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 nr. 184 858 van 30 maart 2017 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 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 IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 

29 september 2016 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 en 

Administratieve Vereenvoudiging van 24 augustus 2016 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering.  

 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 28 november 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

22 december 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. PARMENTIER, die loco advocaat M. VAN LAER verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat S. BOUMAHDI, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 24 april 2008 diende verzoeker een aanvraag om machtiging tot verblijf in op grond van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

1.2. Op 15 oktober 2008 werd door de gemachtigde van de Minister van Migratie- en Asielbeleid beslist 

om de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk te verklaren. 

 

1.3. Op 27 oktober 2008 werd aan verzoeker het bevel gegeven om het grondgebied te verlaten. 
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1.4. Op 7 december 2009 diende verzoeker een aanvraag om machtiging tot verblijf in op grond van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

1.5. Op 5 januari 2011 heeft de gemachtigde van de staatssecretaris beslist om verzoekers aanvraag 

om machtiging tot verblijf ontvankelijk, doch ongegrond te verklaren, met bevel om het grondgebied te 

verlaten. 

 

1.6. Tegen deze beslissing tekende verzoeker beroep aan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(hierna: de Raad). 

 

1.7. De voormelde beslissing werd ingetrokken op 5 januari 2012. 

 

1.8. Diezelfde dag werd door de gemachtigde een nieuwe beslissing genomen, waarbij verzoekers 

aanvraag om machtiging tot verblijf ontvankelijk, doch ongegrond werd verklaard met bevel om het 

grondgebied te verlaten. 

 

1.9. Tegen deze beslissing diende verzoeker een beroep in bij de Raad. Het beroep werd ingewilligd en 

de beslissing van 5 januari 2012 werd vernietigd bij arrest nr. 166 298 van 22 april 2016. 

 

1.10. Op 11 mei 2015 nam de gemachtigde andermaal een beslissing over de aanvraag van 7 

december 2009, en verklaarde hij deze ontvankelijk doch ongegrond. Verzoeker diende een beroep in 

tegen deze beslissing, gekend onder het nr. 191 345. Het beroep werd verworpen bij arrest nr. 184 857 

van 30 maart 2017. 

 

1.11. Op 24 augustus 2016 nam de gemachtigde een beslissing houdende het bevel om het 

grondgebied te verlaten met grensleiding en vasthouding met uitstel met het oog op verwijdering. Dit is 

de bestreden beslissing, die luidt als volgt:  

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN MET GRENSLEIDING EN VASTHOUDING MET 

UITSTEL MET HET OOG OP VERWIJDERING 

 

Bevel om het grondgebied te verlaten 

 

“Aan de Heer die verklaart te heten 

[…] 

 

In voorkomend geval, ALIAS: 

 

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 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 volgend(e) 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: 

 

X  artikel 7, eerste lid, 1 : verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van de vereiste documenten : 

 

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig visum. 

 

Artikel 74/14: 

 

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 

 

 Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan twee bevelen om het grondgebied te verlaten, die hem 

werden betekend op  27.10.2008 en op 01.06.2016. 
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Terugleiding naar de grens 

 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT TERUGLEIDING NAAR DE GRENS: 

 

Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van de wet van 15 december 1980, 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 redenen: 

 

Reden van het bevel om het grondgebied te verlaten: 

 

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

reglementeringen niet. Het is dus weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal geven aan een bevel 

om het grondgebied te verlaten dat aan hem afgeleverd zal worden. 

 

Betrokkene verklaart dat hij in 1998 zonder visum via Spanje naar België kwam. Pas 10 jaar later, op 

25.04.2008 diende hij een regularisatieaanvraag in op basis van artikel 9bis van de wet van 15/12/1980. 

Deze werd onontvankelijk verklaard op 15.10.2008. Deze beslissing is op 27.10.2008 aan betrokkene 

betekend met een bevel om uiterlijk op 26.11.2008 het grondgebied te verlaten. Betrokkene gaf geen 

gehoor aan dit bevel en diende op 07.12.2009 nogmaals een regularisatieaanvraag in op basis van 

artikel 9bis van de wet van 15/12/1980. Deze werd ongegrond verklaard op 11.05.2016.Deze beslissing 

is op 01.06.2016 aan betrokkene betekend met een bevel om uiterlijk op 26.11.2008 het grondgebied te 

verlaten. Het beroep tegen deze beslissing dat betrokkene bij de RvV indiende heeft geen schorsende 

werking. De omstandigheid dat de terugleiding naar Marokko wordt uitgevoerd, belet betrokkene niet 

zijn verdediging in hangende procedures voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen te laten 

waarnemen door een advocaat van haar keuze, vermits op hem niet de verplichting rust om persoonlijk 

te verschijnen. Deze advocaat kan al het mogelijke doen om de belangen van betrokkene waar te 

nemen, te behartigen en de lopende procedures te benaarstigen. 

 

Op woensdag 10.08.2016 werd betrokkene in het kader van het hoorrecht gehoord door een attaché 

van de Dienst Vreemdelingenzaken. De elementen die betrokkene tijdens dit gesprek aanhaalde (met 

name de aanwezigheid van zijn ouders, zus en broers in België en Nederland; het feit dat hij geen 

naaste familie heeft in Marokko; het feit dat hij geïntegreerd is in België) staan een terugkeer naar 

Marokko niet in de weg. Betrokkene is een volwassen, gezonde man die voor zichzelf kan zorgen. Hij 

toont niet aan dat de band met zijn familie in België van die aard is dat hij afhankelijk is van hen, noch 

dat hij een feitelijk gezin vormt met hen. Een repatriëring naar zijn land van oorsprong staat dan ook niet 

in disproportionaliteit ten aanzien van het recht op een gezins- of privéleven zoals voorzien in artikel 8 

van het EVRM en 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. 

Uit de loutere omstandigheid dat hij de afgelopen 15 jaar in precair en illegaal verblijf een privéleven 

heeft opgebouwd in België, geeft geen gerechtigde verwachting op een toelating tot verblijf en 

bescherming tegen verwijdering onder artikel 8 van het EVRM. (zie in deze zin EHRM 5 september 

2000, nr. 44328/98, Solomon v. Nederland, EHRM 31 juli 2008 nr. 265/07, Darren Omoregie v, 

Noorwegen; EHRM 26 april 2007, nr. 16351/03, Konstatinov v. Nederland en EHRM 8 april 2008, nr. 

21878/06, Nnyanzi v. Verenigd Koninkrijk, par. 77).  

 

Betrokkene werd door de stad Antwerpen geïnformeerd over de betekenis van een bevel om het 

grondgebied te verlaten en over de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek, in het kader 

van de procédure voorzien in de omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de bevoegdheden van de 

Burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een derde land (Belgisch 

Staatsblad 16 juni 2011). Op 10.08.2016 kreeg betrokkene in het kader van het hoorrecht nogmaals 

uitgebreide informatie over de programma’s die mogelijkheden aanbieden tot ondersteuning van 

reïntegratie in Marokko. Betrokkene weigert manifest om op eigen initiatief een einde te maken aan zijn 

onwettige verblijfssituatie zodat een gedwongen tenuitvoerlegging van de grensleiding noodzakelijk is. 

Vasthouding 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT VASTHOUDING 

Met de toepassing van artikel 7, derde lid van de wet van 15 december 1980, dient de betrokkene te 

dien einde opgesloten te worden, aangezien zijn terugleiding naar de grens niet onmiddellijk kan 

uitgevoerd worden en op basis van volgende feiten: 

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan twee bevelen om het grondgebied te verlaten, die hem 

werden betekend op 27.10.2008 en op 01.06.2016. 
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Gelet op al deze elementen, kunnen we dus concluderen dat hij de administratieve beslissing die 

genomen wordt te zijnen laste niet zal opvolgen. We kunnen ook concluderen dat er sterke vermoedens 

zijn dat hij zich aan de verantwoordelijke autoriteiten zal onttrekken. Hieruit blijkt dat betrokkene vanaf 

15.09.2016 ter beschikking moet worden gesteld van Dienst Vreemdelingenzaken. Betrokkene kan 

worden teruggeleid naar de grens van Marokko vanaf 15.09.2016.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Overeenkomstig 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: de 

Vreemdelingenwet)  kan de vreemdeling die het voorwerp is van een maatregel van vrijheidsberoving 

genomen met toepassing van artikel 7, 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. In zoverre de vordering ook gericht is tegen de beslissing tot 

vasthouding met uitstel, moet samen met de verwerende partij worden vastgesteld dat de Raad ter zake 

geen rechtsmacht heeft en de vordering in die mate onontvankelijk is. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. Het eerste middel luidt als volgt: 

 

“EERSTE MIDDEL:  

 

Schending van het artikel 7 van de Vreemdelingenwet van 15.12.1980. Schending van de artikelen 110 

terdecies en N13septies van het Vreemdelingenbesluit van 08.10.1981. Schending van het 

wettigheidsbeginsel. Machtsoverschrijding. 

 

Artikel 7 van de Vreemdelingenwet bepaalt onder meer: 

 

“Onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de minister of zijn 

gemachtigde aan de vreemdeling, die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan 

drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde 

termijn te verlaten afgeven of moet de minister of zijn gemachtigde in de in 1°, 2°, 5°, 11° of 12° 

bedoelde gevallen een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven: 

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

Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen onder Titel IIIquater, kan de minister of zijn 

gemachtigde, in de in artikel 74/14, § 3, bedoelde gevallen de vreemdeling naar de grens terugleiden. 

Te dien einde, en tenzij andere afdoende maar minder dwingende maatregelen doeltreffend kunnen 

worden toegepast, kan de vreemdeling vastgehouden worden voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor 

de uitvoering van de maatregel, meer in het bijzonder wanneer er een risico op onderduiken bestaat of 

wanneer de vreemdeling de voorbereiding van de terugkeer of de verwijderingsprocedure ontwijkt of 

belemmert, en zonder dat de duur van de vasthouding twee maanden te boven mag gaan.” 

 

Artikel 110terdecies, tweede lid van het Vreemdelingenbesluit bepaalt het volgende: 

“Aan de onderdaan van een derde land die zich bevindt in de situatie zoals bedoeld in de artikelen 7 of 

27 en 74/14, § 3, van de wet, wordt een bevel om het grondgebied te verlaten met een beslissing tot 

vasthouding met het oog op zijn verwijdering, overeenkomstig het model van bijlage 13septies, 

betekend.” 

 

Artikel N13septies van datzelfde KB bevat het model van de bijlage 13septies met als opschrift ‘BEVEL 

OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN MET VASTHOUDING MET HET OOG OP VERWIJDERING’. 

 

Het wettigheidsbeginsel houdt in dat overheidshandelen gebaseerd moet zijn op een vooraf aanwezige 

wettelijke bepaling, en bijgevolg dat er geen bevoegdheid is zonder grondslag in de wet of Grondwet. 

Specifiek met betrekking tot vrijheidsberoving (zoals de bestreden beslissing waarin ook de vasthouding 

met uitstel wordt bevolen), moet willekeur vermeden worden door een strikte toepassing van de wet. (zie 

ook S. BOUCKAERT, Documentloze vreemdelingen. Grondrechtenbescherming voor doorheen de 

Belgische en internationale rechtspraak vanaf 1985, 2007, 956.) 
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De bestreden beslissing beantwoordt door de toevoeging van de woorden ‘met uitstel’ aan het 

onderdeel ‘vasthouding’ niet aan de wettelijke vormvoorschriften. Uit de bewoordingen van het 

Vreemdelingenbesluit (artikelen 110terdecies en N13septies) blijkt dat er geen wettelijke basis is om 

een ‘bevel om het grondgebied te verlaten met grensleiding en vasthouding met uitstel met het oog op 

verwijdering’ te kunnen betekenen. 

 

Het wettigheidsbeginsel is dan ook met de voeten getreden. 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken gaat door het nemen van een beslissing waarvoor geen wettelijke 

grondslag is, haar bevoegdheid te buiten. Er is dus ook sprake van machtsoverschrijding.” 

 

3.1.2. De bestreden beslissing bevat in eerste instantie een bevelscomponent. Het bevel om het 

grondgebied, zonder termijn voor vrijwillig vertrek, werd gegeven op grond van artikel 7, eerste lid, 1° 

(verblijf in het Rijk zonder houder te zijn van de vereiste documenten) en van 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) 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). Verzoeker betwist niet dat deze bepalingen op zijn situatie van toepassing zijn, 

zodat het bevel om het grondgebied te verlaten rechtsgeldig kon worden gegeven.  

 

Verzoeker voelt zich gegriefd door het feit dat het opschrift van de bestreden beslissing melding maakt 

van een “vasthouding met uitstel”. Dienaangaande moet in eerste instantie worden verwezen naar 

hetgeen reeds werd gesteld onder punt 2: de Raad is niet bevoegd voor de beslissing tot vasthouding, 

en dus niet bevoegd om te oordelen of het legitiem is om te beslissen tot een vasthouding met uitstel. 

Daar komt, ten overvloede, nog bij, zoals de verwerende partij dat ook stelt in haar nota, dat niet valt in 

te zien welk belang verzoeker heeft bij zijn grief: naar luid van artikel 7, tweede lid van de 

Vreemdelingenwet kan de vreemdeling vastgehouden worden voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor 

de uitvoering van de maatregel, meer in het bijzonder wanneer er een risico op onderduiken bestaat of 

wanneer de vreemdeling de voorbereiding van de terugkeer of de verwijderingsprocedure ontwijkt of 

belemmert, en zonder dat de duur van de vasthouding twee maanden te boven mag gaan. In casu werd 

door de gemachtigde vastgesteld dat verzoeker het bevel niet zal opvolgen en dat er sterke vermoedens 

bestaan dat hij zich aan de verantwoordelijke autoriteiten zal onttrekken. Aangezien verzoeker niet 

betwist dat aan de wettelijke criteria is voldaan zodat hij mogelijks zou kunnen worden vastgehouden, 

toont hij niet aan in welke mate een beslissing tot uitstel van deze vasthouding en dus een verkorting 

van de termijn binnen dewelke hij zal worden vastgehouden tot hij naar zijn herkomstland kan worden 

teruggebracht, hem in casu tot nadeel kan strekken.  

 

3.1.3. Het eerste middel kan om al deze redenen niet worden aangenomen. 

 

3.2.1. Het tweede middel wordt uiteengezet als volgt:  

 

“TWEEDE MIDDEL: Schending van het artikel 8 E.V.R.M. Schending van de materiële 

motiveringsplicht. 

 

Verzoeker verblijft sinds het jaar 1998 in België en diende twee regularisatieaanvragen in (2008 en 

2009), die beide geweigerd werden (beslissingen uit 2008 en 2011). Het beroep bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen tegen de laatste weigering leidde tot een intrekking van de beslissing, 

waarna een nieuwe negatieve beslissing volgde. Hiertegen werd opnieuw beroep aangetekend bij de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op 01.03.2012. Per arrest van 26.04.2016 vernietigde de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen de weigering opnieuw, wat echter weer gevolgd werd door een 

negatieve beslissing op 11.05.2016, met bevel om het grondgebied te verlaten. Het beroep hiertegen is 

nog hangende. 

 

De bestreden beslissing stelt dat verzoeker geen gerechtigde verwachting op een toelating tot verblijf 

mag afleiden “uit de loutere omstandigheid dat hij de afgelopen 15 jaar in precair en illegaal verblijf een 

privéleven heeft opgebouwd in België”. Het gaat in werkelijkheid over een verblijf van meer dan 18 jaar, 

gedurende hetwelke de negatieve antwoorden op zijn regularisatieaanvraag keer op keer werden 

vernietigd. Verzoeker verblijft bovendien reeds jarenlang op hetzelfde, bij de Dienst 

Vreemdelingenzaken wel bekende adres, zonder dat er ooit actie werd ondernomen. Dit uiterst 

langdurige en gedoogde verblijf kan dus niet meer afgedaan worden als een ‘loutere’ omstandigheid. 
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Ook het feit dat zijn beide ouders, zijn broers en zijn zus in België en Nederland wonen kan niet zomaar 

in één zin van tafel geveegd worden. Verzoeker is ongehuwd en heeft geen kinderen, wat maakt dat zijn 

ouders, broers en zus zijn meest dichte familieleden zijn, nl. het kerngezin waaruit hij afkomstig is. 

 

Zoals de Dienst Vreemdelingenzaken perfect weet, woont verzoeker samen met zijn zus Karyouka, met 

wie hij overigens een O.V.-nr. deelt. 

 

Hem nu, na zo’n lang verblijf in België, wegrukken bij zijn enige naaste familie zou een dermate 

ontworteling van verzoeker betekenen dat er wel degelijk sprake is van een schending van het artikel 8 

E.V.R.M., zijnde een niet te rechtvaardigen inbreuk op het privéleven van verzoeker. 

 

De kroon op de bestreden beslissing is de laatste zin, die stelt dat verzoeker “manifest weigert om op 

eigen initiatief een einde te maken aan zijn onwettige verblijfssituatie, zodat een gedwongen 

tenuitvoerlegging van de grensleiding noodzakelijk is”. 

 

Dit terwijl verzoeker de laatste jaren procedure na procedure heeft gevoerd, en hij telkens ook gelijk 

heeft gekregen op beroepsniveau, om een einde te maken aan zijn onwettige verblijfssituatie! 

 

Verzoeker verwijst hieromtrent naar richtlijn 2008/115/EG d.d. 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. Onder hoofdstuk II, “Beëindiging van illegaal 

verblijf”, vindt men artikel 6.4, dat als volgt luidt: “De lidstaten kunnen te allen tijde in schrijnende 

gevallen, om humanitaire of om andere redenen beslissen een onderdaan van een derde land die 

illegaal op hun grondgebied verblijft een zelfstandige verblijfsvergunning of een andere vorm van 

toestemming tot verblijf te geven. In dat geval wordt geen terugkeerbesluit uitgevaardigd. Indien al een 

terugkeerbesluit is uitgevaardigd, wordt het ingetrokken of opgeschort voor de duur van de geldigheid 

van de verblijfsvergunning of andere vorm van toestemming tot legaal verblijf.” 

 

De materiële motiveringsplicht is geschonden.” 

 

3.2.2. Verzoeker keert zich tegen de volgende passage uit de bestreden beslissing: 

 

“Op woensdag 10.08.2016 werd betrokkene in het kader van het hoorrecht gehoord door een attaché 

van de Dienst Vreemdelingenzaken. De elementen die betrokkene tijdens dit gesprek aanhaalde (met 

name de aanwezigheid van zijn ouders, zus en broers in België en Nederland; het feit dat hij geen 

naaste familie heeft in Marokko; het feit dat hij geïntegreerd is in België) staan een terugkeer naar 

Marokko niet in de weg. Betrokkene is een volwassen, gezonde man die voor zichzelf kan zorgen. Hij 

toont niet aan dat de band met zijn familie in België van die aard is dat hij afhankelijk is van hen, noch 

dat hij een feitelijk gezin vormt met hen. Een repatriëring naar zijn land van oorsprong staat dan ook niet 

in disproportionaliteit ten aanzien van het recht op een gezins- of privéleven zoals voorzien in artikel 8 

van het EVRM en 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. 

Uit de loutere omstandigheid dat hij de afgelopen 15 jaar in precair en illegaal verblijf een privéleven 

heeft opgebouwd in België, geeft geen gerechtigde verwachting op een toelating tot verblijf en 

bescherming tegen verwijdering onder artikel 8 van het EVRM. (zie in deze zin EHRM 5 september 

2000, nr. 44328/98, Solomon v. Nederland, EHRM 31 juli 2008 nr. 265/07, Darren Omoregie v, 

Noorwegen; EHRM 26 april 2007, nr. 16351/03, Konstatinov v. Nederland en EHRM 8 april 2008, nr. 

21878/06, Nnyanzi v. Verenigd Koninkrijk, par. 77).  

 

In de mate dat verzoeker verwijst naar eerdere en hangende procedures met betrekking tot zijn 

aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, moet erop 

worden gewezen dat zijn beroep tegen de beslissing van 11 mei 2016 houdende het ongegrond 

bevinden van zijn aanvraag werd verworpen bij arrest nr. 184 857 van 30 maart 2017. Aangezien 

verzoeker niet aantoont dat het indienen van een aanvraag om machtiging tot verblijf of het indienen van 

een beroep tegen een weigeringsbeslissing dienaangaande hem enig verblijfsrecht verschaft of dat hij 

daaruit rechten zou kunnen putten die de verwerende partij zouden verplichten om hem een machtiging 

te verlenen of die haar ervan zouden weerhouden om een bevel om het grondgebied te verlaten af te 

leveren. Eenzelfde vaststelling dringt zich op waar verzoeker erop wijst dat hij al die tijd op Belgisch 

grondgebied werd gedoogd. Daarbij komt nog dat in het voormelde arrest werd vastgesteld dat de 

verwerende partij had vastgesteld dat de integratie van verzoeker niet van die aard was dat zij 

aanleiding kon geven tot het verlenen van een verblijfsmachtiging en dat verzoeker niet heeft 
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aangetoond dat zij daarmee niet deugdzaam zou hebben gehandeld. Een schending van de materiële 

motiveirngsplicht op deze gronden is niet aangetoond.  

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt het volgende: 

 

“1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, 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 rechten en 

vrijheden van anderen.” 

 

In beginsel heeft de bescherming die artikel 8 EVRM biedt hoofdzakelijk betrekking op het kerngezin 

(EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 94). Banden met andere gezins- of familieleden dan 

die van het kerngezin,  d.i. de zgn. ruimere familieleden, worden slechts gelijkgesteld met een gezins-

leven in de zin van artikel 8 EVRM indien het bestaan van bijkomende elementen van afhankelijkheid, 

andere dan de gewoonlijke affectieve banden, wordt aangetoond. Het Europees Hof voor de Rechten 

van de Mens oordeelt dat ‘de relaties tussen volwassenen niet noodzakelijkerwijs van de bescherming 

van artikel 8 zullen genieten zonder dat het bestaan van bijkomende elementen van afhankelijkheid 

wordt aangetoond, naast de gewone affectieve banden’ (EHRM 13 februari 2001, Ezzouhdi/Frankrijk, § 

34; EHRM 10 juli 2003, Benhebba/Frankrijk, § 36). 

 

Verzoeker toont, met zijn eenvoudige verwijzing naar het feit dat zijn beide ouders, zijn broer en zijn zus 

in België en Nederland wonen, en zijn bewering dat hij met hen een kerngezin vormt, volstaat geenszins 

om aan te nemen dat het om een beschermenswaardige relatie gaat in de zin van de voormelde 

bepaling, temeer nu hij niet verduidelijkt wie in welke lidstaat woont, doch enkel toelicht dat hij bij zijn 

zus woont.  

 

Verzoeker moet een meer dan gebruikelijke afhankelijkheidsrelatie met zijn zus aantonen, wil hij de 

bescherming van artikel 8 van het EVRM kunnen genieten. Het loutere feit dat stelt dat hij ongehuwd is 

en geen kinderen heeft, of dat hij met haar samenwoont, volstaat niet, gelet op hetgeen hiervoor reeds 

werd gesteld. Gezien het gebrek aan afdoende bewijs van bijkomende elementen van afhankelijkheid in 

de relatie met zijn zus, kan de Raad het bestaan van een meer dan gebruikelijke afhankelijkheidsrelatie 

niet vaststellen. Aldus wordt het bestaan van een gezinsleven dat onder de bescherming valt van artikel 

8 van het EVRM niet aangetoond zodat verzoeker zich niet op deze bepaling kan beroepen.  

 

Voorts, wat zijn privé- en gezinsleven betreft, moet worden vastgesteld dat verzoeker het oordeel van de 

gemachtigde in de bestreden beslissing dat “Een repatriëring naar zijn land van oorsprong staat dan ook 

niet in disproportionaliteit ten aanzien van het recht op een gezins- of privéleven zoals voorzien in artikel 

8 van het EVRM en 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.” 

volstrekt ongemoeid laat, zodat zij onverminderd overeind blijft.  

 

Verzoeker kan zich, ten slotte, niet dienstig beroepen op de bepalingen 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. 

 

Een bepaling uit een richtlijn heeft immers slechts directe werking indien een lidstaat heeft nagelaten 

een richtlijn binnen de in de richtlijn bepaalde termijn om te zetten in nationale wetgeving of deze richtlijn 

niet op correcte wijze heeft omgezet, en indien de bepaling van de richtlijn duidelijk en onvoorwaardelijk 

is en niet afhankelijk van een discretionaire uitvoeringsmaatregel. 

 

De bedoelde richtlijn werd in Belgisch recht omgezet door de Wet van 19 januari 2012 tot wijziging van 

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

de verwijdering van vreemdelingen (B.S. 17 februari 2012) die op 27 februari 2012 in werking is 

getreden. 

 

Verzoeker toont niet aan dat deze richtlijn onvolledig of niet correct zou zijn omgezet, zodat zij zich niet 

dienstig kunnen beroepen op voormelde bepalingen van de Richtlijn 2008/115/EG. 
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3.2.3. Het tweede middel kan niet worden aangenomen.  

 

4. 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 dertig maart tweeduizend zeventien door: 

 

 

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

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT A. WIJNANTS 


