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 nr. 188 219 van 9 juni 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 Afghaanse nationaliteit te zijn, op 14 december 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 15 november 2016 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 1 maart 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 maart 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat A. LOOBUYCK verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat S. BOUMAHDI, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 15 november 2016 nam de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten. Deze beslissing wordt thans bestreden en is 

gemotiveerd als volgt: 

 

“Aan  de Heer, die verklaart te heten: 

naam: R(…). 

voornaam: R(…) 

geboortedatum: (…) 

geboorteplaats: (…) 

nationaliteit: Afghanistan 
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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, uiterlijk op 22.11.2016.(1) 

 

                                                               REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van de 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: 

 

Artikel 7, alinea 1: 

 

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

X 3° wanneer hij door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden; 

 

Artikel 74/14: Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt toegestaan: 

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 

X artikel 74/14 §3, 6°: de onderdaan van een derde land heeft meer dan twee asielaanvragen ingediend; 

 

De betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort en niet van een geldig visum/verblijfstitel op 

het moment van zijn arrestatie. 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan de bevelen die hem betekend zijn op 

02.03.2014,16.08.2014. 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan bevelen om het Grondgebied te Verlaten dat hem betekend 

werden op 02.03.2014 

en 16.08.2014. 

De 5° asielaanvraag, ingediend op 05.08.2014 werd bij beslissing van 07.08.2014 niet in overweging 

genomen. Een bijlage 13 quinquies werd hem betekend op 16.08.2014. 

Betrokkene heeft meerdere asielaanvragen ingediend. De RW/CGVS oordeelde dat betrokkene niet kon 

worden erkend als vluchteling en hij niet in aanmerking komt voor de subsidiaire beschermingsstatus. 

We kunnen dus concluderen dat een terugkeer naar Afganistan geen schending van artikel 3 van het 

EVRM inhoudt. 

 

Betrokkene werd onder aanhoudingsmandaat geplaatst op 08.12.2016 voor dader of mededader 

mensenhandel. Feiten waarvoor hij later mogelijks veroordeeld kan worden. 

 

Gezien de maatschappelijke impact van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn 

gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden.  

 

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

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

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

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

gezinsleven in de betekenis van artikel 8 van het EVRM. De vreemdeling dient in zijn aanvraag ten 

aanzien van het bestuur en ten laatste voor deze tot zijn beslissing komt, aannemelijk te maken dat hij 

een feitelijk gezin vormt met een Belg of een vreemdeling met legaal verblijf in België. Het bepalen van 

een gemeenschappelijke verblijfplaats volstaat niet om een gezinssituatie, zoals bepaald in artikel 8 

EVRM, te scheppen. Een schending van artikel 8 EVRM kan dan ook niet worden aangenomen. 

 

Betrokkene zou een gezin vormen met N(…) M(…), N(…) R(…), N(…) M(…) en N(…) N(…). Deze 

verklaring kan niet als ernstig worden beschouwd, aangezien nergens uit het dossier van betrokkene 

blijkt dat zij op hetzelfde adres wonen.“ 

 

2. Onderzoek van het beroep 
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2.1. In een eerste middel werpt de verzoekende partij onder meer de schending op het 

zorgvuldigheidsbeginsel en artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de 

Mens en de fundamentele vrijheden (hierna: het EVRM).  

 

Verzoeker wijst erop dat zijn echtgenote en zijn minderjarige kinderen allen erkend werden als 

vluchteling en dat zij samen een gezin vormen. Hij stelt dat dit gegeven gekend was door de 

verwerende partij en verwijt haar op niet zorgvuldige wijze rekening te hebben gehouden met zijn 

familieleven in België, terwijl artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet  stipuleert dat verwerende partij 

dient rekening te houden met het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven van een 

derdelander en de gezondheidstoestand bij het nemen van een beslissing tot verwijdering. “In die zin”, 

zo betoogt hij,” maakt de bestreden beslissing geenszins duidelijk dat zij rekening houdt met alle 

elementen eigen aan het dossier van verzoekende partij. Verwerende partij toont geenszins aan dat zij 

zorgvuldig is te werk gegaan.” 

 

2.2. De verwerende partij repliceert in haar nota wat volgt: 

 

“Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat uit het PV van de PZ Oostende d.d. 21.06.2016 blijkt 

dat verzoeker de biologische vader is van drie minderjarige kinderen, echter hij blijft in gebreke aan te 

tonen met hen een effectief gezin te vormen in de zin van artikel 8 EVRM. 

In de bestreden beslissing wordt hieromtrent gemotiveerd als volgt: 

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

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

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

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

gezinsleven in de betekenis van artikel 8 van het EVRM. De vreemdeling dient in zijn aanvraag ten 

aanzien van het bestuur en ten laatste voor deze tot zijn beslissing komt, aannemelijk te maken dat hij 

een feitelijk gezin vormt met een Belg of een vreemdeling met legaal verblijf in België. 

Het bepalen van een gemeenschappelijke verblijfplaats volstaat niet op een gezinssituatie, zoals 

bepaald in artikel 8 EVRM, te scheppen. Een schending van artikel 8 EVRM kan dan ook niet worden 

aangenomen. 

Betrokkene zou een gezin vormen met NM, NR, NM en NN. Deze verklaring kan niet als ernstig worden 

beschouwd, aangezien nergens uit het dossier van betrokken blijkt dat dat zij op hetzelfde adres 

wonen.” 

Dit wordt niet door betrokkene betwist en hij toont het tegendeel evenmin aan met een begin van bewijs. 

Ten overvloede merkt verwerende partij op dat evenmin uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker 

van de geëigende procedures in het kader van gezinshereniging gebruik gemaakt heeft. 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

 

2.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op zijn 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het 

respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde bij het nemen van een 

beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

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.” 

 

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘gezinsleven’ niet. Dit is een autonoom begrip dat 

onafhankelijk van het nationale recht dient te worden geïnterpreteerd. De beoordeling of er al dan niet 

sprake is van een gezinsleven is in wezen een feitenkwestie die afhankelijk is van de aanwezigheid van 

effectief beleefde hechte persoonlijke banden (EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland (GK), § 150; EHRM 

2 november 2010, Şerife Yiğit/Turkije (GK), § 93). 
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Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoeker sedert 9 december 2015 in een 

penitentiaire instelling verbleef en dat hij op 15 november in Brugge werd vrijgelaten. Het op dit stuk 

vermelde adres is : P[…]straat 59, 8400 Oostende.  

 

Verder bevindt zich in het dossier een stuk  van een medewerker van de psychosociale dienst van het 

penitentiair complex te Brugge, gedateerd op 17 oktober 2016 waarin wordt gesteld dat verzoekers 

echtgenote en zijn drie kinderen wonen in de P[…]straat 59, 8400 Oostende en dat zij allen bij hem in 

de gevangenis op bezoek komen.  

 

Verzoeker werd op 21 oktober 2016 werd gehoord. Uit de vertaling van dit gehoor blijkt dat  hij 

verklaarde dat zijn echtgenote en zijn 3 minderjarige kinderen in België verblijven.  

 

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij wel aanneemt dat verzoeker 

een echtgenote heeft, en drie minderjarige kinderen die in België verblijven, maar dat hij moet aantonen 

dat hij met hen een feitelijk gezin vormt, dat het bepalen van een gemeenschappelijke verblijfplaats niet 

volstaat om een gezinssituatie zoals bepaald in artikel 8 van het EVRM te scheppen en dat nergens uit 

blijkt dat zij op hetzelfde adres wonen zodat een schending van artikel 8 van het EVRM niet kan worden 

aangenomen. 

 

In eerste instantie moet worden vastgesteld dat  tussen kind en ouder vanaf de geboorte een band 

ontstaat die gelijkstaat met een beschermenswaardig gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM en dit 

enkel en alleen door het feit van de geboorte. (EHRM 28 november 1996, Ahmut/Nederland, § 60; 

EHRM 2 november 2010, Şerife Yiğit/Turkije (GK), § 94). De gezinsband tussen een ouder en een 

minderjarig kind wordt dus verondersteld en zal  slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden als 

verbroken kunnen worden beschouwd. (EHRM 19 februari 1996, Gül/Zwitserland, § 32; EHRM 21 

december 2001, Sen/Nederland, § 28). Zo wordt de natuurlijke gezinsband niet beëindigd door het feit 

dat het kind niet langer samenleeft met één van zijn ouders (cfr. EHRM 11 juli 2000, Ciliz/Nederland, § 

59). Samenwoning is geen absolute vereiste voor het vaststellen van een gezinsleven tussen ouder en 

kind. (EHRM 21 juli 1988, Berrehab/Nederland, § 21; EHRM 8 januari 2009, nr. 10606/07, Joseph Grant 

v. Verenigd Koninkrijk, par. 30). 

 

Het wordt niet betwist dat verzoeker de vader is van de genaamde kinderen. Hoewel verzoeker een 

tijdlang in de gevangenis heeft verbleven, is er geen indicatie van het feit dat de band met de kinderen 

zou zijn doorbroken. Zij hadden bezoekrecht in de gevangenis, en bovendien wordt op het stuk waaruit 

de vrijlating van verzoeker blijkt, aangeduid dat zijn adres is P[…]straat 59, 8400 Oostende, zijnde ook 

het adres waarop zijn echtgenote en kinderen wonen. Deze gegevens bevonden zich allemaal in het 

administratief dossier op het ogenblik dat de bestreden beslissing werd genomen. Gelet op deze 

vaststellingen kan verzoeker worden gevolgd waar hij betoogt dat de verwerende partij niet zorgvuldig te 

werk is gegaan bij de beoordeling van de band tussen verzoeker, zijn echtgenote en zijn kinderen in het 

licht van artikel 8 van het EVRM.   

 

2.4. Het eerste middel is in de besproken mate gegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

 

 

 

Artikel 1 
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De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 15 november 2016 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen juni 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 


