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 nr. 194 393 van 26 oktober 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 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 VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ghanese nationaliteit te zijn, op 29 maart 2016 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

van 1 februari 2016 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

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 21 september 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 oktober 

2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. VEREECKE, die loco advocaat V. DE RUYCK verschijnt 

voor de verzoekende partij en van attaché B. BEULS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij verklaart de Ghanese nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 22 februari 

1980.  

 

Op 22 september 2015 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf van meer 

dan drie maanden op grond van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 

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

Vreemdelingenwet).  

 

Op 1 februari 2016 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging (hierna: de staatssecretaris) de beslissing waarbij de aanvraag van 22 

september 2015 onontvankelijk wordt verklaard. Op 29 maart 2016 tekent de verzoekende partij beroep 
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aan tegen deze beslissing bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). Bij arrest van 

29 mei 2017 met nummer X verwerpt de Raad het beroep.  

 

Op 1 februari 2016 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris eveneens de beslissing tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Dit is de bestreden beslissing, die op 26 

februari 2016 aan de verzoekende partij ter kennis is gebracht en waarvan de motieven als volgt luiden:  

 

“Mevrouw,  

 

Naam, voornaam:  A.N.A.[…] 

geboortedatum:  22.02.1989 

geboorteplaats: A. 

nationaliteit:  Ghana  

 

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

die het Schengenacquis ten voile toepassen, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven,  

 

binnen 30 (dertig) dagen na de kennisgeving.  

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tôt het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen en op grand van volgende feiten:  

 

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: betrokkene is niet in het bezit van een geldig 

visum” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 7 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, van de materiële motiveringsplicht, van de formele 

motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel, van artikel 8 van 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), van de artikelen 7, 24 en 41 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie van 

7 december 2000 (hierna: het Handvest), van artikel 22bis van de Grondwet en van de artikelen 3 en 9 

van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, aangenomen te New York op 20 

november 1989 en goedgekeurd bij wet van 25 november 1991 (hierna: het Kinderrechtenverdrag). 

 

2.1.1. De verzoekende partij adstrueert haar enig middel als volgt:  

 

“In de bestreden beslissing wordt er verwezen naar het artikel 7 Vreemdelingenwet.  

 

Het artikel 7 van de Vreemdelingenwet klinkt als volgt:  

“(…)” (eigen onderlijning)  

Verder kan verzoekster ook verwijzen naar het artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet als volgt:  “(…).” 

(eigen onderlijning)  

 

Uit deze twee bepalingen blijkt expliciet dat de Dienst Vreemdelingenzaken bij het afleveren van een 

bevel om het grondgebied te verlaten rekening MOET houden met de individuele situatie van de 

betrokkene.  

 

De verzoekende partij heeft een partner en een baby van enkele maanden oud, die beiden verblijfsrecht 

genieten in België.  

De verzoekende partij woont samen met haar partner de heer E.O.[…] en de baby G.N.O.[…] aan de 

[…].  

Zij wonen allen samen op eenzelfde adres en vormen een effectieve gezinscel.  
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Het zoontje van de verzoekster is slechts enkele maanden oud en kan onmogelijk zonder de zorgen van 

vader of moeder.  

 

Toch wordt deze individuele situatie niet betrokken in de beslissing.  

 

De zogenaamde gebonden bevoegdheid die voortvloeit uit het artikel 7 van de Vreemdelingenwet 

ontslaat de Dienst Vreemdelingenzaken er inderdaad niet van om rekening te houden met het duidelijk 

omschreven het artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet en de internationale verdragen, alsook met de 

Grondwet.  

 

Bij het uitvaardigen van een bevel om het grondgebied te verlaten dient de Dienst Vreemdelingenzaken 

dan ook op expliciete wijze argumenteren waarom de toepassing van deze verdragsbepalingen niet 

kunnen plaatsvinden.  

In het bevel tot verlaten grondgebied is hieromtrent niets gemotiveerd.  

De bestuursbeslissing is bijgevolg niet afdoende gemotiveerd.  

 

4.2.  

 

Uit het afgeleverde bevel om het grondgebied te verlaten dient te blijken dat de Dienst 

Vreemdelingenzaken met de specifieke situatie van de betrokken personen geen heeft rekening 

gehouden.  

 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de bestuurde in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, 

zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 

Overeenkomstig artikel 62 van de Vreemdelingenwet moeten alle administratieve beslissingen met 

redenen omkleed worden en moet rekening gehouden worden met alle feitelijke omstandigheden die het 

administratief bestuur bekend zijn.  

 

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, 

nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710)1.  

 

In casu is dit niet het geval.  

 

Geen enkele vermelding naar de individuele situatie van de verzoekende partij wordt verricht.  

 

De motivering van de bestreden beslissing van uitwijzing die helemaal niet ingaat op de uitzonderlijke 

verblijfssituatie van de verzoekster en haar zoon en partner geeft aldus aanleiding om tot vernietiging 

van de bestreden beslissing over te gaan.  

Uit de beslissing had immers wel moeten blijken dat de Dienst Vreemdelingenzaken rekening gehouden 

heeft met verzoeksters gezinsleven.  

 

4.3.  

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel brengt met zich mee dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze 

dient voor te bereiden. De beslissing dient eveneens het resultaat te zijn van een correcte feitenvinding.  

 

Het evenredigheidsbeginsel stelt ertoe dat het bestuur in rechte en in feite een verantwoorde beslissing 

neemt.  

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dient, bij zijn uitoefening van zijn wettelijk toezicht, na te gaan 

of de Dienst Vreemdelingenzaken bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste 

feitelijke gegevens, of hij die correct heeft beoordeeld en of hij op grond daarvan niet kennelijk onredelijk 

tot zijn besluit is gekomen.  

 

De persoonlijke situatie van de verzoekende partij dient aldus in rekening gebracht te worden en de 

Dienst Vreemdelingenzaken dient zich hieromtrent te informeren teneinde met kennis van zaken te 

kunnen beslissen.  
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Het redelijkheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op om bij het nemen van een beslissing alle 

belangen tegen elkaar moet afwegen.  

 

De Dienst Vreemdelingenzaken sluit op een onredelijke wijze haar ogen voor de specifieke familiale 

situatie van de verzoekende partij.  

 

De Dienst Vreemdelingenzaken verwacht van de verzoekster dat zij haar zoontje van enkele maanden 

oud en haar partner achterlaat.  

De bestreden beslissing is manifest onredelijk.  

Zo stelde Professor SUETENS in 1981 dat het redelijkheidsbeginsel is geschonden “wanneer het 

bestuursorgaan op evidente wijze een onjuist gebruik van zijn beleidsvrijheid heeft gemaakt, m.a.w. 

wanneer het bestuur kennelijk onredelijk heeft gehandeld” (zie M. BOES, “Het redelijkheidsbeginsel” in 

Administratieve Rechtsbibliotheek: Beginselen van behoorlijk bestuur, I. OPDEBEEK en M. VAN 

DAMME (eds.), Brugge, die Keure, 2006, nr. 235).  

 

“Heel precies kan men stellen dat het redelijkheidsbeginsel een aspect is van het motiveringsbeginsel. 

Het motiveringsbeginsel is erg ruim, en zelfs al beperkt men het tot het “afdoende” karakter, omvat het 

vele aspecten zoals OPDEBEEK en COOLSAET aantonen: de motivering moet duidelijk zijn, niet 

tegenstrijdig, juist, pertinent, concreet, precies en volledig” (zie M. BOES, l.c., nr. 238, p. 179).  

 

“Om na te gaan of het bestuur de grenzen van redelijkheid niet heeft overschreden, zal de rechter tot 

een marginale toetsing van het bestuursoptreden overgaan en de kennelijke wanverhouding tot de 

feiten waarop de beslissing is gebaseerd, sanctioneren. Wat het redelijkheidsbeginsel de rechter 

toestaat, is niet het oordeel over te doen maar is enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het 

tegen alle redelijkheid ingaat, wanneer de door het bestuur geponeerde verhouding tussen beslissing en 

feiten in werkelijkheid ontbreekt” (zie A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE 

LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 55 – 56).  

 

Uit de beslissing blijkt niet dat de Dienst Vreemdelingenzaken op een afdoende wijze kennis heeft van 

de persoonlijke situatie van de verzoekende partij.  

 

De Dienst Vreemdelingenzaken kan dan ook niet in alle redelijkheid voorhouden met kennis van zaken 

te hebben geoordeeld.  

 

4.4.  

 

Er dient effectief rekening gehouden te worden met de hogere rechtsnormen, zoals de bepalingen van 

het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Europees Handvest voor de Grondrechten.  

 

Het is dus geenszins voldoende om te verwijzen naar de bevoegdheid in toepassing van art. 7 

Vreemdelingenwet om uitwijzingsbevelen af te leveren.  

 

Meer nog, in artikel 7 Vreemdelingenwet, waarnaar in de bijlage 13 wordt verwezen, staat uitdrukkelijk 

‘onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag…’.  

 

Deze zinsnede toont op expliciete wijze de prioriteit van de internationale verdragen aan (hetgeen 

sowieso aan de orde is, gelet op de hiërarchie van de rechtsnormen).  

De kwestieuze uitwijzingsbeslissing schendt meerdere internationale verdragsbepalingen.  

 

De bestreden beslissing is kennelijk onzorgvuldig en niet draagkrachtig gemotiveerd.  

 

Immers moet de overheid in staat zijn om met kennis van zaken te beslissen en de betrokken belangen 

zorgvuldig inschatten en afwegen en rekening houdend met de internationale verdragen, derwijze dat de 

particuliere belangen niet nodeloos worden geschaad.  

 

In casu worden de belangen van de verzoekster én haar kind ernstig geschaad.  

 

Inderdaad.  

 

4.5.  
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- 4.5.1.  

Verzoekster vormt een effectief gezinsleven in België.  

 

artikel 8 E.V.R.M. bepaalt:  “(…).”  

 

Er is reeds bewezen dat er een effectief familie- en gezinsleven bestaat.  

 

Geen enkele rechtvaardigheidsgrond voor de inmenging kan in casu weerhouden worden  

 

- 4.5.2.  

Naast artikel 8 E.VR.M., wordt het gezinsleven ook gewaarborgd in artikel 7 van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie.  

 

Het Handvest, welke rechtstreekse werking heeft, stelt in artikel 7 het volgende:  

 

“De eerbiediging van het privé-leven en van het familie- en gezinsleven Eenieder heeft recht op 

eerbiediging van zijn privé-leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn communicatie.”  

 

De beslissing schendt manifest de grondrechten.  

 

Zo houdt de beslissing die niet ingaat op de specifieke situatie van verzoekster in dat de verzoekster 

haar kind, dat verblijfsrecht geniet in België, dient achter te laten.  

 

Dergelijke scheiding schendt niet louter het recht op gezinsleven in hoofde van verzoekster, maar ook 

het recht in hoofde van het kind.  

 

Geen enkel redelijk persoon zou de redenering van Dienst Vreemdelingzaken volgen.  

 

Het zoontje van enkele maanden oud, die nog volledig aangewezen is op de zorg van zijn moeder dient 

achtergelaten te worden, zonder enige garantie hoelang dit zoontje de moeder dient te missen of zonder 

de zekerheid dat het zoontje haar moeder ooit zal terugzien.  

 

- 4.5.3.  

Zoals reeds aangehaald dient een beslissing tot verlaten grondgebied, volgens artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet, ook in het hoger belang van het kind genomen te worden.  

 

In casu is dit niet gebeurd.  

 

a)  

 

Kinderen mogen niet tegen hun wil gescheiden worden van hun ouders.  

 

Dit staat zowel in het Kinderrechtenverdrag als in het Handvest betreffende de gronderechten van de 

Europese Unie te lezen.  

Artikel 24 van het Handvest betreffende de grondrechten van de Europese Unie dat rechtstreekse 

werking heeft bepaalt als volgt : “(…).”  

 

Het recht op privéleven en de onafwendbare schending van deze rechten dienen afgetoetst te worden 

ten opzichte van het doel dat de Dienst Vreemdelingenzaken wenst te bereiken.  

 

Bovendien kan de Dienst Vreemdelingenzaken niet nuttig ontkennen dat ingevolge bevel tot verlaten 

grondgebied de scheiding teweeg gebracht wordt van de verzoekster met haar kind, én hierdoor het 

recht van het kind op rechtstreekse contacten met beide ouders doorbroken wordt.  

 

Immers hebben verzoeksters zoontje en de partner van verzoekster verblijfsrecht in België.  

 

Zoals het Handvest betreffende de grondrechten duidelijk stelt, kan een scheiding enkel 

gerechtvaardigd worden indien dit in het belang is van de kinderen.  

De scheiding kan evident onmogelijk in het belang zijn van verzoekster haar kind. Het zoontje is amper 

enkele maanden oud en kan onmogelijk zonder de zorgen van de moeder.  
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b)  

 

De belangen van de kinderen, zoals vooropgesteld in het Kinderrechtenverdag waaraan België 

verbonden is dienen, dienen in overweging genomen te worden in elke fase van de procedure en bij 

elke beslissing..  

 

Zelfs indien zou geopperd worden dat het Kinderrechtenverdrag mogelijks niet rechtstreeks doorwerkt, 

kan de Dienst Vreemdelingenzaken niet voorbij gaan aan de belangen van de kinderen omdat dezelfde 

principes wel rechtstreeks doorwerken via het Handvest betreffende de grondrechten van de Europese 

Unie (art. 24) en zelfs via de Grondwet, meer bepaald het art. 22bis ervan.  

 

Met andere woorden, de belangen van het kind moeten de eerste overweging zijn bij een 

administratieve handeling én bovendien mogen kinderen niet tegen hun wil gescheiden worden van hun 

ouders.  

 

Dit staat zowel in het Kinderrechtenverdrag als in het Handvest betreffende de gronderechten van de 

Europese Unie te lezen.  

 

 

“(…).”  

t Kinderrechtenverdrag:  

“(…)”  

 

“(…).”  

 

“(…).”  

 

c)  

 

De Dienst Vreemdelingenzaken motiveert in de bestreden beslissing niets omtrent het gezinsleven of 

het hoger belang van het kind.  

 

Het terugsturen van de verzoekende partij naar haar land van herkomst voor onbepaalde duur houdt 

een schending in van het artikel 8 E.V.R.M., de artikelen 3 en 9 van het Kinderrechtenverdrag, de 

artikelen 7 en 24 van het Handvest betreffende de gronderechten van de Europese Unie en het artikel 

22bis van de Grondwet.  

4.6.  

 

Tot slot wenst de verzoekster er op te wijzen dat zij nooit op ordentelijke wijze gehoord alvorens de 

bestreden beslissingen werden genomen.  

 

- 4.6.1.  

 

De verzoekster heeft aldus geen verklaringen kunnen afleggen omtrent haar privé-leven in België, haar 

jong zoontje, haar partner en haar onverwijderbaarheid, … voordat de nadelige beslissingen van het 

bevel tot verlaten grondgebied werd genomen.  

 

Artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie bepaalt:  

 

 “(...)"  

 

- 4.6.2.  

 

Deze bepaling geldt voor iedere rechtsonderhorige, onafhankelijk van diens verblijfsstatuut.  

 

Naar aanleiding van een recent arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (Arrest van het 

Hof van Justitie, tweede kamer, dd. 10/09/2013, zaak C-383/13 PPU, M.G. en N.R. tegen 

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie), verklaart advocaat-generaal Wathelet:  

“(…)”  

 

Het beschikkend gedeelte van het arrest gaan verder in dezelfde zin:  
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“(…).”  

 

Volgens het geciteerde arrest dringt het respect van het recht gegarandeerd door het artikel 41 van het 

Handvest zich op, zelfs indien de reglementering een dergelijke formaliteit niet uitdrukkelijk voorziet.  

 

- 4.6.3.  

 

Het is bijgevolg niet in overeenstemming met het artikel 41 van het Handvest dat de verzoekster niet 

gehoord werd alvorens de bijlage 13 haar werd toegekend.  

 

Verzoekster wenst evident gehoord te worden omtrent haar verblijfssituatie in België, haar 

onverwijderbaarheid en haar rechten in België.  

 

Indien de verzoekster gehoord was geweest, had de Dienst Vreemdelingezaken geweten dat zij niet 

diende over te gaan tot het toekennen van een bijlage 13.  

 

Het niet respecteren van deze fundamentele verplichting tot horen tast de bestreden beslissing vervat in 

de bijlage 13 aan.  

 

4.7.  

 

Uit al het bovenvermelde blijkt dat de beslissing tot verlaten grondgebied bijgevolg vernietigd dient te 

worden.” 

 

2.1.2. De in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke 

motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat hij kan 

beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 

en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en 

feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" 

wijze. Het begrip "afdoende" impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet 

zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. Uit het verzoekschrift blijkt dat de verzoekende partij 

de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in 

casu is bereikt. Een schending van de formele motiveringsplicht wordt niet aannemelijk gemaakt. Dit 

onderdeel van het middel is ongegrond.  

 

2.1.2.1. Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

zijn beoordeling in de plaats te stellen van deze van de administratieve overheid. De Raad is in de 

uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan 

niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van de 

aangevoerde schendingen van artikel 8 van het EVRM en artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, dat enkel van toepassing is bij het nemen van een 

verwijderingsbeslissing, 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.” 

 

Dit artikel vormt de omzetting van artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn. Het blijkt uit de lezing van artikel 

74/13 van de Vreemdelingenwet of artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn dat bij een verwijderingsmaatregel 

moet rekening gehouden worden met het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de 

gezondheidstoestand van de betrokkenen. Deze drie te respecteren elementen vinden eveneens 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 (onder meer eerbiediging van 

het familie- en gezinsleven) van het Handvest en tevens in artikel 8 van het EVRM.  
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Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet noodzaakt steeds een individueel onderzoek waarbij de situatie 

van de betrokken vreemdeling wordt beoordeeld en waarborgt dat de verwerende partij bij het nemen 

van een verwijderingsbeslissing rekening houdt met welbepaalde fundamentele rechten en daaromtrent 

een concrete afweging maakt. In zoverre rekening moet worden gehouden met het gezinsleven, vormt 

artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet een weerspiegeling van artikel 8 van het EVRM. Er is geen 

enkele reden om te veronderstellen dat het gezins- en familieleven, waarmee volgens de beide normen 

rekening zou moeten worden gehouden, op een verschillende manier zou moeten worden ingevuld. 

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt het volgende: 

 

“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie.  

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

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

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

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

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.”  

 

Deze bepaling wordt eveneens weerspiegeld in artikel 7 van het Handvest.  

 

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

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

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

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

taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek 

te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou moeten 

hebben. 

 

Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens volgt dat bij de 

belangenafweging in het kader van het door artikel 8 van het EVRM beschermde recht op eerbiediging 

van het privé- en gezinsleven een "fair balance" moet worden gevonden tussen het belang van de 

vreemdeling en diens familie enerzijds en het algemeen belang van de Belgische samenleving bij het 

voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare orde anderzijds. Daarbij moeten alle 

voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten en omstandigheden kenbaar worden betrokken. 

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

na of de verwerende partij alle relevante feiten en omstandigheden in haar belangenafweging heeft 

betrokken en, indien dit het geval is, of de verwerende partij zich niet ten onrechte op het standpunt 

heeft gesteld dat die afweging heeft geresulteerd in een "fair balance" tussen enerzijds het belang van 

een vreemdeling bij de uitoefening van het familie- en gezins-/ privéleven hier te lande en anderzijds het 

algemeen belang van de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het 

handhaven van de openbare orde.  

 

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

te stellen van die van de administratieve overheid. Bijgevolg kan de Raad niet zelf de belangenafweging 

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

 

Het waarborgen van een recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven, veronderstelt het 

bestaan van een privé- en/of familie- en gezinsleven, dat beschermenswaardig is onder artikel 8 van het 

EVRM.  

 

Dit privé- en/of familie- en gezinsleven dient te bestaan op het moment van de bestreden beslissing. 

 

De Raad kijkt in eerste instantie na of de verzoekende partij een beschermenswaardig privé- en/of 

familie- en gezinsleven aanvoert in de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of een inbreuk werd 

gepleegd op het recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven door het nemen van de 

bestreden beslissing. 

 

De verzoekende partij die een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, dient minstens het begin 

van bewijs aan te brengen van het privéleven en/of het familie- en gezinsleven in de zin van artikel 8 

EVRM waarop zij zich beroept. 
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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. De beoordeling of er al dan niet sprake is van een familie- of gezinsleven is in wezen 

een feitenkwestie die afhankelijk is van de aanwezigheid van effectief beleefde hechte persoonlijke 

banden (EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland (GK), § 150; EHRM 2 november 2010, Şerife Yiğit/Turkije 

(GK), § 93).  

 

De verzoekende partij wijst in haar verzoekschrift op haar jong zoontje en op haar partner in België. Zij 

betoogt eveneens dat er in het bevel om het grondgebied te verlaten geen rekening is gehouden met 

haar gezinsleven en met het hoger belang van het kind.  

 

De Raad wijst erop dat in het bevel om het grondgebied te verlaten zelf geen motieven worden 

opgenomen inzake het gezinsleven van de verzoekende partij. Echter blijkt uit onderzoek van het 

administratief dossier dat op dezelfde dag en door dezelfde gemachtigde van de staatssecretaris een 

beslissing werd genomen waarbij de aanvraag van 22 september 2015 op grond van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard. In deze beslissing wordt er uitgebreid gemotiveerd 

over het gezinsleven van de verzoekende partij: “Betrokkene haalt aan dat zij een relatie heeft met de 

heer E.O.[…], ze samen een kind hebben, O.G.N.[…], geboren op 23.11.2015. Deze elementen kunnen 

echter niet aanvaard worden als een buitengewone omstandigheid daar betrokkene niet aantoont 

waarom dit haar zou beletten om tijdelijk terug te keren en aldaar haar aanvraag in te dienen. Een 

tijdelijke scheiding van partner en kind verhindert betrokkene niet om de aanvraag in het land van 

herkomst in te dienen. Van zodra immers betrokkene zich in zijn land van herkomst of een land daartoe 

gemachtigd in het bezit heeft gesteld van de documenten vereist om tot binnenkomst in het Rijk te 

worden toegelaten, staat het hem vrij zich opnieuw met haar partner en kind te verenigen. Bovendien 

staat het mijnheer O.[…] en kind ,vrij mevrouw te vergezellen, Mijnheer legt geen bewijzen voor waaruit 

blijkt dat hij, mevrouw niet zou kunnen vergezellen naar het land van herkomst. Wat de vermeende 

schending van art. 8 EVRM betreft kan worden gesteld dat de terugkeer naar het land van herkomst om 

aldaar een machtiging aan te vragen niet in disproportionaliteit staat ten aanzien van het recht op een 

gezins- of privéleven. De verplichting om terug te keren naar het land van herkomst betekent geen 

breuk van de familiale relaties maar enkel een eventuele tijdelijke verwijdering van het grondgebied wat 

geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Gewone sociale relaties vallen niet 

onder de bescherming van art. 8. In zijn arrest dd. 27.05.2009 stelt de Raad voor 

Vreemdelingbetwistingen het volgende: "De Raad wijst er verder op dat artikel 8 van het EVRM niet als 

een vrijgeleide kan beschouwd worden dat verzoekster zou toelaten de bepalingen van de 

vreemdelingenwet naast zich neer te leggen." Overeenkomstig de vaste rechtspraak van de Raad van 

State dient bovendien te worden benadrukt dat een tijdelijke scheiding om zich in regel te stellen met de 

immigratiewetgeving niet kan beschouwd worden als een schending van artikel 8 van het EVRM (RvS 

22 februari 1993, nr. 42.039; RvS 20 juli 1994, nr. 48.653; RvS 13 december 2005, nr. 152.639). De 

aanvraag kan in het land van herkomst gebeuren. Ten slotte lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkene 

geen familie, vrienden of kennissen meer zou hebben in het land van herkomst waar zij voor korte tijd 

zou kunnen verblijven in afwachting van een beslissing in het kader van haar aanvraag tot regularisatie.” 

 

Gelet op het feit dat deze beslissing en de huidige bestreden beslissing op dezelfde dag en door 

dezelfde gemachtigde van de staatssecretaris werd genomen, is het niet kennelijk onredelijk dat 

dezelfde motieven inzake het gezinsleven en artikel 8 van het EVRM niet opnieuw worden opgenomen 

in het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten. De verzoekende partij heeft kennis van de 

motieven van de beslissing van 1 februari 2016 waarbij de aanvraag van 22 september 2015 

onontvankelijk werd verklaard. Zij heeft immers ook tegen deze beslissing beroep aangetekend. In het 

verzoekschrift tegen de beslissing van 1 februari 2016, waarbij de aanvraag van 22 september 2015 

onontvankelijk werd verklaard, heeft de verzoekende partij ook de schending van artikel 8 van het 

EVRM en van het hoger belang van het kind opgeworpen. Bij arrest van 29 mei 2017 met nummer 187 

652 heeft de Raad het beroep tegen deze beslissing verworpen. Bijgevolg is deze beslissing definitief in 

het rechtsverkeer.  

 

In haar verzoekschrift betoogt de verzoekende partij voornamelijk dat er geen rekening werd gehouden 

met haar eigen specifieke situatie, namelijk haar gezinsleven, en dat zij gescheiden wordt van haar 

zoontje van enkele maanden oud, zonder de zekerheid dat zij haar zoontje nog ooit zal terugzien. De 

Raad stelt vast dat er bij het nemen van de bestreden beslissing wel degelijk rekening is gehouden met 

de specifieke situatie van de verzoekende partij. Bovendien wordt in beslissing van 1 februari 2016, 

waarbij de aanvraag van 22 september 2015 onontvankelijk wordt verklaard, gemotiveerd dat het in 
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casu gaat om een tijdelijke scheiding, maar tevens dat het de partner en het kind van de verzoekende 

partij vrijstaat om de verzoekende partij te vergezellen naar haar land van herkomst.  

 

De verzoekende partij toont geenszins aan dat het onmogelijk is voor haar partner en haar kind om haar 

te vergezellen. Zij ontwikkelt kritiek tegen de scheiding van haar gezin, maar gaat eraan voorbij dat haar 

gezinsleden haar kunnen vergezellen. Hierover is duidelijk gemotiveerd en dit wordt geenszins betwist 

of weerlegd door de verzoekende partij in haar verzoekschrift.  

 

De verzoekende partij verwijst in haar verzoekschrift naar de artikelen 3 en 9 van het 

Kinderrechtenverdrag, naar de artikelen 7 en 24 van het Handvest en naar artikel 22bis van de 

Grondwet om te stellen dat de verwerende partij rekening had moeten houden met de belangen van het 

kind. De Raad stelt echter vast dat in de voorafgaande beslissing, waarbij de aanvraag op grond van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard, wordt gesteld dat: “Art. 3.1 van het 

kinderrechtenverdrag kan niet dienstig worden ingeroepen aangezien deze verdragsbepaling betrekking 

heeft op maatregelen die genomen worden betreffende kinderen, terwijl de bestreden beslissing enkel 

betrekking heeft op verzoekende partij en dus geen maatregel specifiek ten aanzien van haar kind 

genomen wordt. Artikel 3 van het kinderrechtenverdrag, dat een zeer algemene bepaling omvat, mag 

bovendien niet zo geïnterpreteerd worden dat het de toepassing van andere, meer specifieke wets- of 

verdragsbepalingen zou uitsluiten. Hetzelfde gaat op voor art. 5 en art. 9 van dit Verdrag dat stipuleert 

dat de verantwoordelijkheid, rechten en plichten van de ouders of de brede familie dient te respecteren 

en dat het kind recht heeft op een leven samen met de ouders. Het aanhalen van deze artikels lijkt ons 

in deze context misplaatst daar wij niet beweren dat het kind gescheiden moeten worden van de ouders. 

Het staat mijnheer O.[…] en kind ,vrij mevrouw te vergezellen..” De verzoekende partij maakt het dan 

ook niet aannemelijk dat met de belangen van de kinderen helemaal geen rekening is gehouden. 

Bovendien laat zij het ook in het verzoekschrift na om te concretiseren op welke wijze de belangen van 

het minderjarig kind geschonden worden bij een (tijdelijke) terugkeer van de verzoekende partij naar 

Ghana om aldaar een aanvraag om machtiging tot verblijf in te dienen. Bovendien wordt er concreet en 

duidelijk gemotiveerd dat de partner en het minderjarig kind de verzoekende partij kunnen vergezellen. 

Dit wordt niet betwist. Met het hoofdzakelijk theoretisch betoog toont de verzoekende partij geen 

schending van de bovenvermelde bepalingen aan. De verzoekende partij gaat er volledig aan voorbij 

dat in de beslissing, die op dezelfde dag werd genomen als de huidige bestreden beslissing, wel 

degelijk werd gemotiveerd inzake het gezinsleven en het hoger belang van het kind. De verzoekende 

partij kan zich dan ook niet dienstig blijven volhouden dat deze motieven herhaald dienen te worden in 

het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

Ter terechtzitting stelt de advocaat van de verzoekende partij dat het zoontje van de verzoekende partij 

medische problemen heeft en wijst er tevens op dat de verzoekende partij momenteel zwanger is van 

haar tweede kind. Deze zwangerschap zorgt ook voor medische problemen. De advocaat van de 

verzoekende partij legt medische attesten van deze verklaringen voor. In zoverre de verzoekende partij 

hiermee nieuwe stukken aan haar dossier wenst toe te voegen, stelt de Raad ambtshalve dat de 

procedure van inquisitoriale aard is. Het procedurereglement van de Raad voorziet niet in de 

mogelijkheid van het neerleggen van bijkomende stukken nadat het verzoekschrift is ingediend. 

Bijgevolg dienen stukken, die niet door het procedurereglement voorzien zijn, zoals in casu de stukken 

die werden neergelegd op de zitting van 18 oktober 2017, om die reden uit de debatten geweerd te 

worden. De Raad merkt bovendien op dat hij, in het voorliggend geschil, overeenkomstig artikel 39/2 

van de Vreemdelingenwet optreedt als annulatierechter. De Raad kan dus geen rekening houden met 

elementen en documenten die slechts naderhand worden neergelegd 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 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). Ter terechtzitting bevestigt de 

vertegenwoordiger van de verwerende partij ook dat de verwerende partij geen kennis had van deze 

elementen voor het nemen van de bestreden beslissing.  

 

De Raad stelt vast dat de gemachtigde van de staatssecretaris rekening heeft gehouden met artikel 

74/13 van de Vreemdelingenwet. Verder betwist de verzoekende partij niet dat zij niet in het bezit is van 

een geldig visum. Een schending van artikel 7 van de Vreemdelingenwet blijkt aldus niet. Met haar 

betoog maakt de verzoekende partij niet aannemelijk dat de bestreden beslissing is genomen op grond 

van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de ruime bevoegdheid 

waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling volstaat om het bestreden bevel om het 
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grondgebied te verlaten te schragen. Een schending van de materiële motiveringsplicht, van artikel 8 

van het EVRM, van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet of van het hoger belang van het kind wordt, 

gelet op hetgeen voorafgaat, niet aannemelijk gemaakt. Dit onderdeel van het middel is derhalve 

ongegrond.  

 

2.1.2.2. Het hoorrecht als beginsel van behoorlijk bestuur, zoals neergelegd in artikel 41 van het 

Handvest, behelst het recht van eenieder om te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem 

nadelige individuele maatregel wordt genomen (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., §’n 82 en 83). 

Het recht om te worden gehoord waarborgt dat eenieder in staat wordt gesteld naar behoren en 

daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar te maken in het kader van een administratieve procedure en 

voordat een besluit wordt genomen dat zijn belangen op nadelige wijze kan beïnvloeden (HvJ 22 

november 2012, C-277/11, M.M., § 87; HvJ 5 november 2014, C-166/13, Mukarubega, § 46, HvJ 11 

december 2014, C-249/13, Boudjlida, § 36).  

 

Uit de bewoordingen van artikel 41 van het Handvest volgt duidelijk dat dit artikel niet is gericht tot de 

lidstaten, maar uitsluitend tot de instellingen, organen en instanties van de Unie (HvJ 17 juli 2014, C-

141/12 en C-372/12, Y.S. e.a., §. 67). Het recht om in elke procedure te worden gehoord maakt echter 

wel integraal deel uit van de eerbiediging van de rechten van verdediging, dat een fundamenteel 

beginsel van Unierecht is (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., §. 81; HvJ 5 november 2014, C-

166/13, Mukarubega, § 45, HvJ 11 december 2014, C-249/13, Boudjlida, §’n 30 en 34).  

 

Het recht om in elke procedure te worden gehoord is thans niet alleen verankerd in de artikelen 47 en 

48 van het Handvest, die garanderen dat de rechten van de verdediging en het recht op een eerlijk 

proces in het kader van elke gerechtelijke procedure worden geëerbiedigd, maar ook in artikel 41 

daarvan, dat het recht op behoorlijk bestuur waarborgt (HvJ 11 december 2014, C-249/13, Boudjlida, § 

31). De verzoekende partij kan bijgevolg op dienstige wijze de schending van het hoorrecht als 

algemeen rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur aanvoeren.  

 

Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie heeft de regel dat aan de adressaat van een 

bezwarend besluit de gelegenheid moet worden gegeven om zijn opmerkingen kenbaar te maken 

voordat dit besluit wordt genomen, tot doel de bevoegde autoriteit in staat te stellen naar behoren 

rekening te houden met alle relevante elementen. Die regel beoogt met name, ter verzekering van de 

effectieve bescherming van de betrokken persoon, deze laatste in staat te stellen om een vergissing te 

corrigeren of individuele omstandigheden aan te voeren die ervoor pleiten dat het besluit wordt 

genomen, niet wordt genomen of dat in een bepaalde zin wordt besloten (HvJ 18 december 2008, C-

349/07, Sopropé, § 49 en HvJ 11 december 2014, C-249/13, Boudjlida, § 37). 

 

Het recht om te worden gehoord impliceert tevens dat de overheid met de nodige aandacht kennis 

neemt van de opmerkingen van de betrokkene door alle relevante gegevens van het geval zorgvuldig en 

onpartijdig te onderzoeken en het besluit toereikend te motiveren (HvJ 18 december 2008, C-349/07, 

Sopropé, § 50). 

 

De verplichting tot eerbiediging van de rechten van verweer van de adressaten van besluiten die hun 

belangen aanmerkelijk raken, rust aldus in beginsel op de overheden van de lidstaten wanneer zij 

maatregelen nemen die binnen de werkingssfeer van het Unierecht vallen (HvJ 11 december 2014, C-

249/13, Boudjlida, § 40). 

 

In casu voert de verzoekende partij de schending van de hoorplicht aan ten aanzien van het bevel om 

het grondgebied te verlaten. Deze beslissing werd de verzoekende partij opgelegd in toepassing van 

artikel 7 van de Vreemdelingenwet. Artikel 7 van de Vreemdelingenwet is een gedeeltelijke omzetting 

van artikel 6 van de Terugkeerrichtlijn (Pb.L. 24 december 2008, afl. 348, 98 e.v.; Parl.St. Kamer, 2011-

2012, nr. 53K1825/001, 23). Door het geven van het bestreden bevel, zijnde een terugkeerbesluit, wordt 

derhalve uitvoering gegeven aan het Unierecht. 

 

De bestreden beslissing moet eveneens worden aangemerkt als een bezwarend besluit dat de belangen 

van de verzoekende partij ongunstig kan beïnvloeden. 

 

Het hoorrecht, als algemeen beginsel van Unierecht, is in casu derhalve van toepassing. 

Niettemin blijkt uit vaste rechtspraak van het Hof dat de grondrechten, zoals de eerbiediging van de 

rechten van verdediging, waarbinnen het hoorrecht moet worden geplaatst, geen absolute gelding 

hebben, maar beperkingen kunnen bevatten, mits deze werkelijk beantwoorden aan de doeleinden van 
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algemeen belang die met de betrokken maatregel worden nagestreefd, en, het nagestreefde doel in 

aanmerking genomen, geen onevenredige en onduldbare ingreep impliceren waardoor de 

gewaarborgde rechten in hun kern worden aangetast (arresten Alassini e.a., C-317/08-C-320/08, 

EU:C:2010:146, § 63, G. en R., EU:C:2013:533, § 33, alsmede Texdata Software, C-418/11, 

EU:C:2013:588, § 84; HvJ 11 december 2014, C-249/13, Boudjlida, § 43). 

 

Luidens vaste rechtspraak van het Hof leidt een schending van de rechten van de verdediging, in het 

bijzonder het hoorrecht, naar Unierecht pas tot nietigverklaring van het na afloop van de administratieve 

procedure genomen besluit, wanneer deze procedure zonder deze onregelmatigheid een andere afloop 

had kunnen hebben (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., § 38 met verwijzing naar de 

arresten van 14 februari 1990, Frankrijk/Commissie, C 301/87, Jurispr. blz. I 307, § 31; 5 oktober 2000, 

Duitsland/Commissie, C 288/96, Jurispr. blz. I 8237, § 101; 1 oktober 2009, Foshan Shunde Yongjian 

Housewares & Hardware/Raad, C 141/08 P, Jurispr. blz. I 9147, § 94, en 6 september 2012, 

Storck/BHIM, C 96/11 P, § 80). 

 

Om een voormelde onregelmatigheid te constateren, dient de Raad aan de hand van de specifieke 

feitelijke en juridische omstandigheden van het geval na te gaan of er sprake is van een 

onregelmatigheid die het hoorrecht op zodanige wijze aantast dat de besluitvorming in kwestie een 

andere afloop had kunnen hebben, met name omdat de verzoekende partij in casu specifieke 

omstandigheden had kunnen aanvoeren die na een individueel onderzoek het al dan niet afleveren van 

een bevel om het grondgebied te verlaten met al dan niet vasthouding met het oog op verwijdering 

hadden kunnen beïnvloeden (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., § 40). 

 

De verzoekende partij wijst er in haar verzoekschrift op haar privéleven in België, op haar jong zoontje, 

op haar partner en op haar ‘onverwijderbaarheid’.  

 

De Raad wijst erop dat in de arresten Sophie Mukarubega en Khaled Boudjlida van respectievelijk 5 

november 2014 en 11 december 2014 het Hof van Justitie van de Europese Unie geoordeeld heeft dat 

“de vaststelling van een terugkeerbesluit nauw samenhangt met de vaststelling dat het verblijf illegaal is, 

zodat het recht om te worden gehoord dus niet aldus kan worden uitgelegd dat de bevoegde nationale 

autoriteit die voornemens is om tegen een illegaal verblijvende derdelander tegelijkertijd een besluit 

houdende vaststelling dat het verblijf illegaal is en een terugkeerbesluit vast te stellen, de betrokkene 

noodzakelijkerwijze zou moeten horen om hem in staat te stellen specifiek over laatstgenoemd besluit 

zijn standpunt kenbaar te maken, aangezien hij naar behoren en daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar 

heeft kunnen maken over de onrechtmatigheid van zijn verblijf en over de redenen die overeenkomstig 

het nationale recht kunnen rechtvaardigen dat die instantie afziet van de vaststelling van een 

terugkeerbesluit.” Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij op 22 

september 2015 een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet heeft ingediend en dat voornoemde aanvraag op 1 februari 2016, i.e dezelfde dag 

als de dag waarop de beslissing tot afgifte van het thans bestreden bevel om het grondgebied te 

verlaten genomen werd, onontvankelijk werd verklaard. Aangezien de verzoekende partij, naar 

aanleiding van de aanvraag om machtiging tot verblijf om humanitaire redenen, ruimschoots de 

gelegenheid heeft gehad alle nuttige informatie betreffende haar gezins- en privéleven te verschaffen 

aan de gemachtigde van de staatssecretaris en waarop de gemachtigde van de staatssecretaris 

geantwoord heeft in de beslissing inzake de machtiging tot verblijf, kan de verzoekende partij 

bezwaarlijk voorhouden dat zij – alvorens de gemachtigde van de staatssecretaris overging tot het 

nemen van de bestreden beslissing – andermaal had moeten worden gehoord. Bovendien heeft de 

Raad bij arrest van 29 mei 2017 met nummer 187 652 het beroep tot nietigverklaring tegen de 

beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet onontvankelijk verklaard wordt, verworpen.  

 

Gelet op het voorgaande toont de verzoekende partij dus niet aan dat zij voor het nemen van de 

bestreden beslissing nogmaals gehoord diende te worden. Een schending van artikel 41 van het 

Handvest of van de hoorplicht wordt dan ook niet aangetoond. Dit onderdeel van het middel is 

ongegrond. 

 

2.1.2.3. 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). De verzoekende partij voert geen andere argumenten aan 

dan deze die hoger werden besproken zodat de grief samenvalt met het voorgaande. Dit onderdeel van 

het middel is ongegrond. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 13 

 

2.1.2.4. Het evenredigheidsbeginsel hangt in wezen nauw samen met het redelijkheidsbeginsel, 

hetgeen slechts geschonden is wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs 

afvraagt hoe het bestuur tot het maken van een bepaalde keuze is kunnen komen. Met andere woorden 

om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan 

waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Het 

redelijkheidsbeginsel staat de rechter 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 Raad stelt, in het kader van zijn opdracht van wettigheidstoetsing en verwijzend naar bovenvermelde 

bespreking, vast dat de overheid in alle redelijkheid tot de door haar gedane vaststelling komt dat de 

verzoekende partij niet in het bezit is van een geldig visum. De verzoekende partij brengt geen 

elementen aan die zouden aantonen dat verweerder op kennelijk onredelijke wijze tot zijn besluit is 

gekomen. 

 

Een schending van het evenredigheids- of het redelijkheidsbeginsel wordt niet aangetoond. Dit 

onderdeel van het middel is ongegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

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

bestreden beslissing kan leiden. 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 zesentwintig oktober tweeduizend zeventien 

door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN M. RYCKASEYS 

 


