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 nr. 187 151 van 19 mei 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 Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 16 mei 2017 heeft 

ingediend bij faxpost om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging te 

vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging van 10 mei 2017 houdende een bevel tot terugdrijving (bijlage 11). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

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

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

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

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 16 mei 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 mei 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. BYTTEBIER, die loco advocaat K. VERSTREPEN verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat T. SCHREURS, die loco advocaat E. MATTERNE  

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 10 mei 2017 wordt verzoeker door de grensinspectie op de luchthaven van Zaventem staande 

gehouden. De gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris neemt diezelfde dag een beslissing tot 

terugdrijving en een beslissing tot vasthouding in een welbepaalde aan de grens gelegen plaats. De 

beslissing tot terugdrijving, die thans wordt aangevochten, is als volgt gemotiveerd: 
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“TERUGDRIJVING 

Op ............10/05/2017.............................. om .....17.00................. uur, aan de grensdoorlaatpost 

...................LPA/DGA BRU-NAT..........................., 

werd door ondergetekende, 

..................................(…).............................................................................................. 1 

de heer: 

naam S(…) voornaam A(…)  H(…) 

geboren op (…) te (…) geslacht (m/v) Mannelijk 

 

die de volgende nationaliteit heeft Pakistan wonende te [….] 

 

houder van het document Nationaal Paspoort van Pakistan nummer […] 

afgegeven te Pakistan op : 24.02.2017 

 

afkomstig uit Istanbul met TK1943, op de hoogte gebracht van het feit dat de toegang tot het 

grondgebied aan hem (haar) wordt geweigerd, krachtens artikel 3, eerste lid van de wet van 15.12.1980 

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

vreemdelingen, om de volgende reden(en) : 

 

[…] 

 

 

verblijfsomstandigheden staven (art. 3, eerste lid, 3°) 

 

Betrokken komt naar België terug op basis van een B-kaart met nummer […] geldig van 13.02.2014 tot 

13.02.2019. 

Uit de uitreisstempel dd. 21.01.2016 in zijn nationaal paspoort blijkt dat hij het Belgisch grondgebied 

verlaten heeft sinds meer dan 1 jaar 

 

Artikel 19,§ 1, lid 1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen geeft de vreemdeling die houder is van een 

Belgische verblijfs- of vestigingsvergunning en die het land verlaat, gedurende één jaar het recht op 

terugkeer in het Koninkrijk. 

Overeenkomstig artikel 19, §1, lid 2 van de wet van 15/12/1980 verliest de vreemdeling, die op grond 

van artikel 15bis de status van langdurig ingezetene bezit, zijn recht op terugkeer wanneer hij 

gedurende 12 opeenvolgende maanden het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie verlaat 

of wanneer hij het Rijk sinds ten minste zes jaar verlaten heeft. 

Overeenkomstig artikel 42 quinquies, §7 van de wet van 15/12/1980 verliest de EU-burger of het 

familielid van een Eu-burger die een duurzaam recht op verblijf verkregen heeft, zijn recht op terugkeer 

in het Rijk door een afwezigheid van meer dan twee opeenvolgende jaren. 

Artikel 35 van het KB van 08.10.1981 stelt dat het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, 

al dan niet met de vermelding tijdelijk verblijf, de identiteitskaart voor vreemdelingen, de verblijfskaart 

van een familielid van een burger van de Unie zijn geldigheid verliest zodra de houder ervan langer dan 

twaalf opeenvolgende maanden buiten het Rijk verblijft, tenzij hij heeft voldaan aan de verplichtingen 

voorzien in artikel 39 van het KB van 08.10.1981. 

Overeenkomstig artikel 35 van het KB van 08.10.1981 verliest het document ter staving van duurzaam 

verblijf, de duurzame verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie zijn geldigheid zodra 

de houder ervan langer dan vierentwintig opeenvolgende maanden buiten het Rijk verblijft. 

Artikel 35 van het KB van 08.10.1981 bepaalt verder dat de EG-verblijfsvergunning van langdurig 

ingezetene haar geldigheid verliest zodra de houder ervan langer dan twaalf achtereenvolgende 

maanden buiten het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie of langer dan zes jaar buiten 

het Rijk verblijft, tenzij hij heeft voldaan aan de verplichtingen voorgeschreven door het koninklijk besluit 

van 22 juli 2008 tot vaststelling van bepaalde uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

Artikel 39, §3, 1° van KB van 08.10.1981stelt dat de vreemdeling die houder is van een geldige verblijfs- 

of vestigingsvergunning het recht op terugkeer kan uitoefenen na een afwezigheid van méér dan 1 jaar 

op voorwaarde dat deze “vóór zijn vertrek bewezen heeft dat hij zijn hoofdbelangen in België behoudt en 

het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats kennis heeft gegeven van zijn voornemen om het land te 

verlaten en er terug te keren.” Overeenkomstig §6 van dit zelfde artikel wordt hij op dat ogenblik door 

het gemeentebestuur in het bezit gesteld van een bijlage 18. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

Gezien hij hieraan niet voldaan heeft, en zijn verblijfsdocument bijgevolg niet meer geldig is, wordt de 

hierboven vermelde verblijfskaart ingetrokken. 

[…]” 

 

2. Betreffende de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid  

 

2.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

Artikel 43, §1, eerste lid van het procedurereglement van de Raad (hierna: het PR RvV) bepaalt dat, 

indien de uiterst dringende noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de 

feiten dient te bevatten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. 

 

Verder kan overeenkomstig artikel 39/82, §2, eerste lid van de Vreemdelingenwet, slechts tot de 

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

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

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

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

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

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

 

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

 

2.2.1. De interpretatie van deze voorwaarde  

 

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

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

vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke 

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

 

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

van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 17 december 

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

 

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

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

nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

 

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

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

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

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

een beoordeling van de verdedigbare grief.  

 

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

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

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

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

de rechten gewaarborgd door het EVRM, zonder dat dit evenwel tot een positief resultaat moet leiden. 

De draagwijdte van de verplichting dat artikel 13 van het EVRM op de Staat doet wegen, varieert 

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

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

 

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

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

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

§ 113). 

 

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

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

verdedigbare grief afgeleid uit de schending van een recht gewaarborgd in het EVRM, moet, zoals 
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gesteld, verzoenbaar zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van artikel 13 van 

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

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

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

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

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

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

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

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

een beperkte periode de bestreden beslissing zonder reden geschorst zijn.  

 

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

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

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

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

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

tweede lid, van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 

vrijheden 

 

2.2.2. De toepassing van deze voorwaarde 

 

2.2.2.1. In het enig middel wordt de schending opgeworpen van “ artikel 8 EVRM en schending van 

artikel 7 van het Handvest van Grondrechten van de Unie, en artikel 1 van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie, schending van de motiveringsplicht als algemeen beginsel van 

behoorlijk bestuur, en zoals vervat in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en artikel 2 en 3 van de Wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, en van de beginselen 

van behoorlijk bestuur en het zorgvuldigheidsprincipe.” 

 

Het wordt uiteengezet als volgt: 

 

“1.1 Verwerende partij nam op 10 mei 2017 een beslissing bijlage 11. 

 

De bijlage 11 werd afgeleverd met een beslissing tot vasthouding. De beslissing was dan ook op zich 

vatbaar voor een gedwongen tenuitvoerlegging, en kan geschorst worden in uiterst dringende 

noodzakelijkheid. 

 

1.2 De beslissing tot terugdrijving werd genomen op grond van artikel 3, eerste lid, 3° 

Vreemdelingenwet, het niet in bezit zijn van documenten die het doel voorgenomen verblijf en 

verblijfsomstandigheden staven. De verdere motivatie van de bestreden beslissing luidt als volgt:  

 

“Betrokkene komt naar België terug op basis van een B-kaart met nummer (…) geldig van 13.02.2014 

tot 13.02.2019.  

Uit de uitreisstempel dd. 21.01.2016 in zijn nationaal paspoort blijkt dat hij het Belgisch grondgebied 

verlaten heeft sinds meer dan 1 jaar. 

 

[…] 

 

Gezien hij hieraan niet voldaan heeft, en zijn verblijfsdocument bijgevolg niet meer geldig is, wordt de 

hierboven vermelde verblijfskaart ingetrokken.”  

 

1.3 De bestreden beslissing rept met geen woord over het opgebouwde privéleven van verzoeker in 

België. Doordat verzoeker een onbeperkt verblijfsrecht heeft o.b.v. gezinshereniging, moet verwerende 

partij nochtans op de hoogte zijn van het feit dat verzoeker een privéleven heeft in België; namelijk dat:  

 

- Dat verzoeker reeds van zijn 11 jaar in België heeft gewoond en bijgevolg zijn vormende jaren als 

puber heeft doorgebracht in België.  

- Dat verzoeker ondertussen vloeiend Nederlands spreekt 

- Dat verzoeker hier altijd woonde samen met zijn ouders en vijf broers en dat de naaste familieleden 

nog altijd een verblijfsrecht hebben in België  

- dat verzoeker gedurende deze periode een heel netwerk van vrienden en kennissen heeft 

opgebouwd in België.  
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- Dat verzoeker in België naar school is gegaan  

- Dat verzoeker zijn eerste stappen op de arbeidsmarkt heeft gezet. 

 

1.4 Artikel 8 EVRM bepaalt:  

 

“1. Een ieder 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.” 

 

Artikel 8 van het EVRM waarborgt het recht op een gezins- en privéleven. Dit houdt in dat eenieder 

recht heeft op eerbiediging van zijn privé-leven, familie- en gezinsleven. Artikel 8 van het EVRM 

definieert het begrip 'familie- en gezinsleven' noch het begrip privéleven. Beide begrippen zijn autonome 

begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden geïnterpreteerd. 

 

Het EHRM benadrukt dat het begrip privéleven een brede term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk 

is om er een exhaustieve definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29). 

 

Artikel 8 EVRM beschermt ook het recht om relaties met andere personen te beginnen en te 

ontwikkelen, en omhelst eveneens aspecten van een persoon zijn sociale identiteit. Het geheel van de 

sociale banden tussen een vreemdeling en de gemeenschap waarin hij leeft maakt deel uit van het 

privéleven in de zin van artikel 8 EVRM (EHRM, 23 juni 2008, Maslow/Oostenrijk, §63). 

 

Dit wordt bevestigd door de rechtspraak van Uw Raad, onder meer in RvV arrest nr. 149 535 van 10 juli 

2015:  

 

“Verder blijkt dat de gemachtigde ten aanzien van het recht op eerbiediging van het privéleven van 

verzoekster in de onontvankelijkheidsbeslissing het volgende stelde: ‘Gewone sociale relaties vallen niet 

onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM.’ Dienaangaande merkt de Raad op dat artikel 8 van 

het EVRM aspecten behelst van de sociale identiteit van een persoon. Het houdt het recht in op een 

persoonlijke ontwikkeling alsook het recht om relaties aan te gaan en te ontwikkelen met andere 

personen en de buitenwereld in het algemeen (EHRM 16 december 1992, nr. 13710/88, Niemietz v. 

Finland, par. 29; EHRM 29 april 2002, nr. 2346/02, Pretty v. Verenigd Koninkrijk, par. 61). Het netwerk 

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

persoon (EHRM 9 oktober 2003, Grote Kamer, nr. 4832/99, Slivenko v. Letland, par. 95-96).” 

 

Het EHRM beschermt het privéleven van een persoon als het persoonlijke, economische en sociale 

netwerk van gevestigde vreemdelingen ten opzichte van hun omgeving en gemeenschap ( EHRM, Uner 

v. the Netherlands, op. cit., judgment of 5 July 2005, §59). 

 

Verzoeker heeft legaal in België verbleven sinds zijn elf jaar samen met zijn ouders en vijf broers. Hij 

heeft zijn zeer belangrijke jaren voor zijn ontwikkeling, namelijk deze als tiener, in België doorgebracht. 

Vezoeker spreekt vloeiend Nederlands, liep hier school en zette zijn eerste stappen in zijn professionele 

carrière. Momenteel zijn verzoekers gezinsleden nog altijd in België woonachtig. Zijn vader heeft reeds 

de Belgische nationaliteit verkregen. Bijgevolg is het duidelijk dat verzoeker een privéleven heeft in 

België.  

 

Verwerende partij was op de hoogte van dergelijk privéleven van verzoeker in België.  

 

1.5. Het gebrek aan de verplichte motivering betreffende het privéleven van verzoeker beschermd door 

artikel 8 EVRM  

 

1.5.1. Eerst en vooral moet er verwezen worden naar de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991. 

Deze bepalingen formuleren de motiveringsplicht die bestaat bij administratieve beslissingen. Deze 

motivering moet volgens deze artikelen uitdrukkelijk en afdoende zijn en de feitelijke en juridische 

overwegingen weergeven waarop de beslissing is genomen. Uw Raad oordeelde, in het arrest nr. 186 

144 van 27 april 2017, dat deze motieven zich “in de beslissing en niet het dossier [moeten] bevinden.” 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 6 

1.5.2. In dit arrest van Uw Raad werd er ook dieper ingegaan op de functie die artikel 8 EVRM heeft bij 

de motivering van administratieve beslissingen. Meer bepaald stelde uw Raad dat:  

 

Hoewel deze bepaling [(artikel 8 EVRM nvdr)] geen uitdrukkelijke procedurele waarborgen bevat, stelt 

het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: het EHRM) dat de besluitvormingsprocedure 

die leidt tot maatregelen die een inmenging uitmaken op het privé- en gezinsleven, billijk moet verlopen 

en op passende wijze rekening moet houden met de belangen die door artikel 8 EVRM worden 

gevrijwaard. Dit geldt zowel voor situaties van een weigering van voortgezet verblijf (EHRM 11 juli 2000, 

nr. 29192/95, Ciliz v. Nederland, par. 66) als voor situaties van een eerste toelating tot verblijf (EHRM 10 

juli 2014, nr. 52701/09, Mungenzi v. Frankrijk, par. 46; EHMR 10 juli 2014, nr. 2260/10, Tanda-Muzinga 

v. Frankrijk, par. 68) 

 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 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, Corka v. België, §83) en anderzijds, dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de Vreemdelingenwet, is het de taak van de administratieve overheid 

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.  

 

Uit de rechtspraak van het EHRM volgt dat bij de belangenafweging in het kader 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.  

 

Het is duidelijk dat verwerende partij met de genomen beslissing tot terugdrijving een inmenging doet in 

het privéleven van verzoeker. Bijgevolg, moet er in de bestreden beslissing een belangenafweging 

kunnen worden teruggevonden. In het arrest nr. 127.171 van 17 juli 2014 lichtte Uw Raad het onderzoek 

en de proportionaliteitstoets onder artikel 8 EVRM als volgt toe: 

 

“Verdragsluitende Staten [zijn] er wel toe gehouden om, binnen de beleidsmarge waarover zij 

beschikken, een billijke afweging (of zoals verzoeker stelt: een proportionaliteitstoets) te maken tussen 

de concurrerende belangen van het individu en het algemeen belang (zie EHRM 28 juni 2011, nr. 

55597/09, Nunez v. Noorwegen, par. 68-69). In zaken die zowel op een gezinsleven als op immigratie 

betrekking hebben, zal de omvang van de negatieve dan wel positieve verplichtingen van een 

Verdragsluitende Staat in het kader van artikel 8 van het EVRM afhankelijk zijn van de individuele 

omstandigheden van de betrokken persoon en het algemeen belang (EHRM 17 april 2014, nr. 

41738/10, Paposhvili v. België, par. 140). 

 

De beleidsmarge van verdragsluitende staten wordt overschreden wanneer zij geen billijke afweging 

maken tussen het algemeen belang, enerzijds, en het belang van het individu, anderzijds. Of het nu een 

negatieve verplichting of een positieve verplichting betreft, in beide gevallen dienen de genomen 

maatregelen gerechtvaardigd en proportioneel te zijn. Dit vereist een correcte belangenafweging waarbij 

rekening wordt gehouden met de concrete omstandigheden die de individuele zaak kenmerken. Zo stelt 

de rechtspraak van het EHRM dat er onder meer rekening moet worden gehouden met de aard en ernst 

van de gepleegde strafbare feiten, de tijdsduur van het verblijf in het gastland, de tijdsduur die is 

verstreken sinds het strafbare feit is gepleegd en het gedrag van verzoeker sindsdien, de gezinssituatie 

van verzoeker, de omvang van de band met het land van herkomst, het bestaan van ononverkomelijke 

hinderpalen die verhinderen dat het gezinsleven elders normaal kan worden uitgebouwd, de vraag of 

het gezinsleven werd ontwikkeld tijdens een periode dat de betrokken personen wisten dat gezien de 

verblijfsstatus van één van hen, het onmiddellijk duidelijk was dat het voorzetten van het gezinsleven op 

het grondgebied van de Verdragsluitende staat een precair karakter zou kennen. Indien zulke situatie 

zich voordoet dan zal enkel in uitzonderlijke omstandigheden een schending van artikel 8 van het EVRM 

worden vastgesteld (EHRM 17 april 2014, nr. 41738/10, Paposhvili v. België, par. 142; EHRM 28 juni 

2011, nr. 55597/09, Nunez v. Noorwegen, par. 70).(…) 

 

In deze proportionaliteitstoets had dus rekening moeten gehouden worden met alle hierboven reeds 

uiteengezette elementen. Verzoeker verblijft reeds in België sinds zijn elf jaar samen met zijn ouders en 

vijf broers. Bijgevolg heeft hij zijn vormende jaren als puber in België doorgebracht. Hij spreekt vloeiend 

Nederlands, heeft in België school gelopen en zijn eerste stappen gezet in zijn professionele carrière. 
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Momenteel verblijft zijn kerngezin zich nog altijd legaal in België en heeft zijn vader reeds de Belgische 

nationaliteit verkregen.    

 

Dat dit belangrijke elementen zijn die in overweging hadden moeten genomen en die een gepaste 

zwaarte hadden moeten worden toegekend in de belangenafweging in het kader van artikel 8 EVRM 

blijkt duidelijk uit volgende passage uit het reeds voornoemde arrest nr. 186 144 van 27 april 2017 van 

Uw Raad:  

 

Vooral in de situatie van jongvolwassenen die gedurende hun minderjarigheid zonder 

verblijfsvergunning in België hebben verbleven, moeten evenwel ook de overige aangevoerde 

omstandigheden in de belangenafweging worden betrokken, zoals de leeftijd waarop de vreemdeling is 

toegekomen en de duur van het verblijf in België. Indien de vreemdeling minderjarig was, komt hier een 

ander gewicht aan toe in de belangenafweging dan bij de binnenkomst als meerderjarige. Hoe langer de 

vreemdeling zijn privéleven heeft opgebouwd gedurende zijn minderjarigheid, hoe zwaarder het gewicht 

dat hier aan kan worden toegekend. (EHRM 4 december 2012, Butt t. Noorwegen).  

 

Er kan echter geen enkele belangenafweging worden teruggevonden in de bestreden beslissing. 

Verwerende partij is bijgevolg volledig voorbij gegaan aan het privéleven van verzoeker op het 

grondgebied. Verwerende partij had nochtans kennis van deze relevante elementen. Ze had hiermee 

dan ook rekening moeten houden.     

 

1.5.3. Daarenboven sluit het naleven van de Vreemdelingenwet een schending van artikel 8 EVRM niet 

automatisch uit. Uw Raad oordeelde hierover in het arrest nr. 127.171 van 17 juli 2014  als volgt:  

 

 De algemene stelling, die de verwerende partij aanhangt, dat een rechtmatige toepassing van de 

vreemdelingenwet geen schending van artikel 8 van het EVRM kan uitmaken, volstaat niet en kan niet 

worden bijgetreden (RvS 26 mei 2009, nr. 193.522). De toepassing van de vreemdelingenwet moet aan 

de voorwaarden van artikel 8 van het EVRM worden getoetst. Er rust bijgevolg een onderzoeksplicht bij 

de Verdragsluitende Staten: bij het nemen van een verblijfs- en/of verwijderingsbeslissing dienen steeds 

nauwgezet de individuele en concrete omstandigheden van een bepaald geval te worden onderzocht in 

het kader van een billijke belangenafweging conform artikel 8 van het EVRM (EHRM 11 februari 2010, 

nr. 31465/08, Raza v. Bulgarije, par. 54) 

 

Verwerende partij kan zich dus niet verstoppen achter de loutere vaststelling dat de wettelijke 

bepalingen zijn nageleefd. De belangenafweging in het kader van artikel 8 EVRM had moeten worden 

gemaakt en uiteengezet in de motivering van de bestreden beslissing, wat niet is gebeurd.  

  

1.5.3. Uit artikel 41 van het Handvest van Grondrechten vloeit daarenboven ook een motiveringsplicht 

voort die verzoekster in staat zou moeten stellen om met volledige kennis van zaken in te schatten of hij 

er baat bij heeft zich tot Uw Raad te wenden (zie Marleen MAES en Anja WIJNANTS, Het Handvest van 

de Grondrechten van de Europese Unie: een nieuwe speler in het vreemdelingenrecht (Deel 2), T. 

Vreemd. 2016, nr. 2, pg 179 e.v.).  

 

Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt het verband tussen het recht van eenieder om te 

worden gehoord en de andere rechten en plichten die voortvloeien uit het tweede lid van artikel 41 van 

het Handvest, namelijk het recht om toegang te krijgen tot het dossier hem betreffende, en de plicht van 

de betrokken instanties om hun beslissingen met redenen te omkleden. Zo stelde het Hof dat het recht 

op inzage in de documenten een van die procedurele waarborgen is die ervoor moet zorgen dat het 

recht om te worden gehoord op een effectieve wijze kan worden uitgeoefend (HvJ 11 juli 2007, T-

170/06, Alrosa, ptn. 197 en 201).  

 

Het recht om te worden gehoord impliceert niet alleen dat de overheid met de nodige aandacht 

kennisneemt van de opmerkingen van de betrokkene door alle relevante gegevens van het geval 

zorgvuldig en onpartijdig te onderzoeken maar ook dat het besluit omstandig moet worden gemotiveerd 

(HvJ 21 november 1991, C-269/90, TU München, pt. 14 en HvJ 18 december 2008, C-349/07, Sopropé, 

pt. 50). De verplichting om een besluit op voldoende specifieke en concrete wijze te motiveren opdat de 

betrokkene in staat is te begrijpen waarom zijn verzoek is geweigerd, vormt dus het uitvloeisel van het 

beginsel van eerbiediging van de rechten van de verdediging (HvJ 11 december 2014, C-249/13, 

Boudjlida, ptn. 38 en 59).  
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In een arrest van het Gerecht van 20 september 2011 werd verduidelijkt dat de overheid (in casu betrof 

het een aanbestedende dienst), om ervoor te zorgen dat aan de voorwaarde van een doeltreffende 

voorziening is rechte is voldaan, aan haar motiveringsplicht moet voldoen door een toereikende 

motivering te verschaffen aan elke afgewezen inschrijver die daarom verzoekt, zodat deze laatste die 

voorziening kan inroepen onder zo goed mogelijke omstandigheden en de mogelijkheid heeft om met 

volledige kennis van zaken te beslissen of hij er baat bij heeft om zich tot de bevoegde rechter te 

wenden. De verplichting om een bestreden beslissing te motiveren, is een wezenlijk vormvereiste, die 

namelijk is bedoeld om het recht van de door de handeling benadeelde persoon op een doeltreffende 

voorziening in rechte te waarborgen (HvJ 20 september 2011, T-461/08, Evropaiki Dynamiki, pt. 122). 

 

Aangezien de “doeltreffende voorziening in rechte”, zoals eerder al is gebleken, in de eerste plaats moet 

worden gegarandeerd door de nationale rechters die, als eersten, het recht van de EU moeten vrijwaren 

en afdwingen, ligt het voor de hand dat de motiveringsplicht in deze bepaling zich niet beperkt tot de 

instellingen en organen van de Unie. Bevestiging van dit standpunt kan ook worden gevonden in het 

arrest Heylens (HvJ 15 oktober 1987, 222/86, Heylens, pt. 15). In dit arrest wordt overigens de link 

gemaakt tussen de motiveringsplicht en de rechten van verdediging: “Wanneer echter, zoals in casu, 

meer in het bijzonder de doeltreffende bescherming moet worden gewaarborgd van een fundamenteel 

recht dat het verdrag de werknemers van de gemeenschap toekent, moeten deze laatsten dit recht 

bovendien onder zo goed mogelijke omstandigheden kunnen verdedigen en moeten zij de mogelijkheid 

hebben om met volledige kennis van zaken te beslissen of zij er baat bij hebben om zich tot de rechter 

te wenden”. 

 

1.5.4. Gezien verwerende partij geen enkel motief heeft opgenomen aangaande verzoekers privéleven 

schendt verwerende partij artikel 8 EVRM en de motiveringsplicht, die haar oplegt elke beslissing op 

afdoende, juridisch en feitelijk correcte manier te motiveren. Deze motivering moet ook uitdrukkelijk in 

de beslissing worden opgenomen.” 

 

2.2.2.2. Verzoeker voert de schending aan van artikel 1 van het Handvest, maar licht op geen enkele 

wijze toe hoe de bestreden beslissing deze bepaling met de voeten treedt, zodat dit middelonderdeel 

niet ontvankelijk lijkt.  

 

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

bestuurshandelingen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

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

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, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden nagegaan of de overheid is 

uitgegaan van gegevens die in rechte en in feite juist zijn, of zij die gegevens correct heeft beoordeeld, 

en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar beslissing is kunnen komen, opdat de betrokkene met 

kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te 

bestrijden. (RvS 18 januari 2010, nr. 199.583, Staelens; RvS 11 december 2015, nr. 233.222). 

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt het volgende: 

 

“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 rechten en 

vrijheden van anderen.” 

 

Dit artikel wordt weerspiegeld in artikel 7 van het Handvest, waarvan verzoeker eveneens de schending 

aanvoert. 

 

Verzoeker beroept zich niet op een familie- of gezinsleven in België, maar op een privéleven, daarin 

begrepen de contacten met zijn in België verblijvende ouders en broers.  
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Vooraleer te onderzoeken of een inbreuk werd gepleegd op het recht op respect voor het privéleven 

door het nemen van de bestreden beslissing, moet verzoeker aannemelijk maken dat hij daadwerkelijk 

een privéleven in de zin van artikel 8 van het EVRM heeft in België en dat hij zich dus dienstig op deze 

bepaling kan beroepen.  

 

Verzoeker betoogt dat hij legaal in België heeft verbleven sinds zijn elfde levensjaar - toen hij in het 

kader van een gezinshereniging zijn vader kwam vervoegen - samen met zijn broers en beide ouders, 

dat hij de belangrijkste jaren in zijn ontwikkeling, met name als tiener, in België heeft doorgebracht, dat 

hij vloeiend Nederlands spreekt, hier school heeft gelopen en de eerste stappen heeft gezet in zijn 

professionele carrière, dat zijn gezinsleden nog steeds in België wonen en dat zijn vader reeds de 

Belgische nationaliteit heeft; verzoeker heeft dus duidelijk een privéleven, zo stelt hij, en de verwerende 

partij was daarvan op de hoogte.  

 

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘privéleven’ niet. Het is een autonoom begrip, 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 kan zijn van een privéleven, is dan ook een 

feitenkwestie. 

 

De Raad acht het in casu relevant om er eerst op te wijzen dat uit artikel 19, § 1 van de 

Vreemdelingenwet blijkt dat een vreemdeling die houder is van een geldige Belgische verblijfs- of 

vestigingsvergunning, en het land verlaat, zoals verzoeker in casu, zijn recht op terugkeer verliest indien 

hij langer dan een jaar afwezig blijft uit het Rijk, tenzij is voldaan aan de voorwaarden van artikel 39, § 3 

van het Vreemdelingenbesluit, dat bepaalt: 

 

“§ 3 

De vreemdeling die houder is van een geldige verblijfs- of vestigingsvergunning kan het recht op 

terugkeer uitoefenen na een afwezigheid van meer dan een jaar op voorwaarde dat hij: 

1° vóór zijn vertrek bewezen heeft dat hij zijn hoofdbelangen in België behoudt en het gemeentebestuur 

van zijn verblijfplaats kennis heeft gegeven van zijn voornemen om het land te verlaten en er terug te 

keren; 

2° bij zijn terugkeer in het bezit is van een verblijfs- of vestigingsvergunning waarvan de geldigheidsduur 

niet verstreken is; 

3° zich binnen vijftien dagen na zijn terugkeer aanmeldt bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats.” 

 

Het wordt niet betwist dat verzoeker langer dan een jaar is weggebleven en geen melding zoals 

voorzien in artikel 39, § 3 van het Vreemdelingenbesluit heeft gedaan. Nochtans strekt die melding er 

precies toe om een vreemdeling in de mogelijkheid te stellen aan te tonen dat hij, bij langere 

afwezigheid, alsnog zijn hoofdbelangen –en dus zijn privé-leven- in België behoudt.  

 

De vaststelling dat verzoeker niet heeft voldaan aan de meldingsplicht, leidt tot de conclusie dat het hem 

in de onderhavige zaak des te meer toekomt om met de nodige stukken aan te tonen dat er alsnog 

redenen zijn om aan te nemen dat hij zijn hoofdbelangen –en dus zijn privé-leven- in België heeft 

behouden, ondanks de duur van zijn afwezigheid.  

 

Verzoeker betoogt dat hij naar zijn land van herkomst is teruggekeerd om er te huwen. Hij stelt verder 

dat hij aldaar samen met zijn bruid een aanvraag voor een visum gezinshereniging heeft ingediend, en 

dat hij het resultaat daarvan samen met haar wenste af te wachten. Dit is aannemelijk. Echter, ter zitting 

stelt verzoeker zelf dat de aanvraag na zeven maanden werd geweigerd. Zelfs aangenomen dat er op 

dat ogenblik nog een periode van bezinning zou zijn gevolgd, dan nog kan niet anders dan worden 

vastgesteld dat verzoeker gedurende zestien maanden is weggebleven uit België. De loutere bewering 

ter zitting dat hij in die tijd ziek is geworden wordt op geen enkele wijze aangetoond en is dan ook niet 

van aard om aan te tonen dat overmacht hem zou hebben verhinderd om terug naar België te keren.  

 

Verder lijkt het betoog van verzoeker erop te alluderen dat zonder meer moet worden aangenomen dat, 

gelet op zijn legaal verblijf in België, hij hier ook een privéleven heeft. Zoals dat ook blijkt uit de 

rechtspraak die door verzoeker zelf wordt aangehaald, bestaat het privéleven uit de optelsom van alle 

banden die de vreemdeling met de Belgische samenleving is aangegaan. Om deze optelsom te kunnen 

maken, zijn vanzelfsprekend concrete gegevens nodig. De Raad stelt vast dat verzoeker verwijst naar 

gemeenplaatsen doch zijn banden niet verder concretiseert en staaft. Gelet op de concrete 
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omstandigheden van de zaak lijkt de normale binding die ontstaat met België enkel door het langdurige 

verblijf hier te lande, in casu niet voldoende om een schending van het privéleven aan te nemen. 

Immers heeft verzoeker er zelf voor gekozen om België te verlaten voor een duur van zestien maanden 

om er te gaan huwen en te verblijven bij zijn echtgenote in Pakistan, en brengt hij verder geen enkel 

stuk bij waaruit zou blijken dat hij nog beschermenswaardige bindingen heeft met België: er liggen geen 

gegevens voor met betrekking tot zijn huisvesting hier, zijn sociale activiteiten, zijn professionele 

bezigheden (ter zitting betoogt verzoekers raadsvrouw dat verzoeker destijds werkte met 

interimcontracten, maar ook hiervan wordt geen enkel bewijs bijgebracht). Verder ligt geen enkele 

indicatie voor van significante contacten met zijn familie en vrienden in België tijdens zijn afwezigheid.   

 

De Raad kan dan ook niet anders dan vaststellen dat verzoeker geen enkel stuk bijbrengt dat toelaat om 

er in de gegeven omstandigheden van uit te gaan dat hij op het ogenblik dat de bestreden beslissing 

werd genomen nog een beschermenswaardig privéleven had in België in de zin van artikel 8 van het 

EVRM of artikel 7 van het Handvest. Overigens kan er nog op worden gewezen dat luidens het eerste 

lid van paragraaf 2 van artikel 19 van de Vreemdelingenwet de vreemdeling, bedoeld in § 1, eerste lid, 

die langer dan een jaar uit het Rijk afwezig blijft, tot terugkeer in het Rijk kan worden gemachtigd in de 

gevallen en onder de voorwaarden bepaald bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. 

Het koninklijk besluit van 7 augustus 1995 houdende vaststelling van de gevallen waarin en van de 

voorwaarden waaronder een vreemdeling, wiens afwezigheid uit het Rijk langer dan één jaar duurt, kan 

gemachtigd worden er terug te keren, bepaalt dat de aanvraag tot machtiging om in het Rijk terug te 

keren wordt ingediend overeenkomstig artikel 9, tweede lid, van de Vreemdelingenwet, en stelt onder 

meer, in artikel 5, dat de vreemdeling die de leeftijd van dertig jaar niet bereikt heeft en die krachtens 

artikel 10 van de Vreemdelingenwet toegelaten werd in België te verblijven, kan gemachtigd worden in 

het Rijk terug te keren, op voorwaarde dat hij er op het tien jaar op regelmatige en ononderbroken wijze 

heeft verbleven. 

 

De vaststelling, ten slotte, dat verzoeker zich niet dienstig kan beroepen op artikel 8 van het EVRM en 

artikel 7 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie omdat in de gegeven 

omstandigheden geen beschermenswaardig privéleven werd aannemelijk gemaakt, leidt er toe 

evenzeer vast te stellen dat hij dienvolgens evenmin aantoont welk belang hij heeft bij de grief dat de 

verwerende partij niet formeel heeft gemotiveerd over dat niet aangetoonde privéleven en daardoor 

onzorgvuldig zou hebben gehandeld.  

 

2.2.3. Het enig middel is niet ernstig. Aan de tweede cumulatieve voorwaarde is bijgevolg niet voldaan. 

Deze vaststelling volstaat om de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid af te 

wijzen. 

 

3. Kosten 

 

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

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

getroffen. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien mei tweeduizend zeventien door: 

 

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

 

mevr. H. CALIKOGLU, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 
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H. CALIKOGLU A. WIJNANTS 

 


