 

Que la Cour européenne des droits de l'homme considère que « dans le contexte des obligations 

positives comme dans celui des obligations négatives, l'Etat doit ménager un juste équilibre entre les 

intérêts concurrents de l'individu et de la communauté dans son ensemble.» (CEDH, arrêt 50435/99 du 

31 janvier 2006, Affaire Rodrigues da Silva et Hoogkamer c. Pays-Bas, §39) ; 

Que le Conseil du contentieux des étrangers a jugé que « Dans la mesure où il n 'estpas contesté qu 'il 

s'agit d'une première admission, il ne saurait être considéré que l'acte attaqué implique une ingérence 

dans la vie privée. Il convient toutefois d'examiner si l'Etat est tenu à une obligation positive pour 

permettre de maintenir et de développer la vie privée de celle-ci. Afin de déterminer l'étendue des 

obligations qui découlent, pour l'Etat, de l'article 8, § 1er, de la CEDH, il convient de rappeler que 

l'étendue des obligations pour un l'Etat d'admettre sur son territoire des proches de personnes qui y 

réside varient en fonction de la situation particulière des personnes concernées et de 'intérêt général 

(voirparmi d'autres .Abdulaziz,Cabales et Balkandi c Royaume-Uni, 28 mai 1985 et récemment Osman 

c. Danemark, n°38058/09, §54, 14 juin 2011). " (C.C.E., arrêt n° 78278 du 29 mars 2012); 

Qu'au regard de ces obligations d'examen approfondi et de mise en balance des intérêts, la motivation 

développée par la partie adverse dans l'acte attaqué apparaît comme lacunaire, inadéquate et 

insuffisante ; 

Qu'en effet, en ce qui concerne sa vie privée, la partie adverse n'en a pas du tout tenu compte 

puisqu'elle ne motive sa décision au regard de l'article 8 de la CEDH que par rapport à la vie familiale du 

requérant avec son épouse, ses enfants et les parents de son épouse, négligeant ainsi de tenir compte 

de la vie privée que le requérant s'est construit en Belgique durant ses neuf années de séjour sur le 

territoire ; 
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Que concernant la vie familiale du requérant et de sa famille avec les parents de son épouse, il est vrai 

que le droit au respect de la vie privée et familiale n'est pas absolu mais il appartient néanmoins à la 

partie adverse de démontrer qu'elle a mis en balance les intérêts en présence ; 

Que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la partie adverse se retranche derrière l'ordre public pour 

en conclure qu'elle ne doit pas tenir compte de la vie familiale du requérant et sa famille avec les 

parents de son épouse ; 

Qu'une telle motivation ne s'apparente pas à une réelle mise en balance des intérêts en présence ; 

Qu'il appartenait à la partie adverse de préciser les éléments du dossier qui justifiaient qu'elle fasse 

prévaloir l'intérêt de l'Etat de maintenir l'ordre public sur l'intérêt du requérant de poursuivre sa vie 

familiale en Belgique avec sa famille auprès de ses beaux-parents ; 

Que, partant, la partie adverse a violé ses obligations de motivation de même que ses obligations au 

regard du droit à la vie privée et familiale ; 

EN TELLE SORTE QUE les actes attaqués doivent être annulés et entre temps suspendus.” 

 

3.2. De Raad stelt allereerst vast dat de motieven van de in hoofde van verzoekers genomen beslissing 

tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten en een inreisverbod op eenvoudige wijze in die 

beslissingen kan worden gelezen zodat verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en heeft 

kunnen nagaan of het zin heeft deze beslissingen aan te vechten met de beroepsmogelijkheden 

waarover zij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele 

motiveringsplicht zoals deze voortvloeit uit de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen en uit artikel 62 van de Vreemdelingenwet voldaan (RvS 5 

februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298). 

 

In zoverre verzoekende partij aangeeft niet akkoord te kunnen gaan met het bestreden bevel om het 

grondgebied te verlaten en het inreisverbod, wordt het middel onderzocht vanuit het oogpunt van de 

materiële motiveringsplicht. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet 

bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze 

overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die 

correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101.624). 

 

3.3. Verzoekende partij wijst erop dat zij naast haar echtgenote en kinderen ook haar schoonouders in 

België wonen heeft die gerechtigd zijn tot verblijf, en dit reeds bijna tien jaar. Verder blijkt uit het 

administratief dossier dat zij zeer goed geïntegreerd is en in België al haar belangen heeft. Het recht op 

een gezins- en privéleven wordt beschermd door artikel 8 EVRM en artikel 22 van de Grondwet. Ook 

artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet dwingt de overheid rekening te houden met het gezinsleven bij 

het treffen van een verwijderingsmaatregel. Het is volgens verzoekende partij duidelijk dat het 

gezinsleven dat zij heeft met haar schoonouders onder de bescherming van artikel 8 EVRM valt en zelfs 

deel uitmaakt van het privéleven. Uit het administratief dossier blijkt volgens verzoekende partij dat haar 

gezin ten laste valt van de schoonouders. Verder heeft zij gedurende negen jaar een privéleven 

ontwikkeld in België. Volgens verzoekende partij blijkt niet dat er een (juist) evenwicht werd nagestreefd  

tussen haar privébelangen en de belangen van de overheid bij het treffen van de bestreden 

beslissingen. Er is geen enkele motivering hierover terug te vinden.  

 

3.4. De Raad dient vooreerst vast te stellen dat in de bestreden beslissingen wel degelijk een motivering 

terug te vinden is met betrekking tot het gezins- en privéleven van de verzoekende partij. Zo wordt erop 

gewezen dat het gehele gezin van verzoekende partij illegaal op het grondgebied verblijft zodat er geen 

scheiding plaatsvindt door de bestreden beslissingen nu zij allen het grondgebied moeten verlaten en zij 

in het herkomstland een nieuwe toekomst kunnen uitbouwen. Verder wordt erop gewezen dat het feit 

dat de ouders van verzoekende partij (dat moet gelezen worden als de schoonouders van verzoekende 

partij) in België verblijven niet kan weerhouden worden omdat verzoekende partij inbreuken heeft 

gepleegd op de openbare orde en het recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven niet absoluut 

is.  

 

Verzoekende partij kan dan ook niet overtuigen waar zij stelt dat de verwerende partij voorbij is gegaan 

aan haar gezins- en privéleven. 

 

Artikel 8 EVRM bepaalt als volgt: 
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“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

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

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

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

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

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vermag als annulatierechter desgevraagd te onderzoeken of 

artikel 8 van het EVRM is geschonden bij het nemen van een verwijderingsmaatregel, dit aan de hand 

van de door de partijen verstrekte gegevens en de gegevens van het administratief dossier. Hij dient 

zich daarbij niet te beperken tot de eventuele uitdrukkelijke motieven dienaangaande in de bij hem 

aangevochten beslissingen. Artikel 8 van het EVRM houdt immers geen bijzondere motiveringsplicht in 

(RvS 28 november 2017, nr. 239.974).  

 

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 (cf. EHRM 13 

februari 2001, Ezzoudhi/Frankrijk, § 25; EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 15 juli 

2003, Mokrani/Frankrijk, § 21). 

 

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. 

 

Wat het bestaan van een familie- en gezinsleven betreft, moet vooreerst worden nagegaan of er sprake 

is van een familie of een gezin. Vervolgens moet blijken dat in de feiten de persoonlijke band tussen 

deze familie- of gezinsleden voldoende hecht is (cf. EHRM 12 juli 2001, K. en T./ Finland, § 150). 

 

Het begrip 'privéleven' wordt evenmin gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. Het EHRM benadrukt dat 

het begrip privéleven een 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 beide, 

is een feitenkwestie. 

 

Verzoekende partij meent in de eerste plaats dat zij gewag kan maken van een beschermenswaardig 

gezinsleven met haar legaal in België verblijvende schoonouders.  

 

De Raad wijst erop dat het EHRM het begrip “gezinsleven” in beginsel beperkt tot het kerngezin en 

nagaat of er een voldoende ‘graad’ van gezinsleven kan worden vastgesteld. Daar waar de gezinsband 

tussen partners, alsook tussen ouders en minderjarige kinderen wordt verondersteld, ligt het anders in 

de relatie tussen ouders en meerderjarige kinderen. In het arrest Mokrani (EHRM 15 oktober 2003, nr. 

52206/99, Mokrani v. Frankrijk, par. 33) stelt het EHRM dat betrekkingen tussen ouders en 

meerderjarige kinderen “ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l’article 8 de la 

Convention sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplé-mentaires de dépendance, autres 

que les liens affectifs normaux” (vrije vertaling: niet noodzakelijk de bescherming van artikel 8 van het 

Verdrag genieten zonder dat het bestaan is aangetoond van bijkomende elementen van afhankelijkheid 

die anders zijn dan de gewone affectieve banden). Het EHRM oordeelde dat het gegeven dat een 

meerderjarig kind samenwoont met een ouder, geen voldoende graad van afhankelijkheid vormt om te 

resulteren in het bestaan van een gezinsleven (zie EHRM 12 januari 2010, nr. 47486/06, A.W. Khan v. 

Verenigd Koninkrijk, par. 32). Bij de beoordeling of er al dan niet een gezinsleven bestaat moet rekening 

worden gehouden met alle indicaties die de verzoekende partij dienaangaande aanbrengt, zoals bv. het 

samenwonen, de financiële afhankelijkheid van het meerderjarig kind ten aanzien van zijn ouder, de 

afhankelijkheid van de ouder ten aanzien van het meerderjarig kind, de reële banden tussen ouder en 

kind. Van een beschermd gezinsleven tussen meerderjarige kinderen en hun ouders kan bijgevolg 

slechts gesproken worden indien naast de afstammingsband een vorm van afhankelijkheid blijkt.  
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Uit nazicht van het administratief dossier blijkt dat verzoekende partij met haar echtgenote eind 2008 

naar België is gekomen om alhier een asielaanvraag in te dienen. Daarbij maakte zij reeds gewag van 

de aanwezigheid van de ouders van de echtgenote in België. Er werd evenwel reeds op 5 mei 2009 

beslist dat België niet verantwoordelijk was voor de behandeling van de asielaanvraag die aan de 

Poolse autoriteiten toekwam. Bij deze beslissing werd er tevens op gewezen dat aangezien 

verzoekende partij meerderjarig was, een eigen gezin had met zijn echtgenote en jarenlang in het 

herkomstland zelf in hun onderhoud hebben kunnen voorzien, er geenszins blijkt dat zij enige vorm van 

afhankelijkheid vertoonden tegenover de (schoon)ouders die reeds acht jaren voordien naar België 

waren gekomen. Ook bij de afwijzing van de regularisatieaanvraag op 12 oktober 2011 werd 

verzoekende partij er nogmaals aan herinnerd dat haar schoonouders reeds sinds 2000 en 2001 in 

België verblijven terwijl zijzelf pas naar België is gekomen in 2008, hetgeen inhoudt dat zij in het 

herkomstland ongeveer zeven à acht jaar geleefd heeft zonder haar schoonouders en dus perfect in 

staat was zeven jaar zonder deze schoonouders door te brengen en niets hen verhindert zich dus 

opnieuw te vestigen in Georgië. Ook een latere regularisatieaanvraag werd verworpen. De Raad 

oordeelt, rekening houdende met al deze antecedenten, dat het loutere feit dat verzoekende partij en 

haar gezin ervoor gekozen hebben in te gaan wonen bij de schoonouders in België en dat de 

schoonouders bepaalde zaken betalen hier in België – hetgeen niet onlogisch is daar door de illegale 

verblijfssituatie verzoekende partij noch haar gezin zelf enig inkomen hier kan verwerven – niet maakt 

dat daaruit kan besloten worden dat verzoekende partij met haar gezin afhankelijk is van haar 

schoonouders. Immers kan niet ontkend worden dat verzoekende partij blijkens de gegevens uit het 

administratief dossier perfect in staat was in Georgië in eigen levensonderhoud te voorzien. Het bestaan 

van een beschermenswaardig familieleven met de schoonouders kan dan ook niet aangenomen 

worden.  

 

Verzoekende partij betwist verder niet dat zij alsook haar echtgenote en kinderen illegaal op het 

grondgebied verblijven.  

 

In casu is er sprake van een situatie van eerste toelating.  Er kan derhalve niet worden gesteld dat deze 

beslissing een inmenging vormt in verzoekers gezins-/privéleven. Er dient hierbij te worden aangegeven 

dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: het EHRM) reeds meermaals heeft 

aangegeven dat wanneer een vreemdeling in een dergelijke situatie een staat confronteert met een 

privé- en gezinsleven als een voldongen feit (“fait accompli”) er op deze staat geen uit artikel 8 van het 

EVRM voortvloeiende positieve verplichting rust op deze vreemdeling toe te laten zich te vestigen. Het 

EHRM oordeelt dat in regel, vreemdelingen in deze situatie, niet vermogen te verwachten dat hen enig 

verblijfsrecht zal worden toegestaan (EHRM 3 oktober 2014, nr. 12.738/10, Jeunesse/ Nederland). 

 

Voorliggende zaak kan niet worden vergeleken met zaken waarbij een einde wordt gesteld aan het recht 

op verblijf van vreemdelingen die door het EHRM worden beschouwd als “gevestigde vreemdelingen”, 

met andere woorden vreemdelingen die formeel tot een verblijf werden toegelaten (EHRM 30 juni 2015, 

nr.39.350/13, A.S./ Zwitserland). 

 

In zaken, zoals in de voorliggende, waarbij niet enkel de bescherming van een gezins-/privéleven aan 

de orde is, doch waar het tevens handelt over een immigratiekwestie, dienen andere gegevens in 

aanmerking te worden genomen. Het EHRM gaf al aan dat in zaken die ook immigratiekwesties 

betreffen de mate waarin een gezins-/privéleven zou worden aangetast, de banden in de verdragsstaat, 

de vraag of er onoverbrugbare obstakels bestaan om een gezins-/privéleven verder te zetten in het land 

van oorsprong van de vreemdeling en of er redenen bestaan die verband houden met de 

immigratiecontrole (zoals het feit dat voorheen al inbreuken werden gepleegd tegen de 

verblijfswetgeving) of overwegingen inzake de bescherming van de openbare orde in rekening kunnen 

worden gebracht. 

 

Ook belangrijk bij de te maken afweging is het antwoord op de vraag of een gezins-/privéleven tot stand 

werd gebracht op het ogenblik dat de betrokken personen reeds wisten dat de verblijfsstatus dusdanig 

was dat het van meet af aan duidelijk was dat de mogelijkheid tot voortzetting van een gezins-/ 

privéleven in een bepaalde staat precair was. Dat verzoekende partij hiervan op de hoogte was kan niet 

ernstig betwist worden. Volgens de vaste rechtspraak van het EHRM zal, indien dit het geval is, slechts 

in zeer uitzonderlijke gevallen kunnen worden besloten dat de verwijdering van een vreemdeling 

aanleiding geeft tot een schending van artikel 8 van het EVRM.  

 

De Raad stelt vast dat verzoekende partij niet aantoont dat in casu sprake is van een uitzonderlijke 

situatie waardoor haar verwijdering aanleiding kan geven tot een schending van artikel 8 EVRM. 
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Verder blijkt niet dat zij haar gezins-/privéleven niet elders kan verderzetten of uitbouwen. Verzoekende 

partij beperkt zich slechts tot de stelling dat zij in België goed geïntegreerd is, doch de Raad ziet niet in 

waarom dit gegeven, voor zover dit al aangenomen kan worden nu verzoekende partij dit niet 

concretiseert en de normale binding die ontstaat met België enkel door het langdurige verblijf hier te 

lande op zich niet voldoende is om een schending van het privéleven aan te nemen, verhindert dat zij 

haar gezins- en privéleven verder zet in het herkomstland. Immers heeft het ganse gezin de Georgische 

nationaliteit en heeft verzoekende partij, net zoals haar echtgenote, het overgrote deel van haar leven in 

het herkomstland doorgebracht. Een illegaal, minstens precair, verblijf van negen jaar in België kan hier 

bezwaarlijk tegen opwegen.  

 

Bovendien oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het arrest Nnyanzi t. het 

Verenigd Koninkrijk, na te hebben vastgesteld dat de verzoekende partij geen gevestigde vreemdeling 

was en dat zij nooit een definitieve toelating had gekregen om in de betrokken lidstaat te verblijven, dat 

eender welk privéleven dat de verzoekende partij had opgebouwd tijdens haar verblijf in het Verenigd 

Koninkrijk, bij het afwegen van het legitieme publieke belang in een effectieve immigratiecontrole, niet 

tot gevolg zou hebben dat de uitwijzing een disproportionele inmenging in haar privéleven uitmaakte. 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt ook in dit verband niet aannemelijk gemaakt. 

 

De verzoekende partij maakt bijgevolg niet aannemelijk dat er heden in hoofde van de Belgische staat 

een positieve verplichting bestaat. Een disproportionaliteit tussen de belangen van de verzoekende 

partij enerzijds, die in se erin bestaan om haar gezins- en privéleven verder te zetten in België hoewel zij 

niet voldoet aan de verblijfsvoorwaarden gesteld in de Vreemdelingenwet en de belangen van de 

Belgische staat in het kader van het doen naleven van de verblijfsreglementering anderzijds, blijkt niet 

uit de bestreden beslissingen. 

 

Een schending van artikel 8 EVRM blijkt niet.  

 

3.5. Ook de bescherming die geboden wordt door artikel 22 van de Grondwet is gelijkaardig aan deze 

die geboden wordt door artikel 8 van het EVRM. De Grondwetgever heeft immers “een zo groot 

mogelijke concordantie nagestreefd met artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de 

rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), teneinde betwistingen over de inhoud van 

dit Grondwetsartikel respectievelijk art. 8 van het EVRM te vermijden” (Parl.St. Kamer 1993-94, nr. 

997/5, 2). Daar bij de voorgaande bespreking van het middel reeds werd geconcludeerd dat geen 

schending van artikel 8 van het EVRM aannemelijk werd gemaakt en de verzoekende partij niet 

aantoont dat artikel 22 van de Grondwet ter zake in een ruimere bescherming zou voorzien dan wat in 

artikel 8 van het EVRM wordt gewaarborgd, kan ook geen schending van artikel 22 van de Grondwet 

worden weerhouden. 

 

3.6. Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, dat de verzoekende partij ook geschonden acht, bepaalt: 

 

“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.” 

 

Het is voor ieder normaal redelijk denkend mens evident dat het, in een normale gezinssituatie, in het in 

het hoger belang is van de kinderen om niet te worden gescheiden van hun ouders. Dit impliceert dat 

wanneer ouders in België niet tot een verblijf zijn toegelaten of gemachtigd en zij het Rijk dienen te 

verlaten, zij zich hierbij dienen te laten vergezellen door hun jonge kinderen teneinde de belangen van 

deze kinderen en de gezinseenheid niet te schaden. Verweerder heeft met deze evidentie rekening 

gehouden, aangezien geen enkel gezinslid toegelaten is tot het Belgische grondgebied en zij bijgevolg 

allemaal moeten terugkeren naar het herkomstland. Daarnaast moet worden gesteld dat niet blijkt dat 

verzoekende partij of een van zijn gezinsleden gezondheidsproblemen zou hebben, die hen zouden 

verhinderen om terug te keren naar het land waarvan zij de nationaliteit hebben en waarmee verweerder 

onterecht geen rekening zou hebben gehouden. 

 

Er blijkt derhalve niet dat verweerder enig dienstig gegeven buiten beschouwing zou hebben gelaten bij 

het nemen van de bestreden beslissing. 

 

Een schending van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. 
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3.7. 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 

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. 

 

3.8. Verzoekende partij maakt met haar betoog geen schending van de door haar aangehaalde 

bepalingen en beginselen aannemelijk. Het enig middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond.  

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen 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 zesentwintig januari tweeduizend achttien 

door: 

 

mevr. S. DE MUYLDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN S. DE MUYLDER 

 


