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 nr.  206 691 van 11 juli 2018 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat V. NEERINCKX 

Akkerstraat 1 

9140 TEMSE 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigster van haar 

minderjarige kinderen X en X, die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, op 9 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 4 mei 2017 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 24 mei 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 juni 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat V. NEERINCKX verschijnt 

voor verzoekster en van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor 

verweerder. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 28 maart 2017 nam de gemachtigde een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten. Tegen deze beslissing diende verzoekster een beroep in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna verkort de Raad). Bij arrest nr. 189 899 van 19 juli 2017 vernietigde 

de Raad het bevel van 28 maart 2017. 

 

Op 28 maart 2017 legde de gemachtigde eveneens een inreisverbod op aan verzoekster. Tegen deze 

beslissing diende verzoekster een beroep in bij de Raad. Bij arrest nr. 189 900 van 19 juli 2017 

vernietigde de Raad dit inreisverbod. 
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Op 4 mei 2017 nam de gemachtigde een tweede beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten. Deze beslissing vormt de bestreden beslissing.  

 

Zij is gemotiveerd als volgt: 

 

“Bevel om het grondgebied te verlaten 

 

Aan de Mevrouw, die verklaart te heten; 

naam: H. 

voornaam: B. 

geboortedatum: […]1986 

nationaliteit: Albanese 

 

+ 2 kinderen: 

L.S. °[…]/2013 en H.D. °[…]/2016. 

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, uiterlijk op 03.06.2017. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

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

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

verwijdering van vreemdelingen (hierna 'de wet') en volgende feiten: 

 

Artikel 7, alinea 1, van de wet: 

 

■ 2° de vreemdeling die houder is van een geldige, door één der Lidstaten afgegeven verblijfstitel, die 

langer in het Rijk verblijft dan de maximale duur van 90 dagen op een periode van 180 dagen voorzien 

in artikel 6, van de wet of er niet in slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd;  

 

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

 

■ artikel 74/14 §3, 1°: er bestaat een risico op onderduiken 

 

Betrokkene verblijft reeds langer dan de toegestane 3 maand op 6 in het Rijk / op het grondgebied van 

de Schengenstaten. 

 

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

 

Betrokkene heeft zich niet aangemeld bij de Belgische autoriteiten om haar aanwezigheid te melden. 

Betrokkene heeft nooit een poging ondernomen haar verblijf te regulariseren.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

In de nota met opmerkingen werpt verweerder een exceptie van onontvankelijkheid op wegens gebrek 

aan belang van het beroep gericht tegen de  bestreden beslissing waarbij hij wijst op een voorgehouden 

gebonden bevoegdheid voor de gemachtigde om in geval van eventuele vernietiging opnieuw een bevel 

om het grondgebied te verlaten te nemen. De waarnemend voorzitter vraagt ter zitting of verweerder 

gezien de vaste rechtspraak van de Raad nog steeds volhardt in deze exceptie. Verweerder doet ter 

zitting afstand van de opgeworpen exceptie. 

 

Het beroep is ontvankelijk. 

 

 

 

3. Onderzoek van het beroep 
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Verzoekster voert in een eerste middel de schending aan van artikel 74/13 van de wet van 15 december 

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen (hierna verkort de Vreemdelingenwet), van de materiële motiveringsplicht, van de 

artikelen 1 tot en met 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen, van de artikelen 3 en 28 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 verkort het Kinderrechtenverdrag) en van artikel 24 van het Handvest van de grondrechten 

van de Europese Unie (hierna verkort het Handvest). 

 

Zij verschaft de volgende toelichting: 

 

“5. 

Verzoekster heeft twee minderjarige kinderen, D. en M.. 

 

D. is inmiddels 4 jaar en gaat naar school in Antwerpen, (stuk 3) 

 

6. 

Art. 74/ 13 Vreemdelingenwet stelt het volgende: 

 

" 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." 

 

De relevante bepalingen van het Kinderrechtenverdrag zijn de volgende. 

 

Artikel 3: Het belang van het kind 

 

1. Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of 

particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke 

autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging. 

 

2. De Staten die party zijn, verbinden zich ertoe het kind te verzekeren van de bescherming en de zorg 

die nodig zijn voor zijn of haar welzijn, rekening houdend met de rechten en plichten van zijn of haar 

ouders, wettige voogden of anderen die wettelijk verantwoordelijk voor het kind zijn, en nemen hiertoe 

alle passende wettelijke en bestuurlijke maatregelen. 

 

3. De Staten die partij zijn, waarborgen dat de instellingen, diensten en voorzieningen die 

verantwoordelijk zijn voor de zorg voor of de bescherming van kinderen voldoen aan de door de 

bevoegde autoriteiten vastgestelde normen, met name ten aanzien van de veiligheid, de gezondheid, 

het aantal personeelsleden en hun geschiktheid, alsmede bevoegd toezicht. 

 

Artikel 28: Onderwijs 

 

1. De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op onderwijs, en teneinde dit recht geleidelijk 

en op basis van gelijke kansen te verwezenlijken, verbinden zij zich er met name toe: 

 

a) primair onderwijs verplicht te stellen en voor iedereen gratis beschikbaar te stellen; 

 

b) de ontwikkeling van verschillende vormen van voortgezet onderwijs aan te moedigen, met inbegrip 

van algemeen onderwijs en beroepsonderwijs, deze vormen voor ieder kind beschikbaar te stellen en 

toegankelijk te maken, en passende maatregelen te nemen zoals de invoering van gratis onderwijs en 

het bieden van financiële bijstand indien noodzakelijk; 

 

c) met behulp van alle passende middelen hoger onderwijs toegankelijk te maken voor een ieder 

naargelang zijn capaciteiten; 

 

d) informatie over en begeleiding bij onderwijs- en beroepskeuze voor alle kinderen beschikbaar te 

stellen en toegankelijk te maken; 

 

e) maatregelen te nemen om regelmatig schoolbezoek te bevorderen en het aantal kinderen dat de 

school vroegtijdig verlaat, te verminderen. 
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2. De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen om te verzekeren dat de wijze van 

handhaving van de discipline op scholen verenigbaar is met de menselijke waardigheid van het kind en 

in overeenstemming is met dit Verdrag. 

 

Voormelde bepalingen van het Kinderrechtenverdrag hebben directe werking. 

 

7. 

Uit het Handvest kan worden gewezen op volgende relevante bepalingen. 

 

Artikel 24. Rechten van het kind 

 

1. Kinderen hebben recht op de bescherming en de zorg die nodig zijn voor hun welzijn. Zij mogen 

vrijelijk hun mening uiten. Aan hun mening in aangelegenheden die hen betreffen wordt passend belang 

gehecht in overeenstemming met hun leeftijd en rijpheid. 

 

2. Bij alle handelingen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden verricht door overheidsinstanties 

of particuliere instellingen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging. 

 

NL 18.12.2000 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 364/13 

 

Waar de bestreden beslissing geen rekening houdt met het schooltraject van het minderjarige kind, en 

hieraan geen enkele overweging of onderzoek besteedt, is de beslissing manifest strijdig met voormelde 

bepalingen. 

 

De bestreden beslissing dient derhalve vernietigd te worden.” 

 

Verzoekster betoogt in haar eerste middel in wezen dat de gemachtigde rekening had moeten houden 

met het schooltraject van haar oudste kind van 4 jaar dat in België naar school gaat.  

 

Wat betreft artikel 1 van de wet van 29 juli 1991, blijkt dat deze bepaling enkel stelt: “Voor de toepassing 

van deze wet moeten worden verstaan onder:  - Bestuurshandeling: De eenzijdige rechtshandeling met 

individuele strekking die uitgaat van een bestuur en die beoogt rechtsgevolgen te hebben voor één of 

meer bestuurden of voor een ander bestuur; - Bestuur: De administratieve overheden als bedoeld in 

artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;  - Bestuurde: Elke natuurlijke of 

rechtspersoon in zijn betrekkingen met het bestuur.” Deze bepaling definieert dus enkel een 

bestuurshandeling, bestuur en bestuurde. De Raad ziet niet in hoe de bestreden beslissing deze 

begrippen zou schenden.  

 

Volgens artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen is de overheid wettelijk verplicht 

om haar beslissing te motiveren door de juridische en feitelijke overwegingen op een “afdoende” wijze 

op te nemen in de akte. Dit betekent dat de beslissing die ter kennis wordt gebracht de redenen moet 

weergeven op grond waarvan de beslissing werd genomen, zodat de bestuurde kan beoordelen of er 

aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De term “afdoende” houdt in dat 

de motivering pertinent moet zijn, namelijk dat de overwegingen de beslissing voldoende moeten 

dragen.  

 

De bestreden beslissing vermeldt de rechtsgrond op welke zij steunt, met name artikel 7, alinea 1 van 

de Vreemdelingenwet en geeft ook de feitelijke elementen waarop zij steunt weer. De gemachtigde stelt 

immers vast dat verzoekster langer in het Rijk verblijft dan de maximale duur van 90 dagen op een 

periode van 180 dagen voorzien in artikel 6 van de Vreemdelingenwet. Wat betreft de beslissing om 

geen termijn voor vrijwillig vertrek op te leggen, verwijst de gemachtigde de iure naar artikel 74/14, § 3, 

1° van de Vreemdelingenwet en de facto naar het feit dat er een risico is op onderduiken, dat 

verzoekster zich niet heeft aangemeld bij de Belgische autoriteiten om haar aanwezigheid te melden en 

dat verzoekster nooit een poging heeft ondernomen haar verblijf te regulariseren.  

 

Verzoekster maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op 

basis van welke juridische en feitelijke gegevens de door haar bestreden beslissing is genomen derwijze 

dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. 
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Verzoekster wijst op de artikelen 3, en 28 van het Kinderrechtenverdrag. Uit het advies van de afdeling 

wetgeving bij de Raad van State bij het wetsontwerp houdende goedkeuring van het Verdrag inzake de 

Rechten van het Kind aangenomen te New York op 20 november 1989 blijkt dat “in het Verdrag inzake 

de rechten van het kind (...) verschillende soorten van bepalingen (staan)”. De afdeling wetgeving van 

de Raad van State maakt namelijk een onderscheid tussen bepalingen die beantwoorden aan de 

algemeen aanvaarde criteria om te bepalen dat de internationale verdragen “self executing” zijn en die 

als zodanig rechtstreekse gevolgen hebben in de interne rechtsorde van de ondertekenende staten, 

bepalingen die rechten vaststellen waarvan het principe door het Verdrag wordt erkend en waarvan de 

uitvoering een positief optreden van de wetgever vereist en bepalingen die rechten vaststellen die 

behoren tot de categorie van economische, sociale en culturele rechten en die aan de Staten een grote 

beoordelingsvrijheid laten wat de geleidelijke uitvoering ervan betreft (Wetsontwerp houdende 

goedkeuring van het Verdrag inzake do Rechten van het Kind, Advies van de Raad van State, ParI.St. 

Kamer 1990-91, nr. 1568/1, 24 - 25).Zonder echter directe werking van alle bepalingen uit het 

Kinderrechtenverdrag in de Belgische rechtsorde te ontkennen kan worden aangenomen dat de 

ingeroepen bepalingen, met name de artikelen 3 en 28 van het Kinderrechtenverdrag, geen directe 

werking hebben in de Belgische rechtsorde omdat een positief wetgevend optreden is vereist, zodat 

deze bepalingen in rechte niet dienstig kunnen worden opgeworpen (RvS 7 februari 1996, nr. 58.032; 

RvS 12 februari 1996, nr. 58.122). Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat bij het nemen van 

een beslissing tot verwijdering, de minister (c.q. de staatssecretaris) of zijn gemachtigde rekening houdt 

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

betrokken onderdaan van een derde land. 

 

Verzoekster stelt terecht vast dat noch uit de bestreden beslissing, noch uit het administratief dossier 

blijkt dat de gemachtigde heeft rekening gehouden met het bepaalde in artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet, onder meer met het hoger belang van het kind. Echter, verweerder werpt in de nota 

terecht op dat verzoekster aan de hand van concrete gegevens moet aantonen dat zij zich 

daadwerkelijk kan beroepen op de in artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet vermelde elementen. 

Verzoekster beroept zich op het hoger belang van het kind maar spitst dit enkel toe op het schooltraject 

van haar oudste minderjarig kind. Zij stelt dat er geen enkele overweging is gemaakt over het 

schooltraject van haar vierjarig kind. Verzoekster toont echter niet aan belang te hebben bij haar kritiek 

dat de gemachtigde rekening had moeten houden met het schooltraject van haar zoon in Antwerpen. 

Verzoeksters vierjarig kind was immers op het moment van het nemen van de bestreden beslissing niet 

schoolplichtig.  

 

Wat betreft de aangevoerde schending van artikel 24 van het Handvest kan verwezen worden naar wat 

supra is uiteengezet. Verzoekster betrekt deze schending opnieuw enkel op het schooltraject van haar 

vierjarig kind, maar dit volstaat niet om het belang aan te tonen bij de aangevoerde schending van dit 

grondrecht. 

 

Het eerste middel is deels onontvankelijk, deels ongegrond. 

 

In haar tweede middel voert verzoekster een schending van het hoorrecht aan. 

 

Zij verstrekt de volgende toelichting: 

 

“8. 

Het gebrekkig onderzoek in deze zaak hangt nauw samen met een schending van het hoorrecht. 

 

Artikel 41 van het Handvest van de Grondrechten van de Unie bepaalt: 

 

1. Eenieder heeft er recht op dat zijn zaken onpartijdig billijk en binnen een redelijke termijn door de 

instellingen en organen van de Unie worden behandeld 

2. Dit recht behelst met name:. het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor 

hem nadelige individuele maatregel wordt genomen. 

 

In deze bepaling is de hoorplicht vervat, welke ook een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur 

uitmaakt. 

 

Volgens vaste rechtspraak van het Hof vormt de eerbiediging van de rechten van de verdediging een 

fundamenteel beginsel van Unierecht waarvan het recht om in elke procedure te worden gehoord 

integraal deel uitmaakt (zie Arrest van het Hof van Justitie dd. 5 november 2014 (C 166/ 13 en arresten 
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Sopropé, C-349/07, EU:C:2008:746, punten 33 en 36; M., C-277/11, EU:C:2012:744, punten 81 en 82, 

alsmede Kamino International Logistics, C-129/13, EU:C:2014:2041, punt 28). 

 

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. Artikel 41, lid 2, van het Handvest bepaalt dat dit 

recht op behoorlijk bestuur met name het recht van eenieder behelst om te worden gehoord voordat 

jegens haar een voor haar nadelige individuele maatregel wordt genomen (arresten M., EU:C:2012:744, 

punten 82 en 83, alsmede Kamino International Logistics, EU:C:2014:2041, punt 29).  

 

Dat recht maakt aldus integraal deel uit van de eerbiediging van de rechten van verdediging, dat een 

algemeen beginsel van Unierecht is. 

 

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 (zie met name 

arrest M., EU:C:2012:744, punt 87 en aldaar aangehaalde rechtspraak).  

 

Volgens de rechtspraak van het Hof 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 (zie in die zin arrest Sopropé, EU:C:2008:746, punt 49).  

 

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 (zie arresten Technische Universitat 

München, C-269/90, EU:C:1991:438, punt 14, en Sopropé, EU:C:2008:746, punt 50). De verplichting 

om een besluit op voldoende specifieke en concrete wijze te motiveren zodat betrokkene in staat is te 

begrijpen waarom zijn verzoek is geweigerd, vormt dus het uitvloeisel van het beginsel van eerbiediging 

van de rechten van de verdediging (arrest M., EU:C:2012:744, punt 88).  

 

Uit het recht om vóór de vaststelling van een terugkeerbesluit te worden gehoord, de verplichting voor 

de bevoegde nationale autoriteiten voort om de betrokkene in staat te stellen zijn standpunt uiteen te 

zetten over de modaliteiten van zijn terugkeer, te weten de termijn voor vertrek en de vrijwillige of 

gedwongen aard van het vertrek, (overweging nr. 51 van het arrest van het Hof van Justitie dd. 11 

december 2014, C249/12, BOUDJILIDA / FRANKRIJK)  

 

Het recht om in elke procedure te worden gehoord, zoals dit van toepassing is in het kader van 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, en met name artikel 6 daarvan, moet in die zin 

worden uitgelegd dat het voor een illegaal verblijvende derdelander het recht omvat om, voordat jegens 

haar een terugkeerbesluit wordt uitgevaardigd, zijn standpunt kenbaar te maken over de rechtmatigheid 

van zijn verblijf, over de eventuele toepassing van de artikelen 5 en 6, leden 2 tot en met 5, van die 

richtlijn.  

 

Volgens de rechtspraak van het Hof moet het recht om te worden gehoord, worden geëerbiedigd, ook al 

voorziet de toepasselijke wetgeving niet uitdrukkelijk in een dergelijke formaliteit (zie arresten Sopropé, 

EU:C:2008:746, punt 38; M., EU:C:2012:744, punt 86, alsmede G. en R., EU:C:2013:533, punt 32). 

 

De verplichting tot eerbiediging van de rechten van de verdediging van de adressaten van besluiten die 

hun belangen aanmerkelijk raken, rust op de administratieve overheden van de lidstaten wanneer zij 

maatregelen nemen die binnen de werkingssfeer van het Unierecht vallen (arrest G. en R., 

EU:C:2013:533, punt 35). 

 

Of sprake is van schending van de rechten van de verdediging moet voorts worden beoordeeld aan de 

hand van de specifieke omstandigheden van elk geval (zie in die zin arrest Solvay/Commissie, C-
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110/10P, EU:C:2011:687, punt 63), met name de aard van de betrokken handeling, de context van de 

vaststelling ervan en de rechtsregels die de betrokken materie beheersen (zie arresten Commissie 

e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P en C-595/10P, EU:C:2013:518, punt 102 en aldaar aangehaalde 

rechtspraak, alsmede G. en R., EU:C:2013:533, punt 34).  

 

Dit hoorrecht kent een algemene toepassing. Het Hof heeft steeds gewezen op het belang van het recht 

om te worden gehoord en op de zeer ruime strekking ervan in de rechtsorde van de Unie. Vaste 

rechtspraak van het Hof stelt dan ook dat dit hoorrecht van toepassing is in iedere procedure die tot een 

bezwarend besluit kan leiden, d.i. een besluit dat de belangen van de betrokken persoon ongunstig kan 

beïnvloeden, (zie opnieuw RvV 158 594, nr. 3.3.2.2.3)  

 

In casu ligt een bevel om het grondgebied te verlaten voor (met afwezigheid van termijn) hetgeen kan 

worden beschouwd als een bezwarend besluit. 

 

Het hoorrecht zoals gewaarborgd is in casu derhalve van toepassing. 

 

9. 

Verzoekster werd niet in de mogelijkheid gesteld om haar opmerkingen kenbaar te maken voor de 

totstandkoming van de bestreden beslissing. 

 

In casu kon verzoekster (of haar raadsman) gewezen hebben op volgende relevante gegevens: 

-het gegeven dat haar zoontje hier reeds twee jaar naar school gaat, en dat het absoluut 

tegenaangewezen is dat dit schooljaar na de paasvakantie nog zou worden afgebroken, en derhalve 

verloren zou gaan; 

 

Deze omstandigheid kon de totstandkoming van de bestreden beslissing hebben beïnvloed/gewijzigd. 

 

Een schending van het hoorrecht dient derhalve te worden aangenomen.” 

 

Verzoekster geeft een uitgebreide en pertinente theoretische uiteenzetting over het hoorrecht, dat de 

Raad bijtreedt. 

 
Het bevel om het grondgebied te verlaten, werd afgegeven op grond van artikel 7 van de 

Vreemdelingenwet dat een omzetting vormt van artikel 6 van de Terugkeerrichtlijn (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) zodat deze beslissing binnen de werkingssfeer van het Unierecht valt en het 

hoorrecht als algemeen beginsel van unierecht dat kadert binnen de eerbiediging van de rechten van 

verdediging. 

 
Echter, niet elke onregelmatigheid bij de uitoefening van het hoorrecht tijdens een administratieve 

procedure, in dit geval de besluitvorming inzake het afleveren van een bevel om het grondgebied te 

verlaten, levert een schending van het hoorrecht op. Voorts is niet elk verzuim om het hoorrecht te 

eerbiedigen zodanig dat dit stelselmatig tot de onrechtmatigheid van het genomen besluit leidt (HvJ 10 

september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 39).  

 
Om een dergelijke onrechtmatigheid te constateren, dient de Raad in casu 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 verzoekster in casu specifieke omstandigheden 

had kunnen aanvoeren die na een individueel onderzoek het afleveren van een bevel om het 

grondgebied te verlaten hadden kunnen beïnvloeden (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. 

e.a., ro. 40).  

 
In casu blijkt  uit het administratief dossier dat er zich een administratief verslag in bevindt waarbij 

verzoekster op 4 mei 2017 in het kader van een onderzoek naar zwartwerk op zeer summiere wijze 

werd gehoord en zij aangaf twee minderjarige kinderen te hebben. Bezwaarlijk kan dit door verweerder 

in de nota worden voorgehouden als een gehoor zoals ingevuld door de voormelde rechtspraak van het 

Hof van Justitie, met name een gehoor waarbij verzoekster werkelijk op dienstige en nuttige wijze voor 

haar belangen is kunnen opkomen ten aanzien van de aspecten zoals vermeld in artikel 5 van de 

Terugkeerrichtlijn (in casu artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet) in het licht van een terugkeerbesluit 
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met afwezigheid van termijn voor vrijwillig vertrek. Het betreft in geen geval een gehoor waarbij 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 vervolgens 

toereikend te motiveren”. Echter, blijkt ook duidelijk uit de voormelde rechtspraak van het Hof van 

Justitie dat verzoekster haar belang moet aantonen bij de opgeworpen schending van het hoorrecht. 

Verzoekster meent dat  indien zij gehoord zou zijn geweest zij  melding had kunnen maken van het 

gegeven dat haar zoontje reeds 2 jaar school loopt in België. Hierboven werd reeds vastgesteld dat 

verzoeksters vierjarige zoontje nog niet schoolplichtig was op het moment van het nemen van de 

bestreden beslissing. Verzoekster toont dan ook met dit betoog niet aan dat zij, indien zij op dienstige en 

nuttige wijze was gehoord geweest met het oog op het afleveren van een bevel om het grondgebied te 

verlaten met afwezigheid van termijn voor vrijwillig vertrek,  enige nuttige informatie had kunnen 

voorleggen aan de gemachtigde die had kunnen aanleiding geven tot een andersluidende beslissing. 

Waar ze erop wijst dat het absoluut tegenaangewezen was om het schooljaar na de paasvakantie nog 

af te breken en dit verloren zou gaan, blijkt wederom geen belang bij dit argument nu ondertussen reeds 

ruimschoots het schooljaar is afgerond. 

 

Een schending van de hoorplicht zoals vervat in artikel 41 van het Handvest van de grondrechten of als 

algemeen beginsel van het unierecht wordt niet aangetoond. 

 

Het tweede middel  is onontvankelijk. 

 

4. Korte debatten 

 

Verzoekster heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan 

leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op elf juli tweeduizend achttien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 


