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 nr. 135 614 van 19 december 2014 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: 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 IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 18 juli 2014 heeft 

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

van 3 juli 2014 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 29 juli 2014 met refertenummer 

REGUL X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 30 oktober 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

19 november 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat R. JEENINGA, die loco advocaat J. DE LIEN verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

In 1972 komt verzoeker op 8-jarige leeftijd met zijn familie naar België.  

 

 

 

Verzoeker komt daarna verschillende malen in aanraking met het gerecht.  
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Op 17 augustus 2001 wordt verzoeker aangehouden door de onderzoeksrechter wegens poging tot 

doodslag. Bij vonnis van 26 november 2001 van de raadkamer te Antwerpen, bevestigd in graad van 

hoger beroep door de KI te Antwerpen bij arrest van 7 februari 2002, wordt verzoeker geïnterneerd. 

 

Verzoeker wordt op 20 februari 2003 vrijgelaten, doch wordt op 25 september 2003 opnieuw 

geïnterneerd. Op 28 april 2004 wordt hij opnieuw vrijgelaten. Op 9 februari 2007 wordt verzoeker 

wederom opgesloten als geïnterneerde. Op 5 november 2007 wordt hij weer vrijgelaten. 

 

Op 10 augustus 2007 dient verzoeker  een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9ter 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). Deze aanvraag wordt 

onontvankelijk verklaard bij beslissing van 22 augustus 2007. 

 

Op 16 december 2007 wordt verzoeker wederom opgesloten als geïnterneerde. 

 

Op 20 maart 2012 dient verzoeker een verzoek in om terug in het bezit te worden gesteld van zijn 

identiteitskaart voor vreemdelingen, die verstreken is sinds 15 december 2003. Verzoeker was op 12 

november 2001 van ambtswege afgevoerd, en was ingevolge de beslissing van 12 november 2008 van 

de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken ingeschreven op het adres van de gevangenis 

te Merksplas. Op 2 april 2012 weigert de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en 

voor Maatschappelijke Integratie het verzoek van 20 maart 2012 om terug in het bezit te worden gesteld 

van zijn identiteitskaart voor vreemdelingen, aangezien verzoeker niet heeft aangetoond het Rijk niet 

langer dan één jaar te hebben verlaten. Deze beslissing wordt aan verzoeker ter kennis gebracht op 25 

april 2012. 

 

Op 8 februari 2013 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis 

van de vreemdelingenwet. Deze aanvraag wordt onontvankelijk verklaard bij beslissing van 11 

december 2013. 

 

Bij beslissing van 26 juni 2014 beveelt de Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschappij de 

invrijheidstelling op proef van verzoeker onder voorwaarden. Verzoeker wordt daarop in vrijheid gesteld 

op 3 juli 2014. 

 

Op 3 juli 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding jegens verzoeker een beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

Dit is de bestreden beslissing die op 3 juli 2014 aan verzoeker ter kennis wordt gebracht, en waarvan de 

motivering luidt als volgt: 

 

 “BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

De heer die verklaart te heten: R., S., geboren te Beni Ouriaghel, op (…)1964, onderdaan van 

Marokko, wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van 

de staten die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die 

vereist zijn om er zich naar toe te begeven, uiterlijk op 02.08.2014 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten: 

Artikel 7 van de wet van 15 december 1980, eerste lid, 1°: verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van 

de vereiste documenten: de betrokkene is niet in het bezit van een paspoort voorzien van een geldig 

visum.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

  

In zijn nota met opmerkingen werpt verweerder een exceptie op van niet-ontvankelijkheid van het 

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

gemachtigde van de staatssecretaris bij het nemen van de bestreden beslissing die gestoeld is op 

artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet, niet beschikt over een discretionaire bevoegdheid, 

zodat een eventuele vernietiging van de bestreden beslissing verzoeker geen enkel nut kan opleveren. 
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De Raad wijst erop dat verzoeker in zijn middel onder andere de schending aanvoert 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, 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). 

 

Verweerder stelt in zijn exceptie dat de aangevoerde schending van artikel 8 van het EVRM helemaal 

niet kan worden aangenomen en loopt daarmee vooruit op het onderzoek van het middel door de Raad. 

Er kan niet zonder meer worden gesteld dat verzoeker geen belang zou hebben bij de nietigverklaring 

van de bestreden beslissing. 

 

De exceptie van niet-ontvankelijkheid van het beroep dient te worden verworpen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 In een eerste middelenonderdeel voert verzoeker in wezen aan dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris bij de afgifte van het bevel om het grondgebied te verlaten geen rekening heeft 

gehouden met zijn familieleven, in het bijzonder met het feit dat hij met zijn bejaarde moeder in België 

verblijft en in Marokko geen familie meer heeft, wat in strijd is met artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet en artikel 8 van het EVRM. 

 

3.2 Verweerder laat in zijn nota met opmerkingen gelden dat “verzoekende partij niet dienstig kan 

voorhouden dat er geen rekening zou zijn gehouden met artikel 74/13 van de vreemdelingenwet. 

Verzoekende partij toont niet aan dat er sprake is van een familieleven (zie ook de bespreking 

dienomtrent inzake artikel 8 EVRM), terwijl het privéleven niet vermeld wordt als element waarbij 

overeenkomstig artikel 74/13 van de wet rekening moet worden gehouden. Ten overvloede, artikel 

74/13 vreemdelingenwet omvat ook geen motiveringsverplichting.” 

  

Wat het al dan niet bestaan van een beschermenswaardig familieleven in de zin van artikel 8 van het 

EVRM in hoofde van verzoeker betreft, stelt verweerder in zijn nota met opmerkingen het volgende: 

 

“Verzoekende partij toont evenmin aan dat er sprake is van een beschermenswaardig familieleven in de 

zin van artikel 8 EVRM. Zij beperkt zich tot een uiterst vage en summiere verwijzing naar de 

aanwezigheid van familie en in het bijzonder van de bejaarde moeder in België, hetgeen uiteraard niet 

volstaat.  

‘Het komt de Raad niet toe te raden naar de wijze waarop een rechtsregel geschonden is. De 

verzoekende partij beperkt zich in het verzoekschrift tot het aanhalen van de schending van artikel 8 

EVRM. Deze handelswijze voldoet niet aan de voornoemde vereiste dat, om van een middel te spreken, 

de wijze moet worden omschreven waarop de aangevoerde rechtsregel is geschonden door de 

bestreden beslissing.’ (R.v.V. nr. 111.109 dd. 30.09.2013)  

Verweerder laat tevens gelden dat hoewel het gezinsleven van ouders en hun minderjarige kinderen 

wordt verondersteld, overeenkomstig de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens te Straatsburg (EHRM 9 oktober 2003, nr. 48321/99, Slivenko/Litouwen; EHRM 17 februari 2009, 

nr. 27319/07, Onur/Groot-Brittannië; N. MOLE, Asylum and the European Convention on Human Rights, 

Council of Europe Publishing, 2008, 97) slechts van een door artikel 8 van het EVRM beschermd 

gezinsleven tussen ouders en hun meerderjarige kinderen kan worden gesproken indien, naast de 

afstammingsband, een vorm van afhankelijkheid blijkt.  

Immers, ‘er wordt aangenomen dat in de relatie tussen een ouder en een meerderjarig kind het bestaan 

van bijkomende elementen van afhankelijkheid moet worden aangetoond die anders zijn dan de gewone 

affectieve banden’ (R.v.V. nr. 66 750 van 19 september 2011, www.rvv-cce.be).  

 

In casu rept verzoekende partij hierover met geen woord in haar verzoekschrift. Zij toont dit dan ook niet 

aan.  
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Ten overvloede laat verweerder nog gelden dat uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat 

verzoekende partij zeven zussen en broers heeft die allen de Belgische nationaliteit verkregen hebben, 

alsmede dat voor de moeder samenwoont met twee van haar dochters die voor haar zorgen.  

Er blijkt dan ook niet dat de zorg voor de moeder enkel en uitsluitend door verzoekende partij zou 

kunnen worden waargenomen; het loutere gegeven dat verzoekende partij desgevallend een rol in het 

gezinsleven zou willen toebedeeld krijgen en dit heeft aangehaald in het kader van de vraag tot 

invrijheidstelling, doch dit niet eens heeft ingeroepen in het verzoekschrift tot nietigverklaring, volstaat 

vanzelfsprekend niet. Verzoekende partij heeft zich hierop ook niet beroepen t.a.v. de gemachtigde van 

de staatssecretaris.” 

 

3.3 Het door verzoeker geschonden geachte artikel 74/13 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

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

het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land.” 

 

Dit artikel dat de omzetting vormt van artikel 5 van richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en 

de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor 

de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (de 

Terugkeerrichtlijn), lijkt een individueel onderzoek nodig te maken.  

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt: 

 

“Recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven 

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.” 

 

Om tot het bestaan van een gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM te kunnen besluiten, dient 

vooreerst het bestaan van een familiale band van bloed- of aanverwantschap te worden nagegaan en 

wordt vervolgens vereist dat die familiale band voldoende “hecht” is. Overeenkomstig de rechtspraak 

van het  Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg (EHRM 9 oktober 2003, nr. 

48321/99, Slivenko/Litouwen; EHRM 17 februari 2009, nr. 27319/07, Onur/Groot-Brittannië; N. MOLE, 

Asylum and the European Convention on Human Rights, Council of Europe Publishing, 2008, 97) kan 

daarbij slechts van een door artikel 8 van het EVRM beschermd gezinsleven tussen meerderjarige 

kinderen en hun ouders gesproken worden indien naast de afstammingsband een vorm van 

afhankelijkheid blijkt. 

 

In casu blijkt dat verzoekers moeder aan de ziekte van Alzheimer leidt, en dat verzoeker zich vanaf het 

moment van zijn invrijheidstelling op proef onder voorwaarden bij haar zou vestigen en zich zou 

inschakelen in haar zorg. De gemachtigde van de staatssecretaris was voor het nemen van de 

bestreden beslissing hiervan op de hoogte, of diende het minstens te zijn. 

 

Het administratief dossier bevat immers met name de beslissing van 26 juni 2014 van de Hoge 

Commissie tot Bescherming van de Maatschappij, die verwijst naar een maatschappelijke enquête 

aangaande verzoekers situatie die op haar verzoek werd uitgevoerd door het justitiehuis te Antwerpen 

en die op 1 juli 2014 aan verweerder werd bezorgd. Met betrekking tot deze maatschappelijke enquête 

vermeldt de beslissing van de Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschappij het volgende: 

  

“Uit deze maatschappelijke enquête blijkt dat de moeder van S.R., F., aan de ziekte van Alzheimer lijdt 

en er de laatste tijd erg op achteruit is gegaan. Ze kan zichzelf niet meer behelpen en heeft continu 

controle en bijstand nodig. Zij woont samen met twee van haar dochters, H.R. en M.R., die zussen zijn 

van S.R., in de (…)straat (…) te 2018 Antwerpen. Door de kinderen van F. wordt er een beurtrol 

gehanteerd waarbij iedereen van het gezin van ‘s avonds tot ’s avonds de volgende dag moeder komt 

verzorgen. N.R., nog een zus van S.R., en H.R. willen S.R. helpen in het uitbouwen van zijn 

reclassering en ze willen dit doen vanuit de thuissituatie nu S.R. meer verantwoordelijkheid wil 

opnemen, o.m. ten aanzien van zijn zieke moeder. De ziekte van H. heeft bij S.R., althans volgens N. en 
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H., heel wat schuldgevoel en dus ook verantwoordelijkheidsgevoel bijgebracht. Hij is welkom thuis en wil 

graag ingeschakeld worden in de zorg van zijn moeder. Op die wijze zou S.R. een duidelijke rol 

toebedeeld krijgen in het gezinsleven, wat volgens de justitieassistente een zinvolle invulling van zijn re-

integratie is die kan aangevuld worden met een nuttige dagbesteding via de drughulpverlening.”   

 

Rekening houdend met de hierboven aangehaalde rechtspraak van het EHRM aangaande artikel 8 van 

het EVRM, oordeelt de Raad dat de gemachtigde van de staatssecretaris, in het kader van artikel 74/13 

van de vreemdelingenwet, minstens de overweging diende te maken of verzoekers relatie met zijn 

moeder - voor wie hij, zoals blijkt op grond van de in het administratief dossier aanwezige elementen, 

mede de zorg zou opnemen - een beschermenswaardig familieleven vormt in de zin van artikel 8 van 

het EVRM, en desgevallend met dit familieleven rekening diende te houden bij de afgifte van een bevel 

om het grondgebied te verlaten.  

 

Daargelaten of het familieleven van verzoeker in casu een obstakel vormt voor het treffen van een 

verwijderingsmaatregel, en of artikel 74/13 van de vreemdelingenwet een uitdrukkelijke 

motiveringsverplichting bevat, dient op grond van voornoemd artikel immers uit de beslissing te blijken 

dat de gemachtigde van de staatssecretaris rekening heeft gehouden met de elementen aangaande de 

familiesituatie waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij er kennis van kon hebben.  

 

Behalve de vermelding dat hij niet beschikt over een paspoort voorzien van een geldig visum, bevat de 

bestreden beslissing echter geen enkele aanwijzing waaruit blijkt dat rekening werd gehouden met de 

individuele toestand van verzoeker, laat staan met zijn specifieke familiale situatie in de zin van artikel 8 

van het EVRM. Een dergelijke afweging blijkt ook nergens uit het administratief dossier. De motivering 

die hieromtrent terug te vinden is in verweerders nota met opmerkingen is een a posteriori motivering 

die het gebrek van de bestreden beslissing niet vermag ongedaan te maken. Aangezien de bestreden 

beslissing aldus niet toelaat om te beoordelen of met de familiale situatie van verzoeker rekening werd 

gehouden, miskent ze artikel 74/13 van de vreemdelingenwet.  

 

Het middelenonderdeel is in de aangegeven mate gegrond. 

 

Aangezien de eventuele gegrondheid van de andere onderdelen van het aangevoerde middel niet tot 

een ruimere vernietiging kunnen leiden, dienen deze niet onderzocht te worden (RvS 18 december 

1990, nr. 36.050; RvS 24 oktober 2002, nr. 111.881). 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp. Er dient 

derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot 

schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 

 

5. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verwerende 

partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris van 3 juli 2014 tot afgifte van een bevel om 

het grondgebied te verlaten wordt vernietigd. 

 

 

 

 

 

Artikel 2 
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De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

Artikel 3 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien december tweeduizend veertien 

door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 

 


