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 nr. 207 471 van 1 augustus 2018 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. GEENS 

Lange Lozanastraat 24 

2018 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Egyptische nationaliteit te zijn, op 21 december 2015 

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 29 oktober 2015 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 20 april 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 mei 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat D. GEENS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat C. VANBEYLEN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker verklaart de Egyptische nationaliteit te bezitten. 

 

Op 9 oktober 2012 diende verzoeker een verzoek om internationale bescherming in. 

 

Op 2 mei 2013 nam de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris (hierna verkort de gemachtigde) 

een beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater). 

 

Op 12 juni 2013 diende verzoeker een tweede verzoek om internationale bescherming in. 
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Op 30 juni 2014 weigerde het Commissariaat-Generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna 

verkort het CGVS) verzoeker de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus. 

 

Op 5 augustus 2014 diende verzoeker een derde verzoek om internationale bescherming in. 

 

Op 16 september 2014 weigerde het CGVS verzoeker de vluchtelingenstatus en de subsidiaire 

beschermingsstatus. 

 

Op 9 september 2015 diende verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf 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 verkort de Vreemdelingenwet). 

 

Op 29 oktober 2015 verklaarde de gemachtigde de aanvraag van 9 september 2015 om machtiging tot 

verblijf op grond van humanitaire redenen onontvankelijk omwille van het feit dat niet voldaan was aan 

de documentaire ontvankelijkheidsvoorwaarden.  

 

Diezelfde dag nam de gemachtigde een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten ten aanzien van verzoeker.  

 

Deze beslissing vormt de bestreden beslissing en is gemotiveerd als volgt: 

 

“(…) 

De heer, die verklaart te heten: 

Naam, voornaam: B. H. F., B. 

geboortedatum: […] 1987 

geboorteplaats: N., K. 

nationaliteit: Egypte 

 

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

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

er zich naar toe te begeven, 

onmiddellijk 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 tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen en op grond 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 paspoort vóórzien van een geldig visum. 

Met toepassing van artikel 74/14 §3, werd de termijn om het grondgebied te verlaten naar 0 dagen 

verminderd omdat: 

o 4° de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing tot 

verwijdering gevolg heeft gegeven: 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten van 29.09.2014, 

aan betrokkene betekend op 02.10.2014. 

(…)” 

 

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 voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad), nog 

steeds volhardt in deze exceptie. Verweerder doet ter zitting afstand van deze opgeworpen exceptie. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

In een tweede middel voert verzoeker een schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag tot 

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 
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november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna verkort het EVRM), van de artikelen 

7 en 24 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese unie, van artikel 5 van de 

Terugkeerrichtijn, van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

de bestuurshandelingen en van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet. 

 

Hij verstrekt de volgende toelichting: 

 

“A. ALGEMEEN 

 

1. Door de bevoegde overheid werd een bevel gegeven om het grondgebied te verlaten, op basis van 

een gebonden bevoegdheid (artikel 7, eerste alinea, 1° Vreemdelingenwet). 

In alle omstandigheden dient de bevoegde overheid rekening te houden met de concrete elementen van 

een dossier, in het bijzonder met het privé-, gezins- en familieleven van de verzoekende partij. 

Dit geldt in het bijzonder, gelet op de hiërarchie des rechtsnormen. 

Geen bevel mag 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 New York op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 

mei 1955 (hierna: het EVRM) (cf. RvS 26 augustus 2010, nr. 206.948). 

 

2. Artikel 8 van het EVRM is erop gericht om het individu te beschermen tegen een willekeurige 

overheidsinmenging in het gezinsleven. 

Hoewel artikel 8 EVRM geen absoluut recht omvat, zijn de Verdragsluitende Staten er wel toe gehouden 

om, binnen de beleidsmarge waarover zij beschikken, een billijke afweging te maken tussen de 

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

Nuñez/Noorwegen, §§ 68- 69). 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/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 zij kennis heeft of zou moeten hebben. 

Artikel 74/13 Vreemdelingenwet voorziet daarnaast  […]. 

Artikel 7 van het Handvest van de Grondrechten van de EU stelt voorts dat eenieder heeft recht heeft op 

eerbiediging van zijn privé-, zijn familie- en gezinsleven. 

Artikel 24 van het Handvest van de Grondrechten van de EU stelt daarnaast […].  

 

B. HET PRIVE-, GEZINS- EN FAMILIELEVEN VAN DE VERZOEKENDE PARTIJ 

 

3. Vooreerst wijst de verzoekende partij erop dat er duidelijk sprake is van een privé-, gezins- en 

familieleven in hoofde van de verzoekende partij dewelke onder de bescherming valt van 

bovenvermelde wetsartikelen. 

 

De verzoekende partij verwijst hiervoor naar de elementen aangehaald in de aanvraag tot machtiging 

van verblijf op grond van artikel 9bis Vreemdelingenwet: 

“11. Verzoeker heeft een bijzonder langdurige en intense binding met België opgebouwd gedurende zijn 

leven en de periode dat hij in België woonachtig is. Dit kan tevens worden vastgesteld op basis van het 

administratief dossier. 

Verzoeker heeft tijdens zijn verblijf niet stilgezeten. Integendeel, hij is langdurig werkzaam geweest en 

heeft hiertoe de nodige kwalificaties: 

- Stuk 7: Kopie diploma behaald aan de universiteit van Al-madiya; 

- Stuk 8: Arbeidsovereenkomst voor arbeiders – onbepaalde duur – deeltijds dd. 01.10.2013; 

- Stuk 9: Arbeidsovereenkomst voor arbeiders deeltijds contract voor onbepaalde duur dd. 09.02.2015; 

- Stuk 10: Loonfiches van BVBA T.; 

- Stuk 11: Loonfiches van BVBA B.; 

- Stuk 12: Toekenningen van een Arbeidskaart C door de Vlaamse overheid; 

- Stuk 13: Attest Sociaal Verzekerde. 

Hieruit blijkt dat verzoeker in staat is een meerwaarde te bieden aan de samenleving waarvan hij de 

facto reeds deel uitmaakt. Dat verzoeker zou worden genoodzaakt, ondanks zijn integratie, opnieuw het 

land te verlaten voor het indienen van een regularisatieaanvraag, staat hiermee in disproportionaliteit. 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 4 

12. Verzoeker heeft reeds eerder getracht om, gezien zijn verblijf en bijzondere binding met België, te 

worden gemachtigd tot een verblijf van meer dan drie maanden. 

De stukken hiertoe zijn gekend in het administratief dossier. Deze bevestigen wederom dat verzoeker 

langdurig in het land heeft verbleven en zich heeft trachten in regel te stellen. 

Zijn binding met België is in tussentijd niet verzwakt, integendeel. Verzoeker is steeds blijven hopen op 

een gunstig resultaat en koestert de rechtmatige hoop om met huidige aanvraag dit alsnog te verkrijgen. 

 

13. Verzoeker heeft daarnaast een bijzondere binding met België gezien zijn familiale banden. […] 

 

14. Bovenstaande uiteenzetting maakt de situatie van verzoeker bijzonder behartigingswaardig. Dit geldt 

des te meer nu verzoeker de facto reeds een onderdeel uitmaakt van de samenleving waartoe hij 

behoort. 

In het verlengde hiervan moet worden opgemerkt dat verzoeker op een zeer goede manier is 

geïntegreerd en dan ook geworteld is in onze samenleving. Het enige verschil is dat verzoeker niet werd 

toegestaan tot een legaal verblijf. 

 

Verzoeker spreekt zowel de Nederlandse taal en heeft zich weten te integreren in de samenleving waar 

hij de facto reeds een onderdeel van uitmaakt. Het spreken van één van de landstalen heeft zijn 

integratie in belangrijke mate gefaciliteerd. 

Verzoeker deed ondertussen wat hij kon om zijn toegang tot de arbeidsmarkt te vergroten, ondanks de 

afwezigheid van een legaal verblijf. 

Net deze vaststelling dat verzoeker vastgegroeid en geworteld is in onze samenleving, maakt het voor 

hem bijzonder moeilijk om voor een onzekere (maar alvast langdurige) periode het land te verlaten om 

in Egypte (het land waar hij zelfs niet geboren is) een aanvraag tot machtiging van verblijf in te dienen. 

Dit geldt des te meer nu er zich geen enkele (zelfs maar potentiele) bedreiging van de openbare orde 

voordoet. Verzoeker heeft zich steeds zeer waardig gedragen en kwam niet in aanraking gekomen met 

de justitieel apparaat. 

Hoewel dit van elke burger mag worden verwacht, moet worden opgemerkt dat de illegale situatie van 

een persoon de stap tot (kleine) criminaliteit erg vergroot. Dat verzoeker hieraan niet heeft toegegeven 

gedurende een verblijf van drie jaar, bevestigt dat hij een waardig burger is. 

 

15. In het verlengde van hetgeen hierboven reeds werd uiteengezet, beroept verzoeker zich dan ook op 

artikel 8 EVRM. 

Huidige situatie valt onder het toepassingsgebied van deze internationale rechtsregel en beklemtoont 

dat het opleggen van de verplichting te verhuizen naar Egypte voor het louter indienen van de aanvraag 

een ongerechtvaardigde inmenging uitmaakt op het privé-, gezins- en familieleven van verzoeker. 

Het EHRM benadrukt bovendien dat het begrip privéleven een bijzondere 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. 

Bijgevolg moet steeds in concreto de aard en de intensiteit van de sociale relaties worden nagegaan. 

 

Zowel deze aard als intensiteit ervan werden hierboven uitvoerig toegelicht. Verzoeker heeft dan ook 

een belangrijke sociaal welzijn, een sociaal leven en een familiaal leven tot stand gebracht in het kader 

van artikel 8 EVRM. 

Het zou derhalve ongerechtvaardigd zijn, gezien de vele nadelen voor verzoeker, om de verplichting op 

te leggen de aanvraag tot machtiging van verblijf in te dienen in het buitenland terwijl de nadelen voor 

de Belgische staat uitermate beperkt zijn en zelfs volledig afwezig blijven. Verzoeker vormt net een 

belangrijk onderdeel in de samenleving waartoe hij behoort. 

Ook op grond van dit artikel, moeten buitengewone omstandigheden worden aangenomen.” 

Uit deze feiten moet worden vastgesteld dat er duidelijk sprake is van een privé-, gezins- en familieleven 

in hoofde van de verzoekende partij dewelke onder de bescherming valt van artikel 8 EVRM, artikel 

74/13 Vreemdelingenwet, artikel 5 Terugkeerrichtlijn, artikel 7 en 24 Handvest. 

De bevoegde overheid is in deze omstandigheden gehouden, conform de vaste rechtspraak van het 

EHRM, in concreto een belangenafweging te maken tussen enerzijds de inmenging in het gezinsleven 

en anderzijds en de algemene belangen anderzijds. Deze belangenafweging moet het resultaat zijn van 

een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van de zaak en dit rekening houdende met alle omstandigheden 

waarvan zij kennis heeft of zou moeten hebben. 

De bestreden beslissing zou bijgevolg het resultaat moeten zijn van een billijke afweging tussen de 

concurrerende belangen van het individu en het algemeen belang. 
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C. HET NAUWKEURIG ONDERZOEK VAN DE VERWERENDE PARTIJ ONTBREEKT 

 

4. Conform de vaste rechtspraak, dient door de Dienst Vreemdelingenzaken een zo nauwkeurig 

mogelijk onderzoek van de zaak te gebeuren en dit rekening houdende met alle omstandigheden 

waarvan zij kennis heeft of zou moeten hebben. 

Noch uit de bestreden, noch uit het administratief dossier blijkt dat de verwerende partij dergelijk 

nauwkeurig onderzoek heeft uitgevoerd, waarbij alle elementen dewelke zij kent of diende te kennen 

werden overwogen. 

 

Als de verwerende partij een concrete belangenafweging had gemaakt, dan had men moeten 

vaststellen dat in casu duidelijk een privé-, gezins- en familieleven bestaat in hoofde van de 

verzoekende partij (supra). Hiermee wordt echter op geen enkele wijze rekening gehouden in de 

bestreden beslissing, noch in het administratief dossier. 

Minstens had de verwerende partij moeten nagaan of er in casu sprake was van een privé-, gezins- en 

familieleven in hoofde van de verzoekende partij. 

Dit bewijst dat er geen nauwkeurig onderzoek werd verricht van de zaak en dit rekening houdende met 

alle omstandigheden waarvan de verwerende partij kennis heeft of zou moeten hebben. 

Hierdoor dient een schending te worden vastgesteld van artikel 8 EVRM, artikel 7 en 24 Handvest 

grondrechten EU, artikel 5 Terugkeerrichtlijn en artikel 74/13 Vreemdelingenwet.” 

 

Verzoeker betoogt dat hij in zijn aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet van  september 2015 heeft gewezen op zijn langdurige en intense bindingen met 

België, op het gegeven dat hij deel uitmaakt van de Belgische samenleving, hij goed geïntegreerd is en 

de Nederlandse taal spreekt. Hij stelt tevens dat hij een professionele toekomst heeft in België gezien hij 

hier reeds gewerkt heeft. Ter ondersteuning hiervan legde hij onder meer zijn arbeidskaart C, 

arbeidsovereenkomsten en enkele loonbrieven voor. Gelet op dit alles, stelt verzoeker dat hij een 

beschermingswaardig privéleven heeft in België, zoals bedoeld in artikel 8 van het EVRM. Hij wijst erop 

dat het de taak is van de overheid om de aard en intensiteit van de sociale relaties na te gaan en een 

belangenafweging te doen, gestoeld op een zo nauwkeurig onderzoek van de zaak op grond van de 

omstandigheden waarvan zij kennis heeft of zou moeten hebben. Door met bovengenoemde elementen 

geen rekening te houden en geen nauwkeurig onderzoek te voeren, terwijl hij wel relevante elementen 

heeft aangehaald, meent verzoeker dat de gemachtigde artikel 8 van het EVRM heeft geschonden. 

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt:  

 

“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.”  

 

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, zoals verzoeker terecht aanstipt, om vooraleer te beslissen, een 

zo nauwkeurig mogelijk onderzoek te voeren 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  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 gemachtigde 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 
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heeft gesteld dat die afweging heeft geresulteerd in een "fair balance" tussen enerzijds het belang van 

een vreemdeling bij de uitoefening van het 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 eerbiediging van het privéleven, veronderstelt het bestaan van een  

privéleven dat beschermingswaardig is onder artikel 8 van het EVRM. Dit privéleven  dient te bestaan 

op het moment van de bestreden beslissing. Artikel 8 van het EVRM definieert  de begrippen 

‘gezinsleven’ en ‘privéleven’ niet, die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 

geïnterpreteerd. De beoordeling of er sprake is van een privéleven is eveneens een feitenkwestie.  

 

De Raad gaat in casu na of er op het moment van de bestreden beslissing factoren aanwezig waren die 

wijzen op het bestaan van een privéleven in hoofde van verzoeker waarmee het bestuur rekening had 

moeten houden.  

 

In casu wijst verzoeker op de elementen inzake zijn privéleven die hij eerder heeft ingeroepen bij zijn 

aanvraag om machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden op grond van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker bij zijn aanvraag stukken heeft 

bijgevoegd om zijn integratie te staven. Deze stukken zijn onder meer loonbrieven, 

arbeidsovereenkomsten en de arbeidskaart C van verzoeker. Er blijkt tevens dat verzoeker elementen 

heeft aangevoerd inzake zijn integratie, zijn bindingen met België en zijn kennis van de Nederlandse 

taal.  

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de gemachtigde op 29 oktober 2015 een beslissing inzake deze 

aanvraag op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet heeft genomen, waaruit dus blijkt dat hij 

voor het nemen van de huidige bestreden beslissing op de hoogte was van het voorgehouden 

privéleven van verzoeker. De aanvraag om machtiging tot verblijf om humanitaire redenen werd omwille 

van het niet voldoen aan een documentaire ontvankelijkheidsvoorwaarde onontvankelijk bevonden. De 

gemachtigde heeft zich met andere woorden niet uitgesproken over de aangevoerde buitengewone 

omstandigheden die hem weerhouden zijn aanvraag via de gewone weg in zijn land van herkomst in te 

dienen, waaronder de aangevoerde elementen omtrent zijn privéleven. Hieromtrent werd geen enkel 

standpunt ingenomen.  

 

Hoewel de gemachtigde dus kennis had van bovenvermelde relevante feiten en omstandigheden 

aangaande het privéleven van verzoeker, blijkt noch uit de motieven van de bestreden beslissing, noch 

uit de stukken van het administratief dossier enige afweging of enig onderzoek naar deze relevante 

feiten en omstandigheden in het licht van artikel 8 van het EVRM. Er blijkt bijgevolg niet dat de 

gemachtigde bij het nemen van de bestreden beslissing rekening heeft gehouden met de specifieke 

feitelijke situatie van verzoeker, waarvan hij kennis had met het oog op een verwijdering.  

 

De Raad kan in casu enkel vaststellen dat de gemachtigde geen antwoord heeft geboden en er niet 

blijkt dat hij de nodige belangenafweging heeft gemaakt aangaande het voorgehouden privéleven van 

verzoeker, waarvan hij nochtans kennis had, zoals hij behoorde te doen overeenkomstig artikel 8 van 

het EVRM.  

 

In de mate dat artikel 8 van het EVRM een billijke belangenafweging vereist, is deze bepaling 

geschonden (EHRM 11 juli 2000, Ciliz/Nederland, § 66; EHRM 10 juli 2014, Mugenzi/Frankrijk, § 46; 

EHRM 10 juli 2014, Tanda-Muzinga/Frankrijk, § 68).  

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt aannemelijk gemaakt. Deze vaststelling leidt tot de 

nietigverklaring van het bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

In de nota met opmerkingen gaat verweerder over tot een verwijzing naar de synthesenota die zich in 

het administratief dossier bevindt. Uit deze synthesenota kan echter niet blijken dat de gemachtigde op 

enigerlei wijze rekening heeft gehouden met de relevante elementen aangaande het privéleven die 

werden aangehaald in de aanvraag gestoeld op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

Vervolgens stipt de gemachtigde aan dat er geen toetsing aan artikel 8, tweede lid, van het EVRM 

moest gebeuren nu er geen weigering is van voortgezet verblijf. De Raad stelt echter vast dat verzoeker 

geen schending heeft opgeworpen van artikel 8, tweede lid, van het EVRM, maar heeft gewezen op de 
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vereiste van de belangenafweging in geval van een eventuele eerste toelating, hetgeen hier effectief 

aan de orde is. Vervolgens gaat verweerder over tot een uitgebreide a posteriori belangenafweging in 

de nota, maar dit doet geen afbreuk dat de Raad noch op grond van de motieven van het bestreden 

bevel, noch op grond van de stukken van het administratief dossier kan vaststellen dat hij rekening heeft 

gehouden met de relevante elementen aangaande het privéleven vooraleer over te gaan tot de afgifte 

van een verwijderingsbesluit of bevel.  

 

Aangezien de eventuele gegrondheid van de overige onderdelen van het middel en overige middelen 

niet tot een ruimere vernietiging kan leiden, dienen deze niet te worden onderzocht (RvS 18 december 

1990, nr. 36.050; RvS 24 oktober 2002, nr. 111.881). 

 

Het tweede middel is in de aangegeven mate gegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

Verzoeker heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 

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

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

 

 

Artikel 1 

 

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

Vereenvoudiging van 29 oktober 2015 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

13), wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op één augustus tweeduizend achttien door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN A. MAES 


