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 nr. 151 600 van 2 september 2015 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Justitie, belast met Asiel 

en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van onbepaalde nationaliteit te zijn, op 22 oktober 2014 

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

beslissing van de gemachtigde van minister van Justitie, belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 7 oktober 2014 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies), aan de verzoeker op dezelfde 

dag ter kennis gebracht. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien het arrest nr. 131 491 van 15 oktober 2014 waarbij de vordering tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 5 juni 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 juli 2015. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij bijgestaan door advocaat K. VERHAEGEN loco 

advocaat K. VERSTREPEN en van advocaat A. DE MEU, 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 23 mei 2014 wordt aan de verzoeker die verklaart van onbepaalde nationaliteit te zijn, bevel 

gegeven om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

1.2. Op 7 oktober 2014 ontvangt de verzoeker een beslissing houdende bevel om het grondgebied te 

verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). Dit is de thans bestreden 
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beslissing die aan de verzoeker op dezelfde dag ter kennis wordt gegeven. Deze beslissing luidt als 

volgt: 

 

“(…) 

Aan de heer, die verklaart te heten: 

(…) 

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. 

(…) 

 

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: 

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

 

Artikel 27 : 

X Krachtens artikel 27, § 1, van de voornoemde wet van 15 december 1980 kan de onderdaan van een 

derde land die bevel om het grondgebied te verlaten gekregen heeft en de teruggewezen of uitgezette 

vreemdeling die er binnen de gestelde termijn geen gevolg aan gegeven heeft met dwang naar de grens 

van hun keuze, in principe met uitzondering van de grens met de staten die partij zijn bij een 

internationale overeenkomst betreffende de overschrijding van de buitengrenzen, die België bindt, 

geleid worden of ingescheept worden voor een bestemming van hun keuze, deze Staten uitgezonderd. 

 

X Krachtens artikel 27, § 3, van de voornoemde wet van 15 december 1980 kan de onderdaan van een 

derde land ten dien einde worden opgesloten tijdens de periode die voor de uitvoering van de maatregel 

strikt noodzakelijk is. 

 

Artikel 74/14: 

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

X 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 

 

Hij is niet in het bezit van een geldig visum op het moment van zijn arrestatie. 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten (betekend 

23/05/2014) 

 

Betrokkene heeft geen officiële verblijfplaats in het Rijk. Betrokkene is vandaag aangetroffen in illegaal 

verblijf door de politie van Antwerpen. Hij heeft zich niet aangemeld bij de gemeente om zijn aankomst 

in het Rijk te melden. Gezien betrokkene manifest de reglementeringen niet respecteert, bestaat er een 

risico op onderduiken in de zin van artikel 74/14 §3, 1° van de wet van 15/12/1980. 

(…) 

 

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 : 
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Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig visum. Hij respecteert de 

reglementeringen niet. Het is dus weinig waarschijnlijk dat zij gevolg zal geven aan een bevel om het 

grondgebied te verlaten dat aan haar afgeleverd zal worden. 

 

Betrokkene weigert manifest om op eigen initiatief een einde te maken aan zijn onwettige 

verblijfssituatie zodat een gedwongen tenuitvoerlegging van de grensleiding noodzakelijk is. 

 

Betrokkene werd meermaals geïntercepteerd door de Belgische politiediensten voor verstoring van de 

openbare orde met name openbare dronkenschap. 

Op 07/11/2012 werd een 1
ste

 keer ten aanzien van betrokkene door de politie van Ninove een PV 

opgesteld voor openbare dronkenschap (DE.55.LD.007074/2012). Op 25/05/2013 werd een 2
de

 en 3
de

 

keer ten aanzien van betrokkene door de politie van Luik een PV opgesteld voor openbare 

dronkenschap (Ll 55 LA 054102/2013 et LI.55.LA054102/2013). Aan betrokkene werd een bevel om het 

grondgebied te verlaten afgeleverd (bijlage 13,7 dagen). Op 18/04/2014 werd een 4de keer ten aanzien 

van betrokkene door de politie van Wijnegem een PV opgesteld voor openbare dronkenschap 

(AN.55.L7.003309/2014). Op 23/05/2014 werd een 5
de

 keer ten aanzien van betrokkene door de politie 

van Antwerpen een PV opgesteld voor openbare dronkenschap (AN.55.LB.071353/2014). Betrokkene 

kreeg diezelfde dag een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13, geldig 7 dagen) betekend. Op 

07/10/2014 werd een 6
de

 keer ter aanzien van betrokkene door de politie van Wijnegem een PV 

opgesteld voor openbare dronkenschap (AN.55.L7.008606/2014). 

Betrokkene heeft geen officiële verblijfplaats in het Rijk. Betrokkene is vandaag aangetroffen in illegaal 

verblijf door de politie van Antwerpen. Hij heeft zich niet aangemeld bij de gemeente om zijn aankomst 

in het Rijk te melden. Gezien betrokkene manifest de reglementeringen niet respecteert, bestaat er een 

risico op onderduiken in de zin van artikel 74/14 §3, 1° van de wet van 15/12/1980. 

 

Betrokkene is nu aangetroffen in onwettig verblijf: het is dus weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg 

zal geven aan deze nieuwe beslissing. 

(…) 

 

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. 

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten (betekend 

23/05/2014). 

 

Betrokkene heeft geen officiële verblijfplaats in het Rijk. Betrokkene is vandaag aangetroffen in illegaal 

verblijf door de politie van Antwerpen. Hij heeft zich niet aangemeld bij de gemeente om zijn aankomst 

in het Rijk te melden. Gezien betrokkene manifest de reglementeringen niet respecteert, bestaat er een 

risico op onderduiken in de zin van artikel 74/14 §3, 1° van de wet van 15/12/1980. 

(…)” 

 

Bij arrest nr. 131 491 verwerpt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna : de Raad) de 

vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid tegen de bestreden beslissing. 

 

1.3. Op 7 oktober 2014 wordt de verzoeker tevens een inreisverbod (bijlage 13sexies) voor twee jaar 

opgelegd. Tegen deze beslissing wordt een vordering tot schorsing en een beroep tot nietigverklaring 

ingediend bij de Raad. Deze zaak is gekend onder het nr. 162 165. 

 

2. Over de rechtspleging 
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2.1. Het administratief dossier bevindt zich in het rechtsplegingsdossier van de zaak met het nummer 

160 887. 

 

2.2. Aan de verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan 

worden ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste te leggen 

van de verzoeker. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

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

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). 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 voor 

Vreemdelingenbetwistingen is dienaangaande onbevoegd bij gebrek aan rechtsmacht. 

 

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

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1.1. In een eerste middel voert de verzoeker de schending aan van de motiveringsplicht, vervat in 

artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, en van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Het middel is als volgt onderbouwd: 

 

“De motiveringsplicht houdt in dat een overheid duidelijk de redenen moet aangeven van een 

administratieve beslissing. Deze redenen moeten inhoudelijk juist zijn, mogen niet tegenstrijdig zijn en 

moeten betrekking hebben op de juiste feiten. 

 

De zorgvuldigheidsplicht schrijft voor dat "het bestuur (...) zijn beslissing op zorgvuldige wijze [dient] 

voor te bereiden. De beslissing dient te stoelen op een correcte feitenvinding. Het bestuur dient zich zo 

nodig voldoende te informeren om met kennis van zaken een beslissing te nemen. " (A. MAST en J. 

DUJARDIN, Overzicht van het Belgisch Administratief Recht, Brussel, 1994, p. 55) 

 

In casu gaat de bestreden beslissing er vanuit dat verzoeker over de Congolese nationaliteit beschikt. Er 

wordt hem een bevel om het grondgebied te verlaten als derdelander, namelijk onderdaan van de DRC. 

Bovendien wordt hij hierbij vastgehouden met het oog op een eventuele verwijdering naar - vermoedelijk 

- Congo. 

 

Er wordt door verwerende partij echter voorbij gegaan aan het feit dat verzoekers nationaliteit op geen 

enkele duidelijke wijze vaststaat. In tegendeel, er zijn ernstige aanwijzingen dat verzoeker over de 

Belgische nationaliteit beschikt: 

 

1. Zoals hierboven vermeld, werd verzoeker in Congo immers geboren uit Belgische ouders. 

 

Artikel 8 van het Wetboek Belgische Nationaliteit (WBN) bepaalt: 

"§1. Belg zijn: 

1 ° het kind geboren in België uit een Belgische ouder; 

2° het kind geboren in het buitenland: 

a) uit een Belgische ouder geboren in België of in gebieden onder Belgische souvereiniteit of onder 

Belgisch bestuur: 
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b) uit een Belgische ouder die, binnen een termijn van vijf jaar na de geboorte, een verklaring heeft 

afgelegd waarin hij verzoekt ont toekenning van de Belgische nationaliteit aan zijn kind; 

c) uit een Belgische ouder, op voorwaarde dat het kind geen andere nationaliteit bezit of behoudt tot de 

leeftijd van achttien jaar of zijn ontvoogding voor die leeftijd. 

De verklaring bedoeld in het eerste lid, 2°, b, wordt afgelegd, ingeschreven en vermeld zoals bepaald bij 

artikel 22, §4. 

Diegene aan wie de Belgische nationaliteit krachtens het eerste lid, 2°, c, is toegekend, behoudt die 

nationaliteit zolang niet is aangetoond, voordat hij de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt of ontvoogd 

is voor die leeftijd, dat hij een vreemde nationaliteit bezit. (...). " 

 

2. Bovendien beschikt verzoeker over documenten die hem de Belgische nationaliteit toedelen. 

 

Ten eerste wordt verzoeker, zoals eveneens reeds hierboven aangegeven, in zijn vervangende 

geboorteakte beschouwd als Belg. 

Ten tweede is verzoeker naar België gereisd als Belg. Hij reisde immers met een laissez-passer, 

afgeleverd door de Belgische ambassade te Kinshasa. 

 

Uit deze twee aanwijzingen kan worden afgeleid dat verzoeker hoogst waarschijnlijk aanspraak kan 

maken op de Belgische nationaliteit. In elk geval wordt hij door de Congolese autoriteiten als Belg 

beschouwd en werd hij in oktober 2011 eveneens door de Belgische ambassade als Belg beschouwd. 

 

Het feit dat verzoeker op vandaag niet over een Belgische identiteitskaart beschikt, doet geen afbreuk 

aan dit sterk vermoeden van Belgisch burgerschap. 

 

Bovendien, zelfs als zou blijken dat verzoeker de Belgische nationaliteit op vandaag toch niet kan laten 

gelden, kan hij worden beschouwd als staatloos. In elk geval heeft verzoeker de Congolese nationaliteit 

niet. 

 

Verwerende partij kon niet voorbij gaan aan dit essentieel element. 

 

Het is immers de Belgische overheid zelf die verzoeker een laissez-passer als Belg heeft afgeleverd. 

 

Op basis van de zorgvuldigheidsplicht had verwerende partij de nationaliteit van verzoeker moeten 

onderzoeken en moet verwerende partij nagaan of hij al dan niet werkelijk over de Belgische nationaliteit 

beschikt alvorens hem een bevel te geven het grondgebied te verlaten. 

 

Verwerende partij gaan er onterecht en zonder enig verder onderzoek vanuit dat verzoeker de 

Congolese nationaliteit heeft, ook al bestonden in casu sterke aanwijzingen dat verzoeker de Belgische 

nationaliteit zou kunnen bezitten. 

 

De motivering van de bestreden beslissing, noch de voorbereiding ervan kan dan ook afdoend genoemd 

worden. Daarom houdt de beslissing een manifeste schending in van de motiverings- en de 

zorgvuldigheidsplicht waaraan de verwerende partij als administratieve bevoegdheid aan onderworpen 

is.” 

 

4.1.2. In een tweede middel voert de verzoeker de schending aan van het hoorrecht als algemeen 

rechtsbeginsel en zoals vervat in artikel 41.2, a) van het Handvest van de Grondrechten van de 

Europese Unie (hierna: Handvest) en van de motiveringsplicht, vervat in artikel 62 van de 

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

motivering van de bestuurshandelingen. 

 

Het middel is als volgt onderbouwd: 

 

“In subsidiaire orde, indien uw Raad van oordeel mocht zijn dat verwerende partij niet op de hoogte had 

moeten zijn van de mogelijke Belgische nationaliteit van verzoeker, werpt verzoeker op dat verwerende 

partij het hoorrecht heeft geschonden. Mocht verwerende partij hem immers gehoord hebben voor het 

nemen van de bestreden beslissing, had verzoeker vandaag mogelijks nog doet. In dit geval had 

verwerende partij een andere beslissing genomen. 

 

Het hoorrecht wordt voorgeschreven door artikel 41 van het Handvest, dat stelt: 
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"1. Eenieder heeft er recht op dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn door de 

instellingen, organen en instanties van de Unie worden behandeld. 

2. Dit recht behelst met name: 

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

maatregel wordt genomen; 

b) het recht van eenieder om inzage te krijgen in het hem betreffende dossier, met inachtneming van het 

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

c) de plicht van de betrokken diensten, hun beslissingen met redenen te omkleden. 

3. Eenieder heeft recht op vergoeding door de Unie van de schade die door haar instellingen of door 

haar personeelsleden in de uitoefening van hun functies is veroorzaakt, overeenkomstig de algemene 

beginselen die de rechtsstelsels der lidstaten gemeen hebben. 

4. Eenieder kan zich in een van de talen van de Verdragen tot de instellingen van de Unie wenden en 

moet ook in die taal antwoord krijgen.” 

 

Het Handvest maakt sinds het Verdrag van Lissabon, en met name artikel 6.1 van het Verdrag, primair 

recht uit, en primeert met andere woorden op nationale bepalingen. 

 

In het arrest van het Hof van Justitie van 22 november 2012, M. M. tegen Minister for Justice, Equality 

and Law Reform, Ireland en Attorney General, C-277/11 verduidelijkt het Hof dat het hoorrecht van 

algemene toepassing is, ook als de nationale wetgeving er niet in voorziet: 

 

"81 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak van het Hof de eerbiediging van 

de rechten van de verdediging een algemeen beginsel van het recht van de Unie vormt (zie met name 

arresten van 28 maart 2000, Krombach, C-7/98, Jurispr. blz. 1-1935, punt 42, en 18 december 2008, 

Sopropé, C-349/07, Jurispr. blz. 1-10369, punt 36). 

82 De onderhavige zaak betreft meer in het bijzonder het recht om in elke procedure te worden 

gehoord, dat integraal deel uitmaakt van genoemd grondrecht (zie in die zin met name arresten van 9 

november 1983, Nederlandsche Banden-Industrie- Michelin/Commissie, 322/81, Jurispr. blz. 3461, punt 

7, en 18 oktober 1989, Orkem/Commissie, 374/87, Jurispr. blz. 3283, punt 32). Dit recht is thans niet 

alleen neergelegd in de artikelen 47 en 48 van het Handvest, die de eerbiediging van de rechten van de 

verdediging garanderen alsmede het recht op een eerlijk proces in het kader van elke procédure in 

rechte, maar ook in artikel 41 ervan, dat het recht op behoorlijk bestuur waarborgt. 

83 Artikel 41, lid 2, bepaalt dat dit recht op behoorlijk bestuur met name het recht van eenieder omvat 

te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele maatregel wordt genomen, 

het recht van eenieder om inzage te krijgen in het hem betreffende dossier, met inachtneming van het 

gerechtvaardigde belang van de vertrouwelijkheid en het beroeps- en zakengeheim alsmede de plicht 

van de betrokken diensten om hun beslissingen met redenen te omkleden. 

84 Vaststaat dat deze bepaling van algemene toepassing is, zoals uit de bewoordingen ervan blijkt. 

85 Het Hof heeft dus 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, waar het heeft geoordeeld dat dit recht van 

toepassing is in iedere procédure die tot een bezwarend besluit kan leiden (zie met name arresten van 

23 oktober 1974, Transocean Marine Paint Association/Commissie, 17/74, Jurispr. blz. 1063, punt 15; 

Krombach, reeds aangehaald, punt 42, en Sopropé, reeds aangehaald, punt 36). 

86 Volgens de rechtspraak van het Hof moet dit recht worden geëerbiedigd, ook al voorziet de 

toepasselijke wetgeving niet uitdrukkelijk in een dergelijke formaliteit (zie arrest Sopropé, reeds 

aangehaald, punt 38). 

87 Het recht om te worden gehoord waarborgt dat eenieder in staat wordt gesteld naar behoren en 

daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar te maken in het kader van een administratieve procédure en 

alvorens een besluit wordt genomen dat zijn belangen aanmerkelijk kan beïnvloeden (zie met name 

arresten van 9 juni 2005, Spanje/Commissie, C-287/02, Jurispr. blz. 1-5093, punt 37 en aldaar 

aangehaalde rechtspraak; Sopropé, reeds aangehaald, punt 37; van 1 oktober 2009, Foshan Shunde 

Yongjian Housewares & Hardware/Raad, C-141/08 P, Jurispr. blz. 1-9147, punt 83, en 21 december 

2011, Frankrijk/People's Mojahedin Organization oflran, C-27/09 P, nog niet gepubliceerd in de 

Jurisprudentie, punten 64 en 65). 

88 Bedoeld recht impliceert tevens dat de administratie 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 de beschikking toereikend te motiveren (zie arresten van 21 november 1991, 

Technische Universität München, C-269/90, Jurispr. blz. 1-5469, punt 14, en Sopropé, reeds 

aangehaald, punt 50). De verplichting om een besluit op voldoende specifieke en concrete wijze te 

motiveren zodat betrokkene in staat is te begrijpen waarom zijn verzoek is geweigerd, vormt dus het 

uitvloeisel van het beginsel van eerbiediging van de rechten van de verdediging." 
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De bestreden beslissing - een bijlage 13septies - werd genomen in toepassing van de Richtlijn 

2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over 

gemeenschappelijke normen en procédures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van 

derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (hierna "Terugkeerrichtlijn"). Een bijlage 

13septies maakt immers een terugkeerbesluit in de zin van artikel 6 van deze Richtlijn uit. 

 

Omdat de bestreden beslissing de uitvoering van Unierecht betreft, is het hoorrecht, vervat in artikel 41 

van het Handvest, in casu van toepassing. 

 

Het Hof van Justitie oordeelt in paragraaf 87 van bovenstaand arrest dat het hoorrecht waarborgt dat 

eenieder in staat wordt gesteld naar behoren en daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar te maken in het 

kader van een administratieve procédure en alvorens een besluit wordt genomen dat zijn belangen 

aanmerkelijk kan beïnvloeden. 

 

Het Hof heeft in paragraaf 65 van het arrest van 21 december 2011, France/People's Mojahedin 

Organization of Iran, C27/09 P, geoordeeld dat het hoorrecht tot doel heeft dat de belanghebbende 

fouten kan laten verbeteren of nieuwe elementen kan laten gelden met betrekking tot een maatregel die 

zal genomen worden. 

 

Indien verzoeker, zoals vereist door artikel 41.2 van het Handvest, op de hoogte zou gebracht geweest 

zijn van het standpunt van het bestuur over het feit dat hem een bijlage 13septies zou betekend worden, 

dan had verzoeker kunnen uitleggen én staven dat er een aanzienlijke kans bestaat dat hij over de 

Belgische nationaliteit beschikt. 

 

In dit geval had verzoeker immers de kans gehad om de hierboven vermelde en bij huidig verzoekschrift 

gevoegde bewijsstukken te voegen. Hieruit blijkt dat verzoeker in elk geval uit Belgische ouders is 

geboren, door de Congolese autoriteiten wordt beschouwd als Belg en als Belg naar België is gereisd. 

 

Verwerende partij had in dit geval rekening kunnen houden van de Belgische of minstens onduidelijke 

nationaliteit van verzoeker. De kans is erg reëel dat verwerende partij in dit geval tot een andere 

beslissing was gekomen. 

 

Indien verzoeker Belg is, had verwerende partij hem immers geen bevel om het grondgebied te verlaten, 

kunnen afleveren. 

 

Het hoorrecht en de motiveringsverplichting zijn dan ook geschonden.” 

 

4.2. De verwerende partij antwoordt in haar nota met opmerkingen als volgt op deze middelen: 

 

“In het eerste middel voert verzoeker een schending aan van artikel 62 van de vreemdelingenwet, van 

de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en van de zorgvuldigheidsplicht. 

 

Verzoeker verwijt verwerende partij dat in de bestreden beslissing wordt gesteld dat hij over de 

Congolese nationaliteit beschikt, terwijl er ernstige aanwijzingen zouden zijn dat hij de Belgische 

nationaliteit bezit. 

 

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

geenszins over de Belgische nationaliteit beschikt. 

 

Verzoeker kan evenmin voorhouden als zou hij minstens als staatloos moeten worden beschouwd, nu 

hij in gebreke is gebleven de procedure op te starten om te worden erkend als staatloze. 

 

Het is niet kennelijk onredelijk van verwerende partij om er van uit te gaan dat hij de Congolese 

nationaliteit beschikt, nu hij in dat land geboren is. 

 

Verwerende partij heeft zich bij het nemen van de bestreden beslissing gesteund op alle gegevens van 

het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. Zodoende werd voldaan aan de 

zorgvuldigheidsplicht. 

 

Het eerste middel is niet ernstig. 
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In het tweede middel voert verzoeker een schending aan van artikel 41.2 van het Handvest van de 

Grondrechten, van artikel 62 van de vreemdelingenwet en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991. 

 

Verzoeker verwijt verwerende partij dat hij had moeten worden gehoord alvorens de bestreden 

beslissing werd genomen, zodat hij had kunnen uitleggen dat er een aanzienlijke kans bestaat dat hij 

over de Belgische nationaliteit beschikt. 

 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat verzoeker niet kan voorhouden als zou het hoorrecht 

geschonden zijn. 

 

Verzoeker werd d.d. 7 oktober 2014 aangetroffen in illegaal verblijf. Het stond hem vrij om in het kader 

van zijn aanhouding aan verwerende partij alle volgens hem nuttige inlichtingen te verschaffen en de 

volgens hem nuttige opmerkingen kenbaar te maken. 

Uit het administratief verslag vreemdelingencontrole, d.d. 7 oktober 2014, blijkt dat verzoeker geen 

verklaring aflegde. 

 

Verzoeker werd dus in de mogelijkheid gesteld naar behoren en daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar te 

maken alvorens de bestreden beslissing werd genomen. (HvJ 22 november 2012, M., zaak C-277/11, 

punt 87) 

 

Verzoeker maakt overigens niet duidelijk wat hij graag had willen kenbaar maken aan verwerende partij, 

omdat verwerende partij daarvan niet op de hoogte zou zijn geweest en dat van invloed zou zijn op de 

bestreden beslissing. 

Hij stelt dat “indien verzoeker, zoals vereist door artikel 41.2 van het Handvest, op de hoogte zou 

gebracht geweest zijn van het standpunt van het bestuur over het feit dat hem een bijlage 13septies zou 

betekend worden, dan had verzoeker kunnen uitleggen én staven dat er een aanzienlijke kans bestaat 

dat hij over de Belgische nationaliteit beschikt.” 

 

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat het hoorrecht geenszins de verplichting inhoudt voor de 

bevoegde autoriteit om, wanneer zij voornemens is om samen met de vaststelling van een illegaal 

verblijf, een terugkeerbesluit, de vreemdeling daarvan op de hoogte te stellen of hem te waarschuwen, 

zodat hij zijn zienswijze ten aanzien van dit besluit kenbaar kan maken. (conclusie advocaat-generaal in 

zaak C-166/13, punt 56) 

 

Daarenboven dient te worden opgemerkt dat uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker reeds in 

het verleden trachtte voor te houden over de Belgische nationaliteit te beschikken, zodat dit geen 

gegeven is waarvan verwerende partij niet op de hoogte zou zijn geweest en dat van invloed zou zijn op 

de bestreden beslissing. 

 

Een eventuele schending van de rechten van de verdediging, in het bijzonder het recht om te worden 

gehoord, kan naar Unierecht pas tot nietigverklaring van het na afloop van de administratieve procedure 

genomen besluit leiden, wanneer deze procedure zonder deze onregelmatigheid een andere afloop had 

kunnen hebben (cf. HvJ 14 februari 1990, Frankrijk/Commissie, C-301/87, punt 31; HvJ, 6 september 

2012, Storck/BHIM, C-96/11 P, punt 80). 

 

Uit het bovenstaande volgt dat een schending van het recht om gehoord te worden slechts dan de 

rechtmatigheid van de bestreden beslissing kan beïnvloeden, wanneer verzoekende partij zou aantonen 

dat zij niet de mogelijkheid heeft gehad om de relevante gegevens mee te delen die de inhoud van het 

terugkeerbesluit hadden kunnen beïnvloeden. 

 

Verzoeker die in de mogelijkheid werd gesteld naar behoren en daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar te 

maken alvorens de bestreden beslissing werd genomen en die geen elementen aanvoert die van 

invloed zouden zijn geweest op de bestreden beslissing, slaagt er niet in aan te tonen dat zijn hoorrecht, 

conform artikel 41 van het Handvest zou zijn geschonden. 

 

Het tweede middel is niet ernstig.” 

 

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

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de 
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Vreemdelingenwet, heeft tot doel de burger, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan 

worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De 

artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de 

juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op 

een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite 

evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In casu wordt in de motieven van de bestreden beslissing verwezen naar de 

toepasselijke rechtsregels, namelijk artikel 7, eerste lid, 1°, artikel 27, §§1 en 3, en artikel 74/14, § 3, 1° 

en 4° van de Vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing een motivering in feite, met name dat de 

verzoeker “niet in het bezit (is) van een geldig visum op het moment van zijn arrestatie”, dat hij “geen 

gevolg (heeft) gegeven aan eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten (betekend 23/05/2014)” en 

dat “er een risico op onderduiken in de zin van artikel 74/14 §3, 1° van de wet van 15/12/1980 

(bestaat)”. De verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt te 

begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen 

derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele motiveringsplicht. Uit de 

uiteenzetting van de middelen blijkt dat de verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, 

zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. 

 

4.3.2. De verzoeker voert bijgevolg de schending van de materiële motiveringsplicht aan, zodat de 

middelen vanuit dat oogpunt worden onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht 

is de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die 

van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd 

om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke 

gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar 

besluit is gekomen. 

 

De verzoeker voert aan dat de verwerende partij er in de bestreden beslissing van uitgaat dat hij van 

Congolese nationaliteit is, doch dat zij er aan voorbijgaat dat zijn nationaliteit “op geen enkele duidelijke 

wijze vaststaat” en dat er ernstige aanwijzingen zijn dat hij over de Belgische nationaliteit beschikt. De 

verzoeker wijst er op dat hij geboren werd uit Belgische ouders, dat hij in zijn vervangende geboorteakte 

beschouwd wordt als Belg en dat hij naar België is gereisd als Belg. 

 

Vooreerst wordt er op gewezen dat ingevolge de juridische metafysica van de artikelen 144 en 145 van 

de Grondwet de Raad geen rechtsmacht heeft om kennis te nemen van geschillen die betrekking 

hebben op burgerlijke rechten of om kennis te nemen van geschillen die betrekking hebben op politieke 

rechten die de wetgever hem niet uitdrukkelijk heeft toegewezen. Aangezien te dezen het geschil 

betrekking heeft op de nationaliteit van een persoon en zulke geschillen niet een door de wetgever aan 

de hoven en rechtbanken onttrokken politiek recht tot voorwerp hebben, heeft de Raad geen 

rechtsmacht om de nationaliteit van de verzoeker te bepalen, noch om te beslissen welke nationaliteit 

deze heeft, dan wel of hij staatloos is. 

 

In zoverre de verzoeker laat gelden dat hij in Congo geboren is uit Belgische ouders en wijst op het 

bepaalde in artikel 8 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (hierna: WBN), wordt er op 

gewezen dat uit een e-mail van 12 april 2012 van de dienst nationaliteit van de FOD Buitenlandse 

Zaken, gericht aan het stadsbestuur van Ninove, blijkt dat deze dienst van mening is dat volgens artikel 

3 van het WBN, en tot wettig bewijs van het tegendeel en onder voorbehoud van een andersluidende 

rechterlijke beslissing, de afstamming van de verzoeker “van rechtswege geen gevolge heeft inzake de 

Belgische nationaliteit”, aangezien de vaststelling van de afstamming tot een Belgische ouder gebeurde 

toen hij meerderjarig was. Deze e-mail bevindt zich in het administratief dossier. Nu de verzoeker bij zijn 

verzoekschrift geen wettige bewijzen van het tegendeel, noch een andersluidende rechterlijke beslissing 

voegt, maakt hij niet aannemelijk dat de bestreden beslissing is gesteund op onjuiste feitelijke gegevens 

of is genomen op kennelijk onredelijke wijze. Het feit dat de verzoeker in zijn vervangende geboorteakte 

als Belg wordt beschouwd, vermag hieraan geen afbreuk te doen. 

 

Waar de verzoeker aanvoert dat hij met een “laissez-passer”, afgeleverd door de Belgische ambassade 

te Kinshasa, naar België gereisd is en dat hij in dit document als Belg werd beschouwd, wordt gewezen 

op een e-mail van 8 november 2012 waarin de consul van de Belgische ambassade te Kinshasa aan de 

politiezone te Ninove meedeelde dat de ambassade pas nadat de verzoeker reeds in België was 



  

 

 

RvV  X - Pagina 10 

bevestiging kreeg dat de aanvullende notariële akte werd opgemaakt nadat de verzoeker meerderjarig 

was en dat de verzoeker op het ogenblik dat het laissez-passer werd afgegeven, niet kon en nog steeds 

niet kan beschouwd worden als Belg. Deze e-mail bevindt zich in het administratief dossier. Ook met het 

door hem “laissez-passer” genoemde reisdocument maakt de verzoeker dus niet aannemelijk dat de 

bestreden beslissing is gesteund op onjuiste feitelijke gegevens of is genomen op kennelijk onredelijke 

wijze. 

 

Er kan daarenboven worden gewezen op een synthesenota met nr. 7608055 van 8 november 2012, die 

zich eveneens in het administratief dossier bevindt, waarin wordt vermeld dat volgens de federale politie 

alle Belgen in het rijksregister moeten staan, ook zij die nooit in België gewoond hebben, en dat de 

verzoeker niet wordt teruggevonden in het rijksregister en ook niet vermeld wordt in het rijksregister van 

zijn Belgische moeder. 

 

Voor zover de verzoeker betoogt dat, zelfs als zou blijken dat hij heden niet de Belgische nationaliteit 

heeft, “hij (kan) worden beschouwd als staatloos”, beperkt hij zich tot een loutere bewering die niet in 

concreto wordt gestaafd of onderbouwd met enig begin van bewijs. Hij toont met geen enkel stuk aan 

dat hij zou zijn erkend als staatloze. Hiermee maakt hij geenszins aannemelijk dat de bestreden 

beslissing is gesteund op onjuiste feitelijke gegevens of is genomen op kennelijk onredelijke wijze. Ten 

overvloede wordt er nog op gewezen dat een eventuele erkenning als staatloze niet tot gevolg heeft dat 

de illegaal in het land verblijvende vreemdeling als een rechtmatig verblijvende vreemdeling moet 

worden beschouwd (cf. Cass. 19 mei 2008, AR S.07.0078.N; RvS 8 mei 2012, nr. 219.247; RvS 

2 februari 2005, nr. 140.054; RvS 2 februari 2005, nr. 140.046). 

 

Uit het voorgaande blijkt dat de verzoeker niet aannemelijk maakt dat de gemachtigde van de bevoegde 

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

bestreden beslissing is gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht kan niet worden 

aangenomen. 

 

4.3.3. Artikel 41 van het Handvest luidt als volgt: 

 

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

instellingen, organen en instanties van de Unie worden behandeld. 

2. Dit recht behelst met name: 

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

maatregel wordt genomen; 

(…)” 

 

Uit de bewoordingen van artikel 41 van het Handvest volgt duidelijk dat dit artikel niet is gericht tot de 

lidstaten, maar uitsluitend tot de instellingen, organen en instanties van de Unie (HvJ 17 juli 2014, C-

141/12 en C-372/12, Y.S. e.a., § 67). Het recht om in elke procedure te worden gehoord maakt echter 

wel integraal deel uit van de eerbiediging van de rechten van verdediging, wat een fundamenteel 

beginsel van Unierecht is (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., § 81; HvJ 5 november 2014, C-

166/13, Mukarubega, § 45, HvJ 11 december 2014, C-249/13, Boudjlida, §§ 30 en 34). 

 

Het recht om te worden gehoord waarborgt dat eenieder in staat wordt gesteld naar behoren en 

daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar te maken in het kader van een administratieve procedure en 

voordat een besluit wordt genomen dat zijn belangen op nadelige wijze kan beïnvloeden (zie HvJ 

22 november 2012, C-277/11, M.M., § 87 en de aldaar aangehaalde rechtspraak). 

 

Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie heeft de regel dat aan de adressaat van een 

bezwarend besluit de gelegenheid moet worden gegeven om zijn opmerkingen kenbaar te maken 

voordat dit besluit wordt genomen, tot doel de bevoegde autoriteit in staat te stellen naar behoren 

rekening te houden met alle relevante elementen. Die regel beoogt met name, ter verzekering van de 

effectieve bescherming van de betrokken persoon, deze laatste in staat te stellen om een vergissing te 

corrigeren of individuele omstandigheden aan te voeren die ervoor pleiten dat het besluit wordt 

genomen, niet wordt genomen of dat in een bepaalde zin wordt besloten (HvJ 18 december 2008, C-

349/07, Sopropé, § 49 en HvJ 11 december 2014, C-249/13, Boudjlida, § 37). 

 

Het recht om te worden gehoord impliceert tevens 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, 
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Sopropé, § 50). De verplichting tot eerbiediging van de rechten van verweer van de adressaten van 

besluiten die hun belangen aanmerkelijk raken, rust aldus in beginsel op de overheden van de lidstaten 

wanneer zij maatregelen nemen die binnen de werkingssfeer van het Unierecht vallen (HvJ 

11 december 2014, C-249/13, Boudjlida, § 40). 

 

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 de Vreemdelingenwet. 

Zoals de verzoeker correct aanvoert, is deze bepaling een gedeeltelijke omzetting van artikel 6 van de 

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 (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 het bestreden 

bevel, zijnde een terugkeerbesluit, wordt derhalve uitvoering gegeven aan het Unierecht. Bovendien 

staat het buiten twijfel dat de bestreden beslissing een bezwarend besluit betreft dat de belangen van de 

betrokken vreemdeling ongunstig kan beïnvloeden. Het hoorrecht, als algemeen beginsel van Unierecht, 

is in casu dus van toepassing. 

 

De Raad stelt vast dat de voorwaarden waaronder het hoorrecht van vreemdelingen met betrekking tot 

het nemen van een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering 

moet worden gewaarborgd, noch de gevolgen van een 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 

effectiviteitsbeginsel. 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 (zie HvJ 

10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., §§ 35-36). 

 

Niettemin blijkt uit vaste rechtspraak van het Europees Hof van Justitie dat de grondrechten, zoals de 

eerbiediging van de rechten van verdediging, waarbinnen het hoorrecht moet worden geplaatst, geen 

absolute gelding hebben, maar beperkingen kunnen bevatten, mits deze werkelijk beantwoorden aan de 

doeleinden van algemeen belang die met de betrokken maatregel worden nagestreefd, en, het 

nagestreefde doel in aanmerking genomen, geen onevenredige en onduldbare ingreep impliceren 

waardoor de gewaarborgde rechten in hun kern worden aangetast (zie arresten Alassini e.a., C-317 en 

C-320/08, EU:C:2010:146, § 63, G. en R., EU:C:2013:533, § 33, alsmede Texdata Software, C-418/11, 

EU:C:2013:588, § 84 en HvJ 11 december 2014, C-249/13, Boudjlida, § 43). 

 

Luidens vaste rechtspraak van het Hof leidt een schending van de rechten van de verdediging, in het 

bijzonder het hoorrecht, naar Unierecht pas tot nietigverklaring van het na afloop van de administratieve 

procedure genomen besluit, wanneer deze procedure zonder deze onregelmatigheid een andere afloop 

had kunnen hebben (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., § 38, met verwijzing naar de 

arresten van 14 februari 1990, Frankrijk/Commissie, C 301/87, Jurispr. blz. I 307, § 31; 5 oktober 2000, 

Duitsland/Commissie, C 288/96, Jurispr. blz. I 8237, § 101; 1 oktober 2009, Foshan Shunde Yongjian 

Housewares & Hardware/Raad, C 141/08 P, Jurispr. blz. I 9147, § 94, en 6 september 2012, 

Storck/BHIM, C 96/11 P, § 80). 

 

Om een dergelijke onregelmatigheid te constateren, dient de Raad 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 zodanige wijze aantast dat de besluitvorming in kwestie een 

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

kunnen aanvoeren die na een individueel onderzoek het al dan niet afleveren van een bevel om het 

grondgebied te verlaten met al dan niet vasthouding met het oog op verwijdering hadden kunnen 

beïnvloeden (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., § 40). 

 

Te dezen laat de verzoeker gelden dat hij, indien hij gehoord zou zijn geweest, aan het bestuur had 

“kunnen uitleggen én staven dat er een aanzienlijke kans bestaat dat hij over de Belgische nationaliteit 

beschikt” en dat hij de bij het verzoekschrift gevoegde bewijsstukken had kunnen aanbrengen waaruit 

blijkt dat hij “in elk geval uit Belgische ouders is geboren, door de Congolese autoriteiten wordt 

beschouwd als Belg en als Belg naar België is gereisd”. 
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Vooreerst toont de verzoeker niet aan dat hij, wanneer hij op 7 oktober 2014 door de lokale politie van 

de zone 5351 MINOS werd gecontroleerd, de mogelijkheid werd ontnomen om voormelde 

bewijsstukken aan te brengen, of minstens van het bestaan daarvan gewag te maken. 

 

Bovendien blijkt uit een e-mail van 12 april 2012 van de dienst nationaliteit van de FOD Buitenlandse 

Zaken, gericht aan het stadsbestuur van Ninove, die zich bevindt in het administratief dossier, dat het 

bestuur op de hoogte was van de “naambekendheidsakte” op naam van de verzoeker, doch in deze e-

mail oordeelde dat “(d)e vaststelling van de afstamming tot een Belgische ouder gebeurde (…) toen 

betrokkene meerderjarig was” en dat de dienst nationaliteit daarom van mening was dat volgens artikel 

3 van het WBN, en tot wettig bewijs van het tegendeel en onder voorbehoud van een andersluidende 

rechterlijke beslissing, de afstamming van de verzoeker “van rechtswege geen gevolg heeft inzake de 

Belgische nationaliteit”. Dat deze akte van bekendheid nadien ook door de rechtbank te Kindu 

gehomologeerd is (zie stukkenbundel verzoeker, stuk 4) vermag hieraan geen afbreuk te doen. Tevens 

bevat het administratief dossier een kopie van het door de Belgische ambassade te Kinshasa uitgereikte 

“laissez-passer”. De verzoeker toont bijgevolg niet aan dat de omstandigheid dat hij niet daadwerkelijk 

gehoord zou zijn hem de mogelijkheid heeft ontnomen om zich zodanig te verweren dat de 

besluitvorming inzake het afleveren van een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met 

het oog op verwijdering (bijlage 13septies) een andere afloop had kunnen hebben. 

 

Een schending van het hoorrecht kan bijgevolg niet worden aangenomen. 

 

4.3.4. 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. 

 

4.3.5. Het eerste en het tweede middel zijn ongegrond. 

 

5. Korte debatten 

 

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

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

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 twee september tweeduizend vijftien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS D. DE BRUYN 

 

 


