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 nr. 211 331 van 22 oktober 2018 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. HARDY 

Rue des Brasseurs 30 

1400 NIVELLES 

  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 Congolese (D.R.C.) nationaliteit te zijn, op 

5 maart 2018 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging van 18 februari 2018 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten en tot het opleggen van een inreisverbod (bijlagen 13septies en 13sexies) 

 

Gezien titel Ibis, 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 7 augustus 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 september 

2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat G. GASPART, die loco advocaat J. HARDY verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat C. VANBEYLEN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 10 juli 2001 wordt verzoeker gemachtigd tot een verblijf van onbepaalde duur op grond van de 

wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van 

vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk. 

 

1.2. Verzoeker wordt op 26 oktober 2004 van ambtswege afgevoerd uit de bevolkingsregisters. Hij wordt 

opnieuw ingeschreven, na voorlegging van voldoende bewijzen van aanwezigheid in België. 
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1.3. Verzoeker wordt op 7 maart 2006 van ambtswege afgevoerd uit de bevolkingsregisters. Hij wordt 

opnieuw ingeschreven, na voorlegging van voldoende bewijzen van aanwezigheid in België. 

 

1.4. Verzoeker dient op 6 maart 2007 een aanvraag in tot vestiging. Er wordt hem een elektronische C-

kaart uitgereikt, geldig van 4 oktober 2007 tot 14 september 2012. 

 

1.5. Op 3 maart 2009 wordt verzoeker opnieuw van ambtswege afgevoerd uit de bevolkingsregisters. 

 

1.6. Verzoeker vraagt op 30 oktober 2012 bij de Belgische ambassade in Kinshasa, Congo (Dem. Rep.) 

een terugkeervisum aan. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschap-

pelijke Integratie en Armoedebestrijding gaat op 15 maart 2013 akkoord met een recht op terugkeer en 

de afgifte van een visum type D. 

 

1.7. Op basis van de stukken van het administratief dossier blijkt niet dat verzoeker zijn recht op 

terugkeer heeft uitgeoefend. Er blijkt niet dat hij aan de hand van het toegekende visum is teruggekeerd 

naar België en zich in België heeft aangemeld voor een verlenging van de geldigheidsduur van zijn 

verblijfskaart die slechts geldig was tot 14 september 2012. Hij heeft zich in België niet opnieuw laten 

inschrijven in de bevolkgingsregisters. 

 

1.8. Verzoeker – die op onbepaalde datum opnieuw het Belgische grondgebied heeft betreden – dient 

op 2 februari 2017, in functie van zijn op dat ogenblik nog net minderjarig Belgisch kind, een aanvraag in 

tot afgifte van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Europese Unie. Inzake deze 

aanvraag beslist de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging (hierna: de gemachtigde van de staatssecretaris) op 22 mei 2017 tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. De Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) verwerpt bij arrest nr. 197 117 van 21 december 2017 het 

tegen deze beslissingen ingestelde beroep. 

 

1.9. Verzoeker dient op 17 oktober 2017 een aanvraag in om machtiging tot verblijf van meer dan drie 

maanden op grond van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

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

wet). De gemachtigde van de staatssecretaris verklaart deze aanvraag op 8 januari 2018 onontvankelijk. 

Dezelfde dag wordt beslist tot de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. Deze 

beslissingen worden verzoeker op 18 januari 2018 ter kennis gebracht. 

 

1.10. Op 18 februari 2018 wordt een administratief verslag vreemdelingencontrole opgesteld naar 

aanleiding van een betrapping op heterdaad wegens wederzijdse slagen en verwondingen. Eveneens 

op 18 februari 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissingen tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering en tot het opleggen 

van een inreisverbod voor drie jaar. Deze beslissingen worden verzoeker op dezelfde dag ter kennis 

gebracht. 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten is gemotiveerd als volgt: 

 

“Aan de Heer die verklaart te heten: 

naam: [R.N.] 

voornaam: [C.C.] 

geboortedatum: […] 

geboorteplaats: […] 

nationaliteit: Congo (Dem. Rep.) 

 

In voorkomend geval, ALIAS: 

 

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.  

 

REDEN VAN DE BESLISSING EN VAN DE AFWEZIGHEID VAN EEN TERMIJN OM HET 

GRONDGEBIED TE VERLATEN: 
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Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van volgend artikel / volgende 

artikelen 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 en/of vaststellingen: 

 

Artikel 7, alinea 1: 

 

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

3° wanneer hij door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden; 

 

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

 

artikel 74/14 §3, 3° : de onderdaan van een derde land is een gevaar voor de openbare orde 

artikel 74/14 §3, 4° : de onderdaan van een derde land heeft niet binnen de toegekende termijn aan een 

eerdere beslissing tot verwijdering gevolg gegeven 

 

De betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort en niet van een geldig visum/verblijfstitel op 

het moment van zijn arrestatie. 

 

Betrokkene is op heterdaad betrapt voor wederzijdse slagen en verwondingen (PV 

BR.43.LL.019113/2018 van de politie zone van Brussel.) 

 

Op 31.01.2000 heeft betrokkene een veroordeling opgelopen door de politie rechtbank van Brussel voor 

slagen en verwondingen. Op 24.11.2016 werd betrokkene veroordeeld tot een straf van 8 maanden 

door de correctionele rechtbank van Brussel voor valsheid in geschrifte. 

 

Gezien het gewelddadige karakter en de herhaling van deze feiten kan worden afgeleid dat betrokkene 

door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat hem betekend 

werd op 18.01.2018. Deze vorige beslissing tot verwijdering werd niet uitgevoerd. Er wordt geen termijn 

van één tot zeven dagen toegekend, nu de vreemdeling, na een bevel om het grondgebied te verlaten, 

niet vrijwillig vertrokken is, waardoor kan verwacht worden dat een termijn van minder dan zeven dagen 

hem evenmin zal aanzetten om vrijwillig te vertrekken.  

Een dwangverwijdering is proportioneel. 

Geen termijn wordt, gelet op wat voorafgaat, toegekend. 

 

Betrokkene diende op 02.02.2017 een aanvraag in volgens art. 40ter van de wet van 15.12.1980 als 

ouder van een Belgisch kind. 

Betrokkene is ingeschreven op […] 1190 Vorst en zijn dochter staat ingeschreven op volgend adres […] 

4020 Luik. De uitwijzing van eenouder die niet samenwoont met zijn kinderen heeft niet hetzelfde 

ontwrichtende impact op het leven van deze kinderen dan de uitwijzing van een ouder die wel als een 

gezin samenwoont met zijn kinderen, zeker indien contact via telefoon en internet mogelijk blijft vanuit 

het land waarnaar betrokkene zal worden uitgewezen en voor de kinderen geen beletsel bestaat om 

deze ouder te gaan opzoeken in diens land van herkomst. 

 

Terugleiding naar de grens 

 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT TERUGELEIDING NAAR DE GRENS: 

 

Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van de wet van 15 december 1980, is het noodzakelijk om de 

betrokkene zonder verwijl naar de grens te doen terugleiden, met uitzondering van de grens van de 

staten die het Schengenaquis ten volle toepassen om de volgende redenen: 

 

Betrokkene kan met zijn eigen middelen niet wettelijk vertrekken. Betrokkene is niet in het bezit van de 

vereiste reisdocumenten op het moment van zijn arrestatie. 

 

Betrokkene weigert manifest om op eigen initiatief een einde te maken aan zijn/haar onwettige 

verblijfssituatie zodat een gedwongen verwijdering zich opdringt. 

 

Betrokkene is op heterdaad betrapt voor wederzijdse slagen en verwondingen. (PV 

BR.43.LL019113/2018 van de politie zone van Brussel.) 
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Op 31.01.2000 heeft betrokkene een veroordeling opgelopen door de politie rechtbank van Brussel voor 

slagen en verwondingen. Op 24.11.2016 werd betrokkene veroordeeld tot een straf van 8 maanden 

door de correctionele rechtbank van Brussel voor valsheid in geschrifte. 

 

Gezien het gewelddadige karakter en de herhaling van deze feiten kan worden afgeleid dat betrokkene 

door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

 

Gezien betrokkene geen gevolg geeft aan het verblijfsverbod dat hem werd opgelegd, kunnen we 

besluiten dat een vrijwillige uitvoering van het bevel uitgesloten is. 

 

Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek: 

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat hem betekend 

werd op 18.01.2018. Deze vorige beslissing tot verwijdering werd niet uitgevoerd. Er wordt geen termijn 

van één tot zeven dagen toegekend, nu de vreemdeling, na een bevel om het grondgebied te verlaten, 

niet vrijwillig vertrokken is, waardoor kan verwacht worden dat een termijn van minder dan zeven dagen 

hem evenmin zal aanzetten om vrijwillig te vertrekken.  

Een dwangverwijdering is proportioneel. 

Geen termijn wordt, gelet op wat voorafgaat, toegekend.” 

 

Dit is de eerste bestreden beslissing. 

 

Het inreisverbod is verder gemotiveerd als volgt: 

 

 “Aan de Heer die verklaart te heten: 

Naam : [R.N.] 

voornaam : [C.C.] 

geboortedatum : […] 

geboorteplaats : […] 

nationaliteit : Congo (Dem. Rep.) 

 

In voorkomend geval, ALIAS: 

 

wordt een inreisverbod voor 3 jaar opgelegd, 

 

voor het grondgebied van België, 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. 

 

De beslissing tot verwijdering van 18.02.2018 gaat gepaard met dit inreisverbod  

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het inreisverbod wordt afgegeven in toepassing van het hierna vermelde artikel 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: 

 

Artikel 74/11, §1, tweede lid, de beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod omdat: 

x 1° voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan en/of; 

x 2° een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd. 

 

Betrokkene is op heterdaad betrapt voor wederzijdse slagen en verwondingen. (PV 

BR.43.LL.019113/2018 van de politie zone van Brussel.) 

Op 24.11.2016 heeft betrokkene een veroordeling opgelopen van 8 maand door de correctionele 

rechtbank van Brussel voor valsheid in geschrifte. 

Op 31.01.2000 werd betrokkene veroordeeld tot een boete door de politierechtbank van Brussel voor 

slagen en verwondingen 

 

Gelet op het geweldadige karakter en de herhaling van deze feiten kan worden afgeleid dat betrokkene 

door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 
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Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat hem betekend 

werd op 18.01.2018. 

 

Redenen waarom hem een inreisverbod wordt opgelegd. 

 

drie jaar 

 

Om de volgende reden(en) gaat het bevel gepaard met een inreisverbod van drie jaar: 

 

Betrokkene diende op 02.02.2017 een aanvraag in volgens art 40ter van de wet van 15.12.1980 als 

ouder van een Belgisch kind. 

Betrokkene is ingeschreven op […] 1190 Vorst en zijn dochter staat ingeschreven op volgend adres : 

[…] 4020 Luik. De uitwijzing van eenouder die niet samenwoont met zijn kinderen heeft niet hetzelfde 

ontwrichtende impact op het leven van deze kinderen dan de uitwijzing van een ouder die wel als een 

gezin samenwoont met zijn kinderen, zeker indien contact via telefoon en internet mogelijk blijft vanuit 

het land waarnaar betrokkene zal worden uitgewezen en voor de kinderen geen beletsel bestaat om 

deze ouder te gaan opzoeken in dienst land van herkomst. 

 

Gezien het gewelddadige karakter en de herhaling van deze feiten kan worden afgeleid dat betrokkene 

door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

Betrokkene heeft niet getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven en om de openbare orde te 

schaden. Gelet op al deze elementen, het belang van de immigratiecontrole en het handhaven van de 

openbare orde, is een inreisverbod van 3 jaar proportioneel.” 

 

Dit is de tweede bestreden beslissing. 

 

2. Over de rechtspleging  

 

Waar verzoeker vraagt om het ingestelde beroep te behandelen in de Franse taal dient erop te worden 

gewezen dat het gebruik van de talen in de rechtspleging niet ter vrije keuze staat van de partijen, maar 

op dwingende wijze wordt geregeld door artikel 39/14 van de Vreemdelingenwet. Dit artikel luidt als 

volgt: 

 

“Behoudens wanneer de taal van de procedure is bepaald overeenkomstig artikel 51/4, worden de 

beroepen behandeld in de taal die de diensten waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt 

krachtens de wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken, moeten gebruiken in hun 

binnendiensten. 

Indien die wetgeving het gebruik van een bepaalde taal niet voorschrijft, geschiedt de behandeling 

in de taal van de akte waarbij de zaak bij de Raad werd ingediend.” 

 

Artikel 39/14 van de Vreemdelingenwet omvat een regeling die gelijkaardig is aan wat is voorzien in 

artikel 53 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Uit de 

voorbereidende werken van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en 

tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Parl. St. Kamer, 2005-2006, nr. 2479/001, 

107) blijkt dat aangezien de regeling inzake het taalgebruik voor de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen naadloos aansluit bij die welke thans geldt voor de Raad van State deze regelingen op 

dezelfde wijze dienen te worden geïnterpreteerd. De bepaling dat de beroepen dienen te worden 

behandeld in de taal die de diensten waarvan de werkkring het hele land bestrijkt krachtens de 

wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken moeten gebruiken in hun binnendiensten 

verplicht de Raad van State, en bijgevolg ook de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, voor zijn 

arresten gebruik te maken van de taal van de akte waarvan de vernietiging wordt gevorderd. De 

bestuurshandelingen waarvan de vernietiging wordt gevorderd zijn immers steeds afkomstig van 

overheden die zijn onderworpen aan de wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken (Les 

Novelles, v° Droit administratif, tome VI, Brussel, Bruylant, 1975, p. 737, randnrs. 2249-2250).  

 

Gelet op het voorgaande en het feit dat de bestreden beslissingen door het bestuur, conform de 

bepalingen van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in 

bestuurszaken, werden genomen in het Nederlands, waarop verder wordt ingegaan bij de bespreking 

van het eerste middel, dient de Raad het Nederlands als proceduretaal te hanteren. 
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3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 41, § 1 van de gecoördineerde 

wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken. Hij betoogt dat de bestreden 

beslissingen in het Frans dienden te worden genomen, waar hij zich steeds van de Franse taal heeft 

bediend in zijn contacten met het bestuur en hij geen Nederlands begrijpt. 

 

Meer concreet stelt hij als volgt: 

 

“La partie requérante prend un premier moyen, d'ordre public, de la violation de la législation sur l'emploi 

des langues, en raison du fait que les décisions sont rédigées en néerlandais, alors qu'il a toujours fait 

l'usage du français dans ses rapports avec l’administration (demandes de séjour et contacts avec la 

police notamment). 

L'article 41 par. 1er de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative du 18 juillet 1966 prévoit 

que « Les services centraux utilisent dans leurs rapports avec les particuliers celle des trois langues, 

dont ces particuliers ont fait usage. » 

Précisons que le domicile du demandeur, ou le lieu de notification sont sans importances à cet égard 

(CE 5.6.1992 n° 39.581 ; 4.2.1999 n° 78.543 et 78.582; 31.8.2000 n° 89.455 ; CCE n° 112041 du 16 

octobre 2013). 

En outre, le requérant ne comprend nullement le néerlandais. II a d'ailleurs indiqué « sous réserve » a 

cóté de sa signature lorsqu'il a dû signer. 

La règlementation relative à l'emploi des langues, d'ordre public, a été méconnue. » 

 

3.1.2. Een bevel om het grondgebied te verlaten of een inreisverbod is evenwel geen “akte” waarom-

trent verzoeker als particulier het gebruik van een bepaalde taal kan eisen. De bestreden beslissingen 

zijn niet het gevolg van een of andere aanvraag van verzoeker, maar ambtshalve beslissingen genomen 

na controle of verzoeker aan de verblijfswetgeving voldeed. Artikel 41, § 1 van de gecoördineerde 

wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken is in deze niet van toepassing (cf. RvS 1 oktober 

2001, nr. 99.326; RvS 23 november 2009, nr. 198.142; RvS 28 januari 2011, nr. 211.569).  

 

Artikel 39, § 1 van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken bepaalt als 

volgt: 

 

“In hun binnendiensten en in hun betrekkingen met de gewestelijke en plaatselijke diensten uit Brussel-

Hoofdstad, gedragen de centrale diensten zich naar artikel 17, § 1, met dien verstande dat de taalrol 

bepalend is voor het behandelen van de zaken vermeld onder A, 5° en 6°, en B, 1° en 3°, van 

genoemde bepaling.” 

 

Artikel 17, § 1 van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken bepaalt als 

volgt: 

 

“In zijn binnendiensten, in zijn betrekkingen met de diensten waaronder hij ressorteert en in zijn 

betrekkingen met de andere diensten van Brussel-Hoofdstad gebruikt iedere plaatselijke dienst, die in 

Brussel-Hoofdstad gevestigd is, zonder een beroep op vertalers te doen, het Nederlands of het Frans, 

volgens navolgend onderscheid : 

A. Indien de zaak gelocaliseerd of localiseerbaar is : 

1° uitsluitend in het Nederlands of in het Franse taalgebied : de taal van dat gebied; 

2° tegelijk in Brussel-Hoofdstad en in het Nederlandse of het Franse taalgebied : de taal van dat gebied; 

3° tegelijk in het Nederlandse en in het Franse taalgebied : de taal van het gebied waar de zaak haar 

oorsprong vindt; 

4° tegelijk in het Nederlandse en in het Franse taalgebied en in Brussel-Hoofdstad, wanneer zij haar 

oorsprong vindt in een van de eerste twee gebieden : de taal van dat gebied; 

5° tegelijk in het Nederlandse en in het Franse taalgebied en in Brussel-Hoofdstad, wanneer zij haar 

oorsprong vindt in deze laatste : de hierna onder B voorgeschreven taal; 

6° uitsluitend in Brussel-Hoofdstad de hierna onder B voorgeschreven taal; 

B. Indien de zaak niet gelocaliseerd of niet localiseerbaar is en : 

1° een ambtenaar van de dienst betreft : de taal van diens toelatingsexamen of bij ontstentenis van zulk 

examen de taal van de groep waartoe betrokkene behoort op grond van zijn hoofdtaal; 

2° door een particulier is ingediend : de door deze gebruikte taal; 
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3° geen van de gevallen onder 1° en 2° zich voordoet : de taal van het toelatingsexamen van de 

ambtenaar aan wie de zaak wordt opgedragen. Indien de ambtenaar geen toelatingsexamen heeft 

afgelegd, gebruikt bij zijn hoofdtaal.” 

 

In casu kan de zaak worden gelokaliseerd in Brussel Hoofdstad, nu verzoeker werd aangetroffen in 

illegaal verblijf door de lokale politie van Brussel Hoofdstad. Conform artikel 39, § 1 juncto artikel 17, § 1 

van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken dienden de bestreden 

beslissingen in deze situatie te worden genomen in de taal van de taalrol waartoe de beslissing-

nemende ambtenaar behoort. Er blijkt niet dat dit in casu niet het geval was. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

3.2.1. In het tweede middel voert verzoeker de 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 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM), van de artikelen 7 en 

24 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: het Handvest), van de 

artikelen 62, 74/11, 74/13 en 74/14 van de Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 

juli 1991), van het recht op een eerlijke administratieve procedure, van de rechten van verdediging, van 

de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, van het beginsel ‘audi alteram partem’, van het 

hoorrecht en van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Na een theoretische toelichting verstrekt hij volgende toelichting bij het middel: 

 

“Première branche 

Le droit fondamental de la partie requérante a une procédure administrative équitable, ses droits de la 

défense, les principes généraux de droit administratif de bonne administration, le principe audi alteram 

partem, le droit d'être entendu et le devoir de minutie et de prudence, pris seuls et conjointement à 

l'article 74/11 (au regard de l'interdiction d'entrée) et pris seuls et conjointement à l'article 74/13 (au 

regard de l'interdiction d'entrée et de l'ordre de quitter le territoire) et 74/14 (particulièrement le §3 ; sur 

le fait que la privation de délai et reconduite à la frontière sont des décisions attaquables, voy. CCE 8 

février 2018, n° 199 329), ont été méconnus par la partie défenderesse car la partie requérante n'a pas 

été mise en mesure de faire valoir utilement et effectivement ses arguments dans le cadre des 

processus décisionnels. 

Force est de constater que la partie requérante n'a pas été invitée à faire valoir ses arguments à 

l'encontre d'un ordre de quitter le territoire sans délai, et une reconduite à la frontière, ni à l'encontre 

d'une interdiction d'entrée de trois ans, mais, en outre, il a été privé des garanties visant précisément à 

assurer que le droit d'être entendu soit exercé de manière « utile et effective (point a. ci-dessous). 

Or, si ses droits et les normes applicables avaient été respectés, la partie requérante aurait fait valoir 

des éléments qui auraient influé sur le processus décisionnel, et les décisions que se proposait de 

prendre la partie défenderesse auraient été différentes (point b. ci-dessous). 

a. Quant à l'absence d'invitation à être entendu et le fait que la partie requérante n'a pas été mise en 

mesure de faire valoir utilement et effectivement ses arguments 

- A aucun moment, la question n'a été posée à la partie requérante - de manière claire et 

compréhensible - de savoir si il avait des arguments à faire valoir à l'encontre d'un ordre de quitter le 

territoire et à l'encontre d'une interdiction d'entrée ; 

- A aucun moment, la question n'a été posée à la partie requérante - de manière claire et 

compréhensible - de savoir si elle avait des arguments à faire valoir à l'encontre d'une privation de délai 

pour quitter le territoire, d'une reconduite à la frontière, et d'une interdiction d'entrée d'une durée de trois 

ans; 

- La partie requérante n'a pas été dûment informée des décisions que se proposait de prendre la partie 

défenderesse a son encontre ; 

- La partie requérante n'a pas été dûment informée de ses droits dans le cadre du processus 

décisionnel; 

- La partie requérante n'a pas été dûment informée des informations et documents qu'elle pouvait faire 

parvenir à la partie défenderesse et qui seraient de nature à influer sur les décisions durant le processus 

décisionnel; 

- La partie requérante n'a pas, et n'a pas pu, être assistée d'un conseil dans le cadre du processus 

décisionnel; 

- La partie requérante n'a pas été informée des éléments retenus à son encontre et dont il devrait se 

défendre pour tenter d'influer sur le processus décisionnel; 
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- La partie requérante n'a pas été informé des dispositions légales qui pouvaient lui être appliquées ; 

- La partie requérante n'a pas été dûment informée du fait que les agents de police agissaient sur ordre 

de l'Office des étrangers, dans le cadre d'une mission administrative, et non dans le cadre d'une mission 

judiciaire, et n'a donc pu se défendre sur le plan administratif; 

- La partie requérante n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour faire valoir ses observations ; 

Or, une série de garanties entourent le droit pour le requérant de faire valoir son point de vue « de 

manière utile et effective » et l'obligation corrélative de la partie défenderesse de rassembler l'ensemble 

des éléments pertinents pour décider, a fortiori en matière d'interdiction d'entrée où le législateur a 

rappelé explicitement l'obligation de tenir compte de «toutes les circonstances de l'espèce » (art. 74/11). 

Afin d'être entendu, et de pouvoir se défendre, de manière utile et effective, la partie requérante aurait 

dû être invitée à faire valoir ses arguments, et l'exercice de son droit d'être entendu aurait dû être assorti 

de certaines garanties, telles celles listées à la présente branche du moyen et qui ont précisément fait 

défaut en l'espèce. 

P. GOFFAUX définit les contours du droit d'être entendu comme suit (voy. P. GOFFAUX, Dictionnaire 

de droit administratif, 2eme éd., Bruxelles, Bruylant, p. 83, nous soulignons): 

« L'administré doit être averti au moyen d'une convocation suffisamment explicite de la mesure - et de 

ses motifs - que l'administration envisage de prendre à son égard et de l'objet et du but de l'audition afin 

de pouvoir utilement s'expliquer.» (CE, 16.09.1991, n°37.631 ; CE 3.04.1992, n°39.156; CE 19.04.2003, 

n°l 18.218; CE, CE 13.10.2004, n°135.969 ; CE 27.10.2005, n°150.866 ; CE 23.10.2007, n°176.049 ; 

CE 26.10.2009, n°197.310) 

«II doit pouvoir prendre connaissance de l'ensemble du dossier» (CE 1.07.1992, n°39.951 ; CE 

28.10.1994, n°50.005) 

L'administré doit aussi « disposer d'un délai suffisant pour faire utilement valoir ses observations. » (CE, 

3.04.1992, n°39.156) 

« La jurisprudence récente y inclut aussi le droit d'être assisté par un avocat qui peut prendre la parole 

lors de l'audition» (CE, 28.03.2006, n°157.044; CE, 11.09.2007, n°174.371). 

Quant à l'assistance d'un avocat particulièrement, Votre Conseil constatait expressément qu'il s'agit 

d'une garantie attenante au droit d'être entendu dans un arrêt récent, dans lequel il se réfère aussi a de 

la doctrine autorisée (CCE n°197.490 du 08.01.2018). 

Votre Conseil souscrivait aussi à ces développements dans le cadre de l'arrêt statuant en extrême 

urgence. 

Le Conseil d'Etat a également rappelé que ces droits et garanties prévalent préalablement à chaque 

décision administrative ayant un objet distinct, tels un ordre de quitter le territoire, une privation de délai 

et reconduite à la frontière, et une interdiction d'entrée (CE n 233.257 du 15 décembre 2015). 

A l'instar de la Cour de justice de l'Union européenne, le Conseil d'Etat a déjà eu l'occasion de rappeler 

que dès lors que la partie défenderesse agit d'initiative et doit tenir compte de certains éléments dans le 

cadre du processus décisionnel, elle doit inviter l'étranger à faire valoir ses arguments de manière utile 

et effective (voy. notamment CE n° 230.293 du 24 février 2015) : 

« Considérant que, selon la Cour de Justice de l'Union européenne, le droit à être entendu, avant 

l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, fait partie des 

droits de la défense consacrés par un principe général du droit de l'Union européenne (CJUE, Khaled 

Boudjlida, C-249/13, 11 décembre 2014, point 34); que ce droit à être entendu garantit à toute personne 

la possibilité de faire connaitre, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure 

administrative et avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses 

intérêts; que la règle selon laquelle le destinataire d'une décision faisant grief doit être mis en mesure de 

faire valoir ses observations avant que celle-ci soit prise, a pour but que l'autorité compétente soit mise 

a même de tenir utilement compte de l'ensemble des éléments pertinents; que le droit à être entendu 

avant l'adoption d'une telle décision doit permettre à l'administration nationale compétente d'instruire le 

dossier de manière à prendre une décision en pleine connaissance de cause et de motiver cette 

dernière de manière appropriée, afin que, le cas échéant, l'intéressé puisse valablement exercer son 

droit de recours (idem, points 36, 37 et 59); 

Considérant que l'article 42quater, § 1 , alinéa 3, de la loi précitée du 15 décembre 1980, tel qu'il est 

applicable en l'espèce, prévoit notamment que lors «de sa décision de mettre fin au séjour, le ministre 

ou son délégué tient compte de la durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son 

état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle et de 

l'intensité de ses liens avec son pays d'origine»; qu'eu égard à la finalité précitée du droit à être 

entendu, la partie adverse a l'obligation de rechercher les informations lui permettant de statuer en 

connaissance de cause; qu'il lui appartient en effet d'instruire le dossier et donc d'inviter l'étranger à être 

entendu au sujet des raisons qui s'opposeraient à ce que la partie adverse mette fin à son droit au 

séjour et l'éloigne du territoire, notamment au regard des éléments visés par l'article 42quater, § 1, 
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alinéa 3, de la loi précitée du 15 décembre 1980; que seule une telle invitation offre, par ailleurs, une 

possibilité effective et utile à l'étranger de faire valoir son point de vue; » 

Ces principes sont parfaitement transposables en l'espèce dès lors qu'a l'instar de l'article 42quater, les 

articles 74/11 et 74/13 de la loi du 15.12.1980 imposent à la partie défenderesse de « tenir compte » et 

de « mettre en balance » certains éléments, et donc d'inviter l'étranger à faire valoir ses arguments 

quant à ce. L'article 74/14 §3 permet de déroger au délai de 30 jours pour quitter le territoire, mais 

implique que la partie défenderesse de s'informer minutieusement pour statuer en toute connaissance 

de cause, et que l'intéressé soit mis en mesure de faire valoir ses arguments quant à cette réduction ou 

absence de délai. 

L'absence d'invitation à faire valoir sa position, l'absence de garanties, et le fait que la partie requérante 

aurait pu faire valoir certains éléments, qui sont « de nature » à «influer » sur les décisions, doit mener à 

l'annulation des décisions, sans que le Conseil du contentieux des étrangers ne puisse se prononcer 

qu'a priori sur l'incidence qu'auraient pu avoir ces éléments (CCE n°166 091 du 20.04.2016 ; CCE n°187 

501 du 24.05.2017). Cela découle notamment de la portée du contrôle opéré par le CCE, soit un 

contrôle de légalité, et de la séparation des fonctions administratives et judiciaires : 

« Enfin, quant à l'allégation que la partie requérante reste en défaut de démontrer en quoi «la procédure 

administrative en cause aurait pu aboutir à un résultat différent», si il n'appartient pas au Conseil de se 

substituer à l'appréciation de la partie défenderesse et de se prononcer sur les éléments que la partie 

requérante invoque dans son recours comme étant les éléments qu'elle aurait pu faire valoir si elle avait 

été entendue quant à l'interdiction d'entrée attaquée, le Conseil souligne que cette dernière a 

suffisamment, dans son recours, explicité ceux-ci, et estime qu'il ne peut être exclu que lesdits 

éléments, dans les circonstances de l'espèce, ne soient pas de nature à avoir une incidence sur le sens 

de la décision. » (CCE n°187 501 du 24.05.2017 ; […]) 

En effet, le Conseil du contentieux des étrangers ne peut, sans méconnaitre la compétence qui lui est 

confiée par la loi belge, ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs et de la séparation des 

fonctions administratives et juridictionnelles, préjuger de ce qu'aurait été la décision, si le droit d'être 

entendu avait été dûment respecté, et que les informations que la partie requérante avait à faire valoir 

avaient été prises en compte par la partie défenderesse. La doctrine confirme également cette position : 

« II est plus respectueux de la séparation des fonctions administratives et juridictionnelles d'annuler un 

acte s'il est illégal, quitte à ce que l'administration reprenne la même décision sans plus commettre 

d'irrégularité. » [M. LEROY, Contentieux administratif, 4ème éd., Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 520]; »  

b. Éléments que la partie requérante aurait fait valoir si ses droits et les garanties précitées avaient été 

respectés 

Si ses droits et les garanties précitées avaient été respectés, la partie requérante aurait notamment fait 

valoir les éléments suivants, dont il incombait à la partie défenderesse de tenir compte, et qui auraient 

influé sur le processus décisionnel et modifié les décisions qu'elle se proposait de prendre : 

- Le fait que le requérant entretient des contacts très réguliers avec sa fille [A.], belge et scolarisée en 

Belgique (document en annexe) ; 

- Le fait que le requérant a deux autres enfants sur le territoire de l'Union européenne, avec lesquels il 

doit pouvoir continuer d'être en contact régulièrement comme c'est le cas actuellement (documents en 

annexe); 

- II est impossible pour le requérant de conserver des contacts normaux avec ses enfants s'il est 

expulsé du territoire de l'Union, a fortiori avec une interdiction d'entrée. Les trois enfants sont scolarisés 

et ne peuvent dès lors s'absenter que durant les congés scolaires ; Leurs mères respectives ne les 

autoriseront pas à quitter le territoire de l'Union pour habiter, ni même rendre visite, à leur père ; Les 

coûts de tels voyages sont importants, et ni les enfants, ni leurs mères, ni le requérant, ne pourra 

prendre en charge de tels coûts ; L'exécution des décisions aura pour effet de les priver de contacts « 

humains » entre eux, ou à tout le moins a les raréfier d'une manière considérable. II ne peut 

raisonnablement être soutenu que des appels téléphoniques, vidéoconférences, ou autre moyens 

technologiques, sont de nature à assurer un lien satisfaisant entre des enfants (a fortiori des 

adolescents) et leur père. Le contact humain et le partage d'expériences communes sont fondamentaux 

pour jouir de leur vie familiale et assurer un bon développement des enfants ; La mère d'[A.] tente 

d'empêcher tous contacts, et ne la laissera certainement pas voyager à l'étranger pour voir son père; 

cela contredit directement la motivation relative à la vie familiale du requérant, basée sur des 

supposition de la partie défenderesse qui attestent d'un défaut de minutie ; (voy. aussi la troisième 

branche) ; 

- Le fait que le requérant dispose d'une adresse fixe en Belgique ([…] 1190 Forest, documents en 

annexe), qu'il a déjà communiquée à la partie défenderesse ; Cela nuance clairement le risque de fuite 

et contredit le bienfondé de la mesure de reconduite à la frontière ; 

- Le fait que le requérant ne cherche nullement à fuir, mais à recouvrir un droit au séjour dont il aurait 

été privé, à une date que le dossier administratif devrait permettre de connaitre, et par une décision dont 



  

 

X Pagina 10 van 26 

il conviendra de vérifier la réalité et la teneur au dossier administratif (à défaut d'une telle décision, il est 

contestable que le requérant ne soit pas autorisé au séjour) ; Cela nuance clairement le risque de fuite, 

et contredit le bienfondé de la mesure de reconduite à la frontière ; 

- Le fait qu'à défaut d'une décision ayant mis fin à son droit de séjour, le requérant estime toujours 

disposer d'un droit au séjour, que la partie défenderesse ne veut toutefois pas lui reconnaitre ; 

- Le fait que le requérant réside depuis de très nombreuses années en Belgique, où il a construit et 

développé sa vie familiale et privée (en ce compris sociale) (voy. les témoignages en annexe) ; 

- Le fait que le requérant a des problèmes de santé, à la suite d'un AVC survenu en 2017 (voy. les 

documents médicaux en annexe, et la demande de séjour adressée à la partie défenderesse le 

20.02.2018) ; 

- Le fait qu'en raison de son état de santé, son éloignement le soumettrait à des traitements inhumains 

et dégradants, et entrainerait une violation de l'article 3 CEDH (voy. la quatrième branche) ; 

- Le fait qu'on ne pouvait l'arrêter administrativement le 17.02.2018, et prendre une décision à son 

encontre le 18.02.2018, en lui faisant grief de ne pas avoir exécuté un ordre de quitter le territoire dans 

les 30 jours qui lui aurait été notifié le 18.01.2018, puisque le délai d'exécution volontaire n'était pas 

arrivé à son terme lorsqu'il a été privé de liberté ;  

- Quant aux éléments liés à l'ordre public, dont la partie défenderesse se prévaut en termes de 

décision : 

O Le fait qu'il n'a nullement frappé sa petite-amie, que de tels faits ne sauraient être légalement retenus 

contre lui, qu'aucune plainte n'a été déposée, que les décisions se réfèrent uniquement à un pv dont le 

requérant conteste le résumé qui en est fait et dont il conviendra de vérifier la teneur au dossier 

administratif; que ce point est pertinent à l'égard de toutes les décisions querellées, mais 

particulièrement pour l'interdiction d'entrée, la privation de délai pour quitter le territoire, et la reconduite 

à la frontière, car la motivation fait grand cas du fait que le requérant serait violent, a tort, en référence à 

ce pv; 

O Que les faits pénaux retenus à son encontre sont particulièrement anciens, et insuffisamment étayés 

en termes de motivation, de sorte qu'il n'est pas permis de se fonder sur ces faits pour considérer que le 

requérant menacerait l'ordre public actuellement (cf CJUE arrêt Z. ZB) ; 

O Le fait qu'il est manifestement déraisonnable, ou à tout le moins inadéquat, de motiver un prétendu 

danger pour l'ordre public, en s'appuyant sur le caractère « violen t» des faits pour lesquels le requérant 

a été condamné, alors qu'il s'agit d'une condamnation relative à une infraction de faux en écriture ; 

- Qu'il n'a pas fait l’objet d'une interdiction de séjour antérieure, contrairement à ce qui est affirmé en 

termes de motivation ; 

- En outre, le requérant tient à souligner qu'il aurait voulu prendre connaissance des faits retenus contre 

lui par la partie défenderesse, les décisions qu'elle envisageait de prendre, le cadre juridique, ses droits 

dans le cadre du processus décisionnel, et aurait voulu être assisté d'un avocat, que la procédure se 

fasse en fran9ais, et qu'il dispose d'un délai suffisant pour faire valoir ses arguments et documents (qu'il 

ne peut, en raison des carences présentement dénoncées, que faire valoir à 1'appui de la présente 

contestation); II aurait pu mieux se défendre, ce qui aurait aussi influé sur le processus décisionnel; 

Force est de constater qu'« il ne peut être exclu que lesdits éléments, dans les circonstances de 

l'espèce, ne soient pas de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision. » (CCE n°187 501 du 

24.05.2017), ce qui doit mener au constat que les décisions entreprises sont illégales. 

La partie requérante souligne que si le dossier administratif devait comporter des documents auxquels 

la partie défenderesse entend conférer une portée qui soit de nature à contester les présents griefs 

(formulaire, rapport d'audition, compte rendu administratif, ...), il est important de noter que ces éléments 

ne rencontrent pas les garanties rappelées ci-dessus. Votre Conseil a déjà eu l'occasion de le dire pour 

droit dans d'autres affaires similaires (CCE n° 178 501 du 28 novembre 2016 ; CCE n° 178 376 du 24 

novembre 2016 ; CCE n° 169 021 du 3 juin 2016). En outre, il n'en est fait nulle mention dans la 

motivation des décisions, en conséquence de quoi ils ne pourraient pas valablement fonder ces 

décisions. Evidemment, toute tentative de motivation a posteriori serait vaine puisqu'illégale. 

Deuxième branche 

La partie défenderesse n'a pas cherché à réunir tous les éléments utiles pour statuer en toute 

connaissance de cause et fonder ses décisions sur une évaluation de tous les éléments pertinents, et 

particulièrement les éléments listés dans la première branche, point b, ce qui constitue un défaut de 

minutie, lequel rejaillit sur une motivation inadéquate, puisqu'elle ne témoigne nullement d'une prise en 

compte suffisante des éléments concrets du cas d'espèce, comme 1'imposent pourtant les articles 74/11 

(pour l'interdiction d'entrée) et 74/13 et 74/14 (pour l'interdiction d'entrée et l'ordre de quitter le territoire 

sans délai). 

Quant a l'article 74/11 particulièrement, et l'obligation de tenir compte de toutes les circonstances 

propres à l'espèce dans le cadre de la prise d'une interdiction d'entrée et la détermination de sa durée, 

le législateur belge n'a pas manqué de rappeler lors des travaux parlementaires : "De richtlijn legt echter 
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op dat men tot een individueel onderzoek overgaat (overweging 6), dat men rekening houdt met "alle 

omstandigheden eigen aan het geval" en dat men het evenredigheidsbeginsel respecteert." (Parl.St. 

Kamer, 2011-2012, nr. 53K1825/001, 23).» 

L'article 11 de la Directive Retour (2008/115) que cette disposition entend transposer prévoit cela : « La 

durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à 

chaque cas » ; Le considérant 6 expose : « Conformément aux principes généraux du droit de l'Union 

européenne, les décisions prises en vertu de la présente directive devraient l’être au cas par cas et tenir 

compte de critères objectifs, ce qui implique que l'on prenne en considération d'autres facteurs que le 

simple fait du séjour irrégulier. Lorsqu'ils utilisent les formulaires types pour les décisions liées au retour, 

c'est-à-dire les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les 

décisions d'éloignement, les Etats membres devraient respecter ce principe et se conformer pleinement 

à l'ensemble des dispositions applicables de la présente directive. » Le considérant 14 concerne 

expressément les interdictions d'entrée et qu'il souligne : « La durée de l'interdiction d'entrée devrait être 

fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas ». 

La motivation de la durée de l'interdiction d'entrée (CCE nr 108.577 du 26 août 2013, nr 106.581 du 10 

juillet 20132; nr 105 587 du 21 juin 20133), et la motivation du délai (ou de l'absence de délai) pour 

quitter le territoire (CCE 187 290 du 22.05.2017), doivent être dûment motivées. Conformément à ces 

jurisprudences, il s'agit de composantes décisionnelles, qui, si elles sont entachées d'un défaut de 

motivation, entrainent l'annulation de l'ensemble de la décision. 

Ce n'est pas le cas en l'espèce, a fortiori au vu du fait que c'est la durée en principe maximale qui est 

appliquée, et que de nombreux éléments n'ont pas été pris en compte, comme souligné ci- dessus. 

Partant, les décisions sont illégales. 

Troisième branche 

Les décisions violent le principe de proportionnalité, le droit fondamental à la vie privée et familiale, et 

l'intérêt supérieur des enfants en cause, dès lors que les conséquences néfastes des décisions pour le 

requérant sont démesurées, et aussi parce que ces conséquences n'ont pas été dûment « mises en 

balance », dans le cadre de la prise des décisions. En outre, les obligations de motivation sont aussi 

méconnues, car la motivation formelle des décisions ne fait pas apparaitre cette mise en balance. 

La Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH, arrêt du 2 août 2001, Boultif c. Suisse ; Cour 

EDH, arrêt du 15 juillet 2003, Mokrani/France, §§ 30 et 31 ; Cour EDH, arrêt du 17 avril 2014, Paposhvili 

c. Belgique, par. 141) et Votre Conseil ont déjà eu, maintes fois, l'occasion de rappeler qu'une analyse « 

aussi rigoureuse que possible » s'impose, dès lors que le droit à la vie privée et familiale, en ce compris 

l'intérêt supérieur d'un enfant, est en cause (CCE n°159 065 du 19.12.2015 ; CCE n°143 483 du 

16.04.2015 ; CCE n°139 759 du 26.02.2015 ; CCE 25.10.2013, n°112 862 ; CCE n° 31 274 du 

8.09.2009; CCE n° 37 703 du 28.01.2010). II s'agit d'un devoir de minutie « renforcé », rappelé par 

l'article 74/13. 

Dans le cadre de cette analyse rigoureuse, l'intérêt supérieur de l'enfant impacté par la décision est 

primordial: 

Dans l'arrêt Jeunesse rendu en grande chambre par la Cour européenne des droits de l'homme le 3 

octobre 2014 (n°12738/10), la Cour souligne notamment qu'il appartient aux Etats parties, lorsqu'ils 

doivent statuer sur une situation mettant en cause le droit fondamental à la vie familiale, de «tenir 

dûment compte de la situation de tous les membres de la famille » (par. 117). La Cour affirme aussi que 

« pour accorder à l'intérêt supérieur des enfants qui sont directement concernés une protection effective 

et un poids suffisant, les organes décisionnels nationaux doivent en principe examiner et apprécier les 

éléments touchant à la commodité, à la faisabilité et à la proportionnalité d'un éventuel éloignement de 

leur père ou mère ressortissants d'un pays tiers» (par. 109). Cette obligation est également rappelée à 

l'article 74/13 de la loi du 15.12.1980. 

Plus récemment encore, la Cour EDH rappelait cette jurisprudence et affirmait le poids crucial de 

l'intérêt supérieur des enfants en cause, et l'importance d'une analyse minutieuse des conséquences 

des décisions prises à leur égard par les administrations et juridictions, laquelle doit ressortir 

expressément des motifs écrits, ce qui fait précisément défaut en l'espèce (ECtHR, EL GHATET c. 

Suisse, 08.11.2016): 

«the domestic courts must place the best interests of the child at the heart of their considerations and 

attach crucial weight to it (see, mutatis mutandis, Mandet v. France, no. 30955/12, §§ 56-57, 14 January 

2016)»; c'est la mission de la Cour «to ascertain whether the domestic courts secured the guarantees 

set forth in Article 8 of the Convention, particularly taking into account the child's best interests, which 

must be sufficiently reflected in the reasoning of the domestic courts (Neulinger and Shuruk, cited 

above, §§ 133, 141; B. v. Belgium, no. 4320/11, § 60, 10 July 2012; X. v. Latvia, cited above, §§ 106-

107) »; l'importance d'une motivation détaillée des décisions de justice est primordiale pour attester 

d'une due prise en compte : «Domestic courts must put forward specific reasons in light of the 

circumstances of the case, not least to enable the Court to carry out the European supervision entrusted 



  

 

X Pagina 12 van 26 

to it (X. v. Latvia, cited above, § 107). Where the reasoning of domestic decisions is insufficient, with any 

real balancing of the interests in issue being absent, this would be contrary to the requirements of Article 

8 of the Convention (ibid.; see also, mutatis mutandis, Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft 

SRG v. Switzerland, no. 34124/06, § 65, 21 June 2012). In such a scenario, the domestic courts, in the 

Court's opinion, failed to demonstrate convincingly that the respective interference with a right under the 

Convention was proportionate to the aim pursued and thus met a "pressing social need" 

(Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG, cited above, § 65)" […]; 

La vie familiale du requérant en Belgique est particulièrement forte, puisqu'y réside sa fille, 18 ans, avec 

laquelle il a des contacts réguliers et soutenus, bien que compliqués par le fait que la mère d'[A.] essaye 

de l'empêcher de voir son père, les obligeants à se voir « en cachette » (voy. les documents en annexe, 

notamment le témoignage d'[A.]). 

La vie familiale du requérant en Europe est importante également, puisqu'il y a aussi deux autres 

enfants mineurs, avec lesquels il entretient des contacts réguliers (documents en annexe). 

II est impossible pour le requérant de conserver des contacts normaux avec ses enfants s'il est expulsé 

du territoire de l'Union, a fortiori avec une interdiction d'entrée. Les trois enfants sont scolarisés et leurs 

mères respectives ne les autoriseront pas à quitter le territoire de l'Union pour habiter, ni même rendre 

visite, à leur père. L'exécution des décisions aura pour effet de les priver de contacts «humains». II ne 

peut raisonnablement être soutenu que des appels téléphoniques, vidéoconférences, ou autre moyens 

technologiques, sont de nature à assurer un lien satisfaisant entre des enfants (a fortiori des 

adolescents) et leur père. Le contact humain et le partage d'expériences communes sont fondamentaux 

pour jouir de leur vie familiale et assurer un bon développement des enfants. 

La mère d'[A.] tente d'empêcher tous contacts, et ne la laissera certainement pas voyager à l'étranger 

pour voir son père. Cela contredit directement la motivation relative à la vie familiale du requérant, 

basée sur des suppositions de la partie défenderesse qui attestent d'un défaut de minutie. 

Au titre de sa vie privée, il convient particulièrement d'avoir égard à ses attachés sociales en Belgique, 

lesquelles ont été développées au cours de près de 20 années de séjour en Belgique, dont la plus large 

partie sous le couvert des autorisations requises (voy les témoignages en annexe): 

"La Cour rappelle que la « vie privée » est une notion large qui ne se prête pas à une définition 

exhaustive (Sidabras et D^iautas c. Utuanie, nos 55480/00 et 59330/00. § 43, CEDH 2004-VIII). En 

effet, l'article 8 de la Convention protégé le droit a l’épanouissement personnel (K.A. et A.D. c. Belgique, 

nos 42758/98 et 45558/99. § 83, 17 février 2005), que ce soit sous la forme du développement 

personnel (Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], no 28957/95. § 90, CEDH 2002-VI) ou sous 

l'aspect de l'autonomie personnelle, qui reflète un principe important sous-jacent dans l'interprétation 

des garanties de l'article 8 (Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02. § 61, CEDH 2002-III). Si la Cour admet, 

d'une part, que chacun a le droit de vivre en privé, loin de toute attention non voulue ('Smirnova c. 

Russie, nos 46133/99 et 48183/99. § 95, CEDH 2003-IX (extraits)), elle considère, d'autre part, qu'il 

serait trop restrictif de limiter la notion de « vie privée » a un « cercle intime » où chacun peut mener sa 

vie personnelle à sa guise et d'écarter entièrement le monde extérieur a ce cercle (Niemietz c. 

Allemagne, 16 décembre 1992, § 29, série A no 251-B). L'article 8 garantit ainsi la « vie privée » au 

sens large de l'expression, qui comprend le droit de mener une «vie privée sociale», à savoir la 

possibilité pour l'individu de développer son identité sociale. Sous cet aspect, ledit droit consacre la 

possibilité d'aller vers les autres afin de nouer et de développer des relations avec ses semblables (voir, 

en ce sens, Campagnano c. Italië, no 77955/01. § 53, CEDH 2006-V, et Bigaepa c. Grèce, no 26713/05. 

§ 22, 28 mai 2009). » (Cour EDH, Özpinar c Turkië, 19 octobre 2011). 

Soulignons encore, comme cela a notamment été relevé dans le cadre de la première branche, que 

l'analyse des faits retenus à charge du requérant, et donc la mise en balance à laquelle la partie 

défenderesse a dû procéder, est fondamentalement biaisée, et particulièrement: 

- Le fait qu'il n'a nullement frappé sa petite-amie, que de tels faits ne sauraient être légalement retenus 

contre lui, qu'aucune plainte n'a été déposée, que les décisions se réfèrent uniquement à un pv dont le 

requérant conteste le résumé qui en est fait et dont il conviendra de vérifier la teneur au dossier 

administratif; que ce point est pertinent à l'égard de toutes les décisions querellées, mais 

particulièrement pour l'interdiction d'entrée, la privation de délai pour quitter le territoire, et la reconduite 

à la frontière, car la motivation fait grand cas du fait que le requérant serait violent, a tort, en référence à 

ce pv; 

- Que les faits pénaux retenus à son encontre sont particulièrement anciens, et insuffisamment étayés 

en termes de motivation, de sorte qu'il n'est pas permis de se fonder sur ces faits pour considérer que le 

requérant menacerait l'ordre public actuellement (cf CJUE arrêt Z. ZB) ; 

- Le fait qu'il est manifestement déraisonnable, ou à tout le moins inadéquat, de motiver un prétendu 

danger pour l'ordre public, en s'appuyant sur le caractère « violent » des faits pour lesquels le requérant 

a été condamné, alors qu'il s'agit d'une condamnation relative à une infraction de faux en écriture ; 
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Soulignons aussi que le requérant avait contesté la décision de refus de reconnaissance de son droit au 

séjour en qualité de père d'[A.]. Si la position de la partie défenderesse avait été nuancée par Votre 

Conseil, il est vrai que le recours avait néanmoins été rejeté. Toutefois, ce rejet était motivé par le fait 

que le requérant n'avait pas articulé une contestation utile à l'encontre de certains points de la 

motivation, notamment parce qu'il s'était référé à la réglementation découlant de la directive 2004/38. 

Votre Conseil n'a nullement jugé que la décision de refus et l'ordre de quitter étaient légaux, mais 

simplement qu'ils n'étaient pas valablement contestés. L'analyse qui s'impose ici, a l'aune des droits 

fondamentaux en cause et des éléments et arguments mis en avant par le requérant, imposent de 

constater que les décisions entreprises sont illégales. 

Une mise en balance minutieuse n'est pas intervenue, la motivation des décisions est insuffisante, et les 

droits fondamentaux en cause sont méconnus. 

En outre, sommer la requérante de quitter le territoire sans délai, et lui interdire le territoire pour 3 ans, 

est disproportionné au regard de ses attachés en Belgique. 

Quatrième branche 

La partie défenderesse n'a pas dûment tenu compte de l'état de santé du requérant, comme l'imposent 

les articles 74/13 LE, 3 CEDH, n'a pas motivé sa décision quant à ce comme l'imposent ces mêmes 

dispositions prises conjointement aux obligations de motivation, et l’expulsion du requérant en RDC 

entrainerait un risque réel de traitement inhumain et dégradant en raison de son état de santé et de 

1'indisponibilité et inaccessibilité des soins qui lui sont nécessaires en RDC. 

Que le requérant se réfère, quant aux éléments factuels étayant cette position, aux développements 

contenus dans sa demande de séjour pour motifs médicaux (en annexe) et ses annexes, 

particulièrement le certificat médical type qui y est joint (en annexe). 

Cinquième branche 

L'interdiction d'entrée étant essentiellement fondée sur 1'ordre de quitter le territoire, les illégalités qui 

affectent celui-ci affectent également la légalité de l'interdiction d'entrée. 

L'annulation de l'ordre de quitter le territoire, de même que sa disparition de l'ordonnancement juridique, 

rendraient l'interdiction d'entrée caduque et donc non valablement motivée, et illégale. » 

 

3.2.2.1. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals deze voortvloeit uit artikel 62, § 2 van de 

Vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 heeft tot doel de bestuurde in 

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

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

(RvS 25 september 2002, nr. 110.667; RvS 10 december 2002, nr. 113.439; RvS 17 mei 2005, nr. 

144.471). De naleving van de genoemde plicht houdt evenwel geen verband met de inhoudelijke 

juridische of feitelijke correctheid van de tot uitdrukking gebrachte motieven (RvS 18 november 1993, nr. 

44.948). Bij lezing van de bestreden beslissingen blijkt genoegzaam dat de inhoud verzoeker het 

genoemde inzicht verschaft en hem aldus toelaat de bedoelde nuttigheidsafweging te maken. Uit het 

door verzoeker neergelegde verzoekschrift blijkt ook dat hij zowel de feitelijke als de juridische 

overwegingen kent, zodat het doel dat met het bestaan van de formele motiveringsplicht wordt beoogd, 

is bereikt. Verzoeker kan hierbij ook niet worden gevolgd als zouden de door hem gepleegde 

strafrechtelijke feiten in de motivering onvoldoende worden uiteengezet. De bestreden beslissingen 

geven op voldoende duidelijke wijze aan over welke feiten het gaat, feiten waarvan verzoeker in 

redelijkheid ook niet onwetend kan zijn. Er kan aldus worden aangenomen dat op dit punt wel degelijk 

ook is voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht. Een nadere uiteenzetting waarom de 

voorziene motivering alsnog niet afdoende zou zijn, ontbreekt ook. Er dient verder te worden geduid dat 

de formele motiveringsplicht niet impliceert dat verweerder in een bestuurlijke beslissing steeds moet 

uiteenzetten waarom hij van oordeel is dat hogere rechtsnormen, zoals de artikelen 3 en 8 van het 

EVRM, hem niet verhinderen om een bepaalde beslissing te nemen (RvS 28 november 2017, nr. 

239.974) en dat ook uit artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet geen aanvullende motiveringsplicht kan 

worden afgeleid (RvS 1 januari 2016, nr. 11.716 (c)). De formele motiveringsplicht houdt evenmin in dat 

een bestuur steeds nader moet toelichten waarom het van oordeel is dat een beslissing niet 

disproportioneel is gelet op het nagestreefde doel (RvS 21 november 2003, nr. 125.588). In de 

bestreden beslissingen kan bovendien wel degelijk worden gelezen waarom het gegeven dat verzoeker 

een Belgisch kind heeft het nemen van deze beslissingen niet in de weg staat. Uit deze motivering blijkt 

een zekere belangenafweging in het licht van artikel 8 van het EVRM. Een schending van de 

uitdrukkelijke motiveringsplicht of de voormelde wetsbepalingen wordt niet aangetoond. 

 

3.2.2.2. Verzoeker is van oordeel dat hij niet de kans heeft gehad om op een nuttige en effectieve wijze 

zijn argumenten naar voor te brengen in het kader van het beslissingsproces. Indien hij wel op nuttige 

en effectieve wijze zou zijn gehoord, zo betoogt hij, dan had hij elementen kunnen voorleggen die een 

invloed zouden hebben gehad op het beslissingsproces.  
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Verzoeker stelt dat hij op geen enkel ogenblik de vraag heeft gehad of hij iets wou inbrengen tegen een 

bevel om het grondgebied te verlaten zonder termijn voor vrijwillig vertrek en tegen een inreisverbod 

voor drie jaar. Hij stelt: 

- niet te zijn geïnformeerd over de beslissingen die verweerder wilde nemen, noch over de wettelijke 

bepalingen waarvan verweerder toepassing wilde maken; 

- niet te zijn geïnformeerd over zijn rechten in het beslissingsproces; 

- niet te zijn geïnformeerd over de informatie en stukken die hij had kunnen voorleggen; 

- niet te zijn bijgestaan door een advocaat tijdens het beslissingsproces, en hiertoe ook niet de 

mogelijkheid te hebben gehad; 

- niet te zijn geïnformeerd over de in de bestreden beslissingen weerhouden elementen; 

- niet te zijn ingelicht over het gegeven dat de betrokken politieagenten handelden op instructie van de 

Dienst Vreemdelingenzaken, in het kader van een administratief onderzoek en dus niet in het kader van 

een gerechtelijk onderzoek; 

- niet voldoende tijd te hebben gekregen om zijn opmerkingen over te maken. 

 

Na een verdere theoretische uiteenzetting over de inhoud van het hoorrecht als algemeen beginsel van 

behoorlijk bestuur naar Belgisch administratief recht en het hoorrecht als algemeen beginsel van 

Unierecht, wijst verzoeker eveneens op het bepaalde in de artikelen 74/11, 74/13 en 74/14 van de 

Vreemdelingenwet. 

 

De hoorplicht als nationaal beginsel van behoorlijk bestuur houdt in dat tegen niemand een ernstige 

maatregel kan worden getroffen die gegrond is op zijn persoonlijk gedrag en die van aard is om zijn 

belangen zwaar aan te tasten, zonder dat hem de gelegenheid wordt geboden om zijn standpunt op 

nuttige wijze te doen kennen (RvS 23 mei 2001, nr. 95.805; RvS 22 oktober 2001, nr. 100.007; RvS 18 

mei 2006, nr. 158.985; RvS 15 februari 2007 nr. 167.887; I. OPDEBEEK, “De hoorplicht” in Beginselen 

van behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure, 2006, 235 - 275). 

 

In casu betwist verweerder niet dat de bestreden beslissingen bezwarende maatregelen zijn waarop de 

hoorplicht geldt.  

 

De Raad stelt vast dat verzoeker een ruime theoretische invulling geeft aan de hoorplicht, die 

grotendeels steun vindt in de rechtsleer wat betreft het nationaal beginsel van behoorlijk bestuur (I. 

OPDEBEEK, “De hoorplicht” in Beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure, 2006, 235 – 275). 

Zo stelt Opdebeek: “het feit dat het horen “nuttig” moet zijn impliceert vooral – maar niet uitsluitend - dat 

de betrokkene vooraf een afdoende kennis moet hebben van de feiten en de maatregel die de overheid 

van plan is te nemen. Alleen op die manier kan de bestuurde zich met kennis van zaken verdedigen.” 

Verder blijkt eveneens uit deze rechtsleer dat Opdebeek onder het nationaal rechtsbeginsel van de 

hoorplicht beschouwt: de voorafgaande mededeling van de feiten die het bestuur in de besluitvorming 

wil betrekken, de mededeling van de voorgenomen beslissing en de juridische grondslag ervan, bijstand 

of vertegenwoordiging door een raadsman, een redelijke termijn om het verweer voor te bereiden en 

inzage in het dossier.  

 

Een voldoende belang bij de ingeroepen hoorplicht als nationaal beginsel van behoorlijk bestuur vereist 

dat verzoeker aannemelijk maakt dat de eventuele miskenning hiervan het beslissingsproces heeft 

beïnvloed en dat de uitkomst anders had kunnen zijn indien de hoorplicht wel ten volle werd 

gerespecteerd. 

 

De hoorplicht naar Unierecht houdt verder het recht van eenieder in om te worden gehoord voordat 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 ). 

 

Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie 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 
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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 wordt aan verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten zonder termijn voor vrijwillig 

vertrek gegeven, in toepassing van de artikelen 7 en 74/14 van de Vreemdelingenwet. Eveneens wordt 

hem een inreisverbod voor drie jaar opgelegd, op grond van artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet. 

Deze bepalingen vormen een omzetting van de artikelen 6, 7.4 en 11 van de richtlijn 2008/115/EU van 

het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 december 2008 over gemeen-

schappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen 

die illegaal op hun grondgebied verblijven (hierna: de terugkeerrichtlijn) (Pb.L. 24 december 2008, afl. 

348, 98 e.v.; Parl.St. Kamer, 2011-2012, nr. 53K1825/001, 23). Door het nemen van de bestreden 

beslissingen wordt dan ook uitvoering gegeven aan het Unierecht. 

 

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

 

Zoals verzoeker correct aangeeft, kan overeenkomstig artikel 74/14, § 3 van de Vreemdelingenwet 

worden afgeweken van de termijn om het grondgebied te verlaten zoals bepaald in § 1 van deze 

bepaling en kan zelfs worden besloten om geen termijn voor vrijwillig vertrek toe te kennen, zoals in 

casu het geval is. Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, waarvan verzoeker eveneens de schending 

aanvoert, voorziet verder uitdrukkelijk 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. Artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet weerspiegelt in deze zin de hogere rechtsnormen, zoals deze onder meer 

voortvloeien uit artikel 8 van het EVRM. Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet vormt de omzetting van 

artikel 5 van de terugkeerrichtlijn en maakt een individueel onderzoek noodzakelijk. Opdat de 

verplichting tot het voeren van een individueel onderzoek een nuttig effect kent, dient de betrokken 

vreemdeling in staat te worden gesteld naar behoren en daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar te maken 

in het kader van een administratieve procedure waarbij een bevel om het grondgebied te verlaten wordt 

afgeleverd. Het arrest Boudjlida legt dienaangaande de verantwoordelijkheid bij de lidstaten door te 

stellen dat wanneer de bevoegde nationale autoriteit voornemens is een terugkeerbesluit uit te 

vaardigen, zij de betrokken derdelander naar behoren en daadwerkelijk in de mogelijkheid dient te 

stellen zijn standpunt kenbaar te maken over de onrechtmatigheid van zijn verblijf, over de redenen die 

overeenkomstig het nationale recht kunnen rechtvaardigen dat die autoriteit afziet van de vaststelling 

van een terugkeerbesluit en over de modaliteiten van het vertrek, zoals de termijn voor vertrek en de 

vrijwillige of gedwongen aard van het vertrek. De betrokken vreemdeling moet worden gehoord omtrent 

de elementen in artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet. De betrokkene moet zich tijdens het gehoor 

verder coöperatief opstellen. Daarnaast verduidelijkt het arrest Boudjlida eveneens dat het hoorrecht als 

unierechtelijk beginsel niet inhoudt dat de nationale autoriteit voorafgaandelijk aan dit gehoor de 

betrokkene in kennis moet stellen van haar voornemen een dergelijk besluit vast te stellen, noch om 

hem mee te delen op welke gegevens zij dat besluit wil baseren, noch om hem bedenktijd te geven 

alvorens hem te horen (HvJ 11 december 2014, C-249/13, Boudjlida). 

 

Artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet bepaalt in zijn § 1, eerste lid verder dat de duur van het 

inreisverbod wordt vastgesteld door rekening te houden met de specifieke omstandigheden van elk 

geval. Er dient dus te worden aangenomen dat de betrokken vreemdeling evenzeer in de mogelijkheid 

moet worden gesteld voorafgaand aan het opleggen van een inreisverbod dergelijke specifieke 

omstandigheden naar voor te brengen.  

 

De Raad wijst er evenwel ook hier op dat luidens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie een 

schending van de rechten van de verdediging, in het bijzonder het hoorrecht, naar Unierecht pas tot 
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nietigverklaring van het na afloop van de administratieve procedure genomen besluit leidt, 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).  

 

Er moet dus blijken dat verzoeker 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 zonder 

termijn voor vrijwillig vertrek en/of het al dan niet opleggen van een inreisverbod voor drie jaar hadden 

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

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt niet dat in casu het hoorrecht als nationaal beginsel 

van behoorlijk bestuur dan wel als beginsel van het Unierecht naar behoren werd gerespecteerd. 

Verweerder betwist dit als dusdanig ook niet in zijn nota met opmerkingen. Er moet dus worden 

nagegaan of verzoeker aannemelijk maakt dat – indien dit wel het geval was geweest – de uitkomst van 

het beslissingsproces anders had kunnen zijn. 

 

Verzoeker geeft in zijn middel een hele opsomming van wat hij allemaal zou hebben ingeroepen, indien 

hij naar behoren was gehoord. Hij overtuigt evenwel niet dat er sprake is van gegevens die van aard zijn 

dat deze een invloed hadden kunnen hebben op het nemen van de bestreden beslissingen. 

 

Verzoeker betoogt dat hij, indien gehoord, elementen had kunnen aanbrengen die ontkrachten dat er 

sprake is van een risico op onderduiken, meer bepaald het gegeven dat hij een vast verblijfsadres heeft 

in België en het gegeven dat hij net tracht om zijn verblijf opnieuw in regel te stellen. Nergens in de 

bestreden beslissingen wordt evenwel een risico op onderduiken in hoofde van verzoeker weerhouden. 

Verzoeker overtuigt dan ook geenszins dat de door hem op dit punt aangebrachte gegevens het 

beslissingsproces hadden kunnen beïnvloeden. 

 

Verzoeker is verder van mening dat hij nog steeds beschikt over een recht op verblijf, dit nu een 

beslissing ontbreekt die een einde stelt aan zijn verblijfsrecht. In dit verband merkt de Raad op dat de 

stukken van het administratief dossier leren dat verzoeker in het verleden werd geregulariseerd op basis 

van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde 

categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk. Er blijkt op basis van de 

stukken van het administratief dossier evenwel evenzeer dat verzoeker op 3 maart 2009 van 

ambtswege werd afgevoerd uit de bevolkingsregisters en dat de Belgische autoriteiten op 15 maart 

2013 weliswaar akkoord gingen met een recht op terugkeer van verzoeker maar er blijkt niet dat 

verzoeker dit recht vervolgens ook heeft uitgeoefend. Er blijkt niet dat hij aan de hand van het 

toegekende visum is teruggekeerd naar België en zich in België heeft aangemeld voor een verlenging 

van de geldigheidsduur van zijn verblijfskaart die slechts geldig was tot 14 september 2012 en om zich 

opnieuw te laten inschrijven in de bevolkgingsregisters. Pas in februari 2017 laat verzoeker zich 

opnieuw inschrijven in de bevolkgingsregisters in België, in het kader van zijn verzoek om gezins-

hereniging met zijn Belgische dochter. Nu zijn verblijfskaart reeds was vervallen op 14 september 2012 

en hij naliet zijn recht op terugkeer binnen een redelijke termijn uit te oefenen, blijkt niet dat verzoeker 

zich actueel nog kan beroepen op een legaal verblijf in België. Zowel op 22 mei 2017 als op 8 januari 

2018 werd verzoeker zo ook reeds bevel gegeven om het grondgebied te verlaten. Beide bevelen om 

het grondgebied te verlaten zijn thans definitief voorhanden in het rechtsverkeer. Op geen enkele wijze 

gaf verzoeker aan dat deze bevelen ten onrechte waren gegeven, in de zin dat hij nog een legaal verblijf 

zou hebben gehad in België. Andermaal overtuigt verzoeker dus niet dat hij, indien correct gehoord, nog 

een gegeven naar voor had kunnen brengen dat van aard was een invloed te kunnen hebben gehad in 

het beslissingsproces. 

 

In de mate dat verzoeker aanvoert dat de termijn om vrijwillig gevolg te geven aan de verwijderings-

beslissing van 8 januari 2018 nog liep op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissingen, 

merkt de Raad verder op dat deze stelling feitelijk onjuist en dus niet relevant is. Verzoeker diende 

gevolg te geven aan dit bevel binnen dertig dagen na de betekening. De betekening vond plaats op 18 

januari 2018, waardoor de laatste dag voor vrijwillig vertrek 17 februari 2018 was. De gemachtigde van 

de staatssecretaris heeft op 18 februari 2018 dus correct vastgesteld dat verzoeker had nagelaten tijdig 

gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten van 8 januari 2018. Het argument van 

verzoeker dat hij op 17 februari 2018 reeds administratief werd aangehouden vindt verder geen steun in 
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de stukken van het administratief dossier. Hiervan ligt geen enkel begin van bewijs voor. De stukken van 

het administratief dossier leren integendeel dat verzoeker door de politie werd aangetroffen of 

gecontroleerd op 18 februari 2018 om 3 uur 30. 

 

Inzake het in de bestreden beslissingen weerhouden gevaar voor de openbare orde betoogt verzoeker 

allereerst dat hij, indien gehoord, had kunnen aanvoeren dat hij zijn vriendin geenszins heeft geslagen. 

Hij wijst er hierbij ook op dat geen klacht tegen hem werd ingediend. Het verslag van vreemdelingen-

controle van 18 februari 2018 maakt evenwel op duidelijke wijze melding van een proces-verbaal en van 

een betrapping op heterdaad door de politie op wederzijdse slagen en verwondingen. Een loutere 

ontkenning door verzoeker dat hij zelf slagen en verwondingen heeft toegebracht of het gegeven dat 

geen klacht tegen hem is ingediend, is niet van aard de voormelde vaststelling van betrapping op 

heterdaad op wederzijdse slagen en verwondingen door een politieambtenaar in functie onderuit te 

kunnen halen. Verzoeker stelt vervolgens dat hij, indien gehoord, had kunnen wijzen op het feit dat de 

weerhouden strafrechtelijke feiten bijzonder oud zijn en deze in de motivering van de bestreden 

beslissingen onvoldoende worden uiteengezet. Dit betreft evenwel een kritiek op de bestreden 

beslissingen zonder dat hierbij duidelijke en concrete elementen naar voor worden gebracht die een 

ander licht op de zaak hadden kunnen werpen. In de bestreden beslissingen wordt op duidelijke wijze 

gewezen op de heel recente betrapping op heterdaad wegens wederzijdse slagen en verwondingen en 

op het gegeven dat verzoeker in het verleden ook reeds overging tot slagen en verwondingen, alsook 

valsheid in geschrifte. Er wordt hierbij gewezen op de concrete data waarop verzoeker voor deze feiten 

werd veroordeeld. Verzoeker geeft niet concreet aan dat de gepleegde feiten van lange tijd daarvoor 

dateren. Er wordt in de bestreden beslissingen dus reeds duidelijk melding gemaakt van de 

strafrechtelijke feiten waarover het gaat alsook de tijdsperiode waarin deze moeten worden gesitueerd. 

Uit zijn uiteenzetting blijkt niet dat verzoeker hieromtrent, indien gehoord, nog andere concrete 

elementen had kunnen aanbrengen, laat staan dat deze dan tot een andere beslissingname hadden 

kunnen leiden. Verzoeker stelt ten slotte dat het kennelijk onredelijk is om te wijzen op het gewelddadig 

karakter van de feiten terwijl het handelt over een veroordeling wegens valsheid in geschrifte. Hiermee 

blijkt andermaal niet dat verzoeker nog gegevens naar voor had kunnen brengen die niet reeds bij het 

beslissingsproces werden betrokken. Verzoeker gaat met zijn betoog ook volledig voorbij aan het 

gegeven dat hij heel recent op heterdaad werd betrapt op wederzijdse slagen en verwondingen en hij in 

2000 ook reeds werd veroordeeld voor dergelijke feiten. Het is duidelijk dat het weerhouden geweld-

dadig karakter van de feiten betrekking heeft op deze feiten van slagen en verwondingen. 

 

Noch het bevel om het grondgebied te verlaten noch de beslissing om geen termijn voor vrijwillig vertrek 

toe te kennen, steunt verder op de vaststelling dat verzoeker reeds het voorwerp zou uitmaken van een 

inreisverbod. Verzoeker maakt dan ook niet aannemelijk dat hij, door te wijzen op het gegeven dat hij 

geenszins reeds het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod, nog had kunnen wijzen op een gegeven 

dat tot een andere uitkomst had kunnen leiden. In zoverre in de beslissing tot terugleiding naar de grens 

sprake is van een “verblijfsverbod” dient verder te worden aangenomen dat deze vermelding een 

materiële vergissing is waarvan niet blijkt dat deze afbreuk kan doen aan de determinerende motieven 

waarop het bevel om het grondgebied te verlaten met afwezigheid van termijn voor vrijwillig vertrek 

steunt. Gelet op de vrijlating van verzoeker is een terugleiding naar de grens actueel ook niet langer aan 

de orde, zodat ook niet blijkt dat verzoeker nog een voldoende belang heeft bij het aanvechten van de 

motivering van deze component van de eerste bestreden beslissing. 

 

Verzoeker wijst verder op de regelmatige contacten die hij heeft met zijn Belgische dochter die in dit 

land school loopt. Hij wijst ook op regelmatige contacten met zijn twee kinderen in Londen die aldaar 

school lopen. Hij stelt dat hij vanuit zijn herkomstland onmogelijk normale contacten met zijn kinderen 

kan onderhouden en de respectievelijke moeders van deze kinderen hen geen toestemming zullen 

geven om het grondgebied van de Europese Unie te verlaten, zelfs niet om hem te bezoeken. Hij wijst 

ook op de kosten van reizen tussen zijn herkomstland en de Europese Unie die niet zullen kunnen 

worden gedragen. 

 

Op lezing van de bestreden beslissingen dient te worden aangenomen dat rekening werd gehouden met 

de aanwezigheid van verzoekers dochter in België en het gegeven dat er tussen verzoeker en zijn 

dochter nog contacten zijn. Zo kan hierin worden gelezen: “Betrokkene diende op 02.02.2017 een 

aanvraag in volgens art 40ter van de wet van 15.12.1980 als ouder van een Belgisch kind. Betrokkene 

is ingeschreven op […] Vorst en zijn dochter staat ingeschreven op volgend adres : […] Luik. De 

uitwijzing van eenouder die niet samenwoont met zijn kinderen heeft niet hetzelfde ontwrichtende impact 

op het leven van deze kinderen dan de uitwijzing van een ouder die wel als een gezin samenwoont met 

zijn kinderen, zeker indien contact via telefoon en internet mogelijk blijft vanuit het land waarnaar 
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betrokkene zal worden uitgewezen en voor de kinderen geen beletsel bestaat om deze ouder te gaan 

opzoeken in dienst land van herkomst.” In zoverre verzoeker nog betoogt dat hij vanuit zijn herkomst-

land onmogelijk normale contacten kan onderhouden met zijn dochter omdat de moeder deze geen 

toestemming zal geven om het grondgebied van de Europese Unie te verlaten om hem te bezoeken, 

moet worden opgemerkt dat verzoekers dochter meerderjarig is en dus haar moeder haar niet kan 

verbieden verzoeker te bezoeken in zijn land van herkomst. Dit betoog is dus niet dienstig. Een 

bijzonder algemene en niet bewezen bewering dat de kosten van dergelijke reizen niet zullen kunnen 

worden gedragen, kan verder evenmin worden aanvaard als relevant gegeven dat het beslissingsproces 

kon hebben beïnvloed. De overige beschouwingen van verzoeker in dit verband zijn wederom een 

kritiek op de bestreden beslissingen, zonder dat hierbij blijkt dat verzoeker in het kader van een gehoor 

wezenlijk nog pertinente elementen naar voor had kunnen brengen die ertoe konden leiden dat de 

beslissingen niet werden genomen dan wel in een andere vorm. 

 

Waar verzoeker nog wijst op het feit dat hij twee minderjarige kinderen heeft die in Londen verblijven, 

wijst de Raad erop dat de bestreden beslissingen niet gelden voor het Verenigd Koninkrijk nu dit land 

het Schengenacquis niet ten volle toepast. Bijgevolg verhinderen de bestreden beslissingen verzoeker 

niet om zich bij zijn kinderen in het Verenigd Koninkrijk te vestigen of deze op regelmatige tijdstippen te 

bezoeken in dit land. Er blijkt ook niet dat deze kinderen verzoeker dan komen bezoeken in België of op 

het Schengengrondgebied of het voorgehouden gezinsleven zich op enigerlei wijze op het Schengen-

grondgebied afspeelt. In deze omstandigheden blijkt niet dat op dit punt sprake is van een relevant 

gegeven dat het beslissingsproces kon hebben beïnvloed. Verzoeker verduidelijkt ook niet waarom hij 

als gevolg van de bestreden beslissingen de contacten met deze kinderen dan niet langer zal kunnen 

verderzetten. In zoverre verzoeker ook hier de bedoeling heeft te wijzen op de kosten die reizen tussen 

Congo en het Verenigd Koninkrijk met zich meebrengt en het gegeven dat de moeder van deze 

kinderen niet zal toelaten dat deze kinderen hem komen bezoeken in Congo, herhaalt de Raad aller-

eerst dat een bijzonder algemene en niet bewezen bewering dat de kosten van dergelijke reizen niet 

kunnen worden gedragen, niet kan worden aanvaard als relevant gegeven dat het beslissingsproces 

kon hebben beïnvloed. Verzoeker beperkt zich daarnaast tot een volledig ongestaafd betoog dat de 

moeder van deze kinderen niet zal toelaten dat deze hem bezoeken in Congo. Er wordt ook herhaald 

dat niet blijkt dat dit voorgehouden gezinsleven zich op enigerlei wijze afspeelt op het Schengengrond-

gebied. Verzoeker brengt geen elementen naar voor die concreet aannemelijk maken dat de bestreden 

beslissingen een negatieve impact hebben op de contacten die hij heeft met deze kinderen. 

 

Verzoeker wijst nog op een jarenlang verblijf in België tijdens hetwelke hij een privéleven in dit land 

heeft opgebouwd. Hij wijst op een sociaal leven in dit land. Hij voegt in dit verband verklaringen van 

twee vrienden en/of kennissen. Zij verklaren dat verzoeker reeds twee decennia inwoner is van dit land, 

goed geïntegreerd is in België en enkele commerciële activiteiten heeft en steeds als zelfstandige heeft 

gewerkt. In dit verband merkt de Raad allereerst op dat verzoeker nalaat concrete bewijsstukken voor te 

leggen van deze beweerde economische activiteiten. Hij overtuigt dan ook geenszins dat hij op dit punt 

concrete elementen had kunnen aanbrengen die het beslissingsproces konden hebben beïnvloed. 

Hierboven werd verder reeds vastgesteld dat niet blijkt dat verzoeker de voorbije twee decennia inwoner 

is geweest van België. Niets wijst erop dat verzoeker in de periode na het verstrijken van de geldigheid 

van zijn verblijfskaart in 2012 tot begin 2017 nog aanwezig was op het Belgische grondgebied. Er blijkt 

niet dat hij zijn recht op terugkeer uitoefende. Het gegeven dat verzoeker pas begin 2017 terugkeerde 

naar België vindt ook steun in de thans gevoegde verklaring van zijn dochter, die stelt dat haar vader 

begin 2017 terugkeerde naar België. De Raad wijst er verder op dat het verweerder enkel toekomt om 

de specifieke omstandigheden die dienstig zijn voor de afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten en het opleggen van een inreisverbod, en het bepalen van de duur hiervan, in aanmerking te 

nemen. In de thans voorliggende situatie waarin niet blijkt dat verzoeker gedurende de periode na het 

verstrijken van de geldigheid van zijn verblijfskaart in 2012 tot begin 2017 nog aanwezig was in België 

en waarin hij sindsdien in precair verblijf op het grondgebied verblijft, is de loutere voorlegging van de 

voormelde twee verklaringen niet van aard te kunnen volstaan als bewijs van concrete en voldoende 

hechte en duurzame banden met België die een beschermenswaardig privéleven kunnen uitmaken en 

in die hoedanigheid zich hadden kunnen verzetten tegen het nemen van de bestreden beslissingen 

zoals deze thans voorliggen. Verzoeker brengt met zijn betoog geen concrete elementen naar voor die 

maken dat hij binnen een kortere tijdsperiode dan drie jaar moet kunnen terugkeren naar het 

Schengengrond-gebied, te meer in het licht van het gegeven dat niet blijkt dat hij in de periode na het 

verstrijken van de geldigheid van zijn verblijfskaart in 2012 tot begin 2017 nog aanwezig was op het 

(Schengen)grondgebied. 
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Verzoeker betoogt verder gezondheidsproblemen te hebben als gevolg van een herseninfarct in 2017 

die volgens hem maken dat een terugkeer naar zijn land van herkomst in strijd dreigt te komen met 

artikel 3 van het EVRM. Hij wijst op een nieuwe verblijfsaanvraag op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet die hij na het nemen van bestreden beslissingen indiende. Uit de stukken van het 

administratief dossier blijkt dat verzoeker op basis van het in 2017 doorgemaakte herseninfarct op 17 

oktober 2017 reeds een verblijfsaanvraag op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet indiende. 

Op 19 december 2017 stelde een arts-adviseur een advies op waarin hij verwees naar de medische 

getuigschriften van 20 september 2017, 2 oktober 2017 en 6 oktober 2017. De arts-adviseur stelde vast 

dat de termijn waarbinnen het niet mogelijk was om te reizen reeds is verstreken en dat er voor 

verzoeker geen medische contra-indicatie bestaat om terug te keren naar zijn land van herkomst. Hij 

concludeerde dat geen sprake is van een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke 

integriteit en er evenmin sprake is van een ziekte die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of 

vernederende behandeling wanneer een adequate behandeling niet aanwezig is in het land van 

herkomst. Er werd dus reeds vastgesteld dat verzoeker bij een terugkeer naar zijn herkomstland omwille 

van deze gezondheidsproblemen geen reëel risico loopt op behandelingen in strijd met artikel 3 van het 

EVRM. Verzoeker blijft verder volledig in gebreke toe te lichten op welk punt er ten tijde van het nemen 

van de bestreden beslissingen dan sprake was van nieuwe elementen in vergelijking met de elementen 

zoals deze reeds voorlagen in het kader van de eerdere verblijfsprocedure op grond van artikel 9ter van 

de Vreemdelingenwet. Op geen enkele wijze geeft verzoeker aan dat zijn gezondheidstoestand is 

gewijzigd. Het is bovendien evident dat verzoeker, indien gehoord, niet had kunnen wijzen op de nieuwe 

verblijfsaanvraag op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet die op dat ogenblik nog niet was 

ingediend. Ten overvloede merkt de Raad nog op dat drie van de bij de nieuwe aanvraag gevoegde 

medische stukken reeds voorlagen bij de eerdere verblijfsaanvraag. Het overige gevoegde medische 

stuk is moeilijk leesbaar. Ook de datum van dit stuk is niet duidelijk leesbaar, met name het jaartal. Er 

blijkt niet, minstens onvoldoende, dat het een recent medisch stuk betreft. Zoals reeds gesteld, geeft 

verzoeker zelf ook niet aan dat hieruit dan nieuwe elementen zouden moeten blijken. Op 20 februari 

2018 verklaarde verzoeker ten overstaan van de gemachtigde van de staatssecretaris, wat zijn 

gezondheidsproblemen betreft, ook enkel dat hij in september 2017 een herseninfarct doormaakte, 

waarvoor hij gedurende minstens een jaar moet worden opgevolgd. Deze gegevens waren reeds 

opgenomen in de medische stukken zoals deze voorlagen bij de aanvraag van 17 oktober 2017. In deze 

omstandigheden overtuigt verzoeker andermaal niet dat hij, indien gehoord, nog dienstige gegevens 

had kunnen aanbrengen die een andere uitkomst van de procedure hadden kunnen rechtvaardigen. 

 

Er blijkt niet dat een eventuele onwettigheid wat betreft het recht op een eerlijke administratieve 

procedure, de rechten van verdediging, het principe audi alteram partem of het hoorrecht in casu tot de 

nietigverklaring van de bestreden beslissingen kan leiden.  

 

3.2.2.3. De Raad is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht verder niet bevoegd zijn 

beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is bij de uitoefening 

van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij haar beoordeling is 

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

niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624; RvS 28 oktober 2002, 

nr. 111.954). 

 

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

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 

167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt 

derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van 

het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten is gegeven op grond van artikel 7, eerste lid, 1° en 3° van de 

Vreemdelingenwet. Deze bepalingen luiden als volgt: 

 

“Onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de minister of zijn 

gemachtigde of, in de in 1°, 2°, 5°, 9°, 11° of 12° bedoelde gevallen, moet de minister of zijn 

gemachtigde een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven aan de 

vreemdeling die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan drie maanden in het 

Rijk of om er zich te vestigen : 

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

[…] 
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3° wanneer hij door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde of de nationale veiligheid te kunnen 

schaden;”. 

 

Uit de voorgaande bespreking van het middel volgt dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat hij ten tijde 

van het nemen van de bestreden beslissingen nog was toegelaten of gemachtigd tot een verblijf van 

meer dan drie maanden of om er zich te vestigen. Verzoeker geeft ook niet aan te betwisten dat hij niet 

in het bezit was van een geldig paspoort of van een geldig visum of een geldige verblijfstitel. Er kan dan 

ook worden aangenomen dat de gemachtigde van de staatssecretaris op correcte gronden heeft 

vastgesteld dat er in beginsel grond was om verzoeker bevel te gegeven om het grondgebied te verlaten 

op grond van artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet.  

 

Er werd verder ook reeds vastgesteld dat verzoeker geen concrete argumenten naar voor brengt die 

van aard zijn de vaststelling in de bestreden beslissingen te kunnen weerleggen dat hij ten tijde van het 

nemen van deze beslissingen door de politie op heterdaad werd betrapt op wederzijdse slagen en 

verwondingen. Een loutere ontkenning hiervan kan immers niet opwegen tegen een vaststelling door 

een politieambtenaar in functie in een proces-verbaal en het gegeven dat geen klacht tegen verzoeker 

werd ingediend kan op zich evenmin afbreuk doen aan een dergelijke vaststelling. Verzoeker betwist 

verder niet dat hij in het verleden reeds werd veroordeeld voor slagen en verwondingen, meer bepaald 

op 31 januari 2000. Hij betwist evenmin dat hij zich ook reeds schuldig maakte aan valsheid in 

geschrifte, feit waarvoor hij op 24 november 2016 werd veroordeeld tot een straf van acht maanden. 

Verzoeker toont niet aan dat het in deze omstandigheden kennelijk onredelijk is om, rekening houdend 

met het gewelddadig karakter van (bepaalde) feiten en de herhaling in strafrechtelijke feiten, te oordelen 

dat verzoeker door zijn gedrag kan worden geacht een gevaar te vormen voor de openbare orde. 

Verzoekers stelling dat de weerhouden feiten verouderd zijn, gaat voorbij aan de zeer recente vast-

stelling van betrapping op heterdaad op wederzijdse slagen en verwondingen en de nog relatief recente 

veroordeling wegens valsheid in geschrifte. Dit argument kan wel gelden voor de veroordeling uit 2000, 

maar niettemin komt het de Raad niet kennelijk onredelijk voor waar nog wordt verwezen naar deze 

veroordeling gelet op het gegeven dat er in 2018 opnieuw sprake is van slagen en verwondingen. In 

zoverre verzoeker betwist dat hij werd veroordeeld voor gewelddadige feiten gaat hij eraan voorbij 

enerzijds dat hij in 2000 werd veroordeeld voor slagen en verwondingen en anderzijds het bestuur op 

grond van een eigen onderzoek ook een standpunt kan innemen met betrekking tot feiten die nog niet 

tot een strafrechtelijke veroordeling hebben geleid en op basis van vaststaande feiten een beslissing 

kan nemen inzake de verblijfsrechtelijke situatie van een vreemdeling. Verzoeker toont in het licht van 

de voorgaande vaststellingen niet aan dat het kennelijk onredelijk is waar hij eveneens bevel kreeg om 

het grondgebied te verlaten op grond van artikel 7, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet.  

 

De in casu relevante bepalingen van artikel 74/14 van de Vreemdelingenwet luidden ten tijde van het 

nemen van de bestreden beslissingen verder als volgt: 

 

“§ 1. De beslissing tot verwijdering bepaalt een termijn van dertig dagen om het grondgebied te verlaten. 

Voor de onderdaan van een derde land die overeenkomstig artikel 6 niet gemachtigd is om langer dan 

drie maanden in het Rijk te verblijven, wordt een termijn van zeven tot dertig dagen toegekend. 

[…] 

§ 2. […] 

§ 3. Er kan worden afgeweken van de termijn bepaald in § 1 indien : 

[…] 

3° de onderdaan van een derde land een gevaar is voor de openbare orde en de nationale veiligheid, of; 

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

verwijdering gevolg heeft gegeven, of; 

[…]  

In dit geval bepaalt de beslissing tot verwijdering een termijn van minder dan zeven dagen ofwel geen 

enkele termijn.” 

 

Uit de voorgaande bespreking volgt reeds dat verzoeker de motivering niet onderuit haalt dat hij door 

zijn persoonlijk gedrag kan worden geacht een gevaar te vormen voor de openbare orde en dat hij 

evenmin de vaststelling weerlegt dat hij naliet binnen de toegekende termijn gevolg te geven aan het 

eerdere bevel om het grondgebied te verlaten van 8 januari 2018, ter kennis gebracht op 18 januari 

2018. Verzoeker toont met zijn uiteenzetting niet aan dat de gemachtigde van de staatssecretaris in 

strijd met artikel 74/14 van de Vreemdelingenwet of op basis van onjuiste feitelijke gegevens of op 

kennelijk onredelijke wijze heeft besloten dat verzoeker niet langer een termijn voor vrijwillig vertrek 
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wordt toegestaan. Er blijkt ook niet dat enig specifiek gegeven hierbij ten onrechte niet in rekening is 

gebracht. 

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet voorziet nog 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.” 

 

Uit de voorgaande bespreking van het middel, en een eenvoudige lezing van de eerste bestreden 

beslissing, blijkt dat de gemachtigde van de staatssecretaris bij het nemen van de verwijderings-

beslissing rekening hield met het gegeven dat verzoeker een Belgische dochter heeft die in dit land 

verblijft. Hij heeft op duidelijke wijze gemotiveerd waarom dit gegeven volgens hem niet verhindert dat 

verzoeker bevel wordt gegeven om het grondgebied te verlaten. Het is hierbij niet betwist dat verzoekers 

dochter ten tijde van het nemen van de bestreden beslissingen reeds meerderjarig was, waardoor niet 

blijkt dat deze situatie nog vanuit het oogpunt van het hoger belang van het kind diende te worden 

belicht. In zoverre verzoeker daarnaast aanvoert dat hij ook nog twee kinderen heeft in het Verenigd 

Koninkrijk werd verder reeds vastgesteld dat niet blijkt dat dit gezinsleven zich op enigerlei wijze afspeelt 

in België of op het Schengengrondgebied. In deze omstandigheden toont verzoeker niet aan dat met dit 

voorgehouden gezinsleven of het hoger belang van deze kinderen specifiek rekening diende te worden 

gehouden bij het nemen van de eerste bestreden beslissing. Verzoeker maakt niet aannemelijk dat deze 

beslissing concrete gevolgen heeft voor dit ingeroepen gezinsleven en de wijze waarop dit actueel wordt 

beleefd, of het hoger belang van deze kinderen. In dit verband worden geen concrete gegevens 

verstrekt. In zoverre verzoeker nog wijst op gezondheidsproblemen, wordt ten slotte herhaald dat 

verzoeker niet aannemelijk maakt dat er ten tijde van het nemen van de eerste bestreden beslissing 

nieuwe elementen speelden inzake zijn gezondheidstoestand die niet reeds aan bod waren gekomen in 

het kader van de beslissing van 8 januari 2018 waarbij verzoekers verblijfsaanvraag op grond van artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet was afgewezen. Er blijkt dus geenszins dat verzoekers 

gezondheidsproblemen voorafgaand aan de eerste bestreden beslissing niet of onvoldoende in rekening 

werden gebracht. In deze omstandigheden toont verzoeker een schending van artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet niet aan.  

 

Artikel 74/11, § 1, eerste en tweede lid van de Vreemdelingenwet, op grond waarvan het bestreden 

inreisverbod is opgelegd, luidt daarnaast als volgt: 

 

“De duur van het inreisverbod wordt vastgesteld door rekening te houden met de specifieke 

omstandigheden van elk geval. 

De beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod van maximum drie jaar in volgende 

gevallen: 

1° indien voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan of; 

2° indien een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd.” 

 

In casu werd verzoeker een inreisverbod opgelegd op grond van artikel 74/11, § 1, tweede lid, 1° én 2° 

van de Vreemdelingenwet en omdat hem in de verwijderingsmaatregel waarmee dit inreisverbod 

gepaard gaat geen termijn voor vrijwillig vertrek werd toegekend en omdat hij geen gevolg had gegeven 

aan het bevel om het grondgebied te verlaten van 8 januari 2018, betekend op 18 januari 2018. De duur 

van het inreisverbod werd hierbij op drie jaar bepaald, omdat verzoeker niet twijfelde om op illegale 

wijze in België te verblijven en tijdens dit verblijf de openbare orde te schaden en omdat hij door zijn 

gedrag wordt geacht de openbare orde te kunnen schaden. Gelet op deze elementen, het belang van 

de immigratiecontrole en het handhaven van de openbare orde, oordeelde verweerder dat een 

inreisverbod voor een duur van drie jaar proportioneel is. Verweerder hield hierbij ook rekening met het 

gegeven dat verzoeker een Belgisch kind heeft en lichtte toe waarom dit gegeven zich volgens hem niet 

verzet tegen het opleggen van een inreisverbod voor drie jaar. Hij stelde vast dat verzoeker niet 

samenwoonde met zijn dochter en benadrukte dat de uitwijzing van een ouder die niet samenwoont met 

zijn kind niet dezelfde ontwrichtende impact heeft op het leven van dit kind dan de uitwijzing van een 

ouder die wel als een gezin samenwoont met het kind, zeker indien contact via telefoon en internet 

mogelijk blijft vanuit het land van herkomst en er voor het kind geen beletsel bestaat om de ouder te 

gaan bezoeken in het land van herkomst. 

 

Het is niet betwist dat verzoeker, in het op dezelfde dag gegeven bevel om het grondgebied te verlaten 

waarmee het bestreden inreisverbod gepaard gaat, geen termijn voor vrijwillig vertrek werd toegestaan. 
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Verzoeker weerlegt de vaststelling ook niet dat hij naliet tijdig gevolg te geven aan het bevel om het 

grondgebied te verlaten van 8 januari 2018. Overeenkomstig artikel 74/11, § 1, tweede lid, 1° en 2° van 

de Vreemdelingenwet dient dan ook te worden aangenomen dat verweerder in deze situaties in beginsel 

een inreisverbod diende op te leggen (“gaat gepaard”). 

 

Overeenkomstig artikel 74/11, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet dient de duur van het inreis-

verbod vervolgens te worden bepaald rekening houdende met de specifieke omstandigheden van het 

geval. Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de 

Vreemdelingenwet blijkt dat artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet een omzetting vormt van artikel 11 

van de terugkeerrichtlijn. In die zin wordt in de parlementaire voorbereiding met betrekking tot artikel 

74/11 van de Vreemdelingenwet en het inreisverbod het volgende benadrukt: “De richtlijn legt echter op 

dat men tot een individueel onderzoek overgaat (overweging 6), dat men rekening houdt met “alle 

omstandigheden eigen aan het geval” en dat men het evenredigheidsbeginsel respecteert.” (Parl.St. 

Kamer 2011-2012, nr. 53K1825/001, 23).  

 

De Raad stelt in dit verband allereerst vast dat verweerder in de tweede bestreden beslissing wel 

degelijk afzonderlijk heeft gemotiveerd omtrent enerzijds de grondslag(en) voor het opleggen van het 

inreisverbod en anderzijds de duur van het inreisverbod. Wat de grondslag van het inreisverbod betreft, 

wees verweerder zowel op de vaststelling dat verzoeker voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn 

werd toegestaan als op de vaststelling dat hij naliet gevolg te geven aan een eerdere verwijderings-

beslissing. Wat de duur betreft, heeft verweerder geduid dat een inreisverbod van drie jaar proportioneel 

wordt geacht, omdat verzoeker niet twijfelde om op illegale wijze in België te verblijven en tijdens dit 

verblijf de openbare orde te schaden en waar hij door zijn gedrag wordt geacht de openbare orde te 

kunnen schaden. Gelet op deze elementen, het belang van de immigratiecontrole en het handhaven van 

de openbare orde, oordeelde verweerder dat een inreisverbod voor een duur van drie jaar proportioneel 

is. Hierbij werd ook rekening gehouden met het gegeven dat verzoeker een Belgisch kind heeft en 

toegelicht waarom dit gegeven zich volgens verweerder niet verzet tegen het opleggen van een 

inreisverbod voor drie jaar. 

 

Aldus dient te worden aangenomen dat verweerder heeft geduid waarom hij in de thans voorliggende 

omstandigheden een inreisverbod voor drie jaar oplegt en de duur van het inreisverbod heeft bepaald 

rekening houdende met de concrete omstandigheden van het individuele geval. Verzoeker kan niet 

dienstig het tegendeel voorhouden, of voorhouden dat op geen enkele wijze wordt gemotiveerd waarom 

een termijn van drie jaar wordt opgelegd of dat hiertoe automatisch werd besloten op grond van de 

vaststelling dat geen termijn voor vrijwillig vertrek werd toegekend of geen gevolg werd gegeven aan 

een eerdere verwijderingsbeslissing. De gegeven motivering reikt verder dan de loutere vaststelling dat 

verzoeker voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn werd toegestaan of dat hij naliet gevolg te geven 

aan een eerdere verwijderingsbeslissing.  

 

Verzoeker toont niet aan dat het onwettig of kennelijk onredelijk zou zijn waar verweerder, op het 

ogenblik dat hij een afweging maakt om te bepalen welke termijn er bij het opleggen van een 

inreisverbod kan worden gehanteerd, rekening houdt met het feit dat verzoeker niet heeft getwijfeld om 

op illegale wijze in België te verblijven en tijdens dit verblijf de openbare orde schaadde en dat hij door 

zijn persoonlijk gedrag moet worden geacht de openbare orde te kunnen schaden, en dit gegeven, dat 

mede ook ten grondslag lag aan de beslissing om geen termijn voor vrijwillig vertrek toe te staan, ook 

relevant acht in het kader van het bepalen van de duur van het inreisverbod en met name om de 

maximumtermijn van drie jaar te rechtvaardigen die mogelijk is in de thans voorliggende situatie. Er blijkt 

niet dat het op algemene wijze kan worden uitgesloten dat elementen die zijn weerhouden bij het niet 

toekennen van een termijn voor vrijwillig vertrek niet mede een relevante omstandigheid kunnen zijn 

voor het bepalen van de duur van het inreisverbod. Een vaststelling dat de betrokkene door zijn gedrag 

moet worden geacht de openbare orde te kunnen schaden kan een verzwarende omstandigheid 

uitmaken bij het bepalen van de duur van het inreisverbod.  

 

Verzoeker geeft aan van mening te zijn dat verweerder bij het opleggen van het bestreden inreisverbod 

niet alle relevante omstandigheden die zijn situatie kenmerken in rekening heeft gebracht. In zoverre hij 

in dit verband wijst op het gegeven dat hij een dochter heeft in België dient erop te worden gewezen dat 

dit gegeven wel degelijk mee in rekening is gebracht bij het bepalen van de duur van het inreisverbod. 

Een eenvoudige lezing van deze beslissing volstaat om dit vast te stellen. Voor het overige kan in dit 

verband worden verwezen naar de voorgaande bespreking van het middel, waarin reeds werd 

vastgesteld dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat hij nog dienstige elementen naar voor had kunnen 

brengen die het beslissingsproces konden hebben beïnvloed. 
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In het licht van de voorgaande bespreking van het middel dringt de vaststelling zich op dat verzoeker 

niet aantoont dat het bestuur bij het nemen van de bestreden beslissingen is uitgegaan van onjuiste 

feitelijke gegevens of dat de beoordeling kennelijk onredelijk is of in strijd met de wet. Hij maakt evenmin 

aannemelijk dat verweerder enig concreet gegeven of enige relevante en specifieke omstandigheid ten 

onrechte niet in rekening heeft gebracht.  

 

Een schending van de artikelen 74/11, 74/13 en 74/14 van de Vreemdelingenwet of van de materiële 

motiveringsplicht of het zorgvuldigheidsbeginsel kan in deze omstandigheden niet worden aangenomen. 

 

3.2.2.4. De uiteenzetting van verzoeker laat ook niet toe te vast te stellen dat enig ander, niet nader 

geduid, beginsel van behoorlijk bestuur werd miskend. De Raad benadrukt ook dat het aan verzoeker 

toekomt klaar en duidelijk te specificeren welke beginselen van behoorlijk bestuur hij geschonden acht 

(RvS 22 november 2005, nr. 151.540). 

 

3.2.2.5. Artikel 3 van het EVRM bepaalt dat “[n]iemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen”. Deze bepaling bekrachtigt een van de 

fundamentele waarden van elke democratische samenleving en verbiedt in absolute termen folteringen 

en onmenselijke of vernederende behandelingen, ongeacht de omstandigheden en de handelingen van 

het slachtoffer (vaste rechtspraak: zie bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 218). 

 

Het EHRM heeft zijn rechtspraak met betrekking tot artikel 3 van het EVRM en ernstig zieke 

vreemdelingen verduidelijkt in het arrest Paposhvili (EHRM 13 december 2016 (GK), nr. 41738/10, par. 

183). Meer concreet heeft het EHRM de hoge drempel verder toegelicht die stelt dat enkel “in zeer 

uitzonderlijke gevallen, wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend zijn”, 

een schending van artikel 3 EVRM aan de orde kan zijn (EHRM 27 mei 2008, N. v. Verenigd Koninkrijk, 

§ 42). Uit dit arrest blijkt dat onder deze uitzonderlijke gevallen, niet alleen worden begrepen situaties 

van verwijdering van ernstig zieke personen bij wie er sprake is van een onmiddellijk en nakend 

levensgevaar, enerzijds, maar ook situaties worden begrepen van verwijdering van ernstig zieke 

personen bij wie er ernstige aanwijzingen zijn dat er een reëel risico bestaat op blootstelling aan een 

ernstige, snelle en onomkeerbare achteruitgang van de gezondheidstoestand met intens lijden tot 

gevolg of een aanzienlijke verkorting van de levensverwachting door het gebrek aan of toegang tot een 

adequate behandeling van de ziekte in het ontvangstland, anderzijds.  

 

In casu toont verzoeker een dergelijke uitzonderlijke situatie niet aan. Uit de stukken van het 

administratief dossier blijkt dat verzoeker op basis van het in 2017 doorgemaakte herseninfarct op 17 

oktober 2017 reeds een verblijfsaanvraag op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet indiende 

die werd afgewezen op basis van een advies van een arts-adviseur van 19 december 2017. In dit advies 

stelde de arts-adviseur vast dat de termijn waarbinnen het niet mogelijk was om te reizen reeds was 

verstreken en dat er geen medische contra-indicatie bestaat voor verzoeker om terug te keren naar zijn 

land van herkomst. Hij concludeerde dat er geen sprake is van een ziekte die een reëel risico inhoudt 

voor het leven of de fysieke integriteit en er evenmin sprake is van een ziekte die een reëel risico 

inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer een adequate behandeling niet 

aanwezig is in het land van herkomst. Er liggen geen concrete redenen voor die doen twijfelen aan deze 

beoordeling. Verzoeker toont ook geen nieuwe situatie aan. Er blijkt niet dat zijn medische aandoening 

sindsdien in die mate is gewijzigd dat hij bij een terugkeer naar zijn herkomstland alsnog slachtoffer 

dreigt te worden van onmenselijke of vernederende behandelingen.  

 

In deze omstandigheden kan een reëel risico op onmenselijke of vernederende behandelingen of een 

schending van artikel 3 van het EVRM niet worden vastgesteld. 

 

3.2.2.6. Artikel 8 van het EVRM bepaalt verder als volgt:  

 

“1. Eenieder 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.” 
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Verzoeker beroept zich op een gezins- of familieleven in België met zijn dochter. Hij beroept zich 

eveneens op een gezins- of familieleven met twee minderjarige kinderen die in het Verenigd Koninkrijk 

verblijven. Hij stelt dat hij vanuit zijn herkomstland onmogelijk normale contacten kan onderhouden met 

zijn kinderen. Hij stelt dat de respectievelijke moeders van deze kinderen hen zouden verbieden hem 

zelfs maar te bezoeken in zijn land van herkomst.  

 

De Raad herhaalt allereerst dat, waar verzoeker zich beroept op een gezins- of familieleven met zijn 

twee minderjarige kinderen in het Verenigd Koninkrijk, niet blijkt dat dit gezins- of familieleven zich op 

enigerlei wijze afspeelt op het Belgische of Schengengrondgebied. Er blijkt dan ook niet dat de 

bestreden beslissingen gevolgen hebben voor de wijze waarop verzoeker dit gezins- of familieleven 

uitoefent, of dit gezins- of familieleven of het hoger belang van deze kinderen miskent. Deze 

beslissingen verhinderen verzoeker niet om zich naar het Verenigd Koninkrijk te begeven en/of zich 

aldaar te vestigen. Verzoeker toont ook in geen geval aan waarom er in casu een positieve verplichting 

op de Belgische autoriteiten zou rusten om verzoeker verder op het Belgische grondgebied te laten 

verblijven, waar geen stukken voorliggen dat dit ingeroepen gezins- of familieleven hier plaatsheeft. In 

deze omstandigheden, zo wordt herhaald, blijkt ook geenszins dat dit gezins- of familieleven of het 

hoger belang van deze kinderen specifiek in rekening diende te worden gebracht.  

 

Wat het ingeroepen gezins- of familieleven tussen verzoeker en zijn dochter in België betreft, merkt de 

Raad verder op dat deze dochter reeds meerderjarig is. Er blijkt dus niet dat verzoeker zich, in het kader 

van artikel 8 van het EVRM, nog dienstig kan beroepen op het hoger belang van dit kind. Er dient te 

worden benadrukt dat uit de rechtspraak van het EHRM volgt dat de relatie tussen ouders en 

meerderjarige kinderen enkel onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM valt indien het bestaan 

van bijkomende elementen van afhankelijkheid, andere dan de gewoonlijke affectieve banden, wordt 

aangetoond (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 33; eveneens: EHRM 2 juni 2015, K.M./Zwitser-

land, § 59). Bijkomende elementen kunnen onder meer zijn het samenwonen, de financiële afhankelijk-

heid, lichamelijke, psychische of medische afhankelijkheid, de reële banden tussen betrokkenen. 

Verzoeker betwist niet dat hij niet samenwoont met zijn dochter. Er liggen verder evenmin duidelijke 

gegevens en/of stukken voor die wijzen op een bijzondere afhankelijkheidsband tussen verzoeker en 

zijn dochter. De stukken van het administratief dossier wijzen ook duidelijk op een wel zeer beperkte rol 

die verzoeker heeft gespeeld bij de opvoeding van zijn dochter tijdens de minderjarigheid. Een 

bijzondere afhankelijkheidsband blijkt niet, waardoor evenmin een gezins- of familieleven blijkt dat onder 

de bescherming valt van artikel 8 van het EVRM.  

 

Verzoeker wijst verder op een jarenlang verblijf in België tijdens hetwelke hij stelt een privéleven te 

hebben opgebouwd. Hij wijst op een sociaal leven in dit land. Hij voegt in dit verband verklaringen van 

twee vrienden en/of kennissen. Zij verklaren dat verzoeker reeds twee decennia inwoner is van dit land, 

goed geïntegreerd is in België en enkele commerciële activiteiten heeft en steeds als zelfstandige heeft 

gewerkt. In dit verband merkt de Raad allereerst op dat verzoeker nalaat concrete bewijsstukken voor te 

leggen van deze beweerde economische activiteiten. Beschermenswaardige economische belangen in 

dit land blijken dan ook niet. Hierboven werd verder reeds vastgesteld dat niet blijkt dat verzoeker de 

voorbije twee decennia inwoner is geweest van België. Niets wijst erop dat verzoeker in de periode na 

het verstrijken van de geldigheid van zijn verblijfskaart in 2012 tot begin 2017 nog aanwezig was op het 

Belgische grondgebied. Er blijkt niet dat hij zijn recht op terugkeer uitoefende. Het gegeven dat 

verzoeker pas begin 2017 terugkeerde naar België vindt ook steun in de thans gevoegde verklaring van 

zijn dochter, die stelt dat haar vader begin 2017 terugkeerde naar België. In de thans voorliggende 

situatie waarin niet blijkt dat verzoeker gedurende de periode na het verstrijken van de geldigheid van 

zijn verblijfskaart in 2012 tot begin 2017 nog aanwezig was in België en waarin hij sindsdien in precair 

verblijf op het grondgebied verblijft, is de loutere voorlegging van de voormelde twee verklaringen verder 

niet van aard te kunnen volstaan als bewijs van concrete en voldoende hechte en duurzame banden 

met België die als privéleven onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM kunnen vallen.  

 

Zelfs voor zover alsnog een privéleven in België moet worden aangenomen, merkt de Raad nog het 

volgende op. In de bestreden beslissing wordt op duidelijke wijze gemotiveerd dat verzoeker en zijn 

dochter contacten met elkaar kunnen onderhouden via telefoon en internet en dat zijn dochter hem op 

geregelde tijdstippen kan bezoeken in het land van herkomst. Verzoeker weerlegt deze vaststellingen 

niet. De argumenten van verzoeker dat hij in het ‘geheim’ contacten onderhoudt met zijn dochter omdat 

de moeder elk contact tracht te verhinderen en dat de moeder zijn dochter zal verbieden hem te gaan 

bezoeken in zijn land van herkomst, kunnen niet overtuigen. Verzoekers dochter is immers meerderjarig 

en heeft geen toestemming nodig van haar moeder om verzoeker te bezoeken of contact met hem te 

hebben. Verzoeker maakt geenszins aannemelijk dat normale, regelmatige contacten met zijn dochter 



  

 

X Pagina 25 van 26 

niet langer mogelijk zullen zijn. Zoals reeds werd vastgesteld, overtuigt verzoeker verder niet dat hij 

bijzondere persoonlijke banden heeft met België. Er kan op basis van de stukken van het administratief 

dossier ook worden aangenomen dat verzoeker nog steeds banden heeft met zijn land van herkomst. 

Minstens overtuigt verzoeker niet van het tegendeel. Er liggen geen concrete hinderpalen voor die 

aannemelijk maken dat verzoeker niet langer in redelijkheid een privéleven kan leiden in het land van 

herkomst. 

 

In deze omstandigheden toont verzoeker niet aan dat de bestreden beslissingen zijn persoonlijke en 

familiale belangen op disproportionele wijze benadelen of deze beslissingen niet getuigen van een 

evenwichtige belangenafweging. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM of het hierin vervatte proportionaliteitsbeginsel blijkt niet. 

 

3.2.2.7. Artikel 7 van het Handvest bepaalt als volgt: 

 

“Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

communicatie.” 

 

Aangezien artikel 7 van het Handvest rechten bevat die overeenstemmen met deze die worden 

gewaarborgd door artikel 8 van het EVRM en dus aan artikel 7 van het Handvest dezelfde inhoud en 

reikwijdte dient te worden toegekend als aan artikel 8 van het EVRM zoals uitgelegd in de rechtspraak 

van het EHRM (HvJ, 5 oktober 2010, C400/10; HvJ 15 november 2011, C-256/11, Dereci), kan ook een 

schending van artikel 7 van het Handvest niet worden aangenomen. 

 

3.2.2.8. Artikel 24 van het Handvest handelt over de rechten van het kind. Verzoekers dochter in België 

is meerderjarig. Verder blijkt niet dat de thans bestreden beslissingen concrete gevolgen hebben voor 

de kinderen van verzoeker in het Verenigd Koninkrijk. In deze omstandigheden blijkt niet dat verzoeker 

zich dienstig op een schending van deze bepaling kan beroepen. 

 

3.2.2.9. Het tweede middel is ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

Verzoeker heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissingen kan 

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

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

betwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, 

samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

5. Kosten 

 

Verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat geen standpunt dient te 

worden ingenomen inzake de kosten van het geding. 
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Enig artikel 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig oktober tweeduizend achttien 

door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN I. CORNELIS 

 


