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 nr. 147 942 van 17 juni 2015 

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 IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Congolese (D.R.C.) nationaliteit te zijn, op 

16 juni 2015 heeft ingediend bij faxpost om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de 

tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel 

en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 7 juni 2015 tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). 

 

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. 

 

Gelet op artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gelet op titel II, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 16 juni 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 juni 2015 om 

10 uur. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat F. ALDELHOF, die loco advocaat B. SOENEN verschijnt voor 

de verzoekende partij, en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 
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1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 7 juni 2015 ontvangt de verzoeker, die verklaart van Congolese (D.R.C.) nationaliteit te zijn, een 

beslissing houdende bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering 

(bijlage 13septies). Dit is de thans bestreden beslissing, die als volgt luidt: 

 

“(…) 

Bevel om het grondgebied te verlaten 

 

Aan de heer (…) 

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

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

zijn om er zich naar toe te begeven. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING 

EN VAN DE AFWEZIGHEID VAN EEN TERMIJN OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN: 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van volgende 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 en/of vaststellingen: 

Artikel 7, alinea 1:  

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

3° wanneer hij door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden; 

Artikel 74/14: 

uiken 

De betrokkene is niet in het bezit van een geldig identiteitsdocument en/of van een geldig reisdocument; 

zijn paspoort in zijn dossier is sedert 13.03.2003 vervallen. 

Betrokkene is op heterdaad betrapt voor aanmatiging van naam. 

PV nr AN.22.L5.004327/2015van de politie van Hekla. 

Betrokkene heeft geen officiële verblijfplaats in België 

 

Terugleiding naar de grens 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

De betrokkene zal worden teruggeleid naar de grens in toepassing van volgende artikel(en) van de wet 

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

verwijdering van vreemdeling en volgende feiten: 

Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van dezelfde wet, is het noodzakelijk om de betrokkene zonder 

verwijl naar de grens te doen terugleiden, met uitzondering van de grens van de staten die het 

Schengenacquis ten volle toepassen, om de volgende reden : 

Gezien betrokkene niet in bezit is van identiteitsdocumenten, is het noodzakelijk hem ter beschikking 

van de Dienst Vreemdelingen op te sluiten ten einde een doorlaatbewijs te bekomen van zijn nationale 

overheden  

Gezien betrokkene in aanmerking kan komen om vervolgd te worden voor aanmatiging van naam, 

bestaat er een risico tot nieuwe schending van de openbare orde. 

Betrokkene diende op 30.10.2001 een asielaanvraag in samen met zijn grootmoeder en zus.  Deze 

aanvraag werd afgesloten met een bevestigende beslissing van het CGVS tot weigering van verblijf op 

04/01/2002. Betrokkene kreeg op 3/01/2006 een voogd toegewezen. Op 4/12/2007 werd de voogdij van 

rechtswege beeïndigd. 

 

Vasthouding 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

De beslissing tot vasthouding wordt genomen in toepassing van volgende 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: 

Met toepassing van artikel 7, derde lid, van dezelfde wet, dient de betrokkene te dien einde opgesloten  

te worden, aangezien zijn terugleiding naar de grens niet onmiddellijk kan uitgevoerd worden : 

Gezien betrokkene niet in bezit is van identiteitsdocumenten, is het noodzakelijk hem ter beschikking 

van de Dienst Vreemdelingenzaken op te sluiten ten einde een doorlaatbewijs te bekomen van zijn 

nationale overheden  
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Gezien betrokkene verblijft in België zonder gekend adres – een aanduiding van een verplichte 

verblijfplaats niet kan uitgevoerd worden – is het derhalve noodzakelijk hem op te sluiten ter beschikking 

van de Dienst Vreemdelingenzaken. 

Gezien de persoonlijkheid van betrokkene en de toestand van zijn dossier,  

- zijn er sterke vermoedens dat hij zich aan de justitie zal onttrekken 

- men dient dus te besluiten dat hij de administratieve beslissing die genomen wordt te zijnen laste niet 

zal opvolgen.  

Hieruit blijkt dat een opsluiting ter beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken zich opdringt. 

(…)” 

 

1.2. Op 7 juni 2015 wordt de verzoeker tevens een inreisverbod (bijlage 13sexies) voor vier jaar 

opgelegd. 

 

2. Over de ontvankelijkheid van de vordering tot schorsing 

 

2.1. Over de termijn 

 

Artikel 39/57, § 1, laatste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: 

Vreemdelingenwet) bepaalt: 

 

“De in artikel 39/82, § 4, tweede lid, bedoelde vordering wordt ingediend bij verzoekschrift binnen tien 

dagen na de kennisgeving van de beslissing waartegen ze gericht is. Vanaf een tweede verwijderings- 

of terugdrijvingsmaatregel, wordt de termijn teruggebracht tot vijf dagen”. 

 

Onderhavige vordering is een in artikel 39/82, § 4, tweede lid, bedoelde vordering. 

 

Te dezen werd de bestreden beslissing op 7 juni 2015 aan de verzoeker ter kennis gegeven. Bijgevolg 

beschikte hij met ingang van 8 juni 2015 en in toepassing van de artikelen 39/82, § 4, tweede lid, iuncto 

artikel 39/57, § 1, derde lid, van de Vreemdelingenwet over een termijn van in casu tien dagen (eerste 

verwijderingsmaatregel) om een vordering bij uiterst dringende noodzakelijkheid in te dienen. 

 

Nu de termijn van tien dagen eindigde op woensdag 17 juni 2015, is de onderhavige vordering bijgevolg 

tijdig ingediend en derhalve ontvankelijk. 

 

2.2. Over het voorwerp 

 

De bestreden beslissing houdt een maatregel van vrijheidsberoving in zoals bedoeld in artikel 71, eerste 

lid, van de Vreemdelingenwet. Deze bepaling luidt als volgt: 

 

“De vreemdeling die het voorwerp is van een maatregel van vrijheidsberoving genomen met toepassing 

van de artikelen (…) 7, (…) kan tegen die maatregel beroep instellen door een verzoekschrift neer te 

leggen bij de Raadkamer van de Correctionele Rechtbank van zijn verblijfplaats in het Rijk of van de 

plaats waar hij werd aangetroffen.” 

 

Voor zover de verzoeker zich met zijn beroep zou richten tegen de beslissing tot vasthouding, dient te 

worden opgemerkt dat op grond van voormeld artikel 71, eerste lid, van de Vreemdelingenwet enkel een 

beroep bij de raadkamer van de correctionele rechtbank van zijn verblijfplaats openstaat. De Raad is 

dienaangaande onbevoegd bij gebrek aan rechtsmacht. 

 

Het beroep is niet ontvankelijk in zoverre het gericht is tegen de beslissing tot vasthouding. 

 

3. Over de vordering tot schorsing 

 

3.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

Artikel 43, § 1, eerste lid, van het procedurereglement van de Raad bepaalt dat, indien de uiterst 

dringende noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de feiten dient te 

bevatten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. 
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Verder kan overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid, van de Vreemdelingenwet, slechts tot de 

schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve rechtshandeling worden besloten indien er 

ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen 

verantwoorden en op voorwaarde dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing 

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

Uit het voorgaande volgt dat, opdat een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

kan worden ingewilligd, de drie voornoemde voorwaarden cumulatief moeten zijn vervuld. 

 

3.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

3.2.1. De wettelijke bepaling 

 

Artikel 39/82, § 4, tweede lid, van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“Indien de vreemdeling het voorwerp is van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de 

tenuitvoerlegging imminent is, in het bijzonder indien hij is vastgehouden in een welbepaalde plaats 

zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of ter beschikking is gesteld van de regering, en hij nog geen 

gewone vordering tot schorsing heeft ingeleid tegen de bedoelde verwijderings- of 

terugdrijvingsmaatregel, kan hij binnen de in artikel 39/57, § 1, derde lid, bedoelde termijn de schorsing 

van de tenuitvoerlegging van deze maatregel vorderen bij uiterst dringende noodzakelijkheid.” 

 

3.2.2. De toepassing van de wettelijke bepaling 

 

In casu bevindt de verzoeker zich in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 

van de Vreemdelingenwet. In dit geval wordt het uiterst dringend karakter van de vordering wettelijk 

vermoed. Dit wordt ook niet betwist door de verwerende partij. Het uiterst dringende karakter van de 

vordering staat dan ook vast. 

 

Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

3.3. Betreffende de tweede voorwaarde: de ernst van de aangevoerde middelen 

 

3.3.1. De interpretatie van deze voorwaarde  

 

Overeenkomstig het voormelde artikel 39/82, § 2, van de Vreemdelingenwet kan slechts tot de 

schorsing van de tenuitvoerlegging worden besloten indien ernstige middelen worden aangevoerd die 

de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke 

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

Onder “middel” wordt begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en 

van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 

17 december 2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618). 

 

Opdat een middel ernstig zou zijn, volstaat het dat het op het eerste gezicht, en gelet op de toedracht 

van de zaak, ontvankelijk en gegrond zou kunnen worden verklaard en derhalve kan leiden tot de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

 

Wanneer op basis van de uiteenzetting van de middelen, het voor ieder weldenkend mens zonder meer 

duidelijk is, dat de verzoekende partij een schending van een dergelijke bepaling van het 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) heeft willen 

aanvoeren, mag het niet nauwkeurig of verkeerd vermelden door de verzoekende partij van de door 

haar geschonden geachte verdragsbepaling geen drempel zijn voor de Raad om niet over te gaan tot 

een beoordeling van de verdedigbare grief. 

 

Ten einde in overeenstemming te zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van 

artikel 13 van het EVRM, is de Raad in het raam van de procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

gehouden tot een onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van elke verdedigbare grief op 

grond waarvan redenen bestaan om te geloven in een risico van behandeling die ingaat tegen een van 

de rechten gewaarborgd door het EVRM, zonder dat dit evenwel tot een positief resultaat moet leiden. 
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De draagwijdte van de verplichting dat artikel 13 van het EVRM op de staat doet wegen, varieert 

volgens de aard van de grief van de verzoekende partij (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en 

Griekenland, §§ 289 en 293; EHRM 5 februari 2002, Čonka/ België, § 75). 

 

De verzoekende partij moet in het verzoekschrift een verdedigbare grief aanvoeren, hetgeen inhoudt dat 

zij op aannemelijke wijze kan aanvoeren dat zij geschaad is in één van haar rechten gewaarborgd door 

het EVRM (vaste rechtspraak EHRM: zie bv. EHRM 25 maart 1983, Silver en cons./Verenigd Koninkrijk, 

§ 113). 

 

Het onderzoek van het ernstig karakter van een middel kenmerkt zich in schorsingszaken door het 

prima facie karakter ervan. Dit prima facie onderzoek van de door de verzoekende partij aangevoerde 

verdedigbare grief afgeleid uit de schending van een recht gewaarborgd in het EVRM, moet, zoals 

gesteld, verzoenbaar zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van artikel 13 van 

het EVRM en inzonderheid met de vereiste tot onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van 

elke verdedigbare grief. Dit houdt in dat, indien de Raad bij dit onderzoek op het eerste gezicht vaststelt 

dat er redenen voorhanden zijn om aan te nemen dat deze grief ernstig is of dat er minstens twijfels zijn 

over het ernstig karakter ervan, hij in deze stand van het geding het aangevoerde middel als ernstig 

beschouwt. Immers, de schade die de Raad toebrengt door in de fase van het kort geding een middel 

niet ernstig te bevinden dat achteraf, in de definitieve fase van het proces toch gegrond blijkt te zijn, is 

groter dan de schade die hij berokkent in het tegenovergestelde geval. In het eerste geval kan het 

moeilijk te herstellen ernstig nadeel zich voltrokken hebben, in het tweede geval zal ten hoogste voor 

een beperkte periode de bestreden beslissing zonder reden geschorst zijn. 

 

De Raad doet overeenkomstig artikel 39/82, § 4, vierde lid, van de Vreemdelingenwet een zorgvuldig en 

nauwgezet onderzoek van alle bewijsstukken die hem worden voorgelegd, en inzonderheid die welke 

van dien aard zijn dat daaruit blijkt dat er redenen zijn om te geloven dat de uitvoering van de bestreden 

beslissing de verzoeker zou blootstellen aan het risico te worden onderworpen aan de schending van de 

grondrechten van de mens ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is uit hoofde van artikel 15, 

tweede lid, van het EVRM. 

 

3.3.2. De toepassing van deze voorwaarde 

 

3.3.2.1.1. In een eerste middel voert de verzoeker onder meer de schending aan van artikel 8 van het 

EVRM en van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet. 

 

Dit middel is als volgt onderbouwd: 

 

“5.1.1. Overwegende dat de aangehaalde wetsbepalingen de verplichting tot formele motivering 

vastleggen die op de verwerende partij rust, net als de plicht om zich niet schuldig te maken aan 

machtsoverschrijding. 

 

In de besteden beslissing wordt verwezen naar artikel 7 en naar artikel 74/14 van de Vreemdelingenwet 

teneinde te motiveren waarom verzoeker het grondgebied dient te verlaten zonder het toekennen van 

een termijn. 

 

Dat de controle van de administratieve rechter zich niet beperkt tot de controle van de duidelijke 

beoordelingsfout, maar ook en voornamelijk de controle van de juistheid, van de relevantie en de 

toelaatbaarheid in rechte van de motieven omvat. Dat derhalve de feitelijk bestaande motieven juridisch 

relevant moeten zijn, zij moeten een correcte wettelijke basis hebben, een juiste toepassing maken van 

die basis en het concrete geval dient in die rechtsbasis teruggevonden te kunnen worden. 

 

Dat het rechterlijk toezicht op de motieven hier alleen insluit dat de rechter nagaat of bewezen is dat de 

kwestieuze omstandigheden juist werden geïnterpreteerd (juridische juistheid der motieven). 

 

Dat het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet 

zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. 

 

5.1.2. 

- 5.1.2.1. Er dient rekening gehouden te worden met hogere rechtsnormen, zoals de bepalingen van het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en meer bepaald 8 E.V.R.M. 
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Artikel 7 Vreemdelingenwet, waarnaar in de bijlage 13septies wordt verwezen, staat uitdrukkelijk  

‘onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag…’. 

 

Deze zinsnede toont op expliciete wijze de prioriteit van de internationale verdragen aan (hetgeen 

sowieso aan de orde is, gelet op de hiërarchie van de rechtsnormen). 

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet luidt: 

“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.” 

(eigen onderlijning) 

 

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

bevel om het grondgebied te verlaten rekening MOET houden met de individuele situatie en meer 

specifiek met de familietoestand van de betrokkene. 

 

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

onderzoek gebeurd is, dient te blijken uit de uitwijzingsbeslissing. 

 

Artikel 62 van de Vreemdelingenwet bepaalt immers dat administratieve beslissingen met redenen 

omkleed worden. 

 

Artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen bepalen respectievelijk het volgende: 

“De bestuurshandelingen van de besturen bedoeld in artikel 1 moeten uitdrukkelijk worden 

gemotiveerd.” 

“De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden die aan 

beslissing ten grondslag liggen. Zij moet afdoende zijn.” 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken kan opteren voor een vasthouding in een specifieke plaats met het oog 

op het vervullen van een verwijderingsmaatregel binnen een redelijke termijn. 

 

De beslissing tot vasthouding en terugleiding naar de grens is aldus een discretionaire bevoegdheid die 

een uitgebreide motivatie behoeft. 

 

- 5.1.2.2. In casu dient vastgesteld te worden dat de Dienst Vreemdelingenzaken voor wat betreft het 

bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering, nalaat afdoende 

feitelijk te motiveren waarom ze overgaat tot het nemen van deze beslissing en geen rekening heeft 

gehouden met de humanitaire elementen eigen aan het dossier 

 

- 5.1.2.3. Verzoeker kwam als minderjarige toe in België. 

Verzoeker verblijft reeds gedurende jaren, samen met zijn familie in België. 

 

De enige effectieve familieleden die verzoeker heeft bevinden zich in België. De enige familie op wie 

verzoeker effectief kan steunen, woont in België. Verzoeker heeft steeds bij zijn familie gewoond. 

 

Verzoeker heeft geruime tijd bij zijn grootmoeder, tante, neven en nichten en andere aanverwanten 

gewoond. 

Verzoeker heeft nog steeds verschillende familieleden wie in Sint-Niklaas wonen. (zie stuk ) 

Verzoeker woont de laatste tijd bij zijn oom in Vilvoorde. 

Verzoeker die als minderjarige aankwam in België werd door zijn grootmoeder en tante opgevoed. Nu 

wordt hij opgevangen door zijn oom. 

Verzoeker verblijft reeds 14 jaar in België. Verzoeker kwam als minderjarige hieraan in België en heeft 

alhier zijn leven opgebouwd. De enige effectieve familierelaties de verzoeker nog heeft, bevinden zich in 

België. 

Verzoeker zijn effectief gezinsleven bevindt zich in België. 

In de bestreden beslissing wordt niets gemotiveerd omtrent het effectieve gezinsleven van verzoeker. 

Meer nog in de bestreden beslissing wordt gemeld dat verzoeker geen gekend adres heeft, terwijl 

verzoeker bij een familielid inwoont. 

Indien verzoeker dient te vertrekken, zal hij gescheiden worden van de familieleden die zorg dragen 

voor hem en de enige mensen die hem opgevoed hebben. 
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Een schending van artikel 8 EVRM staat vast. 

 

5.1.3. In de bestreden beslissing wordt evenmin op een afdoende wijze gemotiveerd waarom de 

verzoekende partij verzocht wordt onmiddellijk het grondgebied te verlaten en dat hem aldus geen 

termijn van vertrek wordt geboden. 

 

Overeenkomstig artikel 74/14 §3 van de Vreemdelingenwet KAN afgeweken worden van de termijn van 

dertig dagen, zo aan een eerder bevel geen gevolg werd gegeven. 

 

Aangezien het in casu gaat om een discretionaire bevoegdheid – de Dienst Vreemdelingenzaken kan 

daartoe beslissen, doch is daartoe niet verplicht – dient de Dienst Vreemdelingenzaken voldoende 

argumenteren waarom zij in casu tot deze beslissing is gekomen. 

 

De Dienst vreemdelingenzaken motiveert enkel dat betrokkene in aanmerking KAN komen om vervolgd 

te worden voor aanmatiging van naam en er bijgevolg een risico tot nieuwe schending van de openbare 

orde bestaat. 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken gaat wel heel ver bij het nemen van zijn beslissing. 

Verzoeker kreeg nog nooit eerder een bevel tot verlaten grondgebied. 

Verzoeker liep nog nooit eerder enige veroordeling op. 

 

Nu verzoeker MOGELIJKS vervolgd kan worden en bijgevolg nog niet effectief veroordeeld is, gaat de 

Dienst Vreemdelingenzaken meteen over tot het nemen van een beslissing tot verlaten grondgebied 

zonder enige termijn en zelfs met vasthouding met het oog op terugleiding naar de grens. 

 

De beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken is kennelijk onredelijk en in strijd met het 

zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

5.1.4. Dat het zorgvuldigheidsbeginsel aan de verwerende partij de verplichting oplegt zijn beslissingen 

op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. 

 

Dat het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel derhalve inhoudt dat de verwerende partij bij het 

nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het administratief dossier en op alle 

daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Dat het evenredigheidsbeginsel ertoe stelt dat het bestuur in rechte en in feite een verantwoorde 

beslissing neemt. 

 

Dat het redelijkheidsbeginsel inhoudt dat men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs 

afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Dat met andere woorden, met 

moet voor een beslissing staan waarvan men ook na de lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat 

ze werkelijk genomen is. 

 

Dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, bij zijn uitoefening van zijn wettelijk toezicht, dient na te 

gaan of de verwerende partij bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke 

gegevens, of hij die correct heeft beoordeeld en of hij op grond daarvan niet kennelijk onredelijk tot zijn 

besluit is gekomen. 

 

Dat uit de bestreden beslissingen niet blijkt of de verwerende partij met alle elementen eigen aan het 

dossier van de verzoekende partij heeft rekening gehouden, wetende verzoekende partij nog nooit 

eerder een verwijderingsmaatregel werd betekend en hij alhier een familiaal leven heeft uitgebouwd. 

 

Dat de bestreden beslissing zelfs manifest in strijd is met artikel 8 E.V.R.M. Dat wegens miskenning van 

deze verdragsbepalingen alleen al tot onzorgvuldigheid en onredelijkheid kan besloten worden.” 

 

3.3.2.1.2. De verwerende partij antwoordt hierop als volgt in haar nota met opmerkingen: 

 

“In een eerste middel haalt verzoeker de schending aan van de formele motiveringsplicht, van de 

artikelen 7, 74/14 en 62 van de Vreemdelingenwet, van artikel 8 EVRM, van de artikelen 2 en 3 van de 

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, evenals van het 

zorgvuldigheidsbeginsel. 
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Hij betoogt dat de beslissing tot vasthouding en terugleiding naar de grens een discretionaire 

bevoegdheid is en een uitgebreide motivatie behoeft. Hij vervolgt dat het Bestuur geen rekening heeft 

gehouden met humanitaire elementen eigen aan het dossier. Hij verwijst hierbij naar de gezinsleden die 

hij in België heeft, het feit dat hij steeds bij zijn familie gewoond heeft en dat zijn effectief gezinsleven 

zich in België bevindt. 

 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat verzoeker tijdens zijn verhoor op 7 juni 2015, zoals 

blijkt uit het PV van de Politiezone HEKLA, heeft toegegeven op straat te wonen sedert zijn vijftiende, 

problemen te hebben gehad met zijn oom en niet in het bezit te zijn van identiteitsdocumenten sedert 

die periode. Hij heeft eveneens toegegeven een naam te hebben aangematigd 

 

Conform artikel 7, eerste lid, alinea 1, eerste en derde lid werd hij derhalve bevolen om het grondgebied 

te verlaten, bij gebrek aan de bij artikel 2 vereiste documenten en hij door zijn gedrag geacht wordt de 

openbare orde te kunnen schaden. Gezien zijn persoonlijkheid, de toestand van zijn dossier zijn er 

sterke vermoedens dat hij zich aan justitie zal onttrekken en kon men besluiten dat hij het bevel om het 

grondgebied te verlaten niet zou opvolgen. 

 

Aangaande de schending van artikel 8 EVRM, maakt verzoeker, als meerderjarige, niet aannnemelijk 

een effectieve gezinsband met zijn oom te onderhouden en van hem afhankelijk te zijn.  

 

De voorliggende beslissing is afdoende gemotiveerd. 

 

Het eerste middel is niet ernstig.” 

 

3.3.2.1.3.1. Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt: 

 

“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.” 

 

Wanneer de verzoeker een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, is het in de eerste plaats 

zijn taak om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze wijze het 

bestaan van het door hem ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te tonen, alsook de 

wijze waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden. 

 

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). De beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven is een 

feitenkwestie. 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 

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). 

 

In casu wijst de verzoeker er op dat hij reeds gedurende jaren samen met zijn familie in België verblijft, 

dat zijn enige effectieve familieleden zich in België bevinden, dat hij geruime tijd bij zijn grootmoeder, 

tante, neven en nichten en andere aanverwanten heeft gewoond en dat hij “de laatste tijd bij zijn oom in 

Vilvoorde (woont)”. 

 

Het EHRM beperkt het begrip ‘gezinsleven’ in beginsel tot het kerngezin en gaat na of er een voldoende 

‘graad’ van gezinsleven kan worden vastgesteld. In de zaak Samsonnikov v. Estonia bevestigde het 

EHRM op algemene wijze dat het begrip “gezinsleven” geen betrekking heeft op volwassenen die niet 

tot het kerngezin behoren en die niet aangetoond hebben afhankelijk te zijn van hun familieleden. 
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Derhalve dient de Raad om te beoordelen of er in casu sprake is van een gezinsleven, na te gaan of de 

banden tussen de verzoeker en zijn oom dermate hecht zijn en dat er een dermate graad van 

afhankelijkheid is tussen hen dat de bescherming van artikel 8 van het EVRM zich opdringt. 

 

De verzoeker voert in casu evenwel geen enkel gegeven aan dat er op wijst dat hij afhankelijk zou zijn 

van zijn oom of vice versa. Uit de loutere omstandigheid dat hij “de laatste tijd bij zijn oom in Vilvoorde 

(woont)” kan immers niet ipso facto een band van afhankelijkheid tussen de verzoeker en zijn oom 

worden afgeleid. Bovendien heeft de verzoeker tijdens een verhoor op het hoofdcommissariaat Edegem 

van de politiezone HEKLA verklaard dat hij dertien jaar was toen hij in Vilvoorde was gaan wonen bij zijn 

nonkel, dat hij er twee jaar naar school is gegaan, doch na twee jaar gestopt is “omdat er problemen 

waren met (…) (zijn) nonkel”, dat hij “op (…) (zijn) vijftiende (…) op de straat (is) beland” en dat hij nu 

“soms bij vrienden, soms in een hotel (slaapt)”. Bijgevolg wordt niet aangetoond dat de banden tussen 

de verzoeker en zijn oom dermate hecht zijn en dat er een dermate graad van afhankelijkheid is tussen 

hen dat de bescherming van artikel 8 van het EVRM zich opdringt. Ook met de andere genoemde 

familieleden toont de verzoeker geen dergelijke banden en graad van afhankelijkheid aan. 

 

Ten overvloede wordt er nog op gewezen dat de verzoeker in casu niet betwist dat hij niet in het bezit is 

van een geldig identiteitsdocument en/of van een geldig reisdocument en dat hij dus illegaal op het 

grondgebied van het Rijk verblijft. De bestreden beslissing heeft dan ook niet tot gevolg dat hem een 

recht op verblijf wordt ontnomen. Het betreft derhalve een eerste toelating. 

 

Wanneer het om een eerste toelating gaat, oordeelt het EHRM dat er geen inmenging is en dat geen 

toetsing geschiedt aan de hand van het tweede lid van artikel 8 van het EVRM. 

 

In het geval van een eerste toelating moet er volgens het EHRM onderzocht worden of er een positieve 

verplichting is voor de staat om het recht op privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven en te 

ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da 

Silva en Hoogkamer/Nederland, § 38). Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets. Als na 

deze toets uit de belangenafweging blijkt dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is artikel 

8 van het EVRM geschonden (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37). 

 

De omvang van de positieve verplichtingen die op de staat rusten is afhankelijk van de precieze 

omstandigheden die eigen zijn aan het voorliggende individueel geval. In het kader van een billijke 

afweging worden een aantal elementen in rekening genomen, met name de mate waarin het gezins- en 

privéleven daadwerkelijk wordt verbroken bij verwijdering naar het land van bestemming, de omvang 

van de banden in de Verdragsluitende staat, alsook de aanwezigheid van onoverkomelijke hinderpalen 

die verhinderen dat het gezins- en privéleven elders normaal en effectief wordt uitgebouwd of 

verdergezet. Deze elementen worden afgewogen tegen de aanwezige elementen van 

immigratiecontrole of overwegingen inzake openbare orde (EHRM 28 juni 2011, nr. 55597/09, Nuñez v. 

Noorwegen, par. 70). Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een 

gezins- en privéleven elders, zal er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezins- 

en privéleven in de zin van artikel 8 van het EVRM (zie EHRM 14 februari 2012, nr. 26940/10, Antwi e.a. 

v. Noorwegen, par. 89). Te dezen toont de verzoeker niet aan dat hij en zijn oom niet (tijdelijk) elders 

een effectief gezinsleven kunnen leiden. 

 

Bovendien verblijft de verzoeker reeds gedurende verschillende jaren illegaal in het Rijk en toont hij 

geen (recente) pogingen aan om zijn verblijf in België te regulariseren. Gelet op deze vaststellingen, 

blijkt niet dat er op de verwerende partij enige uit voormeld verdragsartikel afgeleide positieve 

verplichting zou rusten om de verzoeker op het grondgebied te gedogen. Uit alle voorliggende gegevens 

blijkt ontegensprekelijk dat de verzoeker wist of behoorde te weten dat zijn (illegale) verblijfssituatie tot 

gevolg had dat het voortbestaan van zijn voorgehouden gezinsleven in België van bij het begin precair 

was. 

 

Tenslotte betekent de verplichting om terug te keren naar het land van herkomst enkel een tijdelijke 

verwijdering van het grondgebied. Een tijdelijke terugkeer naar het land van herkomst om er de 

noodzakelijke formaliteiten voor het indienen van een aanvraag tot machtiging tot verblijf te vervullen (en 

eventueel voor de opheffing of de intrekking van het inreisverbod), verstoort het gezins-, familie- en 

privéleven van de verzoeker niet in die mate dat er sprake kan zijn van een schending van artikel 8 van 

het EVRM (cf. EHRM 19 februari 1996, Gul/Zwitserland, 22 EHRR 228; EHRM 26 juni 2014, nr. 

71398/12, M.E. v. Zweden, par. 100). De verzoeker toont te dezen niet aan dat door een tijdelijke 

scheiding de voorgehouden gezinsbanden met zijn oom onherstelbaar worden beschadigd, zodat er 
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sprake zou zijn van een omstandigheid die het bijzonder moeilijk dan wel onmogelijk maakt om tijdelijk 

terug te keren naar het land van herkomst. Moderne communicatiemiddelen kunnen de verzoeker in 

staat stellen om tijdens de scheiding in nauw contact te blijven met zijn oom (en andere familieleden) en 

het vermeende gezins- en familieleven met hen verder te onderhouden (cf. EHRM 26 juni 2014, nr. 

71398/12, M.E. v. Zweden, par. 100). 

 

De schending van artikel 8 van het EVRM kan op het eerste gezicht niet worden aangenomen. 

 

3.3.2.1.3.2. Ingevolge artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet houdt de minister (c.q. de 

staatssecretaris) of zijn gemachtigde bij het nemen van een verwijderingsbeslissing rekening met het 

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

onderdaan van een derde land. 

 

Vooreerst wordt er op gewezen dat deze bepaling geen uitdrukkelijke motiveringsplicht bevat. Verder 

blijkt uit hetgeen supra onder punt 3.3.2.1.3.1. is gesteld dat de verzoeker geen beschermenswaardig 

gezins- en familieleven heeft aangetoond. Nu de verzoeker geen beschermenswaardig gezins- en 

familieleven aantoont, wordt op het eerste gezicht niet ingezien op welke wijze de omstandigheid dat 

hiermee geen rekening zou zijn gehouden, de uitkomst van de bestreden beslissing zou hebben 

beïnvloed. Tenslotte brengt de verzoeker geen enkel gegeven aan met betrekking tot zijn 

gezondheidstoestand of het hoger belang van het kind, en maakt hij ook wat dat betreft een schending 

van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet op het eerste gezicht niet aannemelijk. 

 

De verzoeker maakt een schending van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet op het eerste gezicht 

niet aannemelijk. 

 

3.3.2.2.1. In een tweede middel voert de verzoeker onder meer de schending aan van artikel 41 van het 

Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (hierna: Handvest). 

 

Het middel is als volgt onderbouwd: 

 

“5.2.1. Verzoeker werd op heterdaad betrapt voor aanmatiging van naam. 

 

Verzoeker werd gearresteerd door de Politie van Hekla en verkreeg op datum van 07/06/2015 een bevel 

tot vasthouding met het oog op verwijdering. 

 

In de beslissing 13 septies staat volgende te lezen : 

“Betrokkene verklaart voorafgaandelijk deze beslissing, gehoord te zijn. Cfr. Het door de politie van 

Hekla ingevulde administratief verslag.” 

 

5.2.2. Echter werd verzoeker we nooit op afdoende wijze gehoord voorafgaand aan de beslissing van 

vasthouding en terugleiding. 

 

De verzoeker werd effectief niet op ordentelijke wijze gehoord alvorens de bestreden beslissingen 

werden genomen. 

 

Het administratief verslag is beperkt tot een aantal standaardvragen die niet afdoende polsen naar 

verzoeker zijn persoonlijk situatie. 

 

5.2.3. De verzoeker heeft aldus geen verklaringen kunnen afleggen omtrent zijn privé-leven in België, 

zijn onverwijderbaarheid, … voordat de nadelige beslissingen van vrijheidsberoving en terugleiding 

genomen werden. 

 

Artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie bepaalt: 

"1. Eenieder heeft er recht op dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn door de 

instellingen en organen van de Unie worden behandeld. 

2. Dit recht behelst met name: 

- het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele 

maatregel wordt genomen; 

- het recht van eenieder om toegang te krijgen tot het dossier hem betreffende, met inachtneming van 

het gerechtvaardigde belang van de vertrouwelijkheid en het beroeps- en het zakengeheim; 

- de plicht van de betrokken instanties om hun beslissingen met redenen te omkleden.(...)" 
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5.2.4. Deze bepaling geldt voor iedere rechtsonderhorige, onafhankelijk van diens verblijfsstatuut. 

 

Naar aanleiding van een recent arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (Arrest van het 

Hof van Justitie, tweede kamer, dd. 10/09/2013, zaak C-383/13 PPU, M.G. en N.R. tegen 

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie), verklaart advocaat-generaal Wathelet: 

“53. Het in artikel 41, lid 2, sub a, van het Handvest verankerde recht om te worden gehoord is 

noodzakelijkerwijs van toepassing op maatregelen tot verlenging van de bewaring van illegaal 

verblijvende onderdanen van derde landen die krachtens de nationale bepalingen ter omzetting van 

artikel 15, lid 6, van de terugkeerrichtlijn door de nationale autoriteiten worden genomen.(16) Dergelijke 

maatregelen, die de illegaal verblijvende onderdanen van derde landen hun vrijheid ontnemen, zijn voor 

hen zonder enige twijfel bezwarend. 

54. Hoewel de Commissie juist heeft aangegeven dat de bewaringsmaatregelen krachtens artikel 15 

van de terugkeerrichtlijn niet strafrechtelijk van aard zijn(17) en geen gevangenisstraffen zijn, moet 

eraan worden herinnerd dat het Hof in dit arrest El Dridi heeft verklaard dat het gebruik van een 

bewaringsmaatregel de zwaarste vrijheidsbeperkende maatregel is die deze richtlijn in het kader van de 

procedure tot gedwongen verwijdering toestaat.(18) Dit is de reden waarom een bewaringsmaatregel, 

die dan wel niet strafrechtelijk van aard is maar net zo goed tot volledige vrijheidsontneming leidt, is 

opgezet als een maatregel die als laatste middel moet worden ingezet, uitsluitend wanneer de 

tenuitvoerlegging van een terugkeerbesluit in de vorm van verwijdering in het gedrang kan komen door 

de houding van de betrokkene. Voor deze maatregel is een strikt kader opgenomen in de artikelen 15 

en 16 van genoemde richtlijn, met name om ervoor te zorgen dat de grondrechten van de betrokken 

onderdanen van derde landen worden geëerbiedigd.(19) De terugkeerrichtlijn, die streeft naar een 

doeltreffend verwijderingsbeleid en repatriëring op basis van gemeenschappelijke normen, waakt erover 

dat de betrokkenen op humane wijze en met volledige inachtneming van hun grondrechten en hun 

waardigheid worden gerepatrieerd.(20)” 

 

Het beschikkend gedeelte van het arrest gaan verder in dezelfde zin: 

“Het Unierecht, meer bepaald artikel 15, leden 2 en 6, 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, moet aldus worden uitgelegd dat wanneer in het kader van een administratieve procedure in 

strijd met het recht om te worden gehoord tot verlenging van een bewaringsmaatregel wordt besloten, 

de nationale rechter die de rechtmatigheid van dat besluit moet beoordelen, de opheffing van de 

bewaringsmaatregel pas kan gelasten wanneer hij van oordeel is, gelet op alle feitelijke en juridische 

omstandigheden van het geval, dat deze schending aan degene die haar aanvoert, ook daadwerkelijk 

de mogelijkheid heeft ontnomen om zich zodanig te verweren dat deze administratieve procedure een 

andere afloop had kunnen hebben.” 

 

Volgens het geciteerde arrest dringt het respect van het recht gegarandeerd door het artikel 41 van het 

Handvest zich op, zelfs indien de reglementering een dergelijke formaliteit niet uitdrukkelijk voorziet. 

 

5.2.5. Het is bijgevolg niet in overeenstemming met het artikel 41 van het Handvest dat de verzoeker 

niet afdoende gehoord werd ten tijde van zijn arrestatie. 

 

De verzoeker wenst evident gehoord te worden omtrent zijn verblijfssituatie in België, zijn 

onverwijderbaarheid, zijn rechten in België, zijn privé-leven, familiale situatie en het risico op 

onmenselijk behandeling in geval van terugkeer. 

 

Een administratief verslag dat bestaat uit een aantal standaardvragen en een aantal algemene 

administratieve gegevens bevat garandeert niet afdoende het hoorrecht van verzoeker. 

 

5.2.6. Het recht om gehoord te worden impliceert dat de overheid met de nodige aandacht kennis neemt 

van de opmerkingen van de betrokkene door alle relevante gegevens van het geval zorgvuldig en 

onpartijdig te onderzoeken en het besluit toereikend te motiveren (HvJ 18 december 2008. C-349/07, 

Sopropé, pt. 50) 

 

Een besluit dient bijgevolg voldoende gemotiveerd te worden en alle elementen eigen aan het dossier 

van betrokkene in overweging te nemen. 
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5.2.7. Zoals reeds aangehaald dient in het kader van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, rekening 

gehouden te worden met het gezins- en familieleven van verzoeker. Deze bepaling weerspiegelt de 

hiërarchie van de hogere rechtsnormen, onder meer artikel 8 van het EVRM en vormt de omzetting van 

artikel 5 van de richtlijn 2008/1158/EU. Een individueel onderzoek is noodzakelijk. 

 

Opdat de verplichting tot het voeren van een individueel onderzoek in het kader van artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet, als omzetting van artikel 5 van de voormelde richtlijn een nuttig effect kan hebben, 

dient de vreemdeling in staat te worden gesteld naar behoren en daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar 

te maken in het kader van een administratieve procedure waarbij een bevel om het grondgebied te 

verlaten worden afgeleverd, aangezien in de huidige stand van de procedure niet kan worden 

uitgesloten dat de belangen van een vreemdeling aanmerkelijk ongunstig kan beïnvloeden. 

 

Echter werd verzoeker nooit afdoende gehoord omtrent zijn familiale situatie, welke nochtans in 

aanmerking dienen genomen worden bij het nemen van een verwijderingsmaatregel. 

 

Nergens uit de beslissing blijkt dat verzoeker zijn familiaal leven in België kon duiden en verzoeker zijn 

familiaal leven bijgevolg in aanmerking werd genomen. 

 

Het niet respecteren van de fundamentele verplichting tast de bestreden beslissing vervat in de bijlage 

13septies aan.” 

 

3.3.2.2.2. De verwerende partij antwoordt hierop als volgt in haar nota met opmerkingen: 

 

“In het tweede middel haalt verzoeker de schending aan van de rechten van verdediging en van artikel 

41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. 

 

Hij betoogt voorafgaand aan de bestreden beslissing niet op ordentelijke wijze gehoord te zijn geweest.  

Hij stelt gehoord te willen worden omtrent zijn verblijfssituatie in België, zijn onverwijderbaarheid, zijn 

rechten in België, zijn privé-leven, familiale situatie en het risico op onmenselijke behandeling in geval 

van terugkeer. 

 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker zowel 

gehoord werd door de Politiezone HEKLA op 7 juni 2015 als door een ambtenaar van de Dienst 

Vreemdelingenzaken op 8 juni 2015. 

 

Uit de vragenlijst van DVZ d.d. 8 juni 2015 blijkt dat aan verzoeker alle vragen gesteld werden 

waaromtrent hij, bij huidig verzoekschrift, stelt gehoord te willen worden.  Hij laat echter na aan te geven 

wat hij had willen en kunnen toevoegen opdat het Bestuur tot een andere beslissing had kunnen komen. 

 

Er werd hem aldus voldoende de gelegenheid geboden om zijn standpunt op nuttige wijze te doen 

kennen. 

 

Het tweede middel is niet ernstig.” 

 

3.3.2.2.3. Het hoorrecht, zoals neergelegd in artikel 41 van het Handvest dat het recht op behoorlijk 

bestuur waarborgt, verzekert het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor 

hem nadelige individuele maatregel wordt genomen. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie 

vormt het hoorrecht een algemeen beginsel van Unierecht (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., ro. 

81-82). Het hoorrecht maakt tevens deel uit van de grondrechten die bestanddeel zijn van de rechtsorde 

van de Unie en die verankerd zijn in het Handvest. 

 

Dit hoorrecht dient niet enkel door de instellingen van de Unie te worden erkend, maar aangezien het 

een algemeen beginsel van het Unierecht betreft, ook door de overheidsinstanties van alle lidstaten 

wanneer zij beslissingen nemen die binnen de werkingssfeer van het Unierecht vallen, zelfs al schrijft de 

toepasselijke regelgeving een dergelijke formaliteit niet expliciet voor (zie artikel 51 van het Handvest en 

de toelichtingen bij het Handvest van de grondrechten Pb.C. 14 december 2007, afl. 303; Zie ook HvJ 

18 december 2008, C-349/07, Sopropé, ro. 38 en HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., ro. 86). 

 

Het hoorrecht kent een algemene toepassing. Het Hof heeft steeds gewezen op het belang van het 

recht om te worden gehoord en op de zeer ruime strekking ervan in de rechtsorde van de Unie. Vaste 

rechtspraak van het Hof stelt dan ook dat dit hoorrecht van toepassing is in iedere procedure die tot een 
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bezwarend besluit kan leiden, d.i. een besluit dat de belangen van de betrokken persoon ongunstig kan 

beïnvloeden (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., ro. 85 en de daar aangehaalde rechtspraak).  

 

In casu wordt aan de verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog 

op verwijdering (bijlage 13septies) opgelegd, in toepassing van artikel 7 van Vreemdelingenwet. Het 

wordt door de verwerende partij niet betwist dat deze bepaling een gedeeltelijke omzetting vormt van 

artikel 6 van de richtlijn 2008/115/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie 

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 (hierna: 

Terugkeerrichtlijn) (Pb.L. 24 december 2008, afl. 348, 98 e.v.) (Parl.St. Kamer, 2011-12, nr. 

53K1825/001, 23). Door het nemen van de bestreden beslissing, tevens een terugkeerbesluit, wordt 

derhalve uitvoering gegeven aan het Unierecht. In de huidige stand van de procedure lijkt niet te kunnen 

worden uitgesloten dat dit bevel om het grondgebied te verlaten als een bezwarend besluit moet worden 

aangemerkt dat de belangen van de betrokken vreemdeling ongunstig kan beïnvloeden. 

 

Het hoorrecht zoals gewaarborgd door artikel 41 van het Handvest lijkt in casu derhalve van toepassing. 

Of er sprake is van een schending van het hoorrecht, moet worden beoordeeld aan de hand van de 

specifieke omstandigheden van elk geval, met name de aard van de betrokken handeling, de context 

van de vaststelling ervan en de rechtsregels die de betrokken materie beheersen (HvJ 

10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 34).  

 

De Raad stelt vast dat de voorwaarden waaronder het hoorrecht van vreemdelingen m.b.t. het opleggen 

van een bevel om het grondgebied te verlaten moet worden gewaarborgd, noch de gevolgen van 

schending van dit hoorrecht door het Unierecht, met name de Terugkeerrichtlijn, zijn vastgesteld. 

 

Volgens vaste rechtspraak van het Hof worden bijgevolg deze voorwaarden en deze gevolgen door het 

nationale recht bepaald, in overeenstemming met het gelijkwaardigheidsbeginsel en het effectiviteits-

beginsel. Deze procedurele autonomie voor Lidstaten betekent echter niet dat de wijze van uitoefening 

ervan niet met het Unierecht in overeenstemming hoeft te zijn en met name afbreuk mag doen aan het 

nuttig effect van de betrokken richtlijn, in casu de Terugkeerrichtlijn (HvJ 10 september 2013, C-383/13 

PPU, M.G. e.a., ro. 35-36).  

 

Het is dus in de algehele context van de rechtspraak van het Hof over het hoorrecht en het stelsel van 

de richtlijn 2008/115/EU, dat lidstaten in het kader van hun procedurele autonomie de voorwaarden 

moeten vaststellen waaronder het hoorrecht moet worden gewaarborgd en de gevolgen uit de 

schending van dit hoorrecht moeten trekken (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 37). 

 

De Raad stelt evenwel vast dat de voorwaarden waaronder het hoorrecht van vreemdelingen m.b.t. de 

besluitvorming inzake het afleveren van een terugkeerbesluit, zijnde het bevel om het grondgebied te 

verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies), moet worden gewaarborgd, 

noch de gevolgen van de schending van dit hoorrecht door nationale regelgeving zijn vastgesteld.  

Het gegeven dat de toepasselijke regelgeving, Unierechtelijk dan wel nationaalrechtelijk, een dergelijke 

formaliteit niet voorschrijft, mag echter geen afbreuk doen aan het nuttig effect van de Terugkeerrichtlijn. 

 

In dit verband dient tevens te worden gewezen op het bepaalde in artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet, waarin uitdrukkelijk is voorzien 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. Artikel 74/13 

van de Vreemdelingenwet weerspiegelt in deze zin hogere rechtsnormen, zoals deze onder meer 

voortvloeien uit artikel 8 van het EVRM. Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet vormt tenslotte de 

omzetting van artikel 5 van de richtlijn 2008/118/EU en lijkt een individueel onderzoek noodzakelijk te 

maken. 

 

Opdat de verplichting tot het voeren van een individueel onderzoek in het kader van artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet, als omzetting van artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn, een nuttig effect kent, dient de 

betrokken vreemdeling in staat te worden gesteld naar behoren en daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar 

te maken in het kader van een administratieve procedure waarbij een bevel om het grondgebied te 

verlaten wordt afgeleverd, aangezien in de huidige stand van de procedure niet kan worden uitgesloten 

dat een dergelijk besluit de belangen van een vreemdeling aanmerkelijk ongunstig kan beïnvloeden. 
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De Raad wijst er op dat luidens vaste rechtspraak van het Hof een schending van de rechten van de 

verdediging, in het bijzonder het hoorrecht, naar Unierecht pas tot de schorsing van de tenuitvoerlegging 

van het na afloop van de administratieve procedure genomen besluit leidt, wanneer deze procedure 

zonder deze onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben (cf. HvJ 10 september 2013, C-

383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 38 met verwijzing naar de arresten van 14 februari 1990, 

Frankrijk/Commissie, C 301/87, Jurispr. blz. I 307, punt 31; 5 oktober 2000, Duitsland/Commissie, C 

288/96, Jurispr. blz. I 8237, punt 101; 1 oktober 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & 

Hardware/Raad, C 141/08 P, Jurispr. blz. I 9147, punt 94, en 6 september 2012, Storck/BHIM, C 96/11 

P, punt 80). 

 

Hieruit volgt dat niet elke onregelmatigheid bij de uitoefening van het hoorrecht tijdens een 

administratieve procedure, in dit geval de besluitvorming inzake het afleveren van een bevel om het 

grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies), een schending 

van het hoorrecht oplevert. Voorts is niet elk verzuim om het hoorrecht te eerbiedigen zodanig dat dit 

stelselmatig tot de onrechtmatigheid van het genomen besluit leidt (HvJ 10 september 2013, C-383/13 

PPU, M.G. e.a., ro. 39). 

 

Om een dergelijke onrechtmatigheid te constateren, dient de Raad in casu aan de hand van de 

specifieke feitelijke en juridische omstandigheden van het geval na te gaan of er sprake is van een 

onregelmatigheid die het hoorrecht op zodanig wijze aantast dat de besluitvorming in kwestie een 

andere afloop had kunnen hebben, met name omdat de verzoeker in casu specifieke omstandigheden 

had kunnen aanvoeren die na een individueel onderzoek het afleveren van een bevel om het 

grondgebied te verlaten hadden kunnen beïnvloeden (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. 

e.a., ro. 40). 

 

In casu blijkt uit de stukken die zich in het administratief dossier bevinden dat de verzoeker nog op 

7 juni 2015, dit is vlak vóór het nemen van de bestreden beslissing, gehoord is geweest door de 

aspirant-hoofdinspecteur van de politiezone HEKLA en dat hij tijdens dat gehoor heeft verklaard dat hij 

“op (…) (zijn) vijftiende (…) op de straat (is) beland” en dat hij nu “soms bij vrienden, soms in een hotel 

(slaapt)”. Gelet op dit gehoor en op hetgeen supra onder punt 3.3.2.1.3.1. werd gesteld, kan de 

verzoeker kan dan ook niet dienstig aanvoeren dat hij nog wenst gehoord te worden omtrent zijn 

privéleven en zijn familiale situatie. 

 

Wat betreft zijn verblijfssituatie in België, zijn onverwijderbaarheid, zijn rechten in België, zijn privéleven, 

en het risico op onmenselijk behandeling in geval van terugkeer laat de verzoeker na te concretiseren 

welke specifieke omstandigheden hij dan wel zou kunnen hebben aangevoerd binnen het kader van het 

hoorrecht die zouden hebben kunnen leiden tot een andere afloop van de administratieve procedure. De 

verzoeker beperkt zich in het verzoekschrift tot een louter theoretisch betoog dat niet tot de schorsing 

van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing kan leiden. 

 

Er wordt dan ook op het eerste gezicht niet ingezien waarom de verzoeker wenst “gehoord te worden 

omtrent zijn verblijfssituatie in België, zijn onverwijderbaarheid, zijn rechten in België, zijn privé-leven, 

familiale situatie en het risico op onmenselijk behandeling in geval van terugkeer”. 

 

Ten overvloede wordt er nog op gewezen dat de verzoeker tevens op 8 juni 2015 door de verwerende 

partij werd gehoord en dat hem toen (onder meer) vragen werden gesteld met betrekking tot zijn 

gezondheidstoestand, zijn gezins- en familiale toestand en de redenen waarom hij niet naar zijn eigen 

land zou kunnen terugkeren. De verzoeker antwoordde op die vragen dat hij geen ziekte heeft die hem 

belemmert om te reizen of naar zijn land van herkomst terug te keren, dat hij in België twee tantes, een 

stiefzus en een neef heeft en dat hij geen familie meer heeft in Congo en de situatie daar voor hem 

onmogelijk is om iets op te bouwen. 

 

Een schending van artikel 41 van het Handvest, kan op het eerste gezicht niet worden aangenomen. 

 

3.3.2.3. In casu blijkt dat de verzoeker op het eerste gezicht geen schending van artikel 8 van het 

EVRM, van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet en van artikel 41 van het Handvest aannemelijk 

maakt. Bijgevolg lijkt de verzoeker geen verdedigbare grief aan te voeren in de zin van artikel 13 van het 

EVRM. 
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In de huidige stand van het geding worden de overige in het verzoekschrift ontwikkelde schendingen 

niet onderzocht, daar, zoals hierna zal blijken, niet voldaan is aan de cumulatieve vereiste van het 

moeilijk te herstellen ernstig nadeel. 

 

3.4. Betreffende de derde voorwaarde: het moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

 

3.4.1. Over de interpretatie van deze wettelijke voorwaarde 

Overeenkomstig artikel 39/82, § 2, van de Vreemdelingenwet kan slechts tot de schorsing van de 

tenuitvoerlegging worden besloten indien er ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging 

van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke tenuitvoerlegging 

van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

Wat de vereiste betreft dat een moeilijk te herstellen ernstig nadeel dient te worden aangetoond, mag de 

verzoekende partij zich niet beperken tot vaagheden en algemeenheden. Ze dient integendeel zeer 

concrete gegevens aan te voeren waaruit blijkt dat zij persoonlijk een moeilijk te herstellen ernstig 

nadeel ondergaat of kan ondergaan. Het moet voor de Raad immers mogelijk zijn om met voldoende 

precisie in te schatten of er al dan niet een moeilijk te herstellen ernstig nadeel voorhanden is en het 

moet voor verwerende partij mogelijk zijn om zich tegen de door verzoekende partij aangehaalde feiten 

en argumenten te verdedigen. 

 

De verzoekende partij dient gegevens aan te voeren die enerzijds wijzen op de ernst van het nadeel dat 

zij ondergaat of kan ondergaan, hetgeen concreet betekent dat zij aanduidingen moet geven omtrent de 

aard en de omvang van het te verwachten nadeel, en die anderzijds wijzen op de moeilijke 

herstelbaarheid van het nadeel. 

 

Er dient evenwel te worden opgemerkt dat een summiere uiteenzetting kan worden geacht in 

overeenstemming te zijn met de bepalingen van artikel 39/82, § 2, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 

en van artikel 32, 2°, van het PR RvV, indien het moeilijk te herstellen ernstig nadeel evident is, dat wil 

zeggen wanneer geen redelijk denkend mens het kan betwisten en dus ook, wanneer de verwerende 

partij, wier recht op tegenspraak de voormelde wets- en verordeningsbepalingen mede beogen te 

vrijwaren, onmiddellijk inziet om welk nadeel het gaat en zij wat dat betreft de uiteenzetting van de 

verzoekende partij kan beantwoorden (cf. RvS 1 december 1992, nr. 41.247). Dit geldt des te meer 

indien de toepassing van deze vereiste op een overdreven restrictieve of formalistische wijze tot gevolg 

zou hebben dat de verzoekende partij, in hoofde van wie de Raad in deze stand van het geding prima 

facie een verdedigbare grief gegrond op het EVRM heeft vastgesteld, niet het op grond van artikel 13 

van het EVRM vereiste passende herstel kan verkrijgen. 

 

De voorwaarde inzake het moeilijk te herstellen ernstig nadeel is ten slotte conform artikel 39/82, § 2, 

eerste lid, van de Vreemdelingenwet vervuld indien een ernstig middel werd aangevoerd gesteund op 

de grondrechten van de mens, in het bijzonder de rechten ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk 

is uit hoofde van artikel 15, tweede lid, van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van 

de mens en de fundamentele vrijheden, met name de artikelen 2, 3, 4, eerste lid, en 7 van het EVRM. 

 

3.4.2. De beoordeling van deze voorwaarde 

 

3.4.2.1. In zijn verzoekschrift laat de verzoeker met betrekking tot de voorwaarde van het moeilijk te 

herstellen ernstig nadeel het volgende gelden: 

 

“De verzoekende partij verwijst naar artikel 39/82, §2 Vreemdelingenwet. 

 

De ernstige middelen die de schorsing van de aangevochten akte verantwoorden, worden hierboven 

uiteengezet. 

 

Zo de bestreden beslissing niet geschorst wordt, dan zal het bevel om het grondgebied te verlaten 

uitgevoerd worden en zal de verzoekende partij manifest een ernstig en moeilijk te herstellen nadeel 

oplopen. Uit de verblijfsprocedures die de verzoekende partij heeft gevolgd blijkt immers dat er een 

stabiel gezinsleven is en dit zal dan door de gedwongen terugkeer ontwricht worden. 

 

Immers betekent een uitvoering van het bevel tot verlaten grondgebied een definitieve scheiding van zijn 

familie. 
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Er dient opgemerkt te worden dat het bestaan van een moeilijk te herstellen nadeel een afzonderlijke 

voorwaarde is die afzonderlijk dient beoordeeld te worden (R.v.St. 107.797, 12 juni 2002). Een 

MOGELIJK nadeel is echter voldoende.” 

 

3.4.2.2. De uiteenzetting van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel valt samen met wat de verzoeker 

in zijn eerste middel omtrent de schending van artikel 8 van het EVRM en van artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet heeft geschetst. Gelet op de bespreking van deze onderdelen van het eerste middel 

kan de verzoeker hierin niet worden gevolgd. 

 

Aan de voorwaarde van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel is bijgevolg niet voldaan. 

 

4. Kosten 

 

Met toepassing van artikel 39/68-1, § 5, derde en vierde lid, van de Vreemdelingenwet zal de beslissing 

over het rolrecht of over de vrijstelling ervan, in een mogelijke verdere fase van het geding worden 

onderzocht. 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 
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