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 nr. 207 863 van 20 augustus 2018 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. MOSKOFIDIS 

Rootenstraat 21 / 18 

3600 GENK 

  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 Angolese nationaliteit te zijn, op 23 september 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 24 augustus 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 18 april 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 9 mei 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. MOSKOFIDIS, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat L. VAN DE PUTTE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende 

partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 24 augustus 2015 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden beslissing, als volgt gemotiveerd: 

 

“Bevel om het grondgebied te verlaten 

De heer, die verklaart te heten: 

naam: P(…) F(…). 

voornaam: V(…) 

geboortedatum: (…) 
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geboorteplaats: (…) 

nationaliteit: Angola 

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, binnen 7 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 tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten: 

Artikel 7, alinea 1: 

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

betrokkene is niet in het bezit van een geldig reisdocument.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. De verwerende partij werpt in een exceptie de onontvankelijkheid van het beroep op omdat de 

verzoekende partij geen belang zou hebben bij een nietigverklaring van het bestreden bevel om het 

grondgebied te verlaten. Na vernietiging van het bestreden bevel zou de verwerende partij opnieuw 

verplicht zijn een bevel af te geven aan verzoeker, vermits deze zich bevindt in de situatie voorzien bij 

artikel 7, eerste lid, 1°, 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). 

 

2.2. Daargelaten of de vermelding in artikel 7 “onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een 

internationaal verdrag”, op zich niet reeds volstaat om een gebonden bevoegdheid te dezen uit te 

sluiten, dient het volgende te worden opgemerkt. 

 

Van een gebonden bevoegdheid is slechts sprake “wanneer er in hoofde van de overheid een juridische 

verplichting bestaat die voorspruit uit een norm van het objectief recht die de overheid geen keuze laat 

om over die toepassing van die norm in het concrete geval te beslissing” (A. MAST, J. DUJARDIN, M. 

VAN DAMME, J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Wolters Kluwer, 

Mechelen, 2014, nr. 1057). Het woord “moet”, in voormeld artikel 7, sluit niet uit dat het bestuur bij het 

toepassen van deze bepaling nog een beoordeling maakt. Zo bepaalt artikel 7 zelf reeds dat het bevel 

om het grondgebied te verlaten een bepaalde termijn bevat. Zolang deze termijn voor vrijwillig vertrek 

nog loopt, is de betrokken vreemdeling beschermd tegen gedwongen verwijdering (artikel 74/14, §2, van 

de vreemdelingenwet). Deze termijn bepaalt wanneer het bevel uitvoerbaar wordt en maakt er aldus 

onlosmakelijk deel van uit. Het bestuur kan in toepassing van artikel 74/14 §§1 en 3, van de 

vreemdelingenwet, de duur van deze termijn bepalen. Het gaat daarbij alleszins niet om een volledige 

gebonden bevoegdheid waarbij de overheid helemaal niets meer hoeft te appreciëren (zie MAST, o.c., 

nr. 1060). Voorts moet nog gewezen worden op artikel 74/13 van de vreemdelingenwet dat bepaalt dat 

“bij het nemen van een beslissing tot verwijdering, de minister of zijn gemachtigde rekening houdt met 

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

onderdaan van een derde land”. Ook uit deze bepaling blijkt dat de minister of zijn gemachtigde de 

situatie dient te beoordelen, al betreft het daarbij geen “ruime” discretionaire appreciatiebevoegdheid. 

Geen enkele bepaling uit de vreemdelingenwet laat toe te besluiten dat daarbij een onderscheid moet 

worden gemaakt tussen de gevallen waarin een bevel “moet” worden afgegeven (artikel 7, eerste lid, 1°, 

2°, 5°, 11° en 12°, van de vreemdelingenwet) en de gevallen waarin een bevel “kan” worden afgegeven 

(artikel 7, eerste lid, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, van de vreemdelingenwet). 

 

Daarbij moet er nog op worden gewezen dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de 

Raad) in het kader van de materiële motiveringsplicht steeds kan nagaan of de motieven van het 

bestreden besluit steunen op werkelijke bestaande en concrete feiten die met de vereiste zorgvuldigheid 

werden vastgesteld. De Raad kan daarbij nagaan of de ingeroepen feiten werkelijk bestaan (RvS nr. 

207.325 van 13 september 2010). In het geval van de “verplichte” afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten, heeft een dergelijk onderzoek betrekking op de vraag of correct werd 

vastgesteld dat de betrokkene geen houder was van de vereiste documenten (1°), Een dergelijk 

onderzoek raakt de grond van de zaak. 

 

Uit voorgaande blijkt duidelijk dat voor de totstandkoming van het bestreden bevel steeds een concrete 

beoordeling en appreciatie vereist is (cf. RvS (Algemene Vergadering) van 2 april 2009 nr. 192.198, 

overweging 19), zodat, al is de appreciatie in de gevallen geviseerd bij artikel 7, eerste lid, 1°, 2°, 5°, 11° 

en 12°, van de vreemdelingenwet niet zo ruim als in de overige gevallen, het te dezen zeker niet gaat 
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om een zuiver gebonden bevoegdheid. De verzoekende partij heeft er hoe dan ook een belang bij de 

feitelijke vaststellingen of de juistheid van de conclusies, die tot de bestreden beslissing aanleiding 

hebben gegeven, te weerleggen, ook al betreft het een gebonden bevoegdheid. 

 

De exceptie dient te worden verworpen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Het enig middel luidt als volgt: 

 

“Schending motiveringsverplichting + schending hoorrecht – art. 41 Handvest Grondrechten EU – 

schending art. 74/13 Vw. Schending van art. 24 Handvest Grondrechten EU + art. 5 van de Richtlijn 

2008/115/EG dd. 16/12/2008. Schending van artikel 8 E.V.R.M. (Verdrag van 04/11/1950 tot 

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden). 

- Verzoeker was in februari 2009 als minderjarige naar België gekomen in het gezelschap van zijn 

moeder. Hij loopt sindsdien school in België. 

Op 24 augustus 2015 was verzoeker in het gezelschap van zijn moeder, S(…) D(…) L(…), °02/03/1964 

toen deze laatste naar het Politiekantoor van Wellen was gestapt om daar aangifte te doen van het 

verlies van haar Angolese paspoort. De politie van Wellen stelde bij die gelegenheid vast dat verzoeker 

niet in het bezit was van geldige Belgische verblijfsdocumenten. Diezelfde dag liet verweerder aan 

verzoeker een Bevel om het grondgebied te verlaten – Bijlage 13 betekenen. (Stuk 1) Het is onredelijk 

dat verweerder dit Bevel om het grondgebied te verlaten – (Bijlage) laat afleveren. De door verweerder 

aangehaalde argumenten om aan verzoeker een Bevel af te leveren, houden een schending in van de 

motiveringsverplichting. De bestreden beslissing is als volgt gemotiveerd : 

“Artikel 7, alinea 1 : 

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

De betrokkene is niet in het bezit van een geldig reisdocument.” 

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

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

In de motivering van het Bevel om het grondgebied te verlaten dd. 24 augustus 2015 heeft verweerder 

echter met geen woord gerept over de lange verblijfsduur van verzoeker in België (verzoeker verblijft 

sinds 12 februari 2009, toen hij nog minderjarig was, in België tot op heden) ; noch over het schoollopen 

van verzoeker en evenmin over het feit dat verzoeker deel uitmaakt van het gezin van dhr. J(…) W(…), 

°(…), van Belgische nationaliteit, met wie verzoeker en zijn moeder S(…) D(…) L(…), °(…) 

samenwonen in de (…) ; wat een schending van de motiveringsverplichting inhoudt. Het is duidelijk dat 

verweerder niet op een zorgvuldige manier tewerk is gegaan. 

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

24 augustus 2015 een verwijzing maakt naar het feit dat verzoeker niet in het bezit is van een geldig 

reisdocument, zonder met één woord te spreken over verzoekers jarenlang verblijf in België , over zijn 

gezinssituatie en over zijn schoollopen) kan onmogelijk als een afdoende motivering worden aanzien 

voor het door verweerder uitgevaardigde Bevel dd. 24 augustus 2015. 

Voorafgaandelijk aan het Bevel dd. 24 augustus 2015 werd verzoeker niet uitgenodigd door verweerder 

om naar het Gemeentehuis te gaan om daar toelichting te kunnen geven over zijn 

levensomstandigheden in België de voorbije zes en een half jaren. Er werden aan verzoeker noch aan 

zijn zgn. pleegvader dhr. J(…) W(…) door wie dan ook vragen gesteld over zijn verblijfssituatie in België, 

noch over zijn gezinstoestand. Indien verzoeker dienaangaande zou zijn gehoord geweest door hetzij de 

Politie van Wellen hetzij het Gemeentehuis van Wellen , dan had hij meer details kunnen aanvoeren 

over zijn langdurig verblijf in België, over zijn gezinssituatie en over het feit dat hij sinds meerdere jaren 

naar school gaat in België. Het hoorrecht zoals gewaarborgd door artikel 41 van het Handvest is in casu 

van toepassing. 

Indien verzoeker de gelegenheid had gekregen om meer toelichting te verschaffen inzake zijn langdurig 

verblijf in België ; met het gegeven dat hij naar school gaat in Sint-Truiden en met het feit dat hij een 

gezin vormt met een Belgisch onderdaan, dan had verweerder hiermee krachtens artikel 74/13 Vw. 

rekening kunnen en moeten houden. In artikel 74/13 Vw. is uitdrukkelijk voorzien dat bij het nemen van 

een beslissing tot verwijdering de minister of zijn gemachtigde rekening houdt met het hoger belang van 

het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van het 

derde land - iets wat in casu ten onrechte niet is gebeurd. 

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

onderzoek noodzakelijk. Opdat de verplichting tot het voeren van een individueel onderzoek in het kader 

van artikel 74/13 Vw., als omzetting van artikel 5 van richtlijn 2008/115/EG, een nuttig effect kent, 

diende verzoeker in staat te worden gesteld naar behoren en daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar te 
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maken. Uit de gegevens van het rijksregister blijkt duidelijk dat verweerder reeds geruime tijd voor het 

nemen van de bestreden beslissing dd. 24 augustus 2015 op de hoogte was (of minstens had moeten 

zijn) van verzoekers langdurig verblijf in België en van zijn gezinssituatie. 

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

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

het grondgebied te verlaten een andere afloop had kunnen hebben. Verzoeker verwijst naar het arrest 

van 11 december 2014 (Hof van Justitie, C- 249/13 van 11 december 2014) waarin het Hof van Justitie 

heeft benadrukt dat een onwettig verblijvende derdelander het recht heeft om gehoord te worden 

vooraleer een EU-lidstaat een terugkeerbesluit aflevert. Het Hof verduidelijkt ook de draagwijdte van dit 

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

aangaande het hoorrecht het volgende weerhouden : 

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

o de wettigheid van zijn verblijf, 

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

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

terugkeer). 

nemen en van zijn 

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

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

bovenstaande elementen. 

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

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

ondermijnen. 

etrokkene moet voldoende gehoord kunnen 

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

Hoorrecht in het algemeen 

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

tspraak: de eerbiediging van de rechten van de verdediging is een fundamenteel 

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

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

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

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

respecteren. 

n instanties van de EU moeten het recht op behoorlijk 

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

genomen die nadelig is voor de betrokkene. 

Volgens het Hof heeft het hoorrecht tot doel: 

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

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

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

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

genomen wordt of dat in een bepaalde zin besloten wordt. 

evante elementen 

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

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

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

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

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

rechten van verdediging respecteren wanneer zij maatregelen nemen die binnen de werkingssfeer van 

het EU-recht vallen (G. en R. C- 383/13). Waarborgen rechten van verdediging in Terugkeerrichtlijn. De 

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

tenzij een uitzondering van toepassing is (artikel 6 Terugkeerrichtlijn). Ze moeten bij het uitvaardigen 

van een terugkeerbesluit rekening houden met het belang van het kind, het familie- en gezinsleven en 

de gezondheidstoestand van de betrokken derdelander en het non-refoulementbeginsel eerbiedigen 

(artikel 5 Terugkeerrichtlijn). Draagwijdte van het hoorrecht bij terugkeerbesluit. De Terugkeerrichtlijn 

specifieert niets over het hoorrecht bij een terugkeerbesluit. Het Hof van Justitie benadrukt dat het 

hoorrecht ook geldt bij een terugkeerbesluit. Het Hof verduidelijkt wat dit recht om gehoord te worden 

inhoudt bij een terugkeerbesluit: De wijze waarop een onwettig verblijvende derdelander zijn recht om te 

worden gehoord moet kunnen uitoefenen voordat een terugkeerbesluit wordt uitgevaardigd, moet 

worden beoordeeld in het licht van het doel van de Terugkeerrichtlijn, namelijk de doeltreffende 
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terugkeer van onwettig verblijvende derdelanders naar hun herkomstland (Achughbabian C-329/11). Het 

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

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

deze beslissing afdoende te motiveren. 

* Art. 8 van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden bepaalt : (…). Aan de hand van de dossiergegevens in het administratief 

dossier staat het vast dat verzoeker samen met zijn moeder S(…) D(…) L(…), °(…) sinds februari 2009 

in België woonachtig is. Verzoeker loopt school in België sinds 2009 tot op heden en behaalt mooie 

schoolresultaten. (Stukken 2-3-4) Gezien zijn lange verblijfsduur in België, is verzoeker een ander 

schoolsysteem (in Angola) niet meer gewoon en zal dit ongetwijfeld zorgen dat hij minstens een 

schooljaar zal verliezen. 

Verzoeker heeft de voorbije jaren verregaande inspanningen geleverd om te integreren in de Belgische 

samenleving. Hij spreekt vloeiend Nederlands. 

Het is vanzelfsprekend dat verweerder bij het nemen van de bestreden beslissing , en met name 

wanneer verweerder een Bevel wenst te laten afleveren aan verzoeker, dat verweerder om evidente 

redenen het privé leven van verzoeker en de lange duur van verblijf in België dient te respecteren. 

Verzoeker heeft recht op eerbiediging van zijn gezinsleven conform art. 8 van het Europees Verdrag 

voor de Rechten van de Mens. Art. 8 van het Verdrag voorziet in zijn tweede lid dat inmenging m.b.t. de 

uitoefening van dit recht slechts toegestaan is wanneer dit in een democratische samenleving nodig is in 

het belang van 's lands veiligheid en de openbare veiligheid. Verzoeker vormt geen gevaar voor de 

Belgische openbare orde of voor de openbare veiligheid. Art. 8 van het Europees Verdrag voor de 

Rechten van de Mens is geschonden door het bestreden Bevel. Door de Raad van State wordt art. 62 

van de Vreemdelingenwet in samenhang met art. 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de 

Mens in die zin geïnterpreteerd dat de redengeving van een uitzettings- of uitwijzingsbeslissing een 

afweging moet bevatten tussen de motieven van de verwijderingsmaatregel en de inbreuk op het recht 

op gezinsleven van betrokkenen : "Op grond van art. 62 van de Vreemdelingenwet en art. 8 EVRM moet 

uit de motieven zelf van een uitzettings- of uitwijzingsbeslissing blijken dat de overheid heeft afgewogen 

of er evenredigheid bestaat tussen de motieven van de verwijderingsmaatregel en de door die 

maatregel veroorzaakte ontwrichting van het gezin van de betrokken vreemdeling. Uit de motivering van 

de bestreden bevelen blijkt nergens dat dergelijke afweging is gebeurd, maar wordt enkel verwezen 

naar het feit dat “De betrokkene is niet in het bezit van een geldig reisdocument” zonder af te wegen of 

de uitvoeringsmaatregel in verhouding staat tot de ontwrichting van verzoekers gezinsleven. Art. 8 van 

het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en van de 

fundamentele vrijheden wordt om deze reden geschonden door de bestreden beslissing. Dat er in casu 

wel degelijk sprake is van een privé- en/of familie- en gezinsleven in de zin van het EVRM, hoeft niet in 

vraag te worden gesteld. Dat er in casu sprake is van een inmenging door verweerder in het privé- en/of 

familie- en gezinsleven van verzoeker, staat buiten kijf. Verweerder had (cfr. artikel 8, eerste lid van het 

EVRM) een billijke afweging dienen te doen en rekening dienen te houden met de elementen die in het 

administratief dossier aanwezig waren. Verweerder had moeten weten dat door het afleveren van een 

bevel om het grondgebied te verlaten (en terug te keren naar Angola) het privé leven van verzoeker 

daadwerkelijk zal worden gehypothekeerd. Minstens had verweerder moeten weten dat verzoeker zou 

worden geconfronteerd met onoverkomelijke hinderpalen en die verhinderen dat het gezins- en 

privéleven in Angola normaal en effectief wordt uitgebouwd of verdergezet. Om die redenen had 

verweerder het gezinsleven van verzoeker in België dienen te handhaven. Het is dan ook bewezen dat 

er in de bestreden beslissing een disproportionaliteit bestaat tussen de belangen van verzoeker en deze 

van de Belgische Staat wat maakt dat verweerder een positieve verplichting had om verzoekers recht op 

privé leven in België te handhaven. Een schending van artikel 8 van het EVRM staat vast. Om al de 

hierboven aangehaalde redenen dient derhalve de beslissing van verweerder dd. 24 augustus 2015 

(Bevel om het grondgebied te verlaten : Bijlage 13) te worden vernietigd.” 

 

3.2. Wat de opgeworpen schending van de hoorplicht betreft, samengenomen met artikel 41 van het 

Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (hierna: het Handvest) en artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet, moet het volgende worden gesteld:  

  

Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet bepaalt dat bij het nemen van een beslissing tot verwijdering de 

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

familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land.  

  

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie vormt de eerbiediging van de rechten van de 

verdediging een fundamenteel beginsel van Unierecht waarvan het recht om in elke procedure te 
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worden gehoord integraal deel uitmaakt (HvJ 18 december 2008, C-349/07, Sopropé, pten. 33 en 36; 

HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., pten 81 en 82).  

  

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 hem een voor hem nadelige individuele 

maatregel wordt genomen (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., pten 82 en 83). 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, Y.S., 

pt. 67).   

  

Dat recht maakt echter wel integraal deel uit van de eerbiediging van de rechten van verdediging, dat, 

zoals reeds gesteld, een algemeen beginsel van Unierecht is (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., 

pt. 81; HvJ 5 november 2014, C-166/13, Mukarubega, pt. 45).  

  

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., pt. 87 en aldaar aangehaalde rechtspraak).  

  

Nog 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., ro. 38 met 

verwijzing naar de arresten van 14 februari 1990, Frankrijk/Commissie, C 301/87, Jurispr. blz. I 307, 

punt 31; 5 oktober 2000, Duitsland/Commissie, C 288/96, Jurispr. blz. I 8237, punt 101; 1 oktober 2009, 

Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Raad, C 141/08 P, Jurispr. blz. I 9147, punt 94, en 6 

september 2012, Storck/BHIM, C 96/11 P, punt 80).   

  

Hieruit volgt dat in casu 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, een schending van het hoorrecht oplevert. 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 de verzoekende partij 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).  

 

Verzoeker stelt dienaangaande dat hij nooit toelichting heeft kunnen geven omtrent zijn lange 

verblijfsduur in België, zijn schoollopen of dat hij deel uitmaakt van het gezin van J(…) W(…), met wie 

hijzelf en zijn moeder samenwonen. 

 

In de nota met opmerkingen stelt verwerende partij dat het hoorrecht enkel vereist is als verzoeker nuttig 

voor zijn belangen kan opkomen en dat het volstaat dat de betrokkene de gelegenheid krijgt zijn 

standpunt op een nuttig wijze uiteen te zetten, hetgeen ook schriftelijk kan gebeuren. In de nota wordt 

verder opgemerkt dat het verzoeker vrij stond om via de geijkte wegen aan te tonen dat hij voldoet aan 

de voorwaarden tot verblijf en zo de rechten uit te putten waarover hij meent te beschikken. De 

verwerende partij stelt dat het verzoekers eigen fout is dat hij sinds zijn aankomst in België geen enkel 

initiatief heeft ondernomen om verblijfsrecht te verkrijgen. 

 

De Raad ziet niet in hoe verzoeker, zoals in de nota met opmerkingen wordt gesteld, de kans heeft 

gekregen zijn standpunt op een nuttige wijze te uiten. Het louter stellen dat verzoeker “via de geijkte 
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wegen” mogelijk verblijf had kunnen bekomen en hierdoor zijn standpunt op een nuttig wijze uiteen te 

zetten, ontslaat de verwerende partij niet van het hoorrecht zoals hierboven beschreven. 

 

Waar in de nota met opmerkingen nog wordt gesteld dat het een vaag betoog betreft van verzoeker, dat 

niet kan worden ingezien hoe dit de beslissing had kunnen beïnvloeden en de verwerende partij 

vervolgens de elementen die verzoeker aanhaalt bespreekt, dient te worden gesteld dat hier een a 

posteriori-motivering betreft die de schending van het hoorrecht in de bestreden beslissing niet kan 

herstellen. Bovendien toont de verwerende partij op deze manier, door er zelf over te motiveren, dat zij 

er reeds rekening mee diende te houden bij het nemen van de bestreden beslissing. 

 

Gelet op het bovenstaande is het enig middel, voor zover besproken, gegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

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

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

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

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp. 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 24 augustus 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 twintig augustus tweeduizend achttien door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN M. MILOJKOWIC 

 


