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 nr. 156 320 van 10 november 2015 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ghanese nationaliteit te zijn, op 23 mei 2013 heeft 

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

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding van 2 april 2013, waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 

9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk verklaard wordt en van de beslissing van 

2 april 2013 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. Beide bestreden beslissingen 

werden aan verzoekster ter kennis gebracht op 24 april 2013. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 17 september 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 oktober 

2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. CHATCHATRIAN, die  verschijnt voor de verzoekende partij 

en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekster is van Ghanese nationaliteit, geboren te Accra op (…)1984. 

 

Op 8 november 2002 werd verzoekster in het bezit gesteld van een visum lang verblijf (type D), met het 

oog op gezinshereniging met haar moeder en stiefvader. Op basis van voormeld visum werd 

verzoekster op 29 januari 2003 in het bezit gesteld van een A-kaart. 
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Naar aanleiding van een arrest van het hof van beroep te Gent van 18 september 2008 werden de 

moeder van verzoekster en verzoeksters zus A.S.O. veroordeeld voor het gebruiken van valse 

documenten in het kader van de gezinsherenigingsprocedure. Het hof van beroep oordeelde weliswaar 

dat verzoekster zelf werd vrijgesproken voor de tenlasteleggingen van fraude in haren hoofde.  

 

Op 10 maart 2009 nam de gemachtigde een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13) op grond van artikel 42septies van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

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

verkort de Vreemdelingenwet). 

 

Op 13 december 2009 diende verzoekster een aanvraag om machtiging tot verblijf in, op grond van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 17 november 2011 diende verzoekster een tweede aanvraag om machtiging tot verblijf in op grond 

van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet.  

 

Op 27 november 2012 verklaarde de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding verzoeksters eerste aanvraag tot verblijfsmachtiging 

van 13 december 2009 op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet onontvankelijk. 

 

Op 2 april 2013 verklaarde de gemachtigde van de staatssecretaris de tweede aanvraag van 

verzoekster van 17 november 2011 op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet onontvankelijk.  

 

Dit is thans de eerste beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 17.11.2011 werd 

ingediend door: 

 

[…] 

 

in toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij artikel 4 van 

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, deel ik u mee dat dit 

verzoek onontvankelijk is. 

 

Redenen: 

 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de 

aanvraag om machtiging tot verblijf niet kan indienen via de gewone procedure namelijk via de 

diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het 

buitenland. 

 

Betrokkene beroept zich op het feit dat de vader van haar zoon (K., J. - R.R.xxx) en haar zoon (A. S. B. 

-R.R. xxx) verblijfsrecht hebben in België en dat zij haar zoon zou moeten achterlaten indien zij de 

aanvraag zou moeten indienen via de gewone procedure en dat dit een schending zou uitmaken van 

artikel 8 van het E.V.R.M. Echter, we stellen vast dat de voorgelegde geboorteakte niet aantoont dat 

dhr. K. de vader van het kind is. De geboorteakte meldt enkel dat A. S. B. (R.R. xxx) het kind is van A. 

P. O. Dit kan dan ook niet volstaan om aanvaard te worden als een buitengewone omstandigheid daar 

de paternale afstamming niet bewezen is. Het is aan betrokkene om eventueel haar dossier te 

actualiseren en te vervolledigen. 

Het feit dat haar kind een legaal verblijf heeft kan niet weerhouden worden als buitengewone 

omstandigheid vermits betrokkene niet aantoont waarom het kind haar niet kan vergezellen naar Ghana 

om aldaar de aanvraag tot regularisatie in te dienen. Het recht van het kind op verblijf houdt op geen 

enkele wijze een verbod in om het Belgisch grondgebied te verlaten. Bovendien stellen we vast dat er 

geen samenwoonst is met de veronderstelde vader van het kind (er is slechts samenwoonst geweest 

tussen vader en kind van 14.04.2011 tot 06.08.2012, terwijl er nooit samenwoonst geweest is tussen 

veronderstelde vader en moeder). De aanvraag tot regularisatie kan aldus in het land van herkomst 

gebeuren. 

 

Wat de vermeende schending van art. 8 EVRM betreft kan worden gesteld dat de terugkeer naar het 

land van herkomst om aldaar een machtiging aan te vragen niet in disproportionaliteit staat ten aanzien 
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van het recht op een gezins- of privéleven. De verplichting om terug te keren naar het land van 

herkomst betekent geen breuk van de familiale relaties maar enkel een eventuele tijdelijke verwijdering 

van het grondgebied wat geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Gewone 

sociale relaties vallen niet onder de bescherming van art. 8.” 

 

Op 2 april 2013 nam de gemachtigde eveneens een beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

Dit is thans de tweede bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“Bevel om het grondgebied te verlaten 

 

In uitvoering van de beslissing van A. K., attaché, gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, wordt aan de genaamde: 

 

[…] 

 

Het bevel gegeven, om ten laatste binnen 30 dagen na de kennisgeving, het grondgebied van België te 

verlaten, evenals de grondgebieden van de volgende Staten : 

Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, 

Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, 

Slovenië, Slowakije, Zweden, Zwitserland en Tsjechië1, tenzij zij beschikt over de documenten die 

vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

 

Krachtens artikel 7, eerste lid van de wet van 15 december 1980: 

 

□ 1° zij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: Betrokkene is 

niet in het bezit van een geldig visum” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Verweerder werpt op dat verzoekster geen belang heeft bij de nietigverklaring van het bestreden bevel 

om het grondgebied te verlaten. Hij stelt dat hij, ingevolge artikel 7, eerste lid, 1° van de 

Vreemdelingenwet, in casu verplicht is om een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied 

te verlaten te nemen en dus niet over enige discretionaire bevoegdheid beschikt. Hij zet uiteen dat hij, 

gelet op voormelde wetsbepaling, bij een eventuele vernietiging van het bestreden bevel om het 

grondgebied te verlaten, niet anders vermag dan opnieuw over te gaan tot de afgifte van een bevel om 

het grondgebied te verlaten. Hij meent eveneens dat verzoekster geen schending aannemelijk maakt 

van artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 

mei 1955 (hierna verkort het EVRM) en gaat voorbij in de opgeworpen exceptie aan het feit dat zij 

eveneens een schending heeft opgeworpen van artikel 41 van het Handvest van de Grondrechten van 

de Europese Unie (hierna verkort het Handvest). 

 

In casu voert verzoekster inderdaad een schending aan van artikel 8 van het EVRM en van artikel 41 

van het Handvest. Deze verdragsbepalingen primeren op de door verweerder ingeroepen wetsbepaling 

en vereisen een onderzoek ten gronde van het desbetreffende middel. Bovendien bepaalt artikel 7 van 

de Vreemdelingenwet heel duidelijk, “onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een 

internationaal verdrag” en betekent het feit dat verzoekster niet in het bezit is van een geldig visum niet 

dat geen schending van een hogere rechtsnorm aan de orde kan zijn. 

 

Er mag immers geen bevel worden gegeven wanneer dat in strijd zou zijn met een aantal 

verdragsrechtelijke bepalingen, waaronder het EVRM (cf. RvS 26 augustus 2010, nr. 206.948) en het 

Handvest. Evenmin mag in dezelfde zin een bevel worden afgegeven in strijd met het gestelde in de 

artikelen 74/13 (RvS 17 december 2013, nr. 225.855) en 74/17 van de Vreemdelingenwet. 

 

De Raad dient dan ook in het kader van onderhavige vordering de gegrondheid te onderzoeken van het 

middel dat gestoeld wordt op een schending van die hogere verdragsbepalingen. Artikel 13 van het 

EVRM (en artikel 47 van het Handvest) vereisen immers een intern beroep waardoor de inhoud van de 

grief kan worden onderzocht en waardoor passend herstel kan worden verkregen, ook al beschikken de 

staten over een zekere beoordelingsmarge voor wat betreft de manier waarop ze de verplichtingen 
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nakomen die hen door deze bepaling worden opgelegd (EHRM 11 juli 2000, Jabari/ Turkije, § 48; EHRM 

21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 291). Er anders over oordelen zou het recht op een 

daadwerkelijk rechtsmiddel uithollen (cf. RvS 13 december 2011, nr. 216.837). 

 

Er kan niet zonder meer gesteld worden dat verzoekster geen belang heeft bij de nietigverklaring van 

het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

De exceptie wordt verworpen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

In haar eerste middel gericht tegen de eerste bestreden beslissing voert verzoekster de schending aan 

van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het 

redelijkheidsbeginsel en van de materiële motiveringsplicht. Zij voert eveneens een schending aan van 

artikel 8 van het EVRM. 

 

Zij licht haar eerste middel toe als volgt:  

 

In de bestreden beslissing valt te lezen: “[…]” 

11.1.2. De materiële motiveringsplicht gebiedt dat iedere bestuurshandeling gedragen wordt door 

motieven die in rechte en in feite aanvaardbaar zijn en blijken hetzij uit de beslissing zelf, hetzij uit het 

administratief dossier. De motieven moeten bijgevolg minstens kenbaar, feitelijk juist en draagkrachtig 

(d.w.z. de beslissing rechtens kunnen dragen en verantwoorden) zijn. 

Algemeen wordt aangenomen dat de materiële motiveringsverplichting een procedureel en een 

inhoudelijk voorwerp heeft. De inhoudelijke motiveringsplicht gebiedt dat de motieven waarop een 

bestuurshandeling rust, deugdelijk zijn: de beslissing moet gedragen worden door motieven die in rechte 

en in feite aanvaardbaar zijn. 

11.1.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de overheid de verplichting op om haar beslissingen op 

een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op correcte feitenvinding. (RvS januari 2007, nr. 

167.411; RvS 14februari 2006, nr 154.954 ) dit beginsel houdt in dat de overheid zich op afdoende wijze 

dient te informeren over alle relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen 

nemen (RvS 11 juni 2002, nr. 107. 624 ) 

11.1.4. Verwerende partij stelt in de thans bestreden beslissing dat de buitengewone omstandigheden 

niet werden aangetoond waarom de aanvraag niet vanuit Ghana kon ingediend worden. Verwerende 

partij meent dat de paternale afstamming tussen A. S. B. en K. j. niet bewezen zou zijn. Toch erkent 

verwerende partij in de thans bestreden beslissing wel het verblijfsrecht van S. B.. Verzoekende partij 

begrijpt deze stelling van verwerende partij dan ook niet. Het verblijfsrecht van S. B. kon toch enkel 

maar tot stand komen door een erkenning met iemand met verblijfsrecht? De zoon van verzoekende 

partij is dus wel degelijk door de Heer K. erkend, anders kon S. B. onmogelijk verblijfrecht hebben in 

België. 

11.1.5. Bovendien heeft verwerende partij zich wel de moeite genomen om te controleren of er een 

verband bestaat tussen vader en zoon. Verwerende partij kwam zélf tot de vaststelling dat de Heer K. 

en S. B. samengewoond hebben van 14 april 2011 tot 6 augustus 2012. Daardoor is op zijn minst de 

relationele band tussen vader en zoon reeds bewezen. Verzoekende partij begrijpt dan ook niet waarom 

verwerende partij - terwijl zij zich de moeite nam om de samenwoonst te controleren - niet direct ook de 

erkenning van de geboorte even naging. Dit is toch maar een kleine moeite? Integendeel. Verwerende 

partij verwijt liever aan verzoekende partij dat zij haar aanvraag niet actualiseerde om deze te 

vervolledigen. Dergelijke verwoording is een implicatie dat verwerende partij wel degelijk weet dat de 

Heer K. S. B. heeft erkend, maar toch argumenteert verwerende partij het tegendeel in de thans 

bestreden beslissing. Het lijkt erop dat verwerende partij dit argument eerder inroept 'pour les besoins 

de la cause'. De thans bestreden beslissing is dan ook een illustratie van onredelijkheid en 

onzorgvuldigheid. 

11.1.6. Bovendien blijkt uit het - onvolledige - opzoekingswerk van verwerende partij dat de zoon van 

verzoekende partij niet meer samenwoont met zijn vader. 

Verzoekende partij woont immers alleen met haar zoontje en zij staat alleen in voor de opvoeding van 

haar zoontje. Verzoekende partij is met andere woorden een alleenstaande moeder. Het spreekt voor 

zich dat verzoekende partij haar minderjarig zoontje niet alleen zal achterlaten in België. Bovendien 

beslist niet alleen de moeder over haar zoontje, maar ook de vader. De vader heeft natuurlijk nog steeds 

omgangsrecht. Het argument van verwerende partij dat verzoekende partij zich dan maar samen met 

haar zoontje moet verwijderen naar Ghana is niet redelijk. 
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Verzoekende partij verblijft in België sedert 2002. Haar moeder, K. N., trouwde met de Heer S. J., een 

Belg, en bezit op heden de Belgische nationaliteit. Ook haar zus, A. I., is Belg geworden omdat zij als 

minderjarige onder de hoedanigheid van haar moeder viel. Verzoekende partij heeft met andere 

woorden niemand in Ghana om op terug te vallen. Ook haar oudere zus verblijft in België. 

Ook S. B. is geboren in België, hij heeft niks anders gekend dan de Belgische samenleving en gaat 

alhier naar school. Het spreekt voor zich dat een kind onttrekken uit zijn natuurlijke omgeving, enkel 

maar nefaste gevolgen kan hebben. Het spreekt voor zich dat verzoekende partij als alleenstaande 

moeder niet zal terugkeren naar een onzekere situatie. Zij is immers niet zeker hoelang zij aldaar gaat 

moeten blijven, zij heeft geen woning aldaar, zij heeft niet voldoende inkomsten, ook qua veiligheid is 

verzoekende partij niet zeker. 

11.1.7. Verwerende partij stelt dat gewone sociale relaties niet onder artikel 8 EVRM vallen. Verwerende 

partij lijkt niet te beseffen dat heel de familie van verzoekende partij zich in België bevindt. bovendien 

zijn haar moeder en zus Belgen en heeft haar kind verblijfsrecht in België. 

Dit alles impliceert wel degelijk dat een eventuele verwijdering van verzoekende partij een schending 

zou uitmaken van artikel 8 EVRM. Verzoekende partij kan enkel maar concluderen dat de bestreden 

beslissing, geenszins gesteund is op rechterlijke EN feitelijk motieven. In die zin zijn artikel 9bis, het 

zorgvuldigheidsbeginsel, de materiële motiveringsplicht, het redelijkheidsbeginsel en artikel 8 EVRM 

geschonden.” 

 

Waar verzoekster concludeert in haar eerste middel gericht tegen de eerste bestreden beslissing dat 

deze geenszins gesteund is op rechterlijke en feitelijke motieven, lijkt zij de schending van de formele 

motiveringsplicht aan te voeren. Uit eenvoudige lezing van de bestreden beslissing blijkt nochtans de 

rechtsgrond, met name artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en de feitelijke motieven, met name 

waarom de in de aanvraag aangehaalde schending van artikel 8 van het EVRM als buitengewone 

omstandigheid niet kan gevolgd worden. 

 

Een schending van de formele motiveringsplicht blijkt niet. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

om 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 haar 

beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op 

grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

Betreffende de aangevoerde schending van het redelijkheidsbeginsel, merkt de Raad op dat het 

redelijkheidsbeginsel de Raad evenmin toestaat het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel 

dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur 

geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september 

1999, nr. 82.301). 

 

Aangaande de vermeende schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, wijst de Raad erop dat 

voornoemd beginsel de overheid de verplichting oplegt haar beslissing op een zorgvuldige wijze voor te 

bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411, RvS 14 februari 

2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratie 

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

vervatte dienstige stukken. 

 

Onderzoek van de materiële motiveringsplicht, het redelijkheidsbeginsel en de zorgvuldigheidsplicht 

gebeurt in het licht van de toepasselijke wetsbepaling, artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, waarvan 

verzoekster eveneens de schending aanvoert.  

 

Paragraaf 1 van dit artikel luidt als volgt: 

 

“In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een identiteitsdocument 

beschikt, kan de machtiging tot verblijf worden aangevraagd bij de burgemeester van de plaats waar hij 

verblijft. Deze maakt ze over aan de minister of aan diens gemachtigde. Indien de minister of diens 

gemachtigde de machtiging tot verblijf toekent, zal de machtiging tot verblijf in België worden afgegeven. 

[…]” 

 

De Raad herinnert eraan dat voorgaande bepaling voorziet in een uitzondering op de regel die vervat is 

in artikel 9 van de Vreemdelingenwet en die bepaalt dat een vreemdeling een machtiging om langer dan 
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drie maanden in het Rijk te verblijven moet aanvragen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post 

die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland. Overeenkomstig 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet kan een vreemdeling die over een identiteitsdocument beschikt of 

vrijgesteld is van deze voorwaarde, enkel indien buitengewone omstandigheden dit rechtvaardigen een 

aanvraag om tot een verblijf gemachtigd te worden indienen bij de burgemeester van zijn verblijfplaats in 

België. Buitengewone omstandigheden, in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, zijn 

omstandigheden die het voor een vreemdeling zeer moeilijk of zelfs onmogelijk maken om een beroep 

te doen op de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post. 

 

Deze buitengewone omstandigheden mogen niet worden verward met de argumenten ten gronde die 

worden ingeroepen om een verblijfsmachtiging aan te vragen. De toepassing van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet houdt met andere woorden een dubbel onderzoek in: 

- wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of de aanvrager over een 

identiteitsbewijs beschikt of vrijgesteld is van deze voorwaarde en of er aanvaardbare buitengewone 

omstandigheden worden ingeroepen om het niet aanvragen van de machtiging in het buitenland te 

rechtvaardigen; 

- wat de gegrondheid van de aanvraag betreft: of er reden is om de vreemdeling te machtigen langer 

dan drie maanden in het Rijk te verblijven; desbetreffend beschikt de bevoegde minister c.q. 

staatssecretaris over een ruime appreciatiebevoegdheid. 

 

Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond is om een verblijfsmachtiging toe te kennen, dient de 

gemachtigde van de bevoegde minister c.q. staatssecretaris na te gaan of de aanvraag wel regelmatig 

werd ingediend, te weten of de aanvrager beschikt over een identiteitsdocument of vrijgesteld is van 

deze verplichting en of hij aanvaardbare buitengewone omstandigheden heeft ingeroepen. De 

aanvrager heeft de plicht om klaar en duidelijk te vermelden welke de buitengewone omstandigheden 

zijn die hem verhinderen zijn verzoek via de diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de 

verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland in te dienen (RvS 20 juli 2000, nr. 89.048). Uit 

de uiteenzetting dient duidelijk te blijken waaruit het ingeroepen beletsel precies bestaat. 

 

In haar aanvraag vermeldde verzoekster als buitengewone omstandigheden dat zij op 20 januari 2010 

bevallen is van een zoon en samen met haar kind in B. woont. Ze haalde aan dat de vader van het kind, 

de heer K.J. verblijfsrecht heeft in België. Zij stelde dat indien zij in Ghana haar machtiging tot verblijf 

zou moeten indienen, zij haar kind in België zou moeten achterlaten. Haar gezin zou uit elkaar worden 

getrokken, wat een schending van artikel 8 van het EVRM zou opleveren. 

 

De gemachtigde stelt vooreerst in de bestreden beslissing dat de voorgelegde geboorteakte niet 

aantoont dat de heer K. de vader is van haar zoontje en dus de paternale afstamming niet bewezen is. 

De gemachtigde erkent dat haar kind een legaal verblijf heeft in België doch stelt dat dit niet aantoont 

waarom haar kind haar niet kan vergezellen naar Ghana om daar de aanvraag in te dienen. De 

gemachtigde merkt op dat er geen samenwoning is met de veronderstelde vader van het kind en nooit 

samenwoning geweest is tussen de moeder en veronderstelde vader van het kind, zodat de 

regularisatieaanvraag in Ghana kan gebeuren. Tot slot stelt de gemachtigde dat de verplichting terug te 

keren naar het herkomstland om aldaar de machtiging aan te vragen een tijdelijke verwijdering inhoudt 

die geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel noch een disproportionaliteit met zich meebrengt. 

 

Waar verzoekster meent dat de paternale afstamming tussen A.S.B. en de heer K.J. bewezen zou zijn, 

nu de gemachtigde zelf erkent dat S.B. verblijfsrecht heeft en dat verblijfsrecht enkel kon tot stand 

komen door erkenning met iemand met verblijfsrecht, kan de Raad niet volgen. Het verblijfsrecht van 

A.S.B. kan immers voortvloeien uit andere gronden of door de erkenning door een andere persoon met 

verblijfsrecht. De gemachtigde heeft terecht vastgesteld dat de geboorteakte van A.S.B. gevoegd bij de 

aanvraag geen melding maakt van een vader, ook nazicht van het administratief dossier levert geen 

spoor op van een afstammingsband tussen de heer K.J. en A.S.B. Er is in het administratief dossier 

daarentegen sprake van een huwelijk tussen verzoekster en de heer O.R. Zoals verweerder in de nota 

terecht opmerkt, komt het aan verzoekster toe om in het kader van een aanvraag om verblijfsmachtiging 

alle relevante informatie ter kennis te brengen. In deze rust een duidelijke zorgvuldigheidsplicht bij de 

aanvrager, zeker nu deze procedure een gunstprocedure betreft.  

 

Zelfs al zou enige tegenstrijdigheid in de bestreden beslissing kunnen ontwaard worden, nu de 

gemachtigde spreekt van “samenwoonst tussen vader en kind” van 14april 2011 tot § augustus 2012, 

dan nog doet dit geen afbreuk aan het feit dat verzoekster niet betwist dat er op het ogenblik van de 

bestreden beslissing geen samenwoning is tussen haar zoontje A.S.B. en de veronderstelde vader en er 
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nooit samenwoning geweest is tussen verzoekster en de veronderstelde vader. Verzoekster stelt in het 

verzoekschrift overigens uitdrukkelijk dat zij een alleenstaande moeder is, die alleen instaat voor de 

opvoeding van haar zoontje. De gemachtigde motiveert dan ook aangaande de veronderstelde vader 

terecht en op redelijke wijze dat de aanvraag tot regularisatie door verzoekster in het herkomstland kan 

gebeuren en aangaande haar zoontje A.S.B, terecht en op redelijke wijze dat het legaal verblijf van het 

kind er niet aan in de weg staat dat het verzoekster kan vergezellen naar het herkomstland voor het 

indienen van de aanvraag. Van enig uit elkaar trekken van het gezin, zoals geformuleerd in de 

aanvraag, is dan ook geen sprake. 

 

Waar verzoekster in het verzoekschrift nog wijst op het omgangsrecht met de vader, herhaalt de Raad 

dat de gemachtigde terecht heeft gesteld dat de afstammingsband tussen A.S.B. en de heer K.J. niet 

kan blijken uit de stukken gevoegd bij de aanvraag. Zelfs indien de heer K.J. de vader van A.S.B. zou 

zijn en hij omgangsrecht zou hebben, dan nog verklaart zij niet waarom de heer K.J. niet eveneens 

verzoekster en haar zoontje zou kunnen vergezellen naar Ghana voor het indienen van de aanvraag. 

 

Waar verzoekster aanhaalt dat zij niemand in Ghana meer heeft, nu haar moeder en zus A.I. de 

Belgische nationaliteit hebben en ook haar oudere zus in België verblijft, moet vooreerst opgemerkt 

worden dat verzoekster deze elementen in haar aanvraag niet als buitengewone omstandigheden heeft 

naar voor gebracht. In de aanvraag heeft zij enkel melding gemaakt van haar zoontje en de heer K.J. 

Bovendien verklaart zij wederom niet waarom het feit dat haar familieleden in België zijn en sommigen 

onder hen eveneens de Belgische nationaliteit hebben, resulteert in een onmogelijkheid om de 

aanvraag in te dienen in Ghana. Verzoekster heeft noch in de aanvraag noch in het verzoekschrift enige 

afhankelijkheid van die familieleden aangetoond, dermate dat het voor haar zeer moeilijk zou zijn de 

aanvraag in Ghana in te dienen. Waar zij nog aanstipt dat er een onzekerheid gepaard gaat met een 

terugkeer naar Ghana op vlak van duur van de behandeling, onderdak, inkomsten en veiligheid, merkt 

de Raad opnieuw op dat deze elementen niet als buitengewone omstandigheden in de aanvraag 

werden opgeworpen, nochtans waren deze gegevens afdoende bekend zodat de Raad niet inziet 

waarom deze voor het eerst in het verzoekschrift worden ontwikkeld. Bijgevolg diende de gemachtigde 

deze gegevens ook niet in de motivering te betrekken.  

 

Waar verzoekster nog aanvoert dat haar zoontje in België is geboren, niets anders heeft gekend dan de 

Belgische samenleving en hier naar school gaat zodat het onttrekken van het kind uit zijn natuurlijke 

omgeving enkel maar nefaste gevolgen kan hebben, herhaalt de Raad dat deze elementen niet werden 

aangehaald in de aanvraag als buitengewone omstandigheden. Enkel het risico op scheiding van de 

moeder en het feit dat de heer K.J. verblijfsrecht heeft, werden opgeworpen. De gemachtigde wijst er in 

de bestreden beslissing op dat het om een tijdelijke verwijdering gaat en de Raad stelt vast dat het 

zoontje van verzoekster op het moment van de bestreden beslissing 3 jaar oud was, zodat hij nog zeer 

jong was en van hem verwacht kan worden voor de duur van de procedure zijn kleuterschool verder te 

zetten in Ghana.  

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht, van het redelijkheidsbeginsel, van het 

zorgvuldigheidsbeginsel of van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet wordt niet aangenomen. 

 

Verzoekster voert de schending aan van artikel 8 van het EVRM. In principe kan dit artikel in hoofdzaak 

geschonden worden in geval van verwijdering en is de thans bestreden beslissing geen 

verwijderingsmaatregel. Nu de beslissing waarbij een regularisatieaanvraag op grond van artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard omdat er geen buitengewone omstandigheden 

werden aangevoerd die volgens de gemachtigde verantwoorden waarom de aanvraag niet in het 

herkomstland kan ingediend worden, houdt de thans bestreden beslissing minstens een tijdelijke 

verwijdering in. Het Grondwettelijk Hof oordeelde eveneens dat “Het is juist dat de bestreden bepaling, 

voor alle andere gevallen, de « buitengewone omstandigheden » op grond waarvan een aanvraag om 

machtiging tot verblijf mag worden ingediend, niet definieert. Daaruit volgt dat de minister of zijn 

gemachtigde blijft beschikken over een discretionaire beoordelingsbevoegdheid met betrekking tot het 

inhoudelijke onderzoek van een groot aantal aanvragen om machtigingen tot verblijf, ingediend door 

vreemdelingen vanop het Belgisch grondgebied. Die discretionaire bevoegdheid kan evenwel niet aldus 

worden begrepen dat zij, zonder dat uitdrukkelijk wordt verwezen naar de noodzakelijke eerbiediging 

van verdragsrechtelijke grondrechten, de minister of zijn gemachtigde zou toestaan de artikelen 3 en 8 

van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens te schenden, derwijze dat aan een categorie 

van vreemdelingen het genot wordt ontzegd van de rechten die door die verdragsbepalingen worden 

gewaarborgd. Doordat zij een zorgvuldig onderzoek van iedere aanvraag vereist, biedt de bestreden 

regeling de mogelijkheid om elke aanvraag individueel, op grond van concrete elementen, te beoordelen 
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in het licht van onder meer die verdragsbepalingen” (GwH 26 juni 2008, nr. 95/2008, B.6). Hoe dan ook 

werd op dezelfde dag en door dezelfde attaché een beslissing genomen tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten, thans de tweede bestreden beslissing, die duidelijk een volgbeslissing uitmaakt 

van de eerste bestreden beslising. Bijgevolg dringt zich een onderzoek op inzake de aangevoerde 

verdragsbepaling in het licht van beide bestreden beslissingen. 

 

Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

  

“1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit 

recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang 

van ’s lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming 

van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de 

goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

  

Het begrip ‘gezinsleven’ in het voormeld artikel 8, 1ste lid van het EVRM is een autonoom begrip dat 

onafhankelijk van het nationaal recht dient te worden geïnterpreteerd. Om zich dienstig te kunnen 

beroepen op artikel 8 van het EVRM dient verzoekster te vallen onder het toepassingsgebied van artikel 

8, lid 1 van het EVRM. Er moet in casu nagegaan worden of er daadwerkelijk sprake is van een familie- 

of gezinsleven in de betekenis van artikel 8 van het EVRM (EHRM, Gül t. Zwitserland, 19 februari 1996, 

22 EHRR 228, 29). De vreemdeling dient in zijn aanvraag ten aanzien van het bestuur en ten laatste 

voor deze tot zijn beslissing komt, aannemelijk te maken dat hij een feitelijk gezin vormt met een Belg of 

een vreemdeling met legaal verblijf in België. Er moet sprake zijn van een effectief beleefde 

gezinssituatie of van een voldoende hechte relatie tussen de vreemdeling en zijn familie. 

 

In de aanvraag had verzoekster enkel verwezen naar haar gezinsleven met haar zoontje. Wat betreft de 

heer K.J. werd enkel gesteld dat hij verblijfsrecht heeft in België en de vader van A.S.B. zou zijn. Wat de 

heer K.J. betreft, betwist verzoekster niet dat er geen effectief beleefde gezinssituatie bestaat tussen 

haar en deze man.  

 

Wat betreft verzoekster en haar zoontje, weze het opgemerkt dat vanaf het moment van de geboorte en 

wegens dat feit zelf, er tussen het minderjarig kind en zijn ouder een band bestaat die gelijkstaat met 

“gezinsleven” (EHRM 24 april 1996, nr. 22070/93, Boughanemi v. Frankrijk). Het gezinsleven tussen 

verzoekster en haar zoontje is dan ook niet betwist. Wat betreft de verhouding tussen A.S.B. en de heer 

K.J. weze herhaald dat in het gehele administratief dossier geen spoor te vinden is, die de 

afstammingsband tussen A.S.B. en K.J. duidelijk maakt. Anderzijds voert verzoekster ook zelf aan dat 

zij geheel alleen instaat voor de opvoeding van haar zoon. Daargelaten de vraag of er een gezinsleven 

kan aangenomen worden tussen A.S.B. en K.J, meent de Raad dat hoe dan ook geen disproportionele 

afweging uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt, noch blijkt dat de gemachtigde redelijkerwijs 

positieve verplichtingen had moeten laten primeren boven het respect voor de Vreemdelingenwet als 

aspect van openbare orde. De gemachtigde heeft op redelijke wijze gesteld dat haar kind verzoekster 

kan vergezellen naar Ghana. Eveneens motiveerde de gemachtigde dat een tijdelijke verwijdering van 

het grondgebied geen breuk betekent van de familiale relaties. De veronderstelde vader kan dus het - 

voor het eerst in het verzoekschrift opgeworpen - zogenaamde omgangsrecht uitoefenen, door 

verzoekster en haar zoontje te vergezellen, of op basis van andere communicatiemiddelen. 

 

Waar verzoekster ook nog verwijst naar haar familieleden in België, met name haar moeder en zus met 

Belgische nationaliteit, moet de Raad opmerken dat zoals supra gezegd, de aanwezigheid van deze 

familieleden niet in de aanvraag als buitengewone omstandigheid werd aangehaald. Bijkomend en ten 

overvloede blijkt dat waar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de gezinsband tussen 

partners, alsook tussen ouders en minderjarige kinderen veronderstelt, dat anders ligt in de relatie 

tussen ouders en meerderjarige kinderen of tussen zussen. In het arrest Mokrani t. Frankrijk (EHRM 15 

juli 2003, nr. 52206/99) stelt het EHRM dat betrekkingen tussen ouders en meerderjarige kinderen niet 

noodzakelijk de bescherming van artikel 8 van het Verdrag genieten zonder dat het bestaan is 

aangetoond van bijkomende elementen van afhankelijkheid die anders zijn dan de gewone affectieve 

banden). (In dezelfde zin EHRM 17 februari 2009, Onur v. VK ; EHRM 23 juni 2008, Maslov v. Austria; 

EHRM 23 september 2010 Boussara v. Frankrijk; EHRM 20 september 2011, AA v. UK). In casu is geen 

bijkomende afhankelijkheid aangetoond tussen verzoekster en haar moeder en zussen zodat geen 

gezinsleven wordt aangenomen.  
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Wat betreft het aangevoerde privéleven, stelt verzoekster dat de gemachtigde niet lijkt te beseffen dat 

haar familie zich in België bevindt en haar moeder en zus Belg zijn. Daargelaten het feit dat dit veeleer 

een pleidooi lijkt te zijn in het licht van het gezinsleven, stipt de Raad opnieuw aan dat hij niet inziet 

waarom het feit dat verzoekster familieleden heeft in België met de Belgische nationaliteit het haar 

onmogelijk of zeer moeilijk maakt haar aanvraag in Ghana in te dienen. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aangenomen. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

In haar tweede middel gericht tegen het bevel om het grondgebied te verlaten voert verzoekster de 

schending aan van de hoorplicht als algemeen beginsel behoorlijk bestuur en van artikel 41 van het 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (2000/C 364/01) 

 

Zij licht haar tweede middel toe als volgt: 

 

“11.2.1. Verzoekende partij is van mening dat het bevel om het grondgebied te verlaten, dat thans werd 

afgegeven, zowel in strijd is met de hoorplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, als met 

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

11.2.2. Artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie luidt als volgt: 

"Recht op behoorlijk bestuur 

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 

maatregeI 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. 

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

of 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. " 

11.2.3. Het bevel kan gegeven worden door de minister of door zijn gemachtigde. 

  

Traditioneel werd gesteld dat de vreemdeling niet op voorhand gehoord dient te worden, noch kennis 

genomen te hebben van het dossier, nu de hoorplicht, als algemeen beginsel van het behoorlijk bestuur, 

geen toepassing zou vinden in het Vreemdelingenrecht. 

Deze stelling moet echter worden herzien t.g.v. de inwerkingtreding op 1 december 2009 van het 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, waarvan artikel 41 "Recht op behoorlijk bestuur", 

lid 2, a) bepaalt dat dit recht inhoudt "het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een 

voor hem nadelige individuele maatregel wordt genomen. Volgens artikel 41, lid 1 is dit artikel strikt 

genomen alleen gericht tot de instellingen van de Europese Unie en verplicht het dus niet de lidstaten. 

Krachtens de toelichting bij artikel 41 is het recht op behoorlijk bestuur evenwel door de rechtspraak van 

het Hof van Justitie en van het Gerecht van eerste aanleg erkend als een algemeen rechtsbeginsel, 

zodat het als dusdanig kan worden ingeroepen. 

De vreemdeling kan vragen dat de belangrijkste elementen van de verwijderingsbeslissing, met inbegrip 

van de informatie m.b.t. de rechtsmiddelen, schriftelijk of mondeling worden vertaald in een taal die hij 

begrijpt of waarvan men redelijkerwijze kan veronderstellen dat hij die taal begrijpt; dit wordt uitdrukkelijk 

vermeld in de beslissing (art. 74/18 Vw ). 

II.2.4. Verzoekende partij is dan ook van mening dat het bevel om het grondgebied te verlaten, dat haar 

thans automatisch betekend werd, diende te worden vooraf gegaan door een gehoor. 

Indien verwerende partij verzoekende partij verhoord had, had zij geweten dat de gehele familie van 

verzoekende partij zich in België bevindt. 

In casu werden artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en de hoorplicht 

manifest geschonden.” 

 

Het hoorrecht als beginsel van behoorlijk bestuur, zoals neergelegd in artikel 41 van het Handvest, 

behelst het recht van eenieder om te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige 

individuele maatregel wordt genomen (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M, §’n 82 en 83). Het recht 
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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 (HvJ 22 november 2012, C-277/11, 

M.M, § 87; HvJ 5 november 2014, C-166/13, Mukarubega, § 46, HvJ 11 december 2014, C-249/13, 

Boudjlida, § 36 ).  

 

Uit de bewoordingen van artikel 41 van het Handvest volgt, zoals verzoekster aangeeft, 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). Dat recht om in elke procedure te 

worden gehoord maakt echter wel integraal deel uit van de eerbiediging van de rechten van verdediging, 

dat 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, §’n 30 en 

34).  

 

Het recht om in elke procedure te worden gehoord is thans niet alleen verankerd in de artikelen 47 en 

48 van het Handvest, die garanderen dat de rechten van de verdediging en het recht op een eerlijk 

proces in het kader van elke gerechtelijke procedure worden geëerbiedigd, maar ook in artikel 41 

daarvan, dat het recht op behoorlijk bestuur waarborgt (HvJ 11 december 2014, C-249/13, Boudjlida, § 

31).  

 

De Raad onderzoekt bijgevolg het middel in het licht van het hoorrecht als algemeen rechtsbeginsel van 

behoorlijk bestuur in het licht van de rechten van verdediging.  

 

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, 

Sopropé, § 50; HvJ 11 december 2014, C-249/13, Boudjlida, §’n 38 en 59).  

 

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 verzoekster een bevel om het grondgebied te verlaten opgelegd, in toepassing van 

artikel 7 van de Vreemdelingenwet, dat 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 verkort de Terugkeerrichtlijn) (Pb.L. 24 

december 2008, afl. 348, 98 e.v.) (Parl.St. Kamer, 2011-2012, nr. 53K1825/001, 23).  

 

Door het nemen van het bestreden bevel, tevens een terugkeerbesluit, wordt derhalve uitvoering 

gegeven aan het Unierecht. Deze bestreden beslissing moet eveneens worden aangemerkt als een 

bezwarend besluit dat de belangen van verzoekster ongunstig kan beïnvloeden. Het hoorrecht, als 

algemeen beginsel van Unierecht, is in casu derhalve van toepassing. 

 

De eerbiediging van het hoorrecht als algemeen beginsel van Unierecht vereist dat de betrokken 

vreemdeling in staat wordt 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. Het arrest 

Boudjlida legt dienaangaande de verantwoordelijkheid heel duidelijk bij de lidstaten door te stellen dat 

wanneer de bevoegde nationale autoriteit voornemens is een terugkeerbesluit uit te vaardigen, zij dus 
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gehouden is aan de door artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn (zoals omgezet in artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet) opgelegde verplichtingen te voldoen en zij de betrokkene daarover moet horen, in 

die zin dat de derdelander naar behoren en daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar moet kunnen maken 

over de onrechtmatigheid van zijn verblijf en over de redenen die overeenkomstig het nationale recht 

kunnen rechtvaardigen dat die autoriteit afziet van de vaststelling van een terugkeerbesluit en waarbij de 

betrokkene zich tijdens het gehoor coöperatief moet opstellen (HvJ 11 december 2014, C-249/13, 

Boudjlida, §’n 49, 50 en 55).  

 

Niettemin blijkt uit vaste rechtspraak van het Hof 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 (arresten Alassini e.a., C 317/08 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; HvJ 11 december 2014, C-249/13, Boudjlida, § 43). 

 

In die zin blijkt luidens vaste rechtspraak van het Hof, dat 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 leidt, 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).  

 

In casu beperkt verzoekster haar kritiek echter tot de stelling dat indien zij was gehoord, de gemachtigde 

had geweten dat haar hele familie zich in België bevindt. Vooreerst merkt de Raad op dat het thans 

bestreden bevel een volgbeslissing is van de eerste bestreden beslissing en dat verzoekster in het 

kader van haar aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet 

de mogelijkheid heeft gehad om alle relevante stukken over te maken aan de gemachtigde, met 

eveneens de mogelijkheid tot actualiseren tot voor de eerste bestreden beslissing. Verzoekster heeft de 

mogelijkheid gehad haar standpunt op een daadwerkelijke en nuttige wijze kenbaar te maken in het 

kader van die aanvraag en heeft ook gewezen op een eventuele schending van artikel 8 van het EVRM, 

doch heeft geenszins de overige familieleden betrokken bij haar uiteenzetting van de buitengewone 

omstandigheden. Wat betreft haar zoontje, werd reeds supra vastgesteld dat de bestreden beslissing 

geen scheiding impliceert. 

 

Waar verzoekster meent dat zij voorafgaandelijk aan de afgifte van het bevel opnieuw had moeten 

worden gehoord, stipt de Raad aan dat uit het arrest Mukarubega van het Hof van Justitie blijkt dat 

indien men enige tijd voor het terugkeerbesluit in het kader van een andere beslissing effectief werd 

gehoord en daadwerkelijk en nuttig voor zijn belangen kon opkomen, de Lidstaat er niet toe gehouden is 

de persoon in kwestie opnieuw te horen ( HvJ 5 november 2014, Mukarubega, C-166/13, §§’n 67 tem 

70). Hoe dan ook legt verzoekster in casu geen andere elementen voor, naast het aangehaalde aspect 

van artikel 8 van het EVRM waaromtrent de gemachtigde op redelijke en zorgvuldige wijze heeft 

gemotiveerd in de eerste bestreden beslissing, die de gemachtigde er redelijkerwijs hadden toe kunnen 

bewegen af te zien van het afgeven van een bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

Een schending van artikel 41 van het Handvest of van de hoorplicht wordt niet aangenomen. 

 

Het tweede middel is ongegrond.  

 

 

 

4. Korte debatten 

 

Verzoekster heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissingen kan 

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

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

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

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 
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gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door verweerder. 

 

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 tien november tweeduizend vijftien door: 

 

mevr. A. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 


