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 nr. 192 594 van 27 september 2017 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Russische nationaliteit te zijn, in eigen naam en als 

wettelijk vertegenwoordigster van haar minderjarig kind X, op 24 mei 2017 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 18 

april 2017 die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 21) en van de beslissing van diezelfde gemachtigde van 18 april 2017 

houdende het bevel tot terugbrenging (bijlage 38). 

 

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 13 juni 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 31 juli 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij, bijgestaan door  advocaat  A. MOSKOFIDIS en 

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

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Met een beslissing van 18 april 2017 stelt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris 

(hierna: de gemachtigde) een einde aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden van de 

verzoekster en haar minderjarige dochter. In diezelfde akte (bijlage 21) wordt aan de verzoekster tevens 

het bevel gegeven om het grondgebied te verlaten.  

 

Het betreft de eerste bestreden akte, die op 24 april 2017 aan de verzoekster werd ter kennis gebracht 

en die als volgt is gemotiveerd:  
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“In uitvoering van artikel 42 quater van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 54 van het 

koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wordt er een einde gesteld aan het verblijf van: 

 

Naam: M. 

Voornaam: E. 

Nationaliteit: Russische Federatie 

Geboortedatum: (…)1979 

Geboorteplaats: B. 

Identificatienummer in het Rijksregister: (…) 

Verblijvende te: (…) 

 

+ M. V. (…) 

 

Aan de betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied te verlaten (ten vroegste uitvoerbaar op 1 juli 

2017). 

 

Reden van de beslissing: 

 

Artikel 42quater §1, 4° van de wet van 15.12.1980: 

Het geregistreerd partnerschap dat aangegaan werd, zoals bedoeld in artikel 40bis, §2, eerste lid, 2° 

(verklaring wettelijke samewoonst), wordt beëindigd of er is geen gezamelijke vestiging meer. 

 

Uit de gegevens van het Rijksregister blijkt dat betrokkene sinds 29.02.2016 op een ander adres woont 

dan haar (ex) partner. Alsook staan beiden als alleenstaande vermeld in het rijksregister. De heer P. 

verblijft momenteel in Duitsland. 

 

Betrokkene verklaart in PV (met nr. TG.60.L7.000878/2016) het volgende: 

“… I was only there for cleaning the house. Nothing more. We are not a couple….” 

“… I know Rudi as a good manipulator. He scares me. Currently, me and my dauther live at the adress 

(…), with a friend..” 

 

Uit deze gegevens blijkt dat er geen gezamelijke vestiging meer is noch een gezinscel. 

 

Overeenkomstig artikel 42quater, §1, 4° van de wet van 15.12.1980 kan daarom het verblijfsrecht van 

betrokkene beëindigd worden. 

 

Om overeenkomstig artikel 42quater, §1, 4° van de wet van 15.12.1980 een rechtmatig einde te kunnen 

stellen aan het verblijf van betrokkene werd zij verzocht haar individuele situatie toe te lichten zodat kon 

getoetst worden of zij eventueel toch het veblijfsrecht verder kon uitoefenen. 

Betrokkene ondertekende deze instructies dd. 18.03.2016. 

 

Betrokkene legde volgende documenten voor: 

- Attest van wettelijke samenwoonst dd. 18.02.2013 

- Schriftelijke uitnodiging met mededeling van rechten voor het eerste verhoor dd. 22.02.2016 +bijlage 1 

/blz. 1 aan PV. Nr. TG.60.LZ.000878/2016 waar betrokkene verhoord werd betreffende teelt van drugs, 

wederrechtelijk bezit van verdovende middelen, verkopen of te koop aanbieden van verdovende 

middelen zonder machtiging. Uit dit PV blijkt dat betrokkene enkel bij de heer P. was om het huis te 

poetsen, niets meer, ze waren geen koppel. Dit PV is dan ook geen bewijs van een uitzonderlijke mate 

van integratie in het Rijk. 

- Meldingfiche op naam van betrokkene betreffende verlies identiteitskaarten dd. 08.01.2013: dit attest 

zegt niks over een mogelijke vorm van integratie in het Rijk. Dit attest bewijst enkel dat betrokkenen hun 

indentiteitskaart verloren zijn. Verder wordt er in het attest verklaard dat dit gebeurd is bij het zoeken  

naar werk. Echter, hier werden geen bewijzen van voorgelegd. 

- Meldingfiche dd. 09.01.2013: waaruit blijkt dat betrokkene samen met haar dochter de woning wil 

verlaten. Ter plaatse is er niets strafbaars gebeurd. Ze wil met haar dochter naar Brussel vertrekken 

maar weet niet waar ze terecht kan en belt naar de 100. De politie van Noordoost Limburg brengt hen 

naar het OCMW dat voor opvang zullen zorgen; Attest van het OCMW Peer dd. 22.03.2016 waaruit 

blijkt dat betrokkene voor de maanden februari-,maart 2016 een leefloon heeft ontvangen: Gezien 

betrokkene hulp zoekt bij het OCMW is geen blijk van integratie in het Rijk, integendeel. 
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- Verblijfsattest CAW Hasselt dd. 21.03.2016 waaruit blijkt dat betrokkene en haar dochter M. V. in het 

thuislozencentrum verbleven heeft van 10.11.2015 tot 18.12.2015; attest CAW Overpelt waaruit blijkt dat 

betrokkene een gesprek heeft gehad op 05.04.2016: Deze attesten bewijzen niet dat betrokkenen zijn 

geïntegreerd in het Rijk. 

- Inschrijvingsbewijs VDAB dd. 29.03.2016: het feit dat betrokkene werk zoekt toont aan dat betrokkene 

werkwillig is. Verder, toont dit attest aan dat het voor betrokkene ook geen probleem hoeft te vormen om 

in het land van herkomst een job te vinden. 

- Inburgeringscontract op naam van betrokkene dd. 16.05.2015; inschrijvingsformulieren voor de lessen 

Nederlands tweede taal op naam van betrokkene dd. 16.11.2015; verklaring betreffende deze lessen 

door een derde: aangezien het volgen van cursussen een verplichting is, toont dit niet aan dat 

betrokkene op een bijzondere manier reeds geïntegreerd is in België of grote moeite doet om 

geïntegreerd te geraken. Echter, betrokkene is sedert juli 2011 in België. Er kan verondersteld worden 

dat deze cursussen al vele vroeger konnen (sic) worden gevolgd. 

 

Wanneer we de duur van het verblijf in België van betrokkene beoordelen, kunnen we stellen dat dit 

relatief kort is in vergelijking met de duur van het verblijf in haar land van oorsprong/afkomst. Vervolgens 

kunnen we er ook van uitgaan dat betrokkene nog voldoende banden heeft met haar land van herkomst 

om aldaar een leven verder uit te bouwen. We kunnen dus stellen dat er nog voldoende banden zijn met 

het land van origine. 

Verder blijkt uit de aangehaalde en besproken documenten dat: de leeftijd van betrokkene, 

gezondheidstoestand, gezins- en economische situatie, sociale en culturele integratie in het Rijk en de 

mate waarin zij bindingen heeft in het land van oorsprong, niet van die aard zijn dat het verdere verblijf 

van betrokkkene in het Rijk erdoor gerechtvaardig wordt. 

 

Wat betreft de uitzonderingsgronden zoals voorzien overeenkomstig artikel 42quater, §4,1°, 2°, 3°, 4° 

waardoor betrokkene het verblijfsrecht zou kunnen behouden, dient te worden vastgesteld dat 

betrokkene niet aan de voorwaarden voldoet uit het tweede lid, namelijk niet aantoont werknemer of 

zelfstandige te zijn in België of voor zichzelf en haar familieleden over voldoende bestaansmiddelen 

beschikt om te kunnen voorkomen ten laste te vallen van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk. 

Integendeel uit de brief van het OCMW Peer dd. 22.03.2016 blijkt dat betrokkene voor de maanden 

februari - maart 2016 het voordeel van het leefloon heeft genoten. Uit verder onderzoek is gebleken dat 

betrokkene momenteel niet tewerkgesteld is (uittreksel DOLSIS). 

 

Wat betreft de minderjarige dochter van betrokkene (M. V.) werden volgende documenten voorgelegd: 

- Aankomstverklaring nr. 18 op naam van M. V. 

- Verklaringen op eer die werden gestaafd door: een rapport dagelijks werk 2 schooljaar 2015-2016 

(KTA2 Villers + schoolbewijs KTA Villers waaruit blijkt dat M. V. vanaf 30.11.2015 tot 30.06.2016 

regelmatig de lessen volgde 

- attest van inschrijving als regelmatige leerling of student in een onderwijsinstelling dd. 12.06.2013. 

 

het feit dat betrokkene hier naar school gaat vormt geen obstakel om terug te keren naar het land van 

herkomst. Het schooljaar mag weleenswaar wel afgewerkt worden. 

 

Aangezien M. V. minderjarig is, is het aangewezen dat zij haar moeder volgt en zal een terugkeer naar 

het land van herkomst absoluut niet schadelijk zijn voor betrokkene. 

 

Bijgevolg wordt het recht op verblijf van betrokkenen wordt ingetrokken. De F-kaart van betrokkenen 

dient gesupprimeerd te worden. 

 

Aan betrokkene wordt het bevel gegeven het grondgebied van het Rijk te verlaten 

(ten vroegste uitvoerbaar op 1 juli 2017). Wettelijke basis artikel 7,1,2° van de wet van 15.12.1980: 

legaal verblijf in België is verstreken. 

 

Hierbij werd wel degelijk rekening gehouden met art. 74/13 van de wet van 15.12.1980. het staat het 

gezin vrij zich elders als gezin te vestigen alwaar zij legaal kunnen binnenkomen en verblijven. Dit hoeft 

niet noodzakelijk afbreuk te doen aan hun gezinsleven en/of het belang van het kind te schenden. Van 

medische problemen is hier geen sprake. Zoals eerder aangehaald spreekt de gezinssituatie voor zich, 

betrokkene vormt geen gezinscel meer met de heer P.” 

 

1.2. Op 18 april 2017 beslist de gemachtigde eveneens tot de afgifte van een bevel tot terugbrenging 

(bijlage 38).  
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Dit bevel tot terugbrenging is de tweede bestreden beslissing, die tevens werd ter kennis gebracht op 24 

april 2017 en die als volgt is gemotiveerd: 

 

 “Afgegeven in toepassing van artikel 118 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

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

 

In uitvoering van de beslissing van de gemachtigde van de Voor de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie 

 

wordt aan M. E., geboren te Bogdanovich, op (…)1979 

van Russische nationaliteit, verblijvende te (…), 

bevel gegeven de genaamde M., V., geboren te Ekaterinburg, op (…)2000, 

van Russische nationaliteit, verblijvende te (…), 

binnen dertig dagen terug te brengen naar de plaats vanwaar zij gekomen is. 

 

REDEN VAN MAATREGEL: zie bijlage 21 

 

Wettelijke basis: artikel 7, 1, 2° van de wet van 15.12.1980: legaal verblijf in België is verstreken. 

 

Er werd bij deze beslissing wel degelijk rekening gehouden met art. 74/13 van de wet van 15.12.1980, 

er is geen sprake van enige medische problematiek. De moeder van betrokkene heeft zelf geen verblijf 

meer in functie van haar ex-partner. Betrokkene mag haar schooljaar uitvoeren. 

 

Uit het onderzoek van het dossier blijkt dat de vreemdeling geen aanspraak kan maken op enig 

verblijfsrecht op basis van een andere rechtsgrond. Om deze reden levert de gemachtigde van de 

Staatssecretaris een bevel tot terugbrenging af. 

 

Deze beslissing is overeenkomstig artikel 39/2, §2, van de wet van 15 december 1980 vatbaar voor een 

beroep tot nietigverklaring bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, dat ingediend moet worden, bij 

verzoekschrift, binnen de 30 dagen na de kennisgeving van deze beslissing (ten vroegste op 1 juli 

2017).” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan 

worden ingegaan op de vraag  van de verweerder om de kosten van het geding ten laste van de 

verzoekster te leggen. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1. De verweerder werpt in de nota met opmerkingen een exceptie van niet-ontvankelijkheid op voor 

zover het beroep gericht is tegen het bevel tot terugbrenging.  

 

 De verweerder licht de exceptie als volgt toe:  

 

“Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de Vreemdelingenwet kunnen de beroepen 

bedoeld in artikel 39/2 van dezelfde wet voor de Raad gebracht worden door de vreemdeling 

die doet blijken van een benadeling of een belang. 

Uit de memorie van toelichting bij het wetsontwerp waarbij de voornoemde bepaling in de 

Vreemdelingenwet werd ingevoerd (Parl.St. Kamer, 2005-2006, nr. 2479/001, 118) blijkt dat 

voor de interpretatie van het begrip 'belang' kan worden verwezen naar de invulling die de 

Raad van State aan hetzelfde begrip heeft verleend (met verwijzing naar J. BAERT en G. 

DEBERSAQUES, Raad van State. Ontvankelijkheid, Brugge, die Keure, 1996, nrs. 198-413). 

 

Opdat hij een belang zou hebben bij de vordering volstaat het niet dat de vreemdeling 

gegriefd is door de bestreden rechtshandeling en dat hij een nadeel ondervindt. De vernietiging van de 

bestreden beslissing moet aan de vreemdeling bovendien enig yoordeel verschaffen en dus een nuttig 

effect sorteren. 
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Dit belang dient persoonlijk en rechtstreeks te zijn (zie o.m. R.v.St. nr. 66.657bis dd. 10 juni 1997; 

R.v.St. nr. 66.659 dd. 10 juni 1997). 

 

Verzoekende partij bevindt zich in casu in een illegale verblijfssituatie, waarbij een vernietiging van het 

bestreden bevel tot terugbrenging geen wijziging met zich mee zou brengen voor de verblijfssituatie van 

verzoekende partij. 

 

Deze illegale verblijfssituatie blijkt afdoende uit het administratief dossier, nu zij meer dan 90 dagen in 

het Rijk verblijft gedurende de laatste 6 maanden, reden waarom aan haar een beslissing tot 

terugbrenging werd betekend op grond van artikel 7, 2° van de Vreemdelingenwet. 

Verzoekende partij betwist ook niet illegaal in het Rijk te verblijven. 

 

Verzoekende partij bevindt zich inderdaad in een precaire verblijfssituatie, en waarbij de gemachtigde 

van de Staatssecretaris, ingevolge art. 7 Vreemdelingenwet, ertoe verplicht is een nieuw bevel om het 

grondgebied te verlaten te betekenen, na te hebben vastgesteld dat verzoekende partij illegaal in het 

Rijk verblijft. 

 

In die zin werd reeds door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen geoordeeld: 

"De vernietiging van dit bevel door de Raad kan geen wijziging in de rechtstoestand van verzoeker met 

zich meebrengen. De gemachtigde van de Minister kan in geval van vernietiging van het bestreden 

bevel enkel opnieuw vaststellen dat verzoeker onregelmatig op het grondgebied verblijft en dient 

derhalve opnieuw een bevel af te geven om het grondgebied te verlaten. Verzoeker heeft bijgevolg geen 

wettig belang bij de vernietiging van het bestreden bevel" (R.v.V. nr. 3497 dd. 9.11.2007; zie ook: R.v.V. 

nr. 1613 dd. 11.9.2007) 

 

"Te dezen dient de Raad echter op te merken dat zelfs indien hij de in punt 1.3. bedoelde beslissingen 

schorst, die verzoekende partij geen voordeel kan opleveren. De eventuele schorsing ervan wijzigt niets 

aan de illegale verblijfssituatie van verzoekende partij zoals vastgesteld in de in punt 1.6 bedoelde 

beslissing (de bijlage 13septies), waarvan de uitvoerbaarheid niet geschorst werd door het in punt 1.7. 

bedoelde beroep." (R.v.V. nr. 103.686 van 28.05.2013) 

 

Terwijl artikel 118 van het KB dd. 08.10.1981 als volgt luidt: 

"Behoudens bijzondere beslissing van de Minister of zijn gemachtigde, mag geen bevel om het 

grondgebied te verlaten worden afgegeven aan een vreemdeling die minder dan achttien jaar oud is of 

die volgens zijn personeel statuut minderjarig is. 

Dat bevel om het grondgebied te verlaten wordt vervangen door een bevel tot terugbrenging 

overeenkomstig het model van bijlage 38" 

 

Enkel indien de hogere rechtsnormen zouden worden geschonden doordat aan de betrokken 

vreemdeling een bevel tot terugbrenging zou worden betekend, en het bevel aldus een schending zou 

impliceren van deze hogere rechtsnormen, kan de gemachtigde van de Staatssecretaris op een wettige 

wijze beslissen dat geen bevel tot terugbrenging moet worden afgegeven aan de betrokken 

vreemdeling. 

In casu werpt verzoekende partij een schending van art. 8 EVRM, art. 17 Richtlijn 2003/6/EU en art. 28 

juncto art. 15 en 31 Richtlijn 2004/3 8/EU op, doch uit de bespreking van de middelen tot nietigverklaring 

blijkt dat de voormelde schendingen niet kan aangenomen worden. 

 

Een eventuele vernietiging van de bestreden beslissing kan verzoekende partij derhalve geen enkel nut 

opleveren. 

Zie in die zin: 

"In het bestreden arrest is geen sprake van een schending van een rechtsnorm die boven artikel 7, 

eerste lid, 1°, van de vreemdelingenwet staat, zodat wel degelijk een gebonden bevoegdheid bestaat in 

hoofde van de staatssecretaris of diens gemachtigde om, zelfs na een gebeurlijke vernietiging van het 

aanvankelijk bestreden bevel, een nieuwe beslissing houdende bevel om het grondgebied te verlaten te 

nemen. Derhalve kon de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet op wettige wijze het door artikel 

39/56 van de vreemdelingenwet vereiste belang aanvaarden om tot vernietiging van het aanvankelijk 

bestreden bevel over te gaan. Het tweede middel is in die mate gegrond en deze vaststelling volstaat 

voor de cassatie van het bestreden arrest." (R.v.St. nr. 233.024 van 25 november 2015) 

 

Verweerder besluit dan ook dat het annulatieberoep onontvankelijk is wegens gebrek aan belang.” 
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3.2. Overeenkomstig artikel 39/56, 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) kunnen slechts beroepen voor de Raad worden gebracht door de vreemdeling die 

doet blijken van een benadeling of een belang.  

 

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van 

State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen blijkt dat het de uitdrukkelijke wil 

van de wetgever is dat de procedure van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zoveel als mogelijk 

aansluit bij die welke geldt voor de Raad van State. Dienvolgens kan voor de interpretatie van de 

verschillende begrippen en rechtsfiguren worden teruggegrepen naar die welke thans bij de Raad van 

State wordt aangewend (Parl.St. Kamer, 2005-2006, nr. 51 2479/001, 116-117). Volgens vaststaande 

rechtspraak van de Raad van State moet het belang persoonlijk, rechtstreeks, actueel en geoorloofd zijn 

(cf. RvS 4 augustus 2005, nr. 148.037). 

 

Opdat de verzoekende partij een belang zou hebben bij de vordering volstaat het niet dat zij gegriefd is 

door de bestreden rechtshandeling en dat zij nadeel ondervindt. De vernietiging van de bestreden 

beslissing moet aan de verzoekende partij bovendien enig voordeel verschaffen en dus een nuttig effect 

sorteren. 

 

De Raad stelt vast dat het bevel tot terugbrenging werd genomen op grond van artikel 7, eerste lid, 2° 

van de vreemdelingenwet. Deze bepaling luidt als volgt:  

 

“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: (...)”  

 

De verweerder betoogt dat hij, in het geval van een eventuele nietigverklaring van het bestreden bevel 

tot terugbrenging, geen andere keuze meer heeft dan opnieuw een dergelijk bevel af te geven, omdat 

de verzoekster zich illegaal in het Rijk bevindt. De verweerder leidt met andere woorden uit artikel 7, 

eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet een gebonden bevoegdheid af.  

 

De overheid wordt gezegd over een gebonden bevoegdheid te beschikken “(w)anneer er in hoofde van 

de overheid een juridische verplichting bestaat die voorspruit uit een norm van het objectief recht die de 

overheid geen keuze laat om over die toepassing van die norm in het concrete geval te beslissen” (A. 

MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME, J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administratief 

recht, Mechelen, Wolters Kluwer, 2014, 1014, nr. 1057). Het gebruik van het woord “moet” in voormeld 

artikel 7, eerste lid sluit echter niet uit dat het bestuur bij het toepassen van deze bepaling nog een 

beoordeling maakt. In de eerste plaats dient te worden vastgesteld dat artikel 7, eerste lid van de 

vreemdelingenwet zelf uitdrukkelijk bepaalt dat een bevel kan of moet gegeven worden “(o)nverminderd 

meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag”. De gemachtigde dient zich zodoende, 

alvorens het bevel te geven, hoe dan ook ervan te vergewissen of er geen verdragsbepalingen zijn die 

de afgifte van het bevel verhinderen. Zo mag onder meer geen bevel worden gegeven wanneer dat in 

strijd zou zijn met een aantal verdragsrechtelijke bepalingen, waaronder het Europees Verdrag tot 

bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 

november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM) (cf. RvS 26 augustus 

2010, nr. 206.948). De Raad merkt op dat de verweerder in de nota met opmerkingen ook zelf verwijst 

naar een eventuele schending van een hogere rechtsnorm doch meent dat de schending ervan in casu 

niet kan worden aangenomen. Deze verplichting vraagt op zich van het bestuur reeds een appreciatie 

die een gebonden bevoegdheid uitsluit, nu deze zinsnede immers de hiërarchie der rechtsnormen 

reflecteert. Bijkomend wordt opgemerkt dat overeenkomstig artikel 7, eerste lid van de 

vreemdelingenwet iuncto artikel 74/14 van de vreemdelingenwet het bevel om het grondgebied te 

verlaten steeds een termijn moet bepalen. Zolang deze termijn voor vrijwillig vertrek loopt, is de 

betrokken vreemdeling overeenkomstig artikel 74/14, § 2, eerste lid van de vreemdelingenwet 

beschermd tegen gedwongen verwijdering. De beslissing aangaande de termijn om het grondgebied te 

verlaten kan dan ook niet los worden gezien en afzonderlijk bestaan van de beslissing tot verwijdering 

op zich, en omgekeerd. Overeenkomstig artikel 74/14, § 1 van de vreemdelingenwet bedraagt deze 

termijn dertig dagen (eerste lid) of zeven tot dertig dagen (tweede lid). Daarnaast “kan” de gemachtigde 

overeenkomstig artikel 74/14, § 3, eerste lid van de vreemdelingenwet afwijken van de termijn bepaald 

in § 1, waarbij de duur van de termijn kan variëren van nul tot zes dagen. Zodoende blijkt uit voormeld 
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artikel 74/14 dat de gemachtigde bij het bepalen van de termijn over meerdere 

appreciatiemogelijkheden beschikt, zodat niet kan aangenomen worden dat sprake is van een volledige 

gebonden bevoegdheid waarbij de overheid helemaal niets meer hoeft te appreciëren (cf. A. MAST, J. 

DUJARDIN, M. VAN DAMME, J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administratief recht, 

Mechelen, Wolters Kluwer, 2014, 1016, nr. 1060).  

 

Daarnaast dient te worden benadrukt dat de gemachtigde, overeenkomstig artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet, bij het nemen van de beslissing tot verwijdering rekening dient te houden met het 

hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land. Noch artikel 74/13 zelf – dat in algemene bewoordingen verwijst naar 

“een beslissing tot verwijdering” – noch enige andere bepaling uit de vreemdelingenwet laten toe te 

besluiten dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen de in artikel 7, eerste lid van de 

vreemdelingenwet opgesomde gevallen waarin een bevel “moet” worden afgegeven (met name onder 

1°, 2°, 5°, 11° en 12°) en de in voormeld artikel 7, eerste lid opgesomde gevallen waarin een bevel “kan” 

worden afgegeven (met name onder 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9° en 10°). Er kan dan ook niet worden 

volgehouden dat het de gemachtigde aan elke beoordelingsmarge ontbreekt bij het nemen van de 

verwijderingsmaatregel. De Raad van State oordeelde met betrekking tot artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet in zijn arresten met nrs. 231.443 en 231.444 van 4 juni 2015 dat de Raad terecht had 

gesteld “que la compétence de la partie requérante n'était pas entièrement liée et que l'exception 

d'irrecevabilité qu'elle avait soulevée, n'était pas fondée.” [dat de bevoegdheid van de verzoekende 

partij (in cassatie) niet geheel gebonden was en dat de exceptie van onontvankelijkheid niet gegrond 

was]. Ook in zijn arrest nr. 231.762 van 26 juni 2015 oordeelde de Raad van State dat de bevoegdheid 

ex artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet niet geheel gebonden was, aangezien de 

gemachtigde kan afzien van de afgifte van een bevel wanneer dit de grondrechten van de betrokken 

vreemdeling zou miskennen. Zulks kan niet enkel blijken wanneer een “hogere” norm wordt aangevoerd, 

doch ook uit artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, dat impliciet doch zeker verband houdt met hogere 

rechtsnormen en dat de omzetting in het nationale recht vormt van artikel 5 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 (hierna verkort de Terugkeerrichtlijn). De drie te respecteren elementen, nl. het 

hoger belang van het kind, de gezondheidstoestand en het gezins- en familieleven vinden immers hun 

weerklank in respectievelijk de artikelen 24 (hoger belang van het kind), 4 (verbod van folteringen en 

van onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen) en 7 (o.a. eerbiediging van het 

familie- en gezinsleven) van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Bij de 

tenuitvoerlegging van de Terugkeerrichtlijn zijn de Lidstaten gehouden tot naleving van die artikelen van 

het Handvest. Het bestuur kan dan ook wel degelijk beslissen om zich te onthouden van de afgifte van 

een bevel tot terugbrenging. De verplichting om rekening te houden met de in artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet vermelde belangen houdt in dat zij, bij haar beslissing om een bevel af te geven, 

actueel en ex nunc een afweging moet maken van de belangen van de betrokken vreemdeling. Er kan 

aldus niet worden voorgehouden dat de gemachtigde hoe dan ook in elk geval opnieuw een bevel zal 

afgeven na eventuele vernietiging van het thans bestreden bevel.  

 

Ten slotte dient erop gewezen te worden dat de Raad in het kader van de materiële motiveringsplicht 

steeds kan nagaan of de motieven van het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten, of in casu 

het bevel tot terugbrenging, steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten die met de vereiste 

zorgvuldigheid werden vastgesteld (cf. RvS 13 september 2010, nr. 207.325). Zodoende heeft de 

verzoekende partij er hoe dan ook een belang bij de feitelijke vaststellingen of de juistheid van de 

conclusies te betwisten die tot het bestreden bevel aanleiding hebben gegeven, ook al legt artikel 7, 

eerste lid van de vreemdelingenwet in bepaalde gevallen (binnen de voormelde grenzen) een 

verplichting op tot het afgeven van een bevel, en ook al moet bij de beoordeling van de middelen in 

voorkomend geval rekening gehouden worden met het feit dat van zulke verplichting sprake is (cf. RvS 

29 mei 2009, nr. 193.654). Een dergelijk onderzoek raakt de grond van de zaak.  

 

Uit het bovenstaande blijkt dat de totstandkoming van een bevel om het grondgebied te verlaten, of in 

casu een bevel tot terugbrenging, steeds een concrete beoordeling en appreciatie vergt, zodat zulke 

beslissing dan ook niet wordt genomen in de uitoefening van een gebonden bevoegdheid, maar 

wezenlijk discretionair is (cf. RvS 2 april 2009 (AV), nr. 192.198). Zodoende kan niet worden 

aangenomen dat de gemachtigde in de gevallen voorzien in artikel 7, eerste lid, 1°, 2°, 5°, 11° en 12° 

slechts over een zuiver gebonden bevoegdheid beschikt, die elke discretionaire appreciatie uitsluit (cf. 

RvS 4 juni 2015, nrs. 231.443 en 231.444).  
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De verzoekster heeft dan ook wel degelijk belang bij het aanvechten van het bevel tot terugbrenging. De 

door de verweerder opgeworpen exceptie dient aldus te worden verworpen. 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1. In een eerste middel, dat uitdrukkelijk enkel wordt gericht tegen de eerste bestreden akte, voert de 

verzoekster de schending aan van de artikelen 40quater, § 4 (lees: 42quater, § 4) en 62 van de 

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

motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), van de materiële 

motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel, en van het redelijkheidsbeginsel.  

 

4.1.1. Het eerste middel wordt als volgt toegelicht:  

 

“1) Schending van artikel 40quater, §4 van de Wet van 15/12/1980 betreffende de toegang tot het 

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

of Vw.) ; van artikel 62 van de Vreemdelingenwet ; van artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen + schending van de algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur, o.a. het materiële motiveringsbeginsel en het zorgvuldigheids- en 

redelijkheidsbeginsel ; 

 

De bestreden beslissing dd. 18 april 2017 is genomen in toepassing van artikel 40quater §1, 4° Vw. 

 

Artikel 42quater van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: (…) 

 

Het eerste middel bestaat uit een schending van artikel 42quater §4 Vw. juncto de schending van de 

materiële motiveringsplicht en van de beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald het 

redelijkheidsbeginsel en zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Verweerder houdt ten onrechte voor dat verzoekster zich niet bevindt in de uitzonderingssituatie om het 

verblijfsrecht te behouden, terwijl verzoekster en haar dochter V. zich wel degelijk bevinden in een 

dergelijke situatie. 

 

Verzoekster en haar dochter zijn het slachtoffer geweest van intrafamilaal geweld door R. P. 

 

Gedurende de tijd dat verzoekster met P. heeft samengewoond, was er sprake van excessief psychisch 

geweld tegenover haar en haar dochter. 

 

P. gebruikte de gezamenlijke woning als plaats om drugs te kweken en te verkopen. 

 

In de woning kwamen dagelijks vreemde mannen en louche figuren over de vloer die samen met P. deel 

uitmaakten van een drugsnetwerk. 

 

Verzoekster en haar dochter werden door P. verplicht om te zwijgen over deze feiten. 

 

Futiliteiten binnen de relatie leidden tot woede uitbarstingen bij P. 

 

P. liep voortdurend kwaad en gestrest rond en hield geen rekening met verzoekster, die in zijn ogen 

alleen maar goed was om het huis te poetsen en voor het eten te zorgen. 

 

Deze situatie was dusdanig slecht dat verzoekster en haar dochter psychische problemen kregen 

veroorzaakt door angst en stress. 

 

Door het voortdurende psychisch geweld van P. werd de leefsituatie voor verzoekster en haar dochter 

onhoudbaar. 

 

Eind 2015 nam verzoekster contact op met het OCMW van Peer en met het CAW. 

 

Na een zoveelste woede uitbarsting van P. verlieten verzoekster en haar dochter begin 2016 de 

gezamenlijke woonst en kwamen zij terecht in de crisisopvang. 
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Vervolgens belandden verzoekster en haar dochter in het vrouwenopvangcentrum waar zij verder 

begeleid werden door het OCMW van Peer in samenwerking met het CAW LIMBURG vzw. 

 

Aangaande verzoeksters verblijf in de crisisopvang en haar verblijf in de vrouwenopvang, verklaart het 

OCMW van Peer het volgende : 

 

“Sociaal verslag 11-05-2017 

Betreffende: 

E. M. 

(…) Nnnr.: 79.08.06-572.90 

De betrokkene en haar dochter zijn gekend bij onze dienst sedert december 2015. In februari 2016 

werden volgende hulpvragen gesteld: 

- Administratieve begeleiding, 

- Financiële ondersteuning, 

- Psychosociale hulpverlening, 

- Huisvesting. 

Deze hulpvragen werden gesteld omwille van een relatiebreuk met haar partner. Gedurende de 

begeleiding is het echter duidelijk dat de betrokkene nog contact heeft met haar voormalige partner. 

Sedert 01-02-2016 is de betrokkene leefloongerechtigd bij onze dienst, categorie gezinshoofd ten 

bedrage van 1.156,53 euro per maand. 

Wegens de hulpvraag naar huisvesting werden de betrokkene en haar dochter op 02-08-2016 

opgenomen in de Thuislozenwerking van CAW-Limburg. Enige tijd later werden de betrokkene en haar 

dochter opgenomen in de Opvang en Woontraining (OWT) te Bilzen, ook van CAW Limburg(OWT). 

Gezien de betrokkene verschillende zaken heeft meegemaakt tijdens haar verblijf hier in België, is het 

oordeel van de sociale dienst te Peer dat de betrokkene momenteel niet in staat is om te werken. 

Daarom werd er ingezet op een psychosociale begeleiding en diende de betrokken haar Nederlands te 

verbeteren. De betrokkene komt deze afspraken ook goed na. Zij gaat naar de Nederlandse les te 

PCVO Hasselt, (NT2 Nederlands) en naar Vriend en Taal. De betrokkene werkt ook aan haar 

psychosociale problemen door een begeleiding op te starten bij Gezins- en Relationeel Welzijn van 

CAW Hasselt.” (Stuk 5) 

 

Het CAW LIMBURG vzw verklaart hierover het volgende : 

“Op 2/8/2016 is betrokkene M. E. en haar dochter V. opgenomen in de cisisopvang te Hasselt van CAW 

Limburg. Betrokkene was vertrokken bij haar vriend omwille van de niet leefbare omstandigheden. Er 

was geen water en elektriciteit en de man is schuldig bevonden aan het kweken en verdelen van drugs. 

Het was een zeer slechte leefsituatie voor haar dochter. Vanuit crisisopvang zijn de betrokkenen op 19-

9-2016 doorgestroomd naar Opvang en woontraining waar ze nog steeds verblijven. Hier wonen ze in 

hun eigen appartementje en krijgen ze elke week begeleiding. Ondanks alles heeft betrokkene wel altijd 

contact gehouden met haar vriend. 

In de begeleiding merkte we dat het gezin in het verleden veel heeft meegemaakt. Ze waren heel 

kwetsbaar en gebroken. Ze waren mensenschuw. De moeder durfde alleen niet buitenkomen en kreeg 

regelmatig paniekaanvallen. De dochter ondersteunde haar moeder en hielp haar bij alles. Hierdoor 

heeft het OCMW en CAW besloten dat ze eerst begeleiding moest krijgen rond het haar psychisch 

welzijn vooraleer ze kon gaan werken. Ondertussen is de betrokkene hiervoor in begeleiding bij Relatie 

en Welzijn van CAW Limburg. De dochter is in begeleiding geweest bij het JAC. Ondertussen is dit niet 

meer lopende, maar heeft ze de afspraak met haar begeleider van het JAC, dat als het nodig is ze altijd 

langs mag komen. Het doet haar deugt te weten dat er iemand is als ze het nodig heeft. 

Vanaf de betrokkene in de crisisopvang is opgenomen is ze begonnen met Nederlandse les, waar ze 

goede punten behaald. Betrokkene verstaat goed Nederlands, maar heeft moeite met het spreken. Om 

dit te verbeteren gaat ze ook naar vriend en taal. 

Ondertussen zitten de betrokkenen al ongeveer 8 maanden in opvang- en woontraining. Ze hebben heel 

hard gewerkt aan hun situatie in samenspraak met OCMW en CAW Limburg. Ze komen al hun 

afspraken na en zijn zeer begeleidbaar. Ze zijn ondertussen veel sterker geworden. De moeder neemt 

in samenspraak met de dokter medicatie voor de paniekaanvallen. Samen met de medicatie en 

begeleiding durft ze terug alleen naar buiten te komen en haar eigen leven in handen te nemen. 

Het traject dat OCMW en CAW met betrokkenen hebben afgelegd, is tot stand gekomen op basis van 

de info dat betrokkene haar langdurig verblijf was goedgekeurd door FOD binnenlandse zaken.” (Stuk 6) 

 

De inhoud van deze twee sociale verslagen spreekt voor zich. 
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Van belang om te weten is dat, ondanks het psychisch geweld van P. op verzoekster en haar dochter, 

en ondanks dat verzoekster en haar dochter de woning hadden verlaten en opvang kregen in het 

vrouwenopvangcentrum van het CAW LIMBURG ; hun relatie nooit definitief werd stopgezet. 

 

P. en verzoekster bleven met elkaar in contact, zoals trouwens door het OCMW Peer wordt bevestigd in 

het sociaal verslag. 

 

“Gedurende de begeleiding is het echter duidelijk dat de betrokkene nog contact heeft met haar 

voormalige partner.” 

 

P. hield nooit op om er bij verzoekster op aan te dringen dat zij zou terugkeren naar hun gezamenlijke 

woonst. 

 

Verzoekster had echter psychisch dermate geleden onder de relatie met P. dat zij gedurende vele 

maanden in de vrouwenopvang is blijven wonen aangezien zij psychisch niet klaar was voor een 

terugkeer naar P. 

 

In de vrouwenopvang kregen verzoekster en haar dochter psychologische begeleiding. 

 

De begeleiders van verzoekster in de vrouwenopvang die getuige waren van de psychische fragiliteit 

van verzoekster adviseerden haar daarom om niet te snel terug te keren naar P. uit vrees dat de situatie 

van vroeger zich snel zou herhalen. 

 

Verzoekster ging daarom lange tijd niet in op de uitnodigingen van P. om terug naar huis te keren. 

 

Na alles wat zij had meegemaakt, had zij geen vertrouwen meer in de vele beloftes van P. 

 

Verzoekster was niet overtuigd dat P. haar voldoende garanties kon geven dat hij zich volledig herpakt 

had. 

 

In de bestreden beslissing trekt verweerder de verkeerde conclusies uit de verklaringen die verzoekster 

op 2 maart 2016 had afgelegd bij de Politie. 

 

“Betrokkene verklaart in PV (met nr. TG.60.L7.000878/2016) het volgende: 

"... I was only there for cleaning the house. Nothing more. We are not a couple....’ 

"... I know Rudi as a good manipulator. He scares me. Currently, me and my dauther live at the adress 

(…), with a friend.." 

Uit deze gegevens blijkt dat er geen gezamelijke vestiging meer is noch een gezinscel.” 

 

Verzoekster was die dag uitgenodigd door de Politie in het kader van het strafonderzoek lastens de 

betrokkenheid van P. in drugs gerelateerde feiten. (Stuk 7) 

 

De uitspraken die verzoekster die dag t.o.v. de Politie diensten had gedaan, moeten juist gekaderd 

worden. 

 

De verklaringen van verzoekster dat zij “alleen goed was om de woning te poetsen” , dat zij en P. “geen 

koppel zijn” ; dat P. een goede “manipulator” is ; dat hij “haar bang maakt” etc. heeft verzoekster gedaan 

in een emotionele toestand ; omdat zij mentaal op was. 

 

Verzoekster was die dag NIET uitgenodigd geweest door de Politiediensten met het oog om klaarheid te 

verschaffen inzake de echtheid van haar relatie met P. ; maar enkel en alleen om de rol van P. en 

desgevallend haar eigen rol inzake de drugs gerelateerde feiten ; meer niet. 

 

Indien verzoekster was uitgenodigd geweest door de Politie heel specifiek met het oog op het 

verschaffen van details over haar relatie met P. ; dan was verzoekster uiteraard veel genuanceerder 

geweest in haar verklaringen. 

 

In het kader van het strafonderzoek m.b.t. de drugsfeiten lastens P. deed verzoekster uitspraken in een 

bui van ontgoocheling, woede en frustratie t.a.v. P. én wilde verzoekster zichzelf tegelijk ‘distantiëren’ 

van de drugspraktijken van P. , daarbij stellende dat zij met diens drugszaakjes geen uitstaans heeft. 
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Dit is een belangrijke nuance waarmee verweerder ten onrechte geen rekening heeft gehouden in de 

motivering van de bestreden beslissing. 

 

Verzoeksters verklaringen in het Proces-Verbaal van 2 maart 2016 werden door verweerder uit hun 

context getrokken. 

 

Aangezien verzoeksters verklaringen werden afgelegd in het kader van het strafrechtelijk onderzoek 

lastens P. naar drugs , kan verweerder niet zonder meer verzoeksters verklaringen letterlijk overnemen 

om te besluiten dat er geen sprake zou zijn van een gezinscel. 

 

Ondanks het verblijf van verzoekster in het vrouwenopvangcentrum, heeft de gezinscel niettemin nooit 

opgehouden te bestaan. 

 

Verzoekster en P. beschouwden zichzelf nog altijd als een koppel ; zij het een koppel dat in een ernstige 

relatie crisis verkeerde. 

 

Het samenlevingscontract werd trouwens op geen enkel ogenblik beëindigd en is tot op heden nog 

steeds van kracht. 

 

Noch verzoekster, noch P., hebben ooit een definitieve streep onder hun relatie getrokken. 

 

Verzoekster, die maandenlang een crisis situatie doormaakte, hield niettemin de deur met P. op een 

kier. 

 

Mits P. zich zou herpakken ; volledig zou breken met drugsfeiten en met zijn ‘slechte vrienden’ , zou 

zorgen voor voldoende huisvesting en een veilige omgeving voor verzoekster en haar dochter ; kon 

verzoekster overwegen om terug bij P. te gaan inwonen. 

 

Zoals voormeld, bleven verzoekster en P., ondanks verzoeksters verblijf in de vrouwenopvang, nog 

steeds in contact met elkaar ; getuige hiervan o.a. het gevoerde emailverkeer tussen verzoekster en P. 

(Stukken 8-9) 

 

Tijdens haar verblijf in de vrouwenopvang, moest verzoekster zich ook houden aan de regels van de 

opvang : het volgen van werk opleidingen en lessen Nederlands alsook het volgen van psychologische 

begeleiding ; om zodoende mentaal sterker te staan eens zij de opvang zou verlaten. 

 

De relatie tussen verzoekster en P. is intussen hersteld ; hetgeen bewijst dat de gezinscel altijd is blijven 

bestaan, ondanks de kortstondige feitelijke scheiding. 

 

Ondanks de onderlinge ruzies en onenigheden en ondanks dat hun relatie in crisis verkeerde, bleven 

verzoekster en P. elkaar altijd als koppel aanzien. 

 

Verzoekster betwist dan ook met klem de motivering in de bestreden beslissing als zou er geen sprake 

zijn van een gezinscel. 

 

Ingevolge het lopende strafonderzoek ten zijnen laste, was P. financieel en mentaal aan lager wal 

geraakt. 

 

Na het vertrek van verzoekster uit de woning, trachtte P. de draad van het leven terug op te pakken in 

Duitsland, waar hij een tijdlang in een caravan (over)leefde. 

 

Hiermee wilde hij aan verzoekster ook de nodige ruimte geven om te werken aan haar psychische 

moeilijkheden. 

 

Het strafrechtelijk onderzoek mondde uit in een strafrechtelijke veroordeling door de Correctionele 

Rechtbank van Tongeren die aan P. een gevangenisstraf en een geldboete had opgelegd. (Stuk 10) 

 

P. wenst over zijn relatie met verzoekster o.a. het volgende te verklaren : 

“Betreffende mijn relatie met E. M. 

Door verkeerde personen te vertrouwen ben ik in een zeer slechte situatie beland , 

(canabis plantage in kelder) onverantwoord voor de relatie met E. 
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Er was geen electriciteit meer in de woning , geen inkomsten , problemen voor haar dochter V. om naar 

school te gaan. 

Zolang het defenitieve vonnis in deze zaak niet was uitgesproken heeft E. , terrecht, onze relatie 

stopgezet. We zijn wel steeds in contact met elkaar gebleven . 

In de plaats waar ik in Duitsland leefde ( sta caravan ) was het ook onmogelijk om samen te verblijven . 

Ik heb mijn les geleerd ( ZAL NOOIT MEER ZO GOEDGELOVIG ZIJN ) en vanaf nu komt onze relatie 

op de eerste plaats. 

Wij zijn op zoek naar een verblijfplaats voor ons drieen. 

Ik neem dus alle schuld van onze relatieproblemen op mij en ben heel gelukkig dat E. mij nog een 

tweede kans geeft. 

Ook de relatie met haar dochter is uitstekend . 

Steeds bereid voor meer informatie . 

Hoogachtend 

R. P. 

(…)” (Stuk 11) 

 

P. neemt de verantwoordelijkheid van de tijdelijke feitelijke scheiding met verzoekster volledig op zich en 

erkent zijn misstappen in het verleden. (Stukken 12- 14) 

 

Na zijn strafrechtelijke veroordeling door de Correctionele Rechtbank van Tongeren, heeft P. een streep 

getrokken onder zijn crimineel verleden en is hij tot inkeer gekomen. 

 

Op basis van de door verzoekster voorgelegde stukken, (attesten van het CAW en het OCMW), had 

verweerder in redelijkheid moeten kunnen oordelen dat verzoekster wel degelijk het slachtoffer is 

geweest van intrafamiliaal geweld. 

 

Verweerder heeft ten onrechte nagelaten om een grondiger onderzoek te voeren van de feitelijkheden 

die zich in werkelijkheid hebben afgespeeld (o.a. naar de redenen waarom verzoekster en haar dochter 

in de crisisopvang waren beland etc.) ; wellicht onder tijdsdruk van de deadline die aan het verstrijken 

was… 

 

Op 19 april 2017, daags na de bestreden beslissing, zou verzoekster immers een ononderbroken verblijf 

van 5 jaren hebben met haar F-kaart. (Stuk 4) 

 

Nochtans was verweerder al sinds maart 2016 op de hoogte van de feitelijke scheiding tussen 

verzoekster en P. 

 

In het kader van behoorlijk bestuur had verweerder in de weken en de maanden die daarop volgden aan 

verzoekster , hetzij aan het OCMW of aan de begeleiders van het CAW LIMBURG, gerust bijkomende 

inlichtingen kunnen opvragen, teneinde een beter inzicht te krijgen in verzoeksters actuele gezinssituatie 

en de exacte redenen van haar relatie moeilijkheden met P. 

 

Integendeel, verweerder wachtte sinds maart 2016 gewoon af, om dan op 18 april 2017, daags vóór 

verzoekster een verblijf van 5 jaren onder de F-kaart zou hebben vervuld, rap-rap, een beslissing te 

nemen , zonder volledige en actuele kennis van zaken en waarvan de motivering in de bestreden 

beslissing in strijd is met de realiteit. 

 

Deze handelswijze die verweerder in dit dossier aan de dag heeft gelegd, getuigt niet van zorgvuldig en 

verantwoord, behoorlijk bestuur, wel integendeel. 

 

Indien verweerder wél zorgvuldig was geweest en bijvoorbeeld opdracht zou gegeven hebben aan de 

gemeentediensten om P. te ondervragen of het OCMW en het CAW LIMBURG én/of verzoekster tijdig 

om bijkomende uitleg te vragen, dan was het administratief dossier wél vervolledigd geweest en zou het 

dossier wél cruciale én actuele achtergrondinformatie bevatten die een heel ander licht op de zaak zou 

geworpen hebben hetwelk hoedanook een ander resultaat tot gevolg zou hebben gehad dan de thans 

genomen bestreden beslissing. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; 

RvS 2 februari 2007, nr. 167.411).” 
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4.1.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorzien in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 en in artikel 62 van de vreemdelingenwet verplicht de administratieve overheid ertoe in de akte de 

juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de bestreden beslissing ten gronde liggen en 

dit op afdoende wijze. 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, met name dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. 

 

De belangrijkste bestaansreden van deze uitdrukkelijk motiveringsplicht 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 de 

juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan binnen de perken 

van de redelijkheid tot haar beslissing is gekomen, opdat de betrokkene met kennis van zaken zou 

kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (cf. RvS 30 

oktober 2014, nr. 228.963; RvS 17 december 2014, nr. 229.582). 

 

De Raad stelt vast dat de verzoekster met haar uiteenzettingen inzake het eerste middel op geen enkele 

wijze concreet aannemelijk maakt dat de eerste bestreden akte niet of niet afdoende zou zijn 

gemotiveerd in de zin van de boven genoemde bepalingen. Uit de bewoordingen van het eerste middel 

blijkt duidelijk dat de verzoekster zowel de feitelijke als de juridische overwegingen van de eerste 

bestreden beslissing kent. Zij brengt bovendien een inhoudelijke kritiek uit op de motieven van deze 

beslissing, zodat meteen duidelijk is dat zij afdoende op de hoogte is van de motieven die eraan ten 

grondslag liggen.  

 

Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 of van artikel 62 van de 

vreemdelingenwet, blijkt derhalve niet. 

 

4.1.3. De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen 

op deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die 

in rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 14 juli 

2008, nr. 185.388; RvS 20 september 2011, nr. 215.206;  RvS 5 december 2011, nr. 216.669). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheidsplicht legt de overheid onder 

meer op om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat 

de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat zij met kennis 

van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475). 

 

Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten 

gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar 

gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of het de feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en 

of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 

101.624). 

 

Ook het redelijkheidsbeginsel staat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar 

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

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

september 1999, nr. 82.301). 

 

De bovengenoemde beginselen van behoorlijk bestuur dienen te worden onderzocht in het licht van de 

in casu toepasselijke wetsbepalingen.  

 

Artikel 42quater, § 1, 4° van de vreemdelingenwet, op grond waarvan de bestreden 

beëindigingsbeslissing  werd genomen, luidt als volgt:  

 

“§ 1 In de volgende gevallen kan er door de minister of zijn gemachtigde binnen vijf jaar na de erkenning 

van hun recht op verblijf een einde gesteld worden aan het verblijfsrecht van de familieleden van een 
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burger van de Unie die zelf geen burger van de Unie zijn en die verblijven in de hoedanigheid van 

familielid van de burger van de Unie: 

(…) 

4° het huwelijk met de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, wordt ontbonden, het 

geregistreerd partnerschap dat aangegaan werd, zoals bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2°, 

wordt beëindigd, of er is geen gezamenlijke vestiging meer 

(…) 

Bij de beslissing om een einde te stellen aan het verblijf houdt de minister of zijn gemachtigde rekening 

met de duur van het verblijf van de betrokkene in het Rijk, diens leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- 

en economische situatie, sociale en culturele integratie in het Rijk en de mate waarin hij bindingen heeft 

met zijn land van oorsprong.” 

 

In artikel 42quater, § 4 van de vreemdelingenwet wordt voorzien in een aantal uitzonderingsgevallen 

waarbij artikel 42quater, § 1, 4° van de vreemdelingenwet niet van toepassing is. Deze bepalingen 

luiden als volgt: 

 

“§ 4  Onder voorbehoud van het bepaalde in § 5 is het in § 1, eerste lid, 4°, bedoelde geval niet van 

toepassing:  

1° indien het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of de gezamenlijke vestiging bij de aanvang van 

de gerechtelijke procedure tot ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk of bij de beëindiging van 

het geregistreerd partnerschap of de gezamenlijke vestiging, ten minste drie jaar heeft geduurd, 

waarvan minstens één jaar in het Rijk. In geval van nietigverklaring van het huwelijk dient de echtgenoot 

bovendien te goeder trouw te zijn geweest;  

2° of indien het recht van bewaring van de kinderen van de burger van de Unie, die in het Rijk verblijven, 

bij overeenkomst tussen de echtgenoten of de partners, bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2°, 

dan wel bij gerechtelijke beslissing is toegewezen aan de echtgenoot of partner die geen burger van de 

Unie is;  

3° of indien het omgangsrecht met een minderjarig kind, bij overeenkomst tussen de echtgenoten of 

partners als bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2°, dan wel bij gerechtelijke beslissing is 

toegewezen aan de echtgenoot of partner, bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2°, die geen 

burger van de Unie is en de rechter heeft bepaald dat dit recht van bewaring moet uitgeoefend worden 

in het Rijk en dit zolang het nodig is;  

4° of indien bijzonder schrijnende situaties dit rechtvaardigen, bijvoorbeeld indien het familielid aantoont 

tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap als bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2° 

het slachtoffer te zijn geweest van geweld in de familie alsook van geweld zoals bedoeld in de artikelen 

375, 398 tot 400, 402, 403 of 405, van het Strafwetboek;  

en voor zover betrokkenen aantonen werknemer of zelfstandige te zijn in België, of voor zichzelf en hun 

familieleden te beschikken over voldoende bestaansmiddelen, bedoeld in artikel 40, § 4, tweede lid, om 

te voorkomen dat zij tijdens hun verblijf ten laste vallen van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk en 

beschikken over een ziektekostenverzekering die alle risico's in België dekt, of lid zijn van een in het Rijk 

gevormde familie van een persoon die aan deze voorwaarden voldoet.” 

 

Tot slot verleent artikel 42quater, § 5 van de vreemdelingenwet aan de gemachtigde de bevoegdheid 

om te “controleren of aan de naleving van de voorwaarden voor de uitoefening van het verblijfsrecht is 

voldaan.”  

 

Uit de gegevens van het administratief dossier blijkt dat de verzoekster voorafgaand aan de eerste 

bestreden akte een verblijfsrecht in België genoot in de hoedanigheid van partner in een wettelijk 

geregistreerd partnerschap met de heer P., die de Belgische nationaliteit heeft. Met de eerste bestreden 

akte werd aan dit verblijfsrecht een einde gesteld, in toepassing van artikel 42quater, § 1, 4° van de 

vreemdelingenwet en op grond van de vaststelling dat de verzoekster en de heer P. geen gezamenlijke 

vestiging meer hebben en er evenmin nog een gezinscel bestaat tussen beiden.  

 

Uit de motieven van de eerste bestreden akte blijkt dat de gemachtigde, alvorens verzoeksters 

verblijfsrecht te beëindigen, tevens is nagegaan of de verzoekster in aanmerking kwam voor één van de 

uitzonderingsgevallen voorzien in artikel 42quater, § 4 van de vreemdelingenwet. De gemachtigde heeft 

hieromtrent het volgende vastgesteld:  

 

“Wat betreft de uitzonderingsgronden zoals voorzien overeenkomstig artikel 42quater, §4,1°, 2°, 3°, 4° 

waardoor betrokkene het verblijfsrecht zou kunnen behouden, dient te worden vastgesteld dat 

betrokkene niet aan de voorwaarden voldoet uit het tweede lid, namelijk niet aantoont werknemer of 
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zelfstandige te zijn in België of voor zichzelf en haar familieleden over voldoende bestaansmiddelen 

beschikt om te kunnen voorkomen ten laste te vallen van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk. 

Integendeel uit de brief van het OCMW Peer dd. 22.03.2016 blijkt dat betrokkene voor de maanden 

februari - maart 2016 het voordeel van het leefloon heeft genoten. Uit verder onderzoek is gebleken dat 

betrokkene momenteel niet tewerkgesteld is (uittreksel DOLSIS).”. Deze vaststellingen vinden steun in 

de stukken van het administratief dossier en worden door de verzoekster ook niet betwist.  

 

Waar de verzoekster aan de hand van een aantal bijkomende stukken en verklaringen stelt dat ten 

onrechte werd geoordeeld dat zij niet aan de uitzonderingssituatie om het verblijfsrecht te behouden 

beantwoordt daar zij en haar dochter het slachtoffer zijn geweest van intrafamiliaal geweld door de heer 

P., wijst de Raad er op dat uit de bewoordingen van artikel 42quater, § 4 van de vreemdelingenwet 

duidelijk blijkt dat het voor het behoud van het verblijfsrecht niet volstaat dat de partner-derdelander  

aantoont slachtoffer te zijn van intrafamiliaal geweld (cf. artikel 42quater, § 4, eerste lid, 4° van de 

vreemdelingenwet), maar dat deze uitzonderingssituatie enkel van toepassing is “voor zover 

betrokkenen (tevens) aantonen werknemer of zelfstandige te zijn in België, of voor zichzelf en hun 

familieleden te beschikken over voldoende bestaansmiddelen, bedoeld in artikel 40, § 4, tweede lid, om 

te voorkomen dat zij tijdens hun verblijf ten laste vallen van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk en 

beschikken over een ziektekostenverzekering die alle risico's in België dekt, of lid zijn van een in het Rijk 

gevormde familie van een persoon die aan deze voorwaarden voldoet” (cf. artikel 42quater, § 4, tweede 

lid).  De hierboven weergegeven en niet-betwiste vaststelling dat de verzoekster niet werkt en dat zij in 

tegendeel een leefloon heeft genoten, volstaat dan ook om naar recht en rede te oordelen dat de 

verzoekster niet aan de uitzonderingsgronden van artikel 42quater, § 4, eerste lid, 1°, 2°, 3° én 4° van 

de vreemdelingenwet voldoet. De gemachtigde diende in deze omstandigheden niet verder te motiveren 

aangaande de eventualiteit dat de verzoekster en haar kind slachtoffer waren van intrafamiliaal geweld 

en hij diende hieromtrent ook geen verder onderzocht te verrichten nu hoe dan ook niet was voldaan 

aan de cumulatieve voorwaarde zoals bepaald in artikel 42quater, § 4, tweede lid van de 

vreemdelingenwet.  

 

De verzoekster betwist dat zij geen gezinscel meer vormt met de heer P. en zij poogt aan de hand van 

een aantal bijkomende stukken en verklaringen aan te tonen dat de relatie met de heer P. nooit definitief 

werd stopgezet. Zij meent dat de verweerder de verkeerde conclusies heeft getrokken uit de 

verklaringen die zij op 2 maart 2016 heeft afgelegd bij de Politie. Deze verklaringen moeten volgens 

haar gezien worden in het kader van een onderzoek naar drugsfeiten en niet in het kader van een 

onderzoek naar het al dan niet bestaan van een relatie tussen betrokkenen. De verklaringen zouden te 

wijten zijn aan haar mentale toestand op dat moment. De verzoekster erkent dat er relationele 

problemen waren, doch het zou slechts gaan om een kortstondige feitelijke scheiding en de relatie zou 

intussen zijn hersteld.  

 

Dienaangaande dient vooreerst te worden benadrukt dat de Raad te dezen slechts optreedt als 

annulatierechter. De Raad oefent ter zake dan ook slechts marginale toetsingsbevoegdheid uit en is niet 

bevoegd zijn beoordeling van de feiten in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. 

De Raad kan hierop evenmin acht slaan, aangezien hij de regelmatigheid van een bestuurshandeling 

dient te beoordelen in functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn 

beslissing kon beschikken om deze beslissing te nemen (RvS 2 juli 2008, nr. 2.982 (c)). In de mate dat 

de verzoekster erop aanstuurt dat de Raad, aan de hand van de thans voor het eerst bij het 

verzoekschrift gevoegde stukken en de bijbehorende uiteenzettingen in het eerste middel, zich in de 

plaats van de verweerder uitspreekt over de vraag of zij met de heer P. op het ogenblik van de 

bestreden beslissing dan wel op het ogenblik van het instellen van de vordering een gezinscel vormde, 

is het middel dan ook niet dienstig. De Raad is enkel bevoegd om na te gaan i) of de vaststelling van de 

verweerder dat er geen gezinscel voorligt niet kennelijk onredelijk is gelet op de motieven van de eerste 

bestreden beslissing en ii) of er in het administratief dossier geen stukken aanwezig zijn die met deze 

vaststelling onverenigbaar zijn.  

 

De bestreden beëindigingsbeslissing berust in de eerste plaats op de volgende feitelijke en juridische 

motieven: 

 

“Artikel 42quater §1, 4° van de wet van 15.12.1980: 

Het geregistreerd partnerschap dat aangegaan werd, zoals bedoeld in artikel 40bis, §2, eerste lid, 2° 

(verklaring wettelijke samewoonst), wordt beëindigd of er is geen gezamelijke vestiging meer. 
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Uit de gegevens van het Rijksregister blijkt dat betrokkene sinds 29.02.2016 op een ander adres woont 

dan haar (ex) partner. Alsook staan beiden als alleenstaande vermeld in het rijksregister. De heer P. 

verblijft momenteel in Duitsland. 

 

Betrokkene verklaart in PV (met nr. TG.60.L7.000878/2016) het volgende: 

“… I was only there for cleaning the house. Nothing more. We are not a couple….” 

“… I know Rudi as a good manipulator. He scares me. Currently, me and my dauther live at the adress 

(…), with a friend..” 

 

Uit deze gegevens blijkt dat er geen gezamelijke vestiging meer is noch een gezinscel. 

 

Overeenkomstig artikel 42quater, §1, 4° van de wet van 15.12.1980 kan daarom het verblijfsrecht van 

betrokkene beëindigd worden.” 

 

Aldus blijkt dat de beoordeling dat er geen sprake meer is van een gezamenlijke vestiging noch van een 

gezinscel, berust op verschillende feitelijke vaststellingen. Het gaat met name om de vaststelling dat de 

verzoekster sinds 29 februari 2016 op een ander adres woont dan haar (ex) partner, de vaststelling dat 

beiden als alleenstaande worden vermeld in het rijksregister, de vaststelling dat de heer P. momenteel 

in Duitsland woont en de vaststelling dat de verzoekster ten overstaan van de politie onder meer 

verklaarde dat zij en de heer P. geen koppel zijn, dat zij enkel goed was om het huis te poetsen en dat 

zij met haar dochter op een ander adres, bij een vriend, verblijft. Aangezien het geheel van deze 

verschillende vaststellingen het oordeel dat er geen gezinscel is ondersteunt, dienen deze vaststellingen 

ook samen in rekening te worden genomen bij de wettigheidstoetsing van de eerste bestreden 

beslissing. 

 

In die optiek dient er op te worden gewezen dat noch uit verzoeksters uiteenzettingen noch uit de bij het 

verzoekschrift gevoegde stukken kan blijken dat er enige betwisting bestaat over de vaststellingen dat 

de verzoekster sinds 29 februari 2016 op een ander adres woont dan de heer P., dat beiden als 

alleenstaande worden vermeld in het rijksregister en dat de heer P. op het ogenblik van de eerste 

bestreden beslissing in Duitsland woonde. De verzoekster poogt enkel haar verklaringen ten overstaan 

van de politie in een ander daglicht te plaatsen, doch ook hier dient vooreerst te worden vastgesteld dat 

de verzoekster geenszins de door haar afgelegde verklaringen betwist. Deze verklaringen vinden ook 

steun in het administratief dossier. Met name blijkt hieruit dat de verzoekster op 2 maart 2016 bij de 

politie de verklaringen heeft afgelegd zoals weergegeven in de eerste bestreden beslissing (zie proces-

verbaal d.d. 2 maart 2016). Het gegeven dat deze werden afgelegd in het kader van een (strafrechtelijk) 

onderzoek dat op zich niets te maken had met de relatie van betrokkenen doet in casu niet ter zake. 

Overigens dient te worden opgemerkt dat de uitnodigingsbrief van de recherche van 22 februari 2016 

duidelijk vermeldt dat de verzoekster zou worden gehoord in de hoedanigheid van getuige over 

druggerelateerde feiten. Ook uit het proces-verbaal zelve, waarvan een kopie zich in het administratief 

dossier bevindt, blijkt dat de verzoekster voorafgaand aan haar verklaringen omtrent de heer P. 

uitdrukkelijk verklaarde ervan te zijn geïnformeerd dat zij gehoord werd als getuige. Waar de 

verzoekster vervolgens verklaart dat zij geen koppel was met de heer P., kan dus enkel worden 

vastgesteld dat het om vrijwillige verklaringen gaat, zodat niet kan worden ingezien waarom de 

verweerder zich hierop niet zou kunnen steunen bij zijn beoordeling dat er geen sprake is van een 

gezinscel tussen de verzoekster en de heer P.  Bovendien kan niet worden bijgetreden dat de 

verweerder deze duidelijke verklaring uit zijn context zou hebben gerukt. Immers verliest de verzoekster 

uit het oog dat haar verklaringen ten overstaan van de politie werden aangevuld met – onder meer - de 

vaststelling dat  de verzoekster sinds 29 februari 2016 op een ander adres woont en de vaststelling dat 

de heer P. in Duitsland verblijft, om op grond van het geheel van deze vaststellingen te oordelen dat er 

geen sprake meer is van een gezamenlijke vestiging noch van een gezinscel met de heer P. De 

verschillende  vaststellingen zoals weergegeven in de eerste bestreden beslissing en die steun vinden 

in de stukken van het administratief dossier, zijn van aard om elkaar te ondersteunen. Het komt de Raad 

dan ook niet kennelijk onredelijk voor dat de verweerder, gelet op de gegevens waarover hij beschikte, 

heeft geoordeeld dat er geen sprake meer was van een gezinscel of van een gezamenlijke vestiging 

met de heer P.    

 

Waar de verzoekster aan de hand van de bij het verzoekschrift gevoegde stukken argumenteert dat de 

gezinscel ondanks de feitelijke scheiding niet werd verbroken, poogt zij in wezen een feitelijke 

herbeoordeling van de zaak te verkrijgen. De Raad wijst er derhalve nogmaals op dat hij, in het 

voorliggend geschil, overeenkomstig artikel 39/2 van de vreemdelingenwet optreedt als annulatierechter 

zodat er geen rekening kan worden gehouden met verklaringen en documenten die slechts naderhand 
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bij het verzoekschrift worden neergelegd. De Raad dient immers de regelmatigheid van een 

bestuurshandeling te beoordelen in functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het 

nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze beslissing te nemen (RvS 23 september 2002, nr. 

110.548; RvS 26 februari 2009, nr. 4.069 (c)). De Raad zou zijn bevoegdheid overschrijden door bij zijn 

wettigheidstoetsing rekening te houden met gegevens die dateren van na de bestreden 

verblijfsweigering (RvS 18 juni 2009, nr. 194.395).  

 

Wat de bij het verzoekschrift gevoegde stukken 5, 6, 11, 12, 13, 14 en 15 betreft, stelt de Raad vast dat 

deze gelet op de inhoud ervan dateren van mei 2017, dit is dus na het treffen van de thans bestreden 

beslissingen. De verzoekster kan zich dan ook niet dienstig op deze stukken beroepen.  

 

Wat de stukken 8 en 9 betreft, dit zijn kopieën van e-mails tussen de verzoekster en de heer P., stelt de 

Raad vast dat het gaat om twee e-mails van 20 maart 2016 en twee e-mails van 6 april 2016. Uit de 

stukken van het administratief dossier blijkt echter dat de verzoekster deze e-mailberichten geenszins 

op een nuttig tijdstip, dit is voorafgaand aan de beslissing tot verblijfsbeëindiging, ter beoordeling heeft 

voorgelegd aan de diensten van de verweerder. Nochtans blijkt uit de voorliggende gegevens dat de 

verzoekster op 18 maart 2016 kennis nam van de uitdrukkelijke uitnodiging van de diensten van de 

verweerder om binnen de dertig dagen aan het gemeentebestuur alle documenten over te maken die 

nuttig kunnen zijn voor het dossier omtrent de eventuele intrekking van het verblijfsrecht. Er moet dan 

ook op worden gewezen dat in deze omstandigheden de zorgvuldigheidsverplichting die rust op de 

bestuursoverheid evenzeer geldt ten aanzien van de rechtsonderhorige of, in het kader van een 

wederkerig bestuursrecht, de burger. Nu aan de verzoekster uitdrukkelijk werd gevraagd om haar 

elementen tegen de voorgenomen verblijfsbeëindiging naar voor te brengen, kwam het haar dus toe om   

de nodige documenten aan te brengen opdat de verweerder met de volledige kennis van zaken zijn 

beslissing kan nemen. De verplichting die in casu rust op de vreemdeling, kadert bijgevolg in de 

wederkerige zorgvuldigheidsverplichting. Aangezien de desbetreffende e-mails van 20 maart en 6 april 

2016 dateren van de periode van één maand na de kennisname van de uitdrukkelijke vraag om nuttige 

documenten, kan de Raad enkel vaststellen dat de verzoekster het blijkbaar zelf niet nuttig heeft geacht 

om deze e-mailberichten over te maken zodat zij er zich thans ook niet dienstig op kan beroepen en zij 

de verweerder ook geen onzorgvuldige feitenvinding in dit kader kan verwijten. Voor zover de 

verzoekster betoogt dat de verweerder meer informatie had moeten inwinnen en bijkomende 

onderzoeksdaden had moeten verrichten alvorens de beslissing te nemen om het verblijf te beëindigen, 

stelt de Raad dan ook vast dat de verzoekster wel degelijk de kans heeft gekregen haar toestand toe te 

lichten. Het feit dat de verzoekster toen niet alle nuttige elementen heeft overgemaakt, kan niet op de 

verweerder worden afgewenteld.  

 

De verzoekster verwijt de verweerder tot slot tevens dat hij de bestreden beëindigingsbeslissing heeft 

getroffen daags voordat zij een ononderbroken verblijf van vijf jaar kon doen gelden. Zij stelt dat de 

verweerder nochtans reeds sinds maart 2016 op de hoogte was van de feitelijke scheiding, terwijl hij in 

de daaropvolgende maanden en weken heeft nagelaten een grondiger onderzoek te voeren van de 

feitelijkheden die zich in werkelijkheid hebben afgespeeld.  

 

Dienaangaande wijst de Raad er vooreerst op dat uit de stukken van het  administratief dossier blijkt dat 

de verweerder de verzoekster wel degelijk uitdrukkelijk heeft verzocht om alle nuttige documenten over 

te maken inzake haar dossier. Hierbij werd ook uitdrukkelijk gemeld dat eventueel zou worden 

overgegaan tot de intrekking van het verblijfsrecht. Tevens werd de verzoekster uitgenodigd om stukken 

voor te leggen waaruit zou kunnen blijken dat zij aan één van de uitzonderingssituaties van artikel 

42quater, § 4 van de vreemdelingenwet voldeed. De verzoekster nam van deze vragen kennis op 18 

maart 2016 en heeft vervolgens een aantal documenten overgemaakt. Uit de motieven van de eerste 

bestreden beslissing blijkt dat deze stukken in rekening werden genomen. Verder blijkt dat de 

verweerder ook nader onderzoek heeft verricht, waarbij hij heeft vastgesteld dat de heer P. op het 

moment van de bestreden beslissingen in Duitsland verbleef, dat de verzoekster aan de politiediensten 

heeft verklaard geen koppel te vormen met de heer P. en dat zij sinds 29 februari 2016 (tot op het 

moment van de bestreden beslissingen) op een ander adres woont. Deze vaststellingen worden door de 

verzoekster niet concreet weerlegd en zoals supra reeds werd besproken, kunnen zij de beëindiging van 

het verblijfsrecht op grond van artikel 42quater, § 1, 4° van de vreemdelingenwet schragen.  

Verzoeksters kritiek dat de bestreden beëindigingsbeslissing werd getroffen daags voordat zij een 

ononderbroken verblijf zou hebben gehad van vijf jaar, wijst op zich niet op een onzorgvuldige 

voorbereiding van de genomen beslissing. Evenmin wordt hiermee aangetoond dat de verweerder in 

casu de vervaltermijn van vijf jaar zoals voorzien in artikel 42quater, § 1 van de vreemdelingenwet niet 

zou hebben gerespecteerd. Waar de verzoekster poneert dat de motieven van de bestreden beslissing 
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in strijd zijn met de realiteit, merkt de Raad op dat zij nalaat concreet toe te lichten in welke mate de 

vaststellingen van de verweerder de stukken van het administratief dossier zouden miskennen. Voor 

zover de verzoekster met haar kritiek nogmaals poogt te bekomen dat de Raad zich over de feiten 

uitspreekt en haar situatie zou herbeoordelen, kan enkel worden herhaald dat de Raad hiertoe niet 

bevoegd is.  

 

Uit het voorgaande blijkt dat de verzoekster niet aannemelijk maakt dat de gemachtigde op basis van 

een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot de bestreden beslissing is gekomen. 

De schending van de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel of van het 

redelijkheidsbeginsel, wordt niet aangetoond. Evenmin toont de verzoekster een schending van artikel 

42quater van de vreemdelingenwet aan.  

 

4.1.4. Luidens artikel 39/78 iuncto artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4° van de vreemdelingenwet moet het 

verzoekschrift op straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter 

ondersteuning van het beroep worden ingeroepen”. Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet 

worden begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze 

waarop die rechtsregel door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden (RvS 17 december 2004, 

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

 

Waar de verzoekster in de aanhef van het middel de schending aanvoert van “de algemene beginselen 

van behoorlijk bestuur”, dient er op te worden gewezen dat het bestuursrecht diverse en specifieke 

beginselen van behoorlijk bestuur. In de mate dat de verzoekster zich in het algemeen beroept op een 

schending van “de algemene beginselen van behoorlijk bestuur” en zij nalaat te verduidelijken welk 

specifiek beginsel van behoorlijk bestuur zij geschonden acht, is het middel onontvankelijk.  

 

4.1.5. Het eerste middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond. 

 

4.2. In een tweede middel voert de verzoekster de schending aan van artikel 17 van de richtlijn 

2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging (hierna: de 

Richtlijn 2003/86/EG), van de artikelen 28 iuncto 15 en 31 van de richtlijn 2004/38/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het 

grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden (hierna: de 

Burgerschapsrichtlijn) en van artikel 8 van het EVRM. 

 

De verzoekster zet het volgende uiteen: 

 

“Verzoekster verwijst voor wat betreft de verdere uitwerking van deze middelen integraal naar punt 3 en 

punt 4 en vraagt dat er met deze argumenten eveneens rekening wordt gehouden bij de vernietiging van 

de bestreden beslissing (houdende weigering van verblijf van meer dan drie maanden dd. 18/04/2017).” 

 

De Raad merkt dienaangaande op dat uit de uiteenzetting van het derde en het vierde middel blijkt dat 

deze middelen exclusief zijn gericht tegen de beslissing van 18 april 2017 houdende bevel om het 

grondgebied te verlaten en de beslissing van diezelfde datum tot terugbrenging. Deze beslissingen 

betreffen dus verwijderingsmaatregelen, die van de beslissing tot beëindiging van het recht op verblijf 

van meer dan drie maanden dienen te worden onderscheiden. De verzoekster kan er dan ook niet mee 

volstaan louter te verwijzen naar de kritiek die gericht is tegen de voormelde verwijderingsmaatregelen 

om de nietigverklaring te bekomen van de bestreden beëindigingsbeslissing. De verzoekster laat 

overigens na om te verduidelijken op welke wijze de beslissing tot beëindiging van het recht op verblijf 

van meer dan drie maanden de in de aanhef van het tweede middel genoemde bepalingen zou 

schenden (cf. artikel 39/78 iuncto artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4° van de vreemdelingenwet). 

 

Louter ten overvloede merkt de Raad op dat noch de Burgerschapsrichtlijn noch de Richtlijn 2003/86/EG 

in casu van toepassing zijn. De verzoekster genoot immers een verblijfsrecht in haar hoedanigheid van 

partner in een wettelijke samenwoning met een Belg die bij de erkenning van het verblijfsrecht van zijn 

partner geenszins gebruik maakte van zijn recht op vrij verkeer.  

 

Bijgevolg is het tweede middel niet ontvankelijk.  

 

4.3. In het derde middel voert de verzoekster de schending aan van artikel 17 van Richtlijn 2003/86/EG, 

van  de artikelen 28 iuncto 15 en 31 van de Burgerschapsrichtlijn, van het hoorrecht, van artikel 41 van 

het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (hierna: het Handvest), van de artikelen 62 
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en 74/13 van de vreemdelingenwet, en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991. Uit het 

betoog van de verzoekster blijkt verder dat zij tevens een schending beoogt aan te voeren van de 

zorgvuldigheidsplicht. 

 

Het derde middel wordt als volgt toegelicht:  

 

“M.b.t. het Bevel om het grondgebied te verlaten dd. 18/04/2017: 

 

(…) 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerende motief aangeven op grond waarvan zij is 

genomen. 

 

In casu meent verzoekster dat in de bestreden beslissing niet correct werd gemotiveerd omtrent het 

bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

In de bestreden beslissing wordt toepassing gemaakt van artikel 7,1,2° van de Vw. : legaal verblijf is 

verstreken. 

 

Uit lezing van het bestreden bevel dd. 18 april 2017 blijkt dat geen afdoende (& ernstige) motivering 

werd gegeven waarom verweerder heeft gekozen om bij de weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden een bevel om het grondgebied te verlaten te incorporeren. 

 

De bestreden beslissing stelt verzoekster niet in staat na te gaan op basis van welke overwegingen 

verweerder heeft beslist aan verzoekster een bevel om het grondgebied te verlaten te betekenen. 

 

Daar waar verweerder zich in het bestreden Bevel beperkt met te stellen : 

“Aan betrokkene wordt het bevel gegeven het grondgebied van het Rijk te verlaten (ten vroegste 

uitvoerbaar op 1 juli 2017). 

 Wettelijke basis : artikel 7,§1, 2° van de wet van 15.12.1980 : legaal verblijf in België is verstreken.” 

 

wenst verzoekster op te werpen dat uit de motivering in de bestreden beslissing geenszins automatisch 

kan worden afgeleid dat verzoekster zich in een illegale verblijfssituatie zou bevinden, waardoor er in 

hoofde van de verwerende partij een gebonden bevoegdheid zou bestaan om aan verzoekster een 

Bevel af te leveren. 

 

In tegenstelling tot wat de verwerende partij lijkt te insinueren, vloeit verzoeksters eventuele illegale 

verblijfssituatie niet impliciet voort uit de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden. 

 

De bestreden beslissing houdt een schending van de uitdrukkelijke motiveringsplicht. 

 

* Verzoekster verblijft met haar dochter V. in België sinds 2011 en vormt er, los van de periode van 

feitelijke scheiding met P. in 2016 wegens relationele moeilijkheden, op heden een gezin met haar 

partner P., van Belgische nationaliteit. 

 

V. gaat sedert het schooljaar 2011 tot op heden regelmatig naar school. 

 

Het is totaal onredelijk dat verweerder een Bevel om het grondgebied te verlaten – (Bijlage 21) laat 

afleveren. 

 

De door verweerder aangehaalde argumenten om aan verzoekster en haar dochter V. een Bevel af te 

leveren, houden een schending in van de motiveringsverplichting. 

 

Zoals voormeld is de bestreden beslissing als volgt gemotiveerd : 

 

“Wettelijke basis artikel 7,1,2° van de wet van 15.12.1980 : legaal verblijf in België is verstreken.” 

 

In casu werd aan verzoekster een bevel om het grondgebied te verlaten opgelegd, in toepassing van 

artikel 7 Vw. 
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Deze bepaling vormt een gedeeltelijke omzetting van artikel 6 van de richtlijn 2008/115/EG. 

 

In de motivering van het Bevel om het grondgebied te verlaten dd. 18 april 2017 heeft verweerder met 

geen woord gerept over de lange verblijfsduur van verzoekster in België (sinds 2011 tot op heden) ; 

noch over het schoollopen van verzoeksters dochter V. (sinds het schooljaar 2011 tot op heden) ; noch 

over verzoeksters gezondheidstoestand (Stuk 15) en evenmin over het feit dat verzoekster terug deel 

uitmaakt van het gezin van P. R. ; wat een schending van de motiveringsverplichting inhoudt. 

 

Het is duidelijk dat verweerder niet op een zorgvuldige manier tewerk is gegaan. 

 

Het loutere gegeven dat verweerder bij de motivering van het Bevel om het grondgebied te verlaten dd. 

18 april 2017 een verwijzing maakt naar het feit dat verzoeksters legaal verblijf in België zou zijn 

verstreken, zonder met één woord te spreken over verzoeksters jarenlang verblijf in België , over haar 

gezondheidstoestand , over haar gezinssituatie en over het schoollopen van haar dochter V., kan 

onmogelijk als een afdoende motivering worden aanzien voor het door verweerder uitgevaardigde Bevel 

dd. 18 april 2017. 

 

Voorafgaandelijk aan het Bevel dd. 18 april 2017 werd verzoekster niet uitgenodigd door verweerder om 

naar het Gemeentehuis te gaan om daar toelichting te kunnen geven over haar levensomstandigheden 

in België de voorbije zes jaren en over haar actuele gezinstoestand met P. R. 

 

Indien verzoekster dienaangaande zou zijn gehoord geweest door hetzij de Politie hetzij het 

Gemeentehuis, dan had zij meer details kunnen aanvoeren over haar langdurig verblijf in België, over 

het feit dat haar dochter sinds 2011 naar school gaat in België, over de redenen van haar relationele 

moeilijkheden met P. in 2016 en tenslotte ook over haar actuele gezinssituatie. 

 

Het hoorrecht zoals gewaarborgd door artikel 41 van het Handvest is in casu van toepassing. 

 

Indien verzoekster de gelegenheid had gekregen om meer toelichting te verschaffen inzake haar 

langdurig verblijf in België en met het feit dat zij actueel terug een gezin vormt met P. R. , dan had 

verweerder hiermee krachtens artikel 74/13 Vw. rekening kunnen en moeten houden. 

 

In artikel 74/13 Vw. is uitdrukkelijk voorzien dat bij het nemen van een beslissing tot verwijdering de 

minister of zijn gemachtigde rekening houdt met het hoger belang van het kind, het gezins- en 

familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van het derde land - iets wat in 

casu ten onrechte niet is gebeurd. 

 

Voormelde bepaling vormt de omzetting van artikel 5 van richtlijn 2008/115/EG en maakt een individueel 

onderzoek noodzakelijk. 

 

Opdat de verplichting tot het voeren van een individueel onderzoek in het kader van artikel 74/13 Vw., 

als omzetting van artikel 5 van richtlijn 2008/115/EG, een nuttig effect kent, diende verzoekster in staat 

te worden gesteld naar behoren en daadwerkelijk haar standpunt kenbaar te maken. 

 

Het niet horen van verzoekster leidt er in casu daadwerkelijk toe dat aan verzoekster de mogelijkheid 

wordt ontnomen om zich zodanig te verweren dat deze besluitvorming inzake het afleveren van een 

Bevel om het grondgebied te verlaten een andere afloop had kunnen hebben. 

 

Verzoekster verwijst naar het arrest van 11 december 2014 (Hof van Justitie, C- 249/13 van 11 

december 2014) waarin het Hof van Justitie heeft benadrukt dat een onwettig verblijvende derdelander 

het recht heeft om gehoord te worden vooraleer een EU-lidstaat een terugkeerbesluit aflevert. 

 

Het Hof verduidelijkt ook de draagwijdte van dit hoorrecht. 

 

Het Hof deed uitspraak na een prejudiciële vraag van een Franse rechtbank. 

 

Het Hof heeft aangaande het hoorrecht het volgende weerhouden : 

 

volgens het Hof , tijdens een gehoor zijn standpunt kunnen weergeven over: 

o de wettigheid van zijn verblijf, 
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o de eventuele toepassing van de uitzonderingen op het uitvaardigen van een terugkeerbesluit, 

o en de modaliteiten van zijn terugkeer (vrijwillige of gedwongen terugkeer en de periode voor vrijwillige 

terugkeer). 

 

an zijn 

informatie, tenzij als betrokkene daarop alleen kan antwoorden door zelf naspeuringen te doen of eigen 

bewijzen te verzamelen. In ieder geval moet de betrokkene de kans krijgen om gehoord te worden over 

bovenstaande elementen. 

 het recht zich (op eigen kosten) te laten bijstaan door een advocaat tijdens het 

gehoor dat voorafgaat aan de uitvaardiging van een terugkeerbesluit, maar dat mag de terugkeer niet 

ondermijnen. 

moet voldoende gehoord kunnen 

worden over de wettigheid van zijn verblijf en zijn persoonlijke situatie. 

 

Hoorrecht in het algemeen 

Het Hof van Justitie stelt dat het recht om in elke procedure gehoord te worden, volgt uit: 

 

 de eerbiediging van de rechten van de verdediging is een fundamenteel 

principe van het EU-recht, waarvan het recht om in elke procedure te worden gehoord integraal deel 

uitmaakt (Kamino International Logistics C-129/13, Mukarubega C-166/13). 

 

47 en 48 van het Handvest van de grondrechten van de EU: de EU-lidstaten moeten de 

rechten van verdediging en het recht op een eerlijk proces in het kader van een gerechtelijke procedure 

respecteren. 

 

anties van de EU moeten het recht op behoorlijk 

bestuur waarborgen, waaronder het recht te worden gehoord voordat een individuele maatregel wordt 

genomen die nadelig is voor de betrokkene. 

 

Volgens het Hof heeft het hoorrecht tot doel: 

 

staat te stellen zijn standpunt en opmerkingen kenbaar te maken in het kader van 

een administratieve procedure en voordat een besluit genomen wordt dat zijn belangen op nadelige 

wijze kan beïnvloeden (M. C-277/11, Mukarubega C-166/13), eventuele vergissingen te corrigeren of 

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

genomen wordt of dat in een bepaalde zin besloten wordt. 

 

(Sopropé C-349/07, Mukarubega C-166/13) en kennis te nemen van de opmerkingen van de betrokkene 

door alle relevante gegevens van het geval zorgvuldig te onderzoeken en het besluit omstandig te 

motiveren (Technische Universität C-269/90, Sopropé C-349/07). 

 

Het Hof stelt dat het hoorrecht gerespecteerd moet worden, ook al voorziet de toepasselijke wetgeving 

er niet uitdrukkelijk in (Sopropé C-349/07, M. C-277/11, G. en R. C-383/13). 

 

De EU-lidstaten moeten de rechten van verdediging respecteren wanneer zij maatregelen nemen die 

binnen de werkingssfeer van het EU-recht vallen (G. en R. C- 383/13). 

 

Waarborgen rechten van verdediging in Terugkeerrichtlijn 

De EU-lidstaten moeten een terugkeerbesluit uitvaardigen zodra is vastgesteld dat het verblijf onwettig 

is, tenzij een uitzondering van toepassing is (artikel 6 Terugkeerrichtlijn). 

 

Ze moeten bij het uitvaardigen van een terugkeerbesluit rekening houden met het belang van het kind, 

het familie- en gezinsleven en de gezondheidstoestand van de betrokken derdelander en het non-

refoulementbeginsel eerbiedigen (artikel 5 Terugkeerrichtlijn). 

 

Draagwijdte van het hoorrecht bij terugkeerbesluit 

De Terugkeerrichtlijn specifieert niets over het hoorrecht bij een terugkeerbesluit. 

Het Hof van Justitie benadrukt dat het hoorrecht ook geldt bij een terugkeerbesluit. 

 

Het Hof verduidelijkt wat dit recht om gehoord te worden inhoudt bij een terugkeerbesluit: 
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De wijze waarop een onwettig verblijvende derdelander zijn recht om te worden gehoord moet kunnen 

uitoefenen voordat een terugkeerbesluit wordt uitgevaardigd, moet worden beoordeeld in het licht van 

het doel van de Terugkeerrichtlijn, namelijk de doeltreffende terugkeer van onwettig verblijvende 

derdelanders naar hun herkomstland (Achughbabian C-329/11). 

 

Het recht om gehoord te worden voordat een terugkeerbesluit wordt uitgevaardigd moet de overheid in 

staat stellen alle gegevens te verzamelen om met volledige kennis van zaken tot een beslissing te 

komen en deze beslissing afdoende te motiveren. 

 

Verweerder is uitermate onzorgvuldig te werk gegaan. 

 

* Evenredigheidstoets : 

 

Artikel 17 Gezinsherenigingsrichtlijn, dat van toepassing is op derdelands gezinsherenigers en hun 

familieleden, verplicht lidstaten om, in geval van afwijzing van een verzoek, intrekking of niet-verlenging 

van een verblijfstitel , alsmede in geval van een verwijderingsmaatregel tegen de gezinshereniger of 

leden van zijn gezin terdege rekening te houden met de aard en de hechtheid van de gezinsband van 

de betrokken persoon en met de duur van zijn verblijf in de lidstaat, alsmede met het bestaan van 

familiebanden of culturele of sociale banden met zijn land van herkomst. 

 

Artikel 28 iuncto 15 en 31 Burgerschapsrichtlijn verplicht lidstaten om bij elk besluit ter beperking van het 

vrij verkeer van Unieburgers of hun familieleden de duur van het verblijf van de betrokkene op zijn 

grondgebied, diens leeftijd, gezindheidstoestand, gezins- en economische situatie, sociale en culturele 

integratie in het gastland en de mate waarin hij bindingen heeft met zijn land van oorsprong, in 

overweging te nemen. 

 

De Europeesrechtelijke bepalingen verplichten verweerder om bij elke weigering of intrekking van een 

verblijfsrecht een voorafgaande evenredigheidstoets uit te oefenen. 

 

In casu heeft verweerder overduidelijk nagelaten om alle nuttige informatie te verzamelen omtrent 

verzoeksters actuele persoonlijke levenssfeer, haar jarenlang legaal verblijf in België sinds 2011 en haar 

onderlinge gezinsband met R. P. met wie zij intussen terug samenwoont, om vervolgens met kennis van 

zaken een beslissing te kunnen nemen over het verblijfsrecht.” 

 

4.3.1. Waar de verzoekster zich beroept op de schending van artikel 17 van de Richtlijn 2003/86/EG en 

de artikelen 15, 28 en 31 van de Burgerschapsrichtlijn, herhaalt de Raad dat deze bepalingen in casu 

niet van toepassing zijn. De verzoekster genoot immers een verblijfsrecht in haar hoedanigheid van 

partner in een wettelijke samenwoning met een Belg die bij de erkenning van het verblijfsrecht van zijn 

partner geenszins gebruik maakte van zijn recht op vrij verkeer. Verzoeksters situatie valt dan ook niet 

onder het toepassingsgebied van de Richtlijn 2003/86/EG, die de gezinshereniging tussen derdelanders 

betreft, noch van de Burgerschapsrichtlijn, die enkel het recht op binnenkomst en verblijf van 

(familieleden van) Unieburgers die gebruik maken van hun recht van vrij verkeer betreft.  

 

Het middel is op dit punt niet dienstig. 

 

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

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

overwegingen op te nemen die aan de bestreden beslissing ten gronde liggen en dit op afdoende wijze. 

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, met name 

dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. Hetzelfde geldt voor artikel 

62 van de vreemdelingenwet.  

 

De belangrijkste bestaansreden van deze uitdrukkelijk motiveringsplicht 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 de 

juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan binnen de perken 

van de redelijkheid tot haar beslissing is gekomen, opdat de betrokkene met kennis van zaken zou 

kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (cf. RvS 30 

oktober 2014, nr. 228.963; RvS 17 december 2014, nr. 229.582). 
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De verzoekster meent dat in de eerste bestreden akte niet correct werd gemotiveerd omtrent het bevel 

om het grondgebied te verlaten. De bestreden beslissing zou haar niet in staat stellen na te gaan op 

basis van welke overwegingen de verweerder heeft beslist haar een bevel om het grondgebied te 

verlaten te betekenen. De verzoekster betoogt tevens dat haar illegale verblijfssituatie niet impliciet 

voortvloeit uit de beslissing tot weigering (sic) van verblijf van meer dan drie maanden. 

 

De Raad stelt vast dat het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten wel degelijk wordt 

gemotiveerd, zowel in feite als in rechte. De motieven om bij de beëindiging van het recht op verblijf van 

meer dan drie maanden tevens een bevel af te leveren worden bovendien ondersteund door andere 

feitelijke vaststellingen dan de vaststellingen die de loutere beëindigingsbeslissing gronden. In de 

bestreden akte zijn met name de volgende juridische en feitelijke overwegingen opgenomen: “Aan de 

betrokkene wordt het bevel gegeven om het Rijk te verlaten. Wettelijke basis artikel 7,1,2° van de wet 

van 15.12.1980: legaal verblijf in België is verstreken. Hierbij werd wel degelijk rekening gehouden met 

art. 74/13 van de wet van 15.12.1980. het staat het gezin vrij zich elders als gezin te vestigen alwaar zij 

legaal kunnen binnenkomen en verblijven. Dit hoeft niet noodzakelijk afbreuk te doen aan hun 

gezinsleven en/of het belang van het kind te schenden. Van medische problemen is hier geen sprake. 

Zoals eerder aangehaald spreekt de gezinssituatie voor zich, betrokkene vormt geen gezinscel meer 

met de heer P.”. 

 

De bewering van de verzoekster dat de gemachtigde zich met betrekking tot het bestreden bevel 

beperkt tot de loutere vermelding van de wettelijke basis (artikel 7, eerste lid, 2° van de 

vreemdelingenwet) en de vaststelling dat het legaal verblijf is verstreken, mist dan ook feitelijke 

grondslag.  

 

De in de eerste bestreden akte opgenomen motivering laat de verzoekster onmiskenbaar toe na te gaan 

of de verweerder ter zake is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of hij die correct heeft 

beoordeeld en of hij op grond daarvan binnen de perken van de redelijkheid tot zijn beslissing is 

gekomen. Uit voorgaande motieven blijkt zodoende dat aan de vereiste van de formele motiveringsplicht 

werd voldaan. De verzoekster maakt op geen enkele wijze concreet aannemelijk dat de geboden 

motieven niet afdoende zouden zijn in het licht van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en 

artikel 62 van de vreemdelingenwet. In tegenstelling tot hetgeen de verzoekster lijkt voor te houden, 

houdt de uitdrukkelijke motiveringsplicht niet in dat de verweerder in de akte zelve moet motiveren 

waarom hij in het voorliggende geval niet afziet van het treffen van een bevel om het grondgebied te 

verlaten. Bovendien dient te worden opgemerkt dat de verzoekster niet concreet weerlegt dat zij, gelet 

op de beëindiging van haar recht op verblijf van meer dan drie maanden, niet langer een regelmatig 

verblijf heeft in België. Bijgevolg brengt de toepassing van artikel 7, eerste lid, 2° van de 

vreemdelingenwet in casu met zich mee dat de verweerder in principe (tenzij er hogere rechtsnormen 

zijn die dit verhinderen), verplicht is om een bevel om het grondgebied af te geven. De motiveringsplicht 

die ter zake rust op de gemachtigde reikt dan ook niet verder dan een positieve motiveringsplicht. Ook 

uit het bepaalde in artikel 74/13 van de vreemdelingenwet kan niet blijken dat de verweerder in de 

bestreden beslissing uitdrukkelijke motieven dient op te nemen betreffende het hoger belang van het 

kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand. Het volstaat dat de verweerder aangeeft 

welke de juridische grondslag en de feitelijke vaststellingen zijn op grond waarvan hij heeft besloten het 

bevel af te leveren. De gemachtigde dient zodoende niet uitdrukkelijk te motiveren waarom er geen 

aanleiding toe bestaat om per uitzondering, omwille van de bescherming verleend door de hogere 

verdragsrechtelijke bepalingen of omwille van één van de elementen zoals bepaald in artikel 74/13 van 

de vreemdelingenwet, af te zien van de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. Waar de 

verzoekster stelt dat met geen woord wordt gerept omtrent de lange verblijfsduur in België, omtrent het 

schoollopen van haar dochter, omtrent haar gezondheidstoestand en omtrent het feit dat zij terug deel 

uitmaakt van het gezin van de heer P., doet deze kritiek – nog los van de vraag of hij al dan niet feitelijk 

correct is - dan ook geen afbreuk aan de pertinente en draagkrachtige motieven die de beslissing tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten ondersteunen.  

 

Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en van artikel 62 van de 

vreemdelingenwet wordt dan ook niet aangetoond. 

 

4.3.3. Waar de verzoekster argumenteert dat ten onrechte wordt geïnsinueerd dat haar illegale 

verblijfssituatie automatisch voortvloeit uit de beslissing tot weigering (sic) van verblijf van meer dan drie 

maanden, en waar zij betoogt dat het in casu onredelijk is om een bevel om het grondgebied te verlaten 

af te leveren, voert de verzoekster een inhoudelijke kritiek aan op de motieven van de bestreden akte. 
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Deze kritiek betreft niet de formele motiveringsplicht, maar de materiële motiveringsplicht als beginsel 

van behoorlijk bestuur. Het middel wordt dan ook verder vanuit dit oogpunt onderzocht.  

 

De verzoekster voert tevens aan dat de verweerder niet zorgvuldig is tewerk gegaan, zodat zij tevens 

doelt op een schending van de zorgvuldigheidsplicht. In dit kader wijst de verzoekster op het bepaalde 

in artikel 74/13 van de vreemdelingenwet.  

 

Nogmaals dient erop te worden gewezen dat de Raad, zowel bij het beoordelen van de 

zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht, niet optreedt als rechter 

in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de 

overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar gedane feitenvaststelling en of er in het 

dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling onverenigbaar zijn. Verder toetst de 

Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur is uitgegaan van de juiste feitelijke 

gegevens, of het de feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en of het op grond daarvan niet 

onredelijk tot zijn besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

Waar de verzoekster betwist dat haar legaal verblijf in België is verstreken en waar zij stelt dat haar 

illegale verblijfssituatie niet impliciet voortvloeit uit de ‘beslissing tot weigering (sic) van verblijf van meer 

dan drie maanden’, verliest zij uit het oog dat de verweerder in de eerste bestreden akte, voorafgaand 

aan het opleggen van het bevel om het grondgebied te verlaten, op duidelijke wijze besluit tot de 

beëindiging van het verblijf van meer dan drie maanden. De verweerder vermeldt tevens dat de F-kaart 

dient te worden gesupprimeerd. De verzoekster maakt op geen enkele wijze aannemelijk dat zij 

ongeacht de beëindiging van haar recht op verblijf als familielid van een Belg, nog aanspraak zou 

kunnen maken op enig ander verblijfsrecht of enige andere verblijfstitel. Zij toont dan ook niet aan dat de 

vaststelling dat haar regelmatig verblijf in België is verstreken, zou berusten op een foutieve of 

onzorgvuldige feitenvinding.    

 

De Raad stelt verder vast dat, in tegenstelling tot wat de verzoekster betoogt, het bevel om het 

grondgebied te verlaten wel degelijk motieven bevat die betrekking hebben op artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet.  

 

Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

“Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land.” 

 

Uit de motivering van het bevel om het grondgebied te verlaten blijkt duidelijk dat de verweerder 

motiveerde dat “Hierbij wel degelijk rekening (werd) gehouden met art. 74/13 van de wet van 

15.12.1980. het staat het gezin vrij zich elders als gezin te vestigen alwaar zij legaal kunnen 

binnenkomen en verblijven. Dit hoeft niet noodzakelijk afbreuk te doen aan hun gezinsleven en/of het 

belang van het kind te schenden. Van medische problemen is hier geen sprake. Zoals eerder 

aangehaald spreekt de gezinssituatie voor zich, betrokkene vormt geen gezinscel meer met de heer P.”.  

 

Het argument van de verzoekster dat geen rekening werd gehouden met de elementen zoals voorzien 

in artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, mist dan ook feitelijke grondslag. Verder dient te worden 

opgemerkt dat uit artikel 74/13 van de vreemdelingenwet geen verplichting voortvloeit om bij de 

verwijderingsbeslissing rekening te houden met het langdurig verblijf in België of met het schoollopen 

van kinderen. Er moet wel rekening worden gehouden met het hoger belang van het kind en met het 

gezins- en familieleven van de betrokkene, doch uit de supra geciteerde motieven blijkt dat deze 

elementen wel degelijk in rekening werden genomen. De Raad stelt overigens vast dat de bestreden 

akte, in tegenstelling tot wat de verzoekster tracht voor te houden, wel degelijk motieven bevat met 

betrekking tot de verblijfsduur in België, namelijk: “Wanneer we de duur van het verblijf in België van 

betrokkene beoordelen, kunnen we stellen dat dit relatief kort is in vergelijking met de duur van het 

verblijf in haar land van oorsprong/afkomst. Vervolgens kunnen we er ook van uitgaan dat betrokkene 

nog voldoende banden heeft met haar land van herkomst om aldaar een leven verder uit te bouwen. We 

kunnen dus stellen dat er nog voldoende banden zijn met het land van origine.”. 

 

Wat het gezins- of familieleven betreft, dient er op te worden gewezen dat de Raad zich bij zijn 

wettigheidstoezicht dient te plaatsen op de moment van de bestreden beslissing. Zoals ook reeds 

uitvoerig werd toegelicht bij de bespreking van het eerste middel, kan de verzoekster zich niet dienstig 



  

 

 

RvV  X - Pagina 25 

beroepen op stukken of verklaringen die niet voorlagen op het moment van de bestreden beslissingen. 

Waar de verzoekster stelt dat zij op heden terug een gezin vormt met haar Belgische partner, merkt de 

Raad dan ook op dat zij met dergelijk betoog niet weerlegt dat zij op de datum van het bestreden bevel 

geen gezin vormde met de heer P. Uit de motieven van de eerste bestreden akte blijkt verder dat de 

heer P. op dat moment in Duitsland verbleef, en deze vaststelling wordt op geen enkele wijze betwist 

noch weerlegd. De verzoekster is er evenmin in geslaagd om het besluit dat zij geen gezinscel meer 

vormt met haar partner, te ontkrachten. Bijgevolg kon de verweerder op 18 april 2017 op goede gronden 

vaststellen dat de verzoekster geen gezinscel meer vormde met de heer P. Bovendien gaat de 

verzoekster geheel voorbij aan het motief dat het haar vrij staat om zich elders als gezin te vestigen 

alwaar zij legaal kunnen binnenkomen en verblijven zodat het bevel geen afbreuk doet aan haar 

gezinsleven. Deze vaststellingen volstaan in het licht van de in artikel 74/13 van de vreemdelingenwet 

opgenomen verplichting om rekening te houden met het gezins- en familieleven van de betrokkene. 

 

De verzoekster kan evenmin worden gevolgd in haar kritiek dat er geen rekening werd gehouden met 

het schoollopen van haar dochter. Immers bevat de eerste bestreden akte hieromtrent de volgende 

motieven: “het feit dat betrokkene hier naar school gaat vormt geen obstakel om terug te keren naar het 

land van herkomst. Het schooljaar mag weleenswaar wel afgewerkt worden. Aangezien M. V. 

minderjarig is, is het aangewezen dat zij haar moeder volgt en zal een terugkeer naar het land van 

herkomst absoluut niet schadelijk zijn voor betrokkene.” Het blijkt dan ook dat wel degelijk rekening werd 

gehouden met de scholing van verzoeksters dochter, zij wordt immers toegelaten haar schooljaar af te 

ronden alvorens het Rijk te verlaten. Het gegeven dat de voormelde motivering niet nogmaals werd 

herhaald bij de toepassing van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, doet hieraan geen afbreuk. 

Enerzijds dient immers nogmaals te worden benadrukt dat artikel 74/13 van de vreemdelingenwet op 

zich geen uitdrukkelijke motiveringsplicht inhoudt en anderzijds dient te worden opgemerkt dat 

overeenkomst artikel 74/13 van de vreemdelingenwet rekening dient te worden gehouden met het 

“hoger belang van het kind”, belang dat niet noodzakelijk samenvalt met de loutere scholing van de 

minderjarige, maar ook en in de eerste plaats op het onderhouden van een daadwerkelijk gezinsleven 

met de ouder(s). De verzoekster toont met haar betoog op geen enkele wijze aan dat de gemachtigde 

het hoger belang van het kind op kennelijk onredelijke of foutieve wijze zou hebben beoordeeld waar hij 

stelt dat het aangewezen is dat de minderjarige dochter de verzoekster volgt en dat beiden zich elders 

kunnen vestigen als gezin zodat de afgifte van het bevel geen afbreuk doet aan het hoger belang van 

het kind.  

 

Waar de verzoekster wijst op haar gezondheidstoestand, merkt de Raad op dat uit de stukken van het 

administratief dossier blijkt dat zij op 18 maart 2016 kennis nam van de uitdrukkelijke vraag om nuttige 

documenten over te maken aangaande – onder meer – haar gezondheidstoestand. Uit het voorliggende 

dossier blijkt dat de verzoekster, niettegenstaande zij daartoe uitdrukkelijk werd uitgenodigd, 

voorafgaand aan de bestreden beslissingen geen medische documenten heeft overgemaakt. Een 

onzorgvuldig handelen van de verweerder blijkt dan ook niet. Het document waarnaar de verzoekster 

thans verwijst om haar gezondheidstoestand toe te lichten (stuk 15), dat overigens niet medisch van 

aard is, dateert van na de afgifte van het bevel om het grondgebied te verlaten. De verzoekster kan er 

zich dan ook niet dienstig op beroepen in het kader van het voorliggende annulatieberoep.  

 

Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat de verweerder bij de beslissing tot verwijdering wel degelijk 

verzoeksters persoonlijke situatie in rekening heeft genomen in de zin van artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet en dat hij ter zake ook een evenredigheidstoets doorvoerde. De verzoekster toont in 

dit kader geen onzorgvuldige feitenvinding of een motiveringsgebrek aan.  

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht, van de zorgvuldigheidsplicht of van artikel 74/13 van 

de vreemdelingenwet, kan niet worden aangenomen.  

 

4.3.4. De verzoekster voert tot slot nog een schending aan van (het hoorrecht zoals gewaarborgd door) 

artikel 41 van het Handvest.  

 

Allereerst moet worden gesteld dat uit de bewoordingen van artikel 41 van het Handvest volgt dat dit 

artikel niet is gericht tot de lidstaten, maar uitsluitend tot de instellingen, organen en instanties van de 

Unie (cf. HvJ 21 december 2011, C-482/10, punt 28; HvJ 17 juli 2014, C-141/12, punt 67). De 

verzoekster kan zich bijgevolg ten aanzien van de nationale autoriteiten niet op deze bepaling beroepen 

(cf. HvJ 11december 2014, C- 249/13, punt 33).  
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Uit de uiteenzettingen van de verzoekster blijkt evenwel dat zij de schending aanvoert van het hoorrecht 

zoals gewaarborgd door artikel 41 van het Handvest. Dit hoorrecht maakt inderdaad integraal deel uit 

van de eerbiediging van de rechten van de verdediging, dat een algemeen beginsel van het Unierecht is 

(cf. HvJ 5 november 2014, C-166/13, punt 45). De verplichting tot eerbiediging van de rechten van de 

verdediging van de adressaten van besluiten die hun belangen aanmerkelijk raken, rust echter enkel op 

de administratieve overheden van de lidstaten wanneer zij maatregelen nemen die binnen de 

werkingssfeer van het Unierecht vallen (HvJ 10 september 2013, C- 383/13, punt 35). 

 

De Raad stelt echter vast dat het bevel om het grondgebied te verlaten dat vervat zit in de eerste 

bestreden akte (bijlage 21), blijkens de bewoordingen ervan uitdrukkelijk wordt beperkt tot een bevel om 

het grondgebied van het Rijk te verlaten. Reeds uit het bepaalde in artikel 1, 8° van de 

vreemdelingenwet blijkt dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen het grondgebied van het Rijk 

en het grondgebied van “alle lidstaten”, zodat meteen duidelijk is dat met “het Rijk” enkel wordt bedoeld 

het Koninkrijk België. Aangezien de verzoekster enkel wordt bevolen om het grondgebied van België te 

verlaten, en aangezien uit hetgeen voorafgaat blijkt dat ook de beslissing tot beëindiging van het verblijf 

van meer dan drie maanden als familielid van een Belg die geen gebruik maakte van zijn recht op vrij 

verkeer geen verband houdt met Unierecht, toont de verzoekster in casu niet aan met het thans 

bestreden bevel uitvoering zou zijn gegeven aan het Unierecht. Het bestreden bevel om het 

grondgebied van het Rijk te verlaten verhinderde de verzoekster overigens op geen enkele wijze om 

haar partner, die blijkens de voorliggende gegevens en zoals vermeld in de bijlage 21 op het ogenblik 

van het bestreden bevel in Duitsland verbleef, om haar partner aldaar te vervoegen.  

 

De verzoekster kan zich in casu dan ook niet dienstig beroepen op een schending van het hoorrecht als 

algemeen beginsel van Unierecht.  

 

Wat er ook van zij, ook indien het hoorrecht naar nationaal recht dan wel naar Unierecht, van toepassing 

zou zijn, merkt de Raad op dat de verzoekster blijkens de stukken van het administratief dossier wel 

degelijk voorafgaand aan het treffen van het bestreden bevel werd uitgenodigd om haar standpunt te 

doen kennen aangaande de wettigheid van haar verblijf en haar persoonlijke situatie.  Uit het stuk van 

18 maart 2016, dat zich in het administratief dossier bevindt, blijkt immers dat de verweerder de 

verzoekster heeft gevraagd om, in het kader van het onderzoek van haar dossier over de eventuele 

intrekking van haar verblijfsrecht, alle documenten over te maken die nuttig kunnen zijn voor haar 

dossier en meer specifiek aangaande “de duur van het verblijf van de betrokkene in het Rijk, diens 

leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- en economische situatie, sociale en culturele integratie in het Rijk 

en de mate waarin hij bindingen heeft met zijn land van oorsprong”. De verzoekster maakt met haar 

vage en overwegend theoretische betoog niet aannemelijk dat deze schriftelijke uitnodiging niet zou 

volstaan in het licht van het hoorrecht. Om te voldoen aan de hoorplicht volstaat het bovendien dat de 

betrokkene de gelegenheid wordt geboden om zijn of haar standpunt op nuttige wijze te doen kennen, 

hetgeen ook schriftelijk kan gebeuren.  

 

De verzoekster toont derhalve niet aan dat het hoorrecht in casu is geschonden.  

 

4.3.5. Het derde middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond.  

 

4.4. In een vierde middel voert de verzoekster de schending aan van artikel 8 van het EVRM. 

 

Het middel wordt als volgt onderbouwd: 

 

“4) Schending van artikel 8 E.V.R.M. (Verdrag van 04/11/1950 tot bescherming van de rechten van de 

mens en de fundamentele vrijheden). 

 

Art. 8 van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden bepaalt : 

 

"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 m.b.t. de uitoefening van dit recht dan zover 

bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang van 's lands 

veiligheid, de openbare veiligheid, het economisch welzijn van het land, de bescherming van de 

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

zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen." 
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Aan de hand van de dossiergegevens in het administratief dossier staat het vast dat verzoekster samen 

met haar dochter V. sinds 2011 in België woonachtig is. 

 

V. loopt school in België sinds het schooljaar 2011 tot op heden. 

 

Gezien haar lange verblijfsduur in België, is verzoeksters dochter een ander schoolsysteem (in de 

Russische Federatie) niet meer gewoon en zal dit ongetwijfeld ervoor zorgen dat zij minstens een 

schooljaar zal verliezen. 

 

Verzoekster heeft een partnerrelatie met R. P., met wie zij samenwoont en met wie zij op 10 november 

2011 een verklaring wettelijke samenwoonst heeft afgelegd bij de Gemeente Kampenhout. 

 

Het is vanzelfsprekend dat verweerder bij het nemen van de bestreden beslissing, en met name 

wanneer verweerder een Bevel wenst te laten afleveren aan verzoekster, dat verweerder om evidente 

redenen het privéleven van verzoekster en de lange duur van verblijf in België dient te respecteren. 

 

Verzoekster heeft recht op eerbiediging van haar privé- en gezinsleven conform art. 8 van het Europees 

Verdrag voor de Rechten van de Mens. 

 

Art. 8 van het Verdrag voorziet in zijn tweede lid dat inmenging m.b.t. de uitoefening van dit recht slechts 

toegestaan is wanneer dit in een democratische samenleving nodig is in het belang van 's lands 

veiligheid en de openbare veiligheid. 

 

Verzoekster vormt geen gevaar voor de Belgische openbare orde of voor de openbare veiligheid. 

 

Art. 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is geschonden door het bestreden 

Bevel. 

 

Door de Raad van State wordt art. 62 van de Vreemdelingenwet in samenhang met art. 8 van het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens in die zin geïnterpreteerd dat de redengeving van een 

uitzettings- of uitwijzingsbeslissing een afweging moet bevatten tussen de motieven van de 

verwijderingsmaatregel en de inbreuk op het recht op gezinsleven van betrokkenen : 

 

"Op grond van art. 62 van de Vreemdelingenwet en art. 8 EVRM moet uit de motieven zelf van een 

uitzettings- of uitwijzingsbeslissing blijken dat de overheid heeft afgewogen of er evenredigheid bestaat 

tussen de motieven van de verwijderingsmaatregel en de door die maatregel veroorzaakte ontwrichting 

van het gezin van de betrokken vreemdeling. 

 

Uit de motivering van de bestreden bevelen blijkt nergens dat dergelijke afweging is gebeurd, maar 

wordt enkel verwezen naar het feit dat “legaal verblijf in België is verstreken” zonder af te wegen of de 

uitvoeringsmaatregel in verhouding staat tot de ontwrichting van verzoeksters gezinsleven. 

 

Art. 8 van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en van de 

fundamentele vrijheden wordt om deze reden geschonden door de bestreden beslissing. 

 

Dat er in casu wel degelijk sprake is van een privé- en/of familie- en gezinsleven in de zin van het 

EVRM, hoeft niet in vraag te worden gesteld. 

 

Dat er in casu sprake is van een inmenging door verweerder in het privé- en/of privé- en gezinsleven 

van verzoekster, staat buiten kijf. 

 

Verweerder had (cfr. artikel 8, eerste lid van het EVRM) een billijke afweging dienen te doen en rekening 

dienen te houden met de elementen die in het administratief dossier aanwezig waren. 

 

Verweerder had moeten weten dat door het afleveren van een bevel om het grondgebied te verlaten (en 

verzoekster te verplichten om terug te keren naar de Russische Federatie) het privé leven van 

verzoekster en haar dochter daadwerkelijk zal worden gehypothekeerd. 
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Minstens had verweerder moeten weten dat verzoekster zou worden geconfronteerd met 

onoverkomelijke hinderpalen die verhinderen dat het gezins- en privéleven in de Russische Federatie 

normaal en effectief wordt uitgebouwd of verdergezet. 

 

Om die redenen had verweerder het privé- en gezinsleven van verzoekster in België dienen te 

handhaven. 

 

Het is dan ook bewezen dat er in de bestreden beslissing een disproportionaliteit bestaat tussen de 

belangen van verzoekster en deze van de Belgische Staat wat maakt dat verweerder een positieve 

verplichting had om verzoeksters recht op privé leven in België te handhaven. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM staat vast. 

 

Om al de hierboven aangehaalde redenen dient derhalve de beslissing van verweerder dd. 18 april 

2017 (Bijlage 21) te worden vernietigd.” 

 

M.b.t. het Bevel tot terugbrenging dd. 18/04/2017 : 

 

Aangezien het Bevel tot terugbrenging volgt uit de eerste bestreden beslissing (Bijlage 21), en op 

dezelfde dag werd mee betekend aan verzoekster, verwijst verzoekster voor wat betreft de verdere 

uitwerking van deze middelen integraal naar punten 1 t.e.m. 4 en vraagt zij dat er met deze argumenten 

eveneens rekening wordt gehouden bij de vernietiging van de bestreden beslissing (Bevel tot 

terugbrenging – Bijlage 38 dd. 18 april 2017).” 

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt: 

 

"1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, 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." 

 

Wanneer een risico van schending van het respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven wordt 

aangevoerd, kijkt de Raad in de eerste plaats na of er een privé- en/of familie- en gezinsleven bestaat in 

de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of hierop een inbreuk werd gepleegd door de bestreden 

beslissing. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een privé- en/of familie- en gezinsleven 

dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen (cf. EHRM 13 

februari 2001, Ezzoudhi/Frankrijk, § 25; EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 15 juli 

2003, Mokrani/Frankrijk, § 21). 

 

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.  

 

Wat het bestaan van een familie- en gezinsleven betreft, moet vooreerst worden nagegaan of er sprake 

is van een familie of een gezin. Vervolgens moet blijken dat in de feiten de persoonlijke band tussen 

deze familie- of gezinsleden voldoende hecht is (cf. EHRM 12 juli 2001, K. en T./ Finland, § 150). 

 

Het begrip 'privéleven' wordt evenmin gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. 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). 

 

De beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven of van een privéleven of van 

beiden, is een feitenkwestie. 

 

Wanneer de verzoekster een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, is het in de eerste plaats 

haar taak om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze wijze het 
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bestaan van het door haar ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te tonen, alsook de 

wijze waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden. 

 

De verzoekster stelt dat zij nog steeds een gezinscel vormt met de heer P. Zij hebben lange tijd 

relatieproblemen gehand, maar die zouden nu opgelost zijn en zij zouden heden opnieuw samenwonen. 

De samenlevingsovereenkomst werd nooit beëindigd.  

 

Wat het bestaan van een gezinsleven en privéleven betreft  

 

De Raad stelt vast dat de verweerder in de eerste bestreden akte vaststelde dat er geen sprake is van 

een gezinscel noch van gezamenlijke vestiging van de heer P. en de verzoekster. De verweerder steunt 

zich hierbij op de vaststelling dat “uit de gegevens van het Rijksregister blijkt dat betrokkene sinds 29 

februari 2016 op een ander adres woont dan haar (ex) partner. Bovendien staan beiden als 

alleenstaande vermeld in het rijksregister. De heer P. verblijft momenteel in Duitsland. Bovendien blijkt 

uit het PV met nr. TG.60.L7.000878/2016 dat de verzoekster het volgende verklaarde: ““… I was only 

there for cleaning the house. Nothing more. We are not a couple….” en “… I know Rudi as a good 

manipulator. He scares me. Currently, me and my dauther live at the adress (…), with a friend..”.  

 

De Raad herhaalt, zoals reeds blijkt uit de bespreking van het eerste middel, dat het niet kennelijk 

onredelijk is van de verweerder uit voornoemde verklaringen en feitelijke vaststellingen af te leiden dat 

er op het moment van de bestreden beslissingen geen sprake meer was van een gezinscel. Het feit dat 

de relatie nu zou hersteld zijn en dat de verzoekster en de heer P. opnieuw zouden samenwonen, 

hetgeen overigens op geen enkele wijze wordt gestaafd aan de hand van concrete gegevens, doet hier 

niets aan af. De verklaringen zoals weergegeven in de bestreden beslissing, namelijk: “I was only there 

for cleaning the house. Nothing more. We are not a couple... I know Rudi as a good manipulator. He 

scares me. Currently, me and my dauther live at the adress (…), with a friend” spreken voor zich. De 

verzoekster betwist niet dat zij expliciet verklaarde dat zij en de heer P. geen koppel meer waren, maar 

tracht nu deze verklaring toe te schrijven aan haar toenmalige mentale toestand. Daarmee toont zij 

echter niet aan dat de conclusie van de verweerder dat er geen sprake meer was van een gezinscel, 

kennelijk onredelijk zou zijn. De Raad stelt bovendien vast dat uit de stukken van het administratief 

dossier evenmin blijkt dat de conclusie van de verweerder dat er geen sprake is van een gezinscel, 

kennelijk onredelijk zou zijn. Integendeel, uit talloze stukken van het administratief dossier blijkt dat er op 

het moment van het bestreden bevel geen intentie was om het gezinsleven verder te zetten in België. 

Uit verschillende e-mails van de heer P. in de periode vlak voorafgaand aan de thans bestreden 

beslissingen blijkt met name dat deze laatste herhaaldelijke malen heeft gepoogd om de verklaring van 

wettelijke samenwoning stop te zetten.  

 

Aangezien er geen sprake is van een gezinscel met de heer P., en aangezien ook een bevel tot 

terugbrenging werd afgegeven zodat de verzoekster niet gescheiden wordt van haar dochter, is een 

schending van het recht op gezinsleven zoals bedoeld in artikel 8 van het EVRM niet aan de orde. 

 

Wat haar privéleven betreft beperkt de verzoekster zich tot de loutere bewering dat haar privéleven zou 

geschonden zijn, zonder op enige concrete wijze haar beweerde privéleven in België aannemelijk te 

maken. In de mate dat zij met het betoog inzake het schoollopen van haar dochter zou doelen op het 

privéleven van deze dochter, merkt de Raad op dat niet valt in te zien hoe de bestreden beslissingen tot 

gevolg zouden kunnen hebben dat verzoeksters dochter een schooljaar verliest. Immers heeft de 

verweerder uitdrukkelijk beslist dat verzoeksters dochter het lopende schooljaar mag uitvoeren. Waar de 

verzoekster vaagweg verwijst naar het feit dat zij sinds 2011 in België verblijft, wijst de Raad er 

nogmaals op dat inzake de verblijfsduur in België wel degelijk een belangenafweging werd doorgevoerd 

alvorens het bevel te geven om het grondgebied te verlaten. De verweerder oordeelt dienaangaande als 

volgt: “Wanneer we de duur van het verblijf in België van betrokkene beoordelen, kunnen we stellen dat 

dit relatief kort is in vergelijking met de duur van het verblijf in haar land van oorsprong/afkomst. 

Vervolgens kunnen we er ook van uitgaan dat betrokkene nog voldoende banden heeft met haar land 

van herkomst om aldaar een leven verder uit te bouwen. We kunnen dus stellen dat er nog voldoende 

banden zijn met het land van origine. Verder blijkt uit de aangehaalde en besproken documenten dat: de 

leeftijd van betrokkene, gezondheidstoestand, gezins- en economische situatie, sociale en culturele 

integratie in het Rijk en de mate waarin zij bindingen heeft in het land van oorsprong, niet van die aard 

zijn dat het verdere verblijf van betrokkene in het Rijk erdoor gerechtvaardig(d) wordt”. De verzoekster 

toont op geen enkele wijze aan dat deze motieven niet deugdelijk of niet afdoende zouden zijn.  

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM is niet aangetoond.  
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Het vierde middel is ongegrond. 

 

4.5. Wat betreft de argumenten die de verzoekster inbrengt tegen het bevel tot terugbrenging, volstaat 

het te verwijzen naar de hiervoor besproken middelen. De verzoekster beperkt zich, wat dit bevel tot 

terugbrenging betreft, tot de loutere verwijzing naar de voorgaande middelen. Aangezien deze 

middelen, voor zover ontvankelijk, niet gegrond werden bevonden, maakt de verzoekster niet 

aannemelijk dat er in casu redenen zouden bestaan die aanleiding kunnen geven tot de nietigverklaring 

van het bevel tot terugbrenging.  

 

In zoverre de uiteenzettingen “M.b.t. het Bevel tot terugbrenging dd. 18/04/2017” überhaupt als een 

middel zouden kunnen worden beschouwd, is dit middel onontvankelijk. De verzoekster laat immers na 

om specifiek te duiden hoe het bestreden bevel tot terugbrenging de in de voorgaande middelen 

aangevoerde rechtsregels zouden schenden. 

  

5. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van 

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

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

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

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 zevenentwintig september tweeduizend 

zeventien door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS C. DE GROOTE 

 


