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 nr. 162 978 van 26 februari 2016 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Turkse nationaliteit te zijn, op 20 juli 2015 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van  de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 10 juni 2015 tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 29 juli 2015 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 22 oktober 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 november 

2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. DESIRA, die loco advocaat M. SAMPERMANS verschijnt 

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

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak  

 

1.1. Verzoeker dient op 15 september 2009 een aanvraag in om machtiging tot verblijf 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 (hierna: de vreemdelingenwet).  

 

1.2. Op 21 februari 2011 wordt verzoeker een tijdelijke verblijfsmachtiging toegekend. 

 

1.3. Op 23 januari 2012 wordt de tijdelijke verblijfsmachtiging verlengd tot de duur van de arbeidskaart 

B, zijnde tot 4 oktober 2012 + 3 maanden. 



  

 

RvV X - Pagina 2 van 10 

 

1.4. Op 5 november 2012 wordt de tijdelijke verblijfsmachtiging verlengd tot de duur van de arbeidskaart 

B, zijnde tot 16 januari 2013 + 3 maanden.  

 

1.5. Op 26 februari  2013 wordt de tijdelijke verblijfsmachtiging verlengd tot de duur van de arbeidskaart 

B, zijnde tot 16 januari 2014 + 3 maanden.  

 

1.6. Op 17 maart 2014 wordt de tijdelijke verblijfsmachtiging verlengd tot de duur van de arbeidskaart B, 

zijnde tot 16 februari 2015 + 3 maanden.  

 

1.7. Op 16 april 2015 neemt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een beslissing waarbij geen gunstig 

gevolg wordt gegeven aan de aanvraag van vergunning voor het tewerkstellen van een buitenlandse 

werknemer.  

 

1.8. Op 28 april 2015 dient verzoeker een aanvraag in om een verlenging van zijn verblijfsmachtiging.  

 

1.9. Op 10 juni 2015 neemt de  gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging (hierna: de gemachtigde) een beslissing tot weigering van verlenging 

van tijdelijk verblijf.  

 

1.10. Op 10 juni 2015 neemt de gemachtigde tevens een beslissing tot afgifte van bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13). Dit is de bestreden beslissing waarvan verzoeker op 6 juli 2015 in 

kennis wordt gesteld. De motieven luiden als volgt:  

 

“De heer / mevrouw(1), die verklaart te heten(1): 

naam: D.H. 

(…) 

nationaliteit: Turkije 

 

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

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

zijn om er zich naar toe te begeven, binnen 30 (dertig) dagen na de kennisgeving..(1) 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel 7 en 13 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 : 

 

Art 7, al. 1,2° van de wet van 15/12/1980 : wanneer hij langer in het Rijk dan de overeenkomstig artikel 6 

bepaalde termijn, of er niet in slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd. 

 

Artikel 13 § 3. De minister of zijn gemachtigde kan in één van de volgende gevailen een bevel om het 

grondgebied te verlaten afgeven aan de vreemdeling die gemachtigd werd om voor een beperkte tijd in 

het Rijk te verbiijven ingevolge deze wet of ingevolge de bijzondere omstandigheden eigen aan de 

betrokkene of ingevolge de aard of de duur van zijn activiteiten in België : 

2° indien hij niet meer voldoet aan de aan zijn verblijf gestelde voorwaarden; 

 

Overwegende dat de genaamde D.H. (…), onderdaan van Pakistan, verblijvende (...), gemachtigd werd 

tot een verblijf in België van meer dan drie maanden met beperkte duur in toepassing van de artikelen 9 

BIS en 13 van de wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen zoals gewijzigd door de wet van 15.09.2006. 

 

Overwegende dat zijn machtiging tot een tijdelijk verblijf werd toegestaan op basis van de bekomen 

arbeidskaart B (VGB412452) die werd afgeleverd op basis van het Koninklijk besluit houdende 

bijzondere bepalingen met betrekking tot de tewerkstelling van sommige categoriën van buitenlandse 

werknemers dd. 07.10.2009 (BS 14.10.2009). 

 

Overwegende dat als voorwaarden voor de verlenging van zijn tijdelijk verblijf in onze vorige instructies 

dd. 17.03.2014 werden opgenomen: 
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"Voorwaarden voor de verdere verlenging : 

- Een geldige arbeidskaart B 

- Een recente arbeidsovereenkomst en loonfiches 

- Een recent attest dat betrokkene op geen enkel ogenblik ten laste valt van de Belgische Staat 

 

Overwegende dat betrokkene geen nieuwe, geldige arbeidskaart B kan voorleggen. De vorige 

arbeidskaart is verstreken sinds 16.02.2015. Op 21.05.2015 nam de Dienst Economische migratie van 

het Département Werk & Sociale Economie een beslissing tôt weigering van de nieuwe 

arbeidsvergunning. 

 

Bovendien legt hij ook geen recente loonfiches over. 

 

Betrokkene voldoet om deze redenen niet aan de aan zijn verblijf gestelde voorwaarden.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

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 te zijnen laste te leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikelen 9, 9bis en 13 van de 

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

motivering van de bestuurshandelingen, van de materiële motiveringsplicht en van de hoorplicht. Het 

middel wordt als volgt uiteengezet: 

 

“1. 

Artikel 9 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

“Om langer dan de in artikel 6 bepaalde termijn in het Rijk temogen verblijven, moet de vreemdeling die 

zich niet in een der artikel 10 voorziene gevallen bevindt, daartoe gemachtigd worden door de minister 

of zijn gemachtigde. 

Behoudens de in een internationaal verdrag, in een wet of in een koninklijk besluit bepaalde afwijkingen, 

moet deze machtiging door de vreemdeling aangevraagd worden bij de Belgische diplomatieke of 

consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland.” 

Artikel 9bis, §1 van de Vreemdelingenwet stelt het volgende: 

“§1. 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 zijn gemachtigde. Indien de 

minister of zijn gemachtigde de machtiging tot verblijf toekent, zal de machtiging tot verblijf in België 

worden afgegeven.” 

Artikel 13, §1, eerste lid Vw luidt als volgt: 

“§1. Behalve indien dit uitdrukkelijk anders wordt voorzien, wordt de machtiging tot verblijf verleend voor 

een beperkte tijd, ingevolge deze wet of ingevolge specifieke omstandigheden die betrekking hebben op 

de betrokkene of ingevolge de aard of de duur van zijn activiteiten in België.” 

Uit het feit dat er aan verzoeker gevraagd werd om bij de aanvraag tot verlening van zijn 

verblijfsvergunning ook een attest bij te brengen, waaruit zou blijken dat hij niet ten laste valt van de 

Belgische Staat, blijkt dat de finaliteit van de voorwaarden voor de verlening is om te vermijden dat de 

vreemdeling ten laste zou vallen van de Belgische overheid. 

Verzoeker kon het gevraagde attest van het OCMW dan ook zonder problemen bij brengen. Meer nog 

dan ‘niet ten laste zijn van de Belgische overheid’, draagt verzoeker zelfs zijn steentje bij door 

belastingen te betalen op zijn inkomsten en bijdragen te betalen aan het sociale zekerheidssysteem. 

Gelet op deze finaliteit van de voorwaarde, zou de aard van de arbeid niet determinerend mogen zijn, 

maar enkel het vereiste dat de verzoeker zich een inkomen uit arbeid kan verschaffen en hierdoor 

vermijdt ten laste te vallen van de Belgische Staat. 

Verzoeker is sedert 22 januari 2011 altijd in het bezit geweest van een arbeidskaart B, deze is 

telkenmale ook verlengd geweest. Meer dan vier jaar later, op 21.05.2015, wordt zijn arbeidskaart 

geweigerd en ingetrokken, zonder hierover enige uitleg te verschaffen wordt ook zijn verblijf ingetrokken 

en een bevel om het grondgebied te verlaten aan hem betekend. 

Deze beslissing is disproportioneel, verzoeker heeft meer dan vier jaar legaal gewerkt, bijgedragen aan 

het sociaal systeem, voorzien in het onderhoud van zijn gezin en hij beschikt over een 
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arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De beslissing om zijn arbeidskaart niet te verlengen en 

vervolgens zijn verblijf in te trekken is uitermate onevenredig. 

De motivering van de bestreden beslissing is dan ook niet afdoende. Een afdoende motivering houdt 

namelijk in dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te kunnen dragen. De 

motivering moet met andere woorden draagkrachtig zijn. De aangevoerde motieven moeten bovendien 

pertinent zijn en de beslissing verantwoorden. Dit wil zeggen dat ze duidelijk en concreet de redenen 

moet weergeven die haar kunnen verantwoorden. De motivering moet tot slot ook volledig zijn, wat 

betekent dat zij een voldoende grondslag voor alle onderdelen van de beslissing behoort te zijn.” 

 

3.2. Vooreerst merkt de Raad op dat verzoeker in zijn verzoekschrift enkel één van de twee beslissingen 

van 10 juni 2015 bestrijdt. Verzoeker heeft het in zijn verzoekschrift over “de beslissing tot het 

beëindigen van een verblijfsrecht” doch voegt als kopie van de bestreden beslissing, de beslissing van 

10 juni 2015 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten onder de vorm van een bijlage 13 

toe en niet de beslissing van 10 juni 2015 tot weigering van verlenging van een tijdelijk verblijf. De 

aangevoerde middelen worden dan ook enkel onderzocht ten aanzien van de bestreden beslissing van 

10 juni 2015 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13).  

 

3.3. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen verplichten de administratieve overheid in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat op “afdoende” wijze. 

Hetzelfde geldt voor artikel 62 van de vreemdelingenwet.  

Het afdoend karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen 

dat ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, dit wil 

zeggen dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. De belangrijkste 

bestaansreden van de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de voormelde wet van 29 juli 

1991, bestaat erin dat de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet 

kunnen aantreffen op grond waarvan ze werd genomen, opdat de betrokkene met kennis van zaken zou 

kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (Rvs 11 

december 2015, nr. 233.222). 

 

De bestreden beslissing geeft duidelijk de feitelijke en juridische overwegingen en determinerende 

motieven aan op grond waarvan zij is genomen.  

 

De bestreden beslissing is vooreerst gegrond op artikel 13, § 3, 2° van de vreemdelingenwet. Deze 

bepaling laat het bestuur toe om een vreemdeling die gemachtigd werd om voor een beperkte tijd in 

België te verblijven ingevolge deze wet of ingevolge de bijzondere omstandigheden eigen aan de 

betrokkene of ingevolgde de aard of de duur van zijn activiteiten in België, een bevel om het 

grondgebied te verlaten te geven wanneer hij niet meer voldoet aan de aan zijn verblijf gestelde 

voorwaarden. Hierbij wordt in feite gemotiveerd als volgt: “Overwegende dat de genaamde D.H. (…), 

onderdaan van Pakistan, verblijvende (...), gemachtigd werd tot een verblijf in België van meer dan drie 

maanden met beperkte duur in toepassing van de artikelen 9 BIS en 13 van de wet van 15.12.1980 

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

vreemdelingen zoals gewijzigd door de wet van 15.09.2006. 

Overwegende dat zijn machtiging tot een tijdelijk verblijf werd toegestaan op basis van de bekomen 

arbeidskaart B (VGB412452) die werd afgeleverd op basis van het Koninklijk besluit houdende 

bijzondere bepalingen met betrekking tot de tewerkstelling van sommige categoriën van buitenlandse 

werknemers dd. 07.10.2009 (BS 14.10.2009). 

Overwegende dat als voorwaarden voor de verlenging van zijn tijdelijk verblijf in onze vorige instructies 

dd. 17.03.2014 werden opgenomen: 

"Voorwaarden voor de verdere verlenging : 

- Een geldige arbeidskaart B 

- Een recente arbeidsovereenkomst en loonfiches 

- Een recent attest dat betrokkene op geen enkel ogenblik ten laste valt van de Belgische Staat 

Overwegende dat betrokkene geen nieuwe, geldige arbeidskaart B kan voorleggen. De vorige 

arbeidskaart is verstreken sinds 16.02.2015. Op 21.05.2015 nam de Dienst Economische migratie van 

het Département Werk & Sociale Economie een beslissing tôt weigering van de nieuwe 

arbeidsvergunning. 

Bovendien legt hij ook geen recente loonfiches over. 

Betrokkene voldoet om deze redenen niet aan de aan zijn verblijf gestelde voorwaarden.”  

 



  

 

RvV X - Pagina 5 van 10 

In tweede orde verwijst de bestreden beslissing naar artikel 7, lid 1, 2° van de vreemdelingenwet waarbij 

in feite wordt gemotiveerd dat verzoeker langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 van 

dezelfde wet bepaalde termijn, of er niet in slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet werd 

overschreden. 

 

De motieven van de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in die beslissing gelezen worden 

zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of het zin heeft de 

bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover hij in rechte beschikt. 

Daarmee is voldaan aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht, zoals voorge-

schreven in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurs-

handelingen.  

 

Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze formele motivering hem niet in staat zou stellen te 

begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de eerste bestreden beslissing is 

genomen derwijze dat niet voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele 

motiveringsplicht.  Een schending van de formele motiveringsplicht blijkt niet.  

 

3.4. Waar verzoeker inhoudelijke argumenten ontwikkelt tegen de bestreden beslissing, voert hij in 

wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat dit onderdeel van het middel vanuit 

dit oogpunt wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de 

bevoegdheid van de Raad zijn beoordeling in de plaats te stellen van deze van de administratieve 

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

overheid bij de 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. (RvS 7 

december 2001, nr. 101.624). 

 

Verzoeker voert tevens de schending aan van artikelen 9, 9bis en 13 van de vreemdelingenwet.  

 

3.5. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker sinds 21 februari 2011 een tijdelijke verblijfs-

machtiging genoot in toepassing van de artikelen 9bis en 13 van de vreemdelingenwet. Artikel 13 

bepaalt dat een machtiging tot verblijf in beginsel wordt verleend voor een beperkte tijd, “ingevolge deze 

wet of ingevolge specifieke omstandigheden die betrekking hebben op de betrokkene of ingevolge de 

aard of de duur van zijn activiteiten in België”. Uit het administratief dossier blijkt dat de machtiging tot 

een tijdelijk verblijf werd toegestaan op basis van het verkrijgen van een arbeidskaart B. De verlenging 

van de tijdelijke verblijfsmachtiging werd vervolgens steeds uitdrukkelijk afhankelijk gesteld van het 

voorleggen van een geldige arbeidskaart B.  

 

Op 17 maart 2014 werd het tijdelijk verblijf van verzoeker nog eens een keer verlengd tot 16 februari 

2015, plus 3 maanden. Net als de vorige keren werd de verdere verlenging van dit tijdelijk verblijfsrecht 

uitdrukkelijk afhankelijk gesteld van het vervullen van volgende voorwaarde: het voorleggen van een 

geldige arbeidskaart B, een recente arbeidsovereenkomst en loonfiches en het voorleggen van een 

recent attest van niet ten laste zijn van het OCMW. Dit werd uitdrukkelijk meegedeeld in de beslissing 

tot verlenging van de tijdelijke verblijfsmachtiging in toepassing van artikelen 9bis en 13 van de 

vreemdelingenwet van 17 maart 2014. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker geen nieuwe geldige arbeidskaart B kon voorleggen en 

dat de vorige arbeidskaart verstreken is sinds 16 februari 2015. Op 10 juni 2015 volgt dan de weigering 

van verlenging van de tijdelijke verblijfsmachtiging bij gebrek aan het voorleggen van een geldige 

arbeidskaart B. Eveneens op 10 juni 2015 volgt de bestreden beslissing, dit is het bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

Verzoeker houdt voor dat hij een OCMW-attest heeft voorgelegd waaruit blijkt dat hij niet ten laste valt 

van de Belgische overheid, zodat is voldaan aan wat verzoeker beschouwt als de finaliteit van de 

voorwaarden voor verlenging van de verblijfsmachtiging. De Raad merkt vooreerst op dat dit betoog in 

wezen is gericht tegen de beslissing van 10 juni 2015 tot weigering van verlenging van tijdelijk verblijf, 

die echter niet bij het verzoekschrift werd gevoegd als bestreden beslissing. De huidige bestreden 

beslissing (bijlage 13) betreft het bevel dat werd gegeven in navolging van de beslissing tot weigering 

van verlenging van tijdelijk verblijf.  Dit bestreden bevel heeft geen uitstaans met de artikelen 9 en 9bis 

van de vreemdelingenwet die een grond kunnen vormen voor toekenning of weigering van verblijf. De 

bestreden beslissing is gebaseerd op de artikelen 7 en 13 van de vreemdelingenwet die voorzien in de 
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mogelijkheid voor het bestuur om een bevel te geven. Verzoeker kan in casu dan ook niet nuttig de 

schending van artikelen 9 en 9bis van de vreemdelingenwet aanvoeren.  

 

Ten overvloede stelt de Raad vast dat verzoeker er in zijn betoog overigens aan voorbij gaat dat hem 

drie voorwaarden werden gesteld voor de verlenging van de tijdelijke verblijfsmachtiging die cumulatief 

moet worden voldaan. Het voorleggen van een geldige arbeidskaart B was één van de gestelde 

voorwaarden. In casu heeft de gemachtigde vastgesteld dat verzoeker geen nieuwe geldige arbeids-

kaart B kon voorleggen en dat hij dan ook niet aan één van de gestelde voorwaarden voldeed. Het 

betoog van verzoeker mist bijgevolg feitelijke grondslag. Dat hij niet ten laste valt van de Belgische 

overheid en heeft bijgedragen aan het sociale zekerheidssysteem, doet geen afbreuk aan het gegeven 

dat verzoeker niet heeft voldaan aan de op voorhand duidelijke meegedeelde voorwaarde van het 

voorleggen van een geldige arbeidskaart B in het kader van een verdere verlenging van een tijdelijke 

verblijfsmachtiging.  

 

Verzoeker bekritiseert de beslissing waarbij hem een arbeidskaart werd geweigerd en stelt dat deze 

disproportioneel is. De Raad wijst er evenwel op dat hij geen rechtsmacht heeft om zich uit te spreken 

over de rechtsgeldigheid van de beslissing tot weigering van een arbeidskaart. Dit behoort immers tot de 

exclusieve bevoegdheid van de bevoegde gewestminister. Derhalve dient de Raad vast te stellen 

zonder rechtsmacht te zijn in zoverre verzoekers argumentatie is gericht tegen het weigeren van een 

arbeidskaart B.  

 

Nu de gemachtigde het tijdelijk verblijfsrecht weigerde te verlengen op 10 juni 2015, kon hij in beginsel 

in toepassing van de artikelen 13, § 3 en 7 van de vreemdelingenwet een beslissing nemen tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

Evenwel stelt de Raad vast dat verzoeker in een tweede middel de schending aanhaalt van artikel 8 van 

het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna: EVRM). 

 

3.6. Het tweede middel wordt als volgt uiteengezet:  

 

“Bij het nemen van een beslissing tot het beëindigen van een verblijfsrecht, dient de minister of zijn 

gemachtigde een afweging te maken van alle belangen die in het geding zijn, en die gerelateerd zijn aan 

de individuele situatie van de betrokkene. 

De minister of zijn gemachtigde dient na te gaan of de betrokkene zijn verblijfsrecht niet kan behouden 

op basis van strikt persoonlijke gronden, aangezien de elementen die het behoud van het verblijfsrecht 

zouden kunnen verantwoorden, eveneens voortkomen uit het privé-leven van de betrokkene. 

Wanneer de betrokkene niet de mogelijkheid krijgt om op concrete en efficiënte manier de elementen te 

doen gelden die zouden kunnen leiden tot het behoud van zijn verblijfsrecht, miskent de minister of zijn 

gemachtigde het artikel 8 EVRM, in samenlezing met het artikel 13 EVRM, het principe van de 

wapengelijkheid, het artikel 10 en 11 van de Grondwet en het artikel 14, §1 van het Verdrag inzake de 

personele en politieke rechten. 

Teneinde op geldige wijze zijn argumenten te doen gelden, dient de betrokkene gehoord te worden 

alvorens er een beslissing tot beëindiging van het verblijf genomen wordt. Verwerende partij moet 

namelijk de betrokkene uitnodigen om zijn standpunt kenbaar te maken alvorens de beslissing wordt 

genomen om een einde te stellen aan het verblijfsrecht en er een bevel om het grondgebied te verlaten 

wordt afgeleverd. 

Wanneer er namelijk een ernstige individuele maatregel wordt getroffen die de belangen van de 

betrokkene zwaar kan aantasten en die gegrond is op een gegeven dat hem als een tekortkoming wordt 

aangerekend, dient de betrokken vreemdeling te worden gehoord1. 

Alvorens een beslissing te nemen dient het bestuur namelijk volledig ingelicht te zijn over de belangrijke 

gegevens die deze beslissing kunnen beïnvloeden. Vervolgens dienen deze gegevens zorgvuldig te 

worden onderzocht en afgewogen2. 

De Richtlijn 2004/38/EG preciseert zelf niet of, en onder welke voorwaarden, onderdanen van derde 

landen het recht hebben om gehoord te worden alvorens er een beslissing wordt genomen die een 

einde stelt aan hun verblijfsrecht. 

Het Hof van Justitie stelt echter duidelijk dat het recht om gehoord te worden 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. 

Volgens de rechtspraak van het Hof 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 



  

 

RvV X - Pagina 7 van 10 

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 persoonlijke 

omstandigheden aan te voeren die ervoor pleiten dat het besluit wordt genomen, niet wordt genomen of 

dat in een bepaalde zin wordt besloten3. 

Volgens de rechtspraak van het Hof moet het recht om te worden gehoord, worden geëerbiedigd, ook al 

voorziet de toepasselijke wetgeving niet uitdrukkelijk in een dergelijke formaliteit4. 

Rekening houdende met deze finaliteit van het recht om gehoord te worden, heeft verwerende partij de 

plicht om alle informatie te verzamelen die haar ertoe in staat stelt om met kennis van zaken een 

beslissing te nemen. Verwerende partij moet aldus de betrokkene uitnodigen om gehoord te worden 

over de redenen die eraan in de weg zouden kunnen staan dat het verblijfsrecht beëindigd wordt. 

Enkel een dergelijke uitnodiging om gehoord te worden biedt aan de betrokkene een effectieve en 

nuttige mogelijkheid om zijn standpunt kenbaar te maken5. 

Aan verzoeker werd er op geen enkel ogenblik de mogelijkheid gegeven om zijn persoonlijke situatie 

kenbaar te maken. 

De bestreden beslissing is dan ook genomen in miskenning van de hoorplicht. 

Dat het middel bijgevolg ernstig is.” 

  

3.7.  De verwerende partij repliceert in haar nota met opmerkingen als volgt: 

 

“Waar verzoeker een schending van het hoorrecht opwerpt, dient te worden opgemerkt dat een 

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

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

genomen besluit kan 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). 

Het vaag en algemeen betoog van verzoeker laat geenszins toe te besluiten dat hij elementen had 

kunnen aanvoeren die de inhoud van de bestreden beslissing had kunnen beïnvloeden. Het feit dat hij 

“zijn standpunt kenbaar had kunnen maken”, heeft geen enkele invloed op het determinerende motief 

van de bestreden beslissing. 

Verzoeker houdt verkeerdelijk voor als zou er een einde zijn gesteld aan zijn verblijfsrecht, terwijl het in 

casu gaat om een beslissing waarbij het tijdelijk verblijfsrecht niet meer werd verlengd precies omdat hij 

niet meer voldoet aan de gestelde voorwaarden, wat bovendien erkend werd door verzoeker in zijn 

verzoekschrift. 

Verzoeker laat na in concreto uiteen te zetten op welke wijze de de artikelen 8 en 13 EVRM, artikel 14§1 

van het BUPO verdrag, artikelen 10, 11, 149, 159 en 191 van de Grondwet, artikel 13 van de 

vreemdelingenwet, het beginsel ‘audi et alteram partem’, het zorgvuldigheidsbeginsel, het beginsel van 

het recht op tegensprekelijkheid en wapengelijkheid en artikel 9bis van de vreemdelingenwet 

geschonden zijn. Dit onderdeel van het middel is derhalve onontvankelijk. 

De middelen zijn ongegrond.” 

 

3.8.  Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt:  

 

‘1. Eenieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie.  

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

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

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

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

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.’  

 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van 

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met louter goede wil of 

met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka v. België, § 83) en anderzijds, dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de Vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de 

taak van het bestuur om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek te doen van de 

zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan zij kennis heeft of zou moeten hebben. 

 

De Raad meent dat deze verplichting tot een nauwkeurig onderzoek des te meer klemt in onderhavige 

zaak die betrekking heeft op een situatie van weigering van een voortgezet verblijf, met name een 

weigering van verlenging van tijdelijk verblijf gevolgd door een bevel om het grondgebied te verlaten.  
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In zulk een geval aanvaardt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) dat er een 

inmenging is en dan dient het tweede lid van artikel 8 van het EVRM in overweging te worden genomen. 

Binnen de grenzen gesteld door het voormelde lid, is de inmenging van het openbaar gezag toegestaan 

voor zover die bij wet is voorzien, ze geïnspireerd is door een of meerdere van de in het tweede lid van 

artikel 8 van het EVRM vermelde legitieme doelen en voor zover ze noodzakelijk is in een 

democratische samenleving om ze te bereiken. De noodzaak van de inmenging impliceert dat de 

inmenging gerechtvaardigd wordt door een dwingende maatschappelijke behoefte en proportioneel is 

met het nagestreefde doel. Het bestuur beschikt in deze belangenafweging over een zekere 

beoordelingsmarge wat betreft de noodzaak van de inmenging (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland 

(GK), § 113; EHRM 23 juni 2008, Maslov/Oostenrijk (GK), § 76).   

 

Uit de rechtspraak van het EHRM volgt dat bij de beoordeling van het door artikel 8 van het EVRM 

beschermde recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven een "fair balance" moet worden 

gevonden tussen het belang van de vreemdeling en diens familie enerzijds en het algemeen belang van 

de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare 

orde anderzijds. Daarbij moeten alle voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten en 

omstandigheden kenbaar worden betrokken. 

 

De Raad oefent slechts een wettigheidscontrole uit op de bestreden beslissing. Bijgevolg gaat de Raad 

na of het bestuur alle relevante feiten en omstandigheden in zijn belangenafweging heeft betrokken en, 

indien dit het geval is, of het bestuur zich niet ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat die 

afweging heeft geresulteerd in een "fair balance" tussen enerzijds het belang van een vreemdeling bij de 

uitoefening van het familie- en gezins-/privéleven hier te lande en anderzijds het algemeen belang van 

de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare 

orde. Deze maatstaf impliceert dat de Raad niet de bevoegdheid bezit om zijn eigen beoordeling in de 

plaats te stellen van die van de administratieve overheid. Bijgevolg kan de Raad niet zelf de belangen-

afweging doorvoeren. (zie RvS 26 januari 2016, nr. 233.637;  RvS 26 juni 2014, nr. 227.900) 

 

3.9. In tegenstelling tot wat verwerende partij betoogt, blijkt uit het tweede middel duidelijk op welke 

wijze verzoeker artikel 8 EVRM geschonden acht en bijgevolg is het tweede middel in die mate ont-

vankelijk. Verzoeker voert namelijk aan dat de gemachtigde bij het nemen van de bestreden beslissing 

een afweging dient te maken van alle belangen die in het geding zijn en die gerelateerd zijn aan zijn 

individuele situatie. Hij verwijst hierbij naar artikel 8 EVRM en maakt melding van zijn privéleven.  

 

Het waarborgen van een recht op eerbiediging van het privéleven, veronderstelt het bestaan van een 

privéleven dat beschermenswaardig is onder artikel 8 EVRM. 

 

Artikel 8 EVRM definieert het begrip ‘privéleven’ niet dat onafhankelijk van het nationale recht dient te 

worden geïnterpreteerd. Het EHRM benadrukt dat het begrip privéleven een ruime term is en dat het 

mogelijk noch noodzakelijk is om er een exhaustieve definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, 

Niemietz/Duitsland, § 29; EHRM 27 augustus 2015, Parrillo/Italië (GK), § 153). De beoordeling of er 

sprake is van een privéleven, is een feitenkwestie.  

 

Omdat artikel 8 EVRM ook het recht beschermt om relaties aan te gaan en te ontwikkelen met andere 

personen en de buitenwereld in het algemeen en soms aspecten van de sociale identiteit van een 

persoon betreft, stelt het EHRM dat moet worden aanvaard dat het geheel van sociale banden tussen 

de “gevestigde vreemdelingen” (“immigrés établis”) en de gemeenschap waarin zij leven noodzakelijk 

deel uitmaken van het begrip ‘privéleven’ in de zin van artikel 8 EVRM. In die zin maakt het netwerk van 

persoonlijke, sociale en economische belangen onderdeel uit van het privéleven van elke persoon 

(EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 95-96). De weigering tot verlenging van een 

verblijfsmachtiging en de uitzetting van een langdurige verblijvende of gevestigde vreemdeling vormen 

dan ook een inmenging in zijn recht op eerbiediging van het privéleven (EHRM 11 juni 2013, nr. 

52166/09, Hasanbasic v. Zwitserland, par. 46-49; EHRM 23 juni 2008, Maslov/Oostenrijk (GK), § 63; 

EHRM 14 juni 2011, Osman/Denemarken, § 55; EHRM 2 juni 2015, K.M./Zwitserland, § 46). 

 

3.10. De Raad gaat in casu na of er op het moment van de bestreden beslissing factoren aanwezig 

waren die wijzen op het bestaan van een privéleven in hoofde van verzoeker waarmee het bestuur 

rekening had moeten houden  
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In casu stelt de Raad vast dat verzoeker moet worden beschouwd als een “immigré établi” (‘gevestigde 

vreemdeling’) in de zin van artikel 8 EVRM, met name als een vreemdeling die voorheen langdurig 

legaal in België verbleef. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt immers dat verzoeker sinds 

21 februari 2011 ononderbroken op legale wijze in België verbleef tot 10 juni 2015. Verder blijkt uit de 

stukken van het administratief dossier dat verzoeker steeds legaal was tewerkgesteld tot 16 februari 

2015. Het langdurig legaal verblijf van verzoeker en zijn langdurige tewerkstelling zijn elementen die op 

zich al wezenlijke bestanddelen vormen van het privéleven van verzoeker. Het privéleven bestaat uit de 

optelsom van alle banden die een vreemdeling met België is aangegaan. Het is niet onaannemelijk dat 

uit het langdurig legaal verblijf en de langdurige tewerkstelling van verzoeker – hetgeen een mate van 

integratie in België impliceert – andere persoonlijke, sociale en economische banden zijn voortgevloeid 

die eveneens deel uitmaken van het privéleven van verzoeker.   

 

3.11. Gelet op de specifieke omstandigheden van verzoeker, als “gevestigde vreemdeling”, met een 

langdurig legaal verblijf en een langdurige legale tewerkstelling, zoals blijkt uit de stukken van het 

administratief dossier, kan worden aangenomen dat het bestuur kennis had van deze relevante feiten en 

omstandigheden aangaande het voorgehouden privéleven in de zin van artikel 8 EVRM. Minstens had 

het bestuur er kennis van moeten hebben.   

 

Uit de bestreden beslissing noch uit het administratief dossier blijkt dat het bestuur rekening heeft 

gehouden met de specifieke feitelijke situatie van verzoeker of zich daar op enige wijze over heeft 

geïnformeerd.  

 

De beoordeling of er in casu sprake is van een privéleven dat onder artikel 8 EVRM aanleiding kan 

geven tot een positieve of negatieve verplichting in hoofde van de Belgische staat, komt aan de 

verwerende partij toe. Voormelde beoordeling vereist dat wordt nagegaan of er omstandigheden 

aanwezig zijn die maken dat verzoeker voor het uitoefenen van zijn privéleven gebonden is aan België, 

omdat de banden aangegaan met België de gebruikelijke banden overstijgen,  dan wel of het privéleven 

in het land van herkomst kan worden uitgebouwd of voortgezet omdat de banden met dit land sterker 

zijn. Dit is een feitenbeoordeling en belangenafweging die de Raad in het kader van zijn wettigheids-

toezicht niet toekomt. 

 

Alleszins blijkt thans noch uit de motieven van de bestreden beslissing noch uit de stukken van het 

administratief dossier dat de gemachtigde bij het nemen van de bestreden beslissing is overgegaan tot 

een zorgvuldige beoordeling aangaande alle elementen en omstandigheden van het privéleven van 

verzoeker, als “immigré établi”,  zoals zij behoorde te doen in het licht van artikel 8 van het EVRM.  

  

In de mate dat artikel 8 EVRM een zorgvuldig onderzoek vereist naar alle relevante feiten en 

omstandigheden, is deze bepaling geschonden (EHRM 11 juli 2000, Ciliz/Nederland, § 66; EHRM 10 juli 

2014, Mugenzi/Frankrijk, § 46; EHMR 10 juli 2014, Tanda-Muzinga/Frankrijk, § 68). 

 

De argumenten die de verwerende partij uiteenzet in haar nota en die hierboven werden besproken, 

doen daaraan geen afbreuk. Het eerste middel is in de besproken mate gegrond.  

 

Het tweede middel is in de besproken mate gegrond en leidt tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing.  

 

4. Kosten 

 

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

partij.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van  de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 10 juni 2015 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) 

wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig februari tweeduizend zestien 

door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. MAES 

 


