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 nr. 212 238 van 12 november 2018 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. VAN ROSSEM 

Violetstraat 48 

2060 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 9 november 2018 

heeft ingediend bij faxpost om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de 

tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel 

en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 6 november 2018 houdende een bevel om het 

grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering. 

 

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. 

 

Gelet op artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gelet op titel II, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 12 november 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

12 november 2018 om 14 uur. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. VAN DEN BOSSCHE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat S. VAN ROSSEM verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat L. BRACKE, die loco advocaten C. DECORDIER en T. 

BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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1.1 Op 14 oktober 2016 respectievelijk 16 mei 2017 respectievelijk 19 december 2017 dient de 

verzoekende partij een aanvraag van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie 

(bijlage 19ter) in, als “ander familielid – ten laste of deel uitmakend van het gezin” van haar Nederlandse 

broer. Op 14 april 2017 respectievelijk 14 november 2017 respectievelijk 15 juni 2018 neemt de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging (hierna: 

de gemachtigde) een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

1.2 Op 13 juli 2018 dient de verzoekende partij een vierde aanvraag van de verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie (bijlage 19ter) in, als “ander familielid – ten laste of deel uitmakend 

van het gezin” van haar Nederlandse broer. Op 26 oktober 2018 neemt de gemachtigde een beslissing 

tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 20), die op 6 november 2018 aan de verzoekende partij ter kennis werd gebracht. 

 

1.3 Op 6 november 2018 neemt de gemachtigde een beslissing houdende een bevel om het 

grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). Dit is de 

bestreden beslissing, die op dezelfde dag aan de verzoekende partij ter kennis werd gebracht en die 

luidt als volgt: 

 

“(...) Bevel om het grondgebied te verlaten 

 

Aan de Mevrouw, die verklaart te heten: 

naam: B(...) 

voornaam: A(...) 

geboortedatum: (...) 

geboorteplaats: (...) 

nationaliteit: Marokko 

 

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 zij 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: 

 

Voorafgaandelijk deze beslissing werd betrokkene gehoord door een ambtenaar van de Dienst 

Vreemdelingenzaken op 06.11.2018 en werd rekening gehouden met haar verklaringen. 

 

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

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

de verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten en/of vaststellingen: 

 

Artikel 7, alinea 1: 

 

 

 

De betrokkene is niet in het bezit van een geldig visum op het moment van haar arrestatie. 

 

In het administratief dossier van betrokkene is geen sprake van minderjarige kinderen in België, noch 

van enige medische problematiek van betrokkene. Bijgevolg heeft de gemachtigde van de 

Staatssecretaris in zijn verwijderingsbeslissing rekening gehouden met de bepalingen van artikel 74/13. 

 

Het gegeven dat de broer van betrokkene en betrokkenes nichten zich in België en Nederland hebben 

gevestigd kan een terugkeer van betrokkene naar Marokko niet in de weg staan. Zij behoren immers 

niet tot het kerngezin van betrokkene. Zij toont ook niet aan afhankelijk te zijn van deze broers en 

nichten. Betrokkene is een volwassen persoon waarvan mag verwacht worden dat zij een leven kan 

opbouwen in het land van herkomst of origine zonder de nabijheid van haar broer. 

Nergens uit het administratief dossier staat dat zij daar niet toe in staat zou zijn. Een schendig van 

artikel 8 EVRM kan dan ook niet worden aangenomen. 
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Artikel 74/14: Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt toegestaan: 

 

 

 

Er bestaat een risico op onderduiken: 

 

6° Betrokkene heeft onmiddellijk na de beslissing weigering verblijf met verwijderingsmaatregel een 

nieuwe verblijfsaanvraag ingediend. 

 

Betrokkene diende 4 keer vlak na elkaar een aanvraag tot verblijf in op grond van artikel 47/1° in functie 

van haar broer B(...) Ab(...) die de Nederlandse nationaliteit heeft en legaal in België verblijft. De eerste 

aanvraag werd ingediend op 14.10.2016. Deze aanvraag werd geweigerd op 14.04.2017, beslissing 

(bijlage 20) die op 19.04.2017 aan betrokkene werd betekend met een bevel om het grondgebied te 

verlaten. Minder dan een maand later, op 16.05.2017 diende betrokkene opnieuw een tweede aanvraag 

in op dezelfde gronden. Deze aanvraag werd geweigerd op 14.11.2017, beslissing (bijlage 20) die op 

16.11.2017 aan betrokkene werd betekend, opnieuw met een bevel om het grondgebied te verlaten. 

Betrokkene gaf hier geen gevolg aan en diende op 19.12.2017 voor de derde keer een aanvraag in, 

weer op dezelfde gronden. Deze aanvraag werd geweigerd op 15.06.2018, beslissing (bijlage 20) die op 

19.06.2018 aan betrokkene werd betekend, met voor de derde keer een bevel om het grondgebied te 

verlaten. Op 13.07.2018 diende betrokeken dan alweer, voor de vierde keer, eenzekfde aanvraag tot 

verblijf in. Deze aanvraag werd op 26.10.2018 geweigerd, beslissing (bijlage 20) die op 106.11.2018 

aan betrokkene werd betekend. 

 

Terugleiding naar de grens 

 

Voorafgaandelijk deze beslissing werd betrokkene gehoord door een ambtenaar van de Dienst 

Vreemdelingenzaken op 06.11.2018 en werd rekening gehouden met haar verklaringen. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT TERUGLEIDING 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 Schengenacquis ten volle toepassen om de volgende redenen: 

 

Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek: 

 

Er bestaat een risico op onderduiken: 

 

6° Betrokkene heeft onmiddellijk na de beslissing weigering verblijf met verwijderingsmaatregel een 

nieuwe verblijfsaanvraag ingediend. 

 

Betrokkene verklaart al 8 jaar in België te verblijven. Betrokkene diende 4 keer vlak na elkaar een 

aanvraag tot verblijf in op grond van artikel 47/1° in functie van haar broer B(...) Ab(...) die de 

Nederlandse nationaliteit heeft en legaal in België verblijft. De eerste aanvraag werd ingediend op 

14.10.2016. Deze aanvraag werd geweigerd op 14.04.2017, beslissing (bijlage 20) die op 19.04.2017 

aan betrokkene werd betekend met een bevel om het grondgebied te verlaten. Minder dan een maand 

later, op 16.05.2017 diende betrokkene opnieuw een tweede aanvraag in op dezelfde gronden. Deze 

aanvraag werd geweigerd op 14.11.2017, beslissing (bijlage 20) die op 16.11.2017 aan betrokkene 

werd betekend, opnieuw met een bevel om het grondgebied te verlaten. Betrokkene gaf hier geen 

gevolg aan en diende op 19.12.2017 voor de derde keer een aanvraag in, weer op dezelfde gronden. 

Deze aanvraag werd geweigerd op 15.06.2018, beslissing (bijlage 20) die op 19.06.2018 aan 

betrokkene werd betekend, met voor de derde keer een bevel om het grondgebied te verlaten. Op 

13.07.2018 diende betrokeken dan alweer, voor de vierde keer, eenzekfde aanvraag tot verblijf in. Deze 

aanvraag werd op 26.10.2018 geweigerd, beslissing (bijlage 20) die op 106.11.2018 aan betrokkene 

werd betekend. 

 

Betrokkene werd gehoord op 06.11.2018 door een ambtenaar van de Dienst Vreemdelingenzaken en 

verklaart dat zij in België is omdat het hier mooi is en dat zij niet kan terugkeren naar Marokko omdat zij 

daar geen familie heeft. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 4 

We stellen dus vast dat betrokkene met haar uiteenzetting geen schending van artikel 3 EVRM 

aantoont. Om tot een schending van artikel 3 EVRM te kunnen besluiten, dient zij aan te tonen dat er 

ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat zij in Marokko een ernstig en 

reëel risico loopt te worden blootgesteld aan folteringen of onmenselijke of vernederende behandelingen 

of bestraffingen. Het louter ongestaafd aanvoeren van een vermeende schending artikel 3 EVRM kan 

niet volstaan. 

 

Betrokkene werd gehoord op 06.11.2018 door een ambtenaar van de Dienst Vreemdelingenzaken en 

brengt geen elementen aan die bewijzen dat zij aan een ziekte lijdt die haar belemmeren terug te keren 

naar haar land van herkomst. Artikel 3 van het EVRM waarborgt niet het recht om op het grondgebied 

van een Staat te blijven louter om de reden dat die Staat betere medische verzorging kan verstrekken 

dan het land van herkomst en dat zelfs de omstandigheid dat de uitwijzing de gezondheidstoestand of 

de levensverwachting van een vreemdeling beïnvloedt, niet volstaat om een schending van deze 

verdragsbepaling op te leveren. Enkel in zeer uitzonderlijke gevallen wanneer de humanitaire redenen 

die pleiten tegen de uitwijzing dwingend zijn, het geen in voorliggende zaak niet blijkt, kan een 

schending van artikel 3 van het Europees Verdrag aan de orde zijn. 

 

Vasthouding 

 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT VASTHOUDING: 

(...)” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1 Overeenkomstig artikel 71, eerste lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

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

vreemdelingenwet) kan de vreemdeling die het voorwerp is van een maatregel van vrijheidsberoving 

genomen met toepassing van artikel 7, tegen die maatregel beroep instellen door een verzoekschrift 

neer te leggen bij de raadkamer van de correctionele rechtbank van zijn verblijfplaats in het Rijk of van 

de plaats waar hij werd aangetroffen. In zoverre de vordering ook gericht is tegen de beslissing tot 

vrijheidsberoving vervat in de bestreden beslissing, moet worden vastgesteld dat de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) ter zake geen rechtsmacht heeft en de vordering in 

zoverre onontvankelijk is. 

 

2.2 Artikel 39/57, § 1, laatste lid van de vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“De in artikel 39/82, § 4, tweede lid, bedoelde vordering wordt ingediend bij verzoekschrift binnen tien 

dagen na de kennisgeving van de beslissing waartegen ze gericht is. Vanaf een tweede verwijderings- 

of terugdrijvingsmaatregel, wordt de termijn teruggebracht tot vijf dagen.” 

 

Onderhavige vordering is een in artikel 39/82, § 4, tweede lid van de vreemdelingenwet bedoelde 

vordering.   

 

Zij werd ingediend binnen de vijf dagen na kennisgeving van de beslissing waartegen ze gericht is. Zij is 

derhalve tijdig ingediend. 

 

3. Over de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

 

3.1 De drie cumulatieve voorwaarden 

 

Artikel 43, § 1, eerste lid van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bepaalt dat, indien de uiterst dringende noodzakelijkheid 

wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de feiten dient te bevatten die deze uiterst 

dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. 

 

Verder kan overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid van de vreemdelingenwet slechts tot de 

schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve rechtshandeling worden besloten indien er 

ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen 

verantwoorden en op voorwaarde dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing 

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 
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Uit het voorgaande volgt dat, opdat een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

kan worden ingewilligd, de drie voornoemde voorwaarden cumulatief moeten zijn vervuld. 

 

3.2 Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

3.2.1 De wettelijke bepaling 

 

Artikel 39/82, § 4, tweede lid van de vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“Indien de vreemdeling het voorwerp is van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de 

tenuitvoerlegging imminent is, in het bijzonder indien hij is vastgehouden in een welbepaalde plaats 

zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of ter beschikking is gesteld van de regering, en hij nog geen 

gewone vordering tot schorsing heeft ingeleid tegen de bedoelde verwijderings- of 

terugdrijvingsmaatregel, kan hij binnen de in artikel 39/57, § 1, derde lid, bedoelde termijn de schorsing 

van de tenuitvoerlegging van deze maatregel vorderen bij uiterst dringende noodzakelijkheid.” 

 

3.2.2 De toepassing van de wettelijke bepaling 

 

In casu bevindt de verzoekende partij zich in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 

en 74/9 van de vreemdelingenwet. In dit geval wordt het uiterst dringend karakter van de vordering 

wettelijk vermoed. De verwerende partij betwist de uiterst dringende noodzakelijkheid ook niet.  

 

Het uiterst dringende karakter van de vordering staat dan ook vast. 

 

3.3 Betreffende de tweede voorwaarde: de ernst van de aangevoerde middelen 

 

3.3.1 De interpretatie van deze voorwaarde  

 

Overeenkomstig het voormelde artikel 39/82, § 2 van de vreemdelingenwet kan slechts tot de schorsing 

van de tenuitvoerlegging worden besloten indien ernstige middelen worden aangevoerd die de 

vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke 

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

Onder ‘middel’ wordt begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en 

van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 17 december 

2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618). 

 

Opdat een middel ernstig zou zijn, volstaat het dat het op het eerste gezicht, en gelet op de toedracht 

van de zaak, ontvankelijk en gegrond zou kunnen worden verklaard en derhalve kan leiden tot de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

 

De Raad doet overeenkomstig artikel 39/82, § 4, vierde lid van de vreemdelingenwet een zorgvuldig en 

nauwgezet onderzoek van alle bewijsstukken die hem worden voorgelegd, en inzonderheid die welke 

van dien aard zijn dat daaruit blijkt dat er redenen zijn om te geloven dat de uitvoering van de bestreden 

beslissing de verzoekende partij zou blootstellen aan het risico te worden onderworpen aan de 

schending van de grondrechten van de mens ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is uit hoofde 

van artikel 15, tweede lid van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en 

de Fundamentele Vrijheden (hierna: het EVRM). 

 

3.3.2 De toepassing van deze voorwaarde 

 

3.3.2.1.1 In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van de beginselen van 

behoorlijk bestuur, meer bepaald het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en het 

motiveringsbeginsel. 

 

Zij zet in haar verzoekschrift in dit verband het volgende uiteen: 

 

“Schending van het zorgvuldigheidsbeginsel 

 

Verwerende partij schendt de zorgvuldigheidsplicht door geen rekening te houden met ALLE elementen 

en het GEHEEL van elementen in dit dossier.  
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Op 26.10.2018 nam verwerende partij een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden ZONDER bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Elf dagen later werd verzoekster opgepakt en opgesloten in een gesloten centrum alwaar aan haar een 

bevel om het grondgebied te verlaten betekend werd. Hierin werd verwezen naar de negatieve 

beslissing inzake haar aanvraag tot gezinshereniging. 

 

Nochtans heeft verzoekster de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen bovenvermelde beslissing, 

m.n. de bijlage 20, hetgeen een schorsende werking heeft: 

“overeenkomstig artikel 39/79 van de genoemde wet van 15 december 1980 schorst de indiening van 

een beroep tot tenuitvoerlegging van onderhavige maatregel.” 

 

Men had verzoekster de kans moeten geven om zich te weren tegen de negatieve beslissing inzake 

haar aanvraag tot gezinshereniging i.p.v. haar op te pakken en haar een bevel om het grondgebied te 

verlaten af te leveren!  

 

De beslissing werd haar samen met zowel een bevel om het grondgebied te verlaten als met een 

inreisverbod betekend.  

 

Enerzijds neemt men een weigeringsbeslissing “zonder bevel” om het grondgebied te verlaten om haar, 

anderzijds, 10 dagen later op te pakken, op te sluiten in een gesloten centrum en haar aldaar deze 

beslissing en alsnog een bevel om het grondgebied te verlaten af te leveren. 

 

Men neemt een weigeringsbeslissing zonder bevel, in de wetenschap dat een beroep hiertegen 

schorsend werkt, men pakt verzoekster op, sluit haar op in een gesloten centrum en levert haar nadien 

een bevel af om het grondgebied te verlaten, goed wetende dat hiertegen geen schorsend beroep 

openstaat!  

 

Bovendien zijn deze 2 beslissingen onverenigbaar met elkaar. In de periode tussen de 2 beslissingen 

zijn geen nieuwe elementen voorhanden die een bevel om het grondgebied te verlaten rechtvaardigen.  

 

Uit al het bovengaande blijkt duidelijk dat het dossier van verzoekster zonder enige zorgvuldigheid werd 

behandeld. 

 

Bovendien schendt deze beslissing eveneens het redelijkheidsbeginsel.  

 

Professor Suetens geeft de volgende omschrijving m.b.t. het redelijkheidsbeginsel: “wanneer het 

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

wanneer het bestuur kennelijk onredelijk heeft gehandeld.”   

 

Het mag duidelijk zijn dat dit onredelijk is! 

 

Men neemt op 26.10.2018 een weigeringsbeslissing zonder bevel, verzoekster wordt opgepakt en 

opgesloten in een gesloten centrum op 06.11.2018 en ontvangt daar een bevel om het grondgebied te 

verlaten, een inreisverbod alsook de negatieve beslissing inzake haar gezinshereniging.  

 

Dat dit zeer onredelijk is gezien men verzoekster eerst de kans had moeten geven om tegen haar 

weigeringsbeslissing actie te ondernemen.  

 

Bovendien neemt men een weigeringsbeslissing zonder bevel, wetende dat, indien hiertegen beroep 

wordt aangetekend, dit een schorsende werking heeft. Voorafgaandelijk hieraan pakt men haar op en 

betekent aan haar een bevel om het grondgebied te verlaten af te leveren waartegen geen schorsend 

beroep openstaat.  

 

Deze praktijk is dan ook zeer onredelijk en absoluut onaanvaardbaar.  

 

Dit houdt ook een schending in van het motiveringsbeginsel 

 

Dat de bestreden beslissing niet redelijk te verantwoorden is en niet zorgvuldig werd genomen.  
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Dat aldus de bestreden beslissing een schending is van de motiveringsverplichting zoals bepaald in de 

wet van 29.07.1991 door met hogervermelde elementen geen rekening te houden.  

 

Hieruit volgt dus dat deze niet op een degelijke wijze is gemotiveerd en daarbij de motiveringsplicht 

schendt.  

 

De motiveringplicht gebiedt dat iedere bestuurshandeling gedragen wordt door motieven die in rechte en 

in feite aanvaardbaar zijn. De motieven moeten bijgevolg minstens kenbaar , feitelijk juist en 

draagkrachtig zijn.  

(dit wil zeggen de beslissing rechtens kunnen dragen en verantwoorden) .  

 

De motiveringsplicht creëert dus plichten voor het bestuur op het ontologische vlak van de 

besluitvorming. De zijnsgrond van het besluit moet gedetermineerd zijn door een correcte toepassing 

van het toepasselijke materiële en formele recht (juridische motieven) op de feiten uit de het 

administratief dossier. 

 

De motiveringsplicht geeft vorm aan de ratio essendi van het besluit. 

 

Dat de bestreden beslissing t.a.v. verzoekster, gelet op het voorgaande de materiële 

motiveringsverplichting flagrant schendt aangezien verwerende partij op grond van de feitelijke 

gegevens de aanvraag van verzoekster niet correct heeft beoordeeld en bovendien onredelijk en 

onzorgvuldig tot haar besluit is gekomen.  

 

Dat aldus de bestreden beslissing van verwerende partij onterecht werd genomen en de bestreden 

beslissing een schending is van de motiveringsverplichting zoals bepaald in de wet van 29.07.1991 door 

geen rekening te houden met ALLE en het GEHEEL van elementen.  

 

Op 26.10.2018 nam verwerende partij een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden ZONDER bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Elf dagen later werd verzoekster opgepakt en opgesloten in een gesloten centrum alwaar aan haar een 

bevel om het grondgebied te verlaten betekend werd. Hierin werd verwezen naar de negatieve 

beslissing inzake haar aanvraag tot gezinshereniging. 

 

Deze 2 beslissingen zijn onverenigbaar met elkaar. In de korte periode tussen beide beslissingen zijn 

geen nieuwe elementen voorhanden die een bevel om het grondgebied te verlaten rechtvaardigen.  

 

Eerst oordeelt men bij de weigeringsbeslissing dat er geen bevel dient afgeleverd te worden om 11 

dagen later toch een bevel om het grondgebied te verlaten aan verzoekster te betekenen.  

 

Het bevel bevat geen bijzondere motivatie die het latere bevel kan rechtvaardigen. 

 

Verzoekster wenst op te merken dat de beslissing van verwerende partij getuigt van een schending van 

de beginselen van behoorlijk bestuur.” 

 

3.3.2.1.2 Gelet op hun onderlinge samenhang worden de drie onderdelen van het eerste middel samen 

behandeld. 

 

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

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; 

RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt 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 redelijkheidsbeginsel is dan weer slechts geschonden wanneer men op zicht van de opgegeven 

motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van een bepaalde keuze is kunnen 

komen. Met andere woorden, om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men 

voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze 

werkelijk genomen is (cf. RvS 20 september 1999, nr. 82.301). 
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Met betrekking tot de aangevoerde schending van de motiveringsplicht wijst de Raad erop dat de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 de administratieve overheid verplichten in de akte de 

juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dit op 

“afdoende” wijze. Het afdoende karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet 

zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig 

moet zijn, dit wil zeggen dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. De 

belangrijkste bestaansreden van de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de wet van 29 juli 

1991, bestaat erin dat de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet 

kunnen aantreffen op grond waarvan ze werd genomen, opdat hij met kennis van zaken zou kunnen 

uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (cf. RvS 9 

september 2015, nr. 232.140).  

 

De Raad stelt vast dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing 

kunnen worden gelezen, zodat de verzoekende partij niet kan voorhouden dat de juridische en feitelijke 

overwegingen die aan de bestreden beslissing ten grondslag liggen, niet in deze beslissing zouden 

opgenomen zijn. In deze mate maakt zij een schending van de formele motiveringsplicht zoals vervat in 

de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 niet aannemelijk. 

 

De materiële motiveringsplicht ten slotte houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet 

steunen op deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen 

is en die in rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 5 

december 2011, nr. 216.669; RvS 20 september 2011, nr. 215.206; RvS 14 juli 2008, nr. 185.388). De 

materiële motivering vereist met andere woorden dat voor elke administratieve beslissing rechtens 

aanvaardbare motieven met een voldoende feitelijke grondslag moeten bestaan. 

 

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

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

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

de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in 

onredelijkheid tot haar besluit is gekomen (RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

De verzoekende partij meent dat de gemachtigde de zorgvuldigheidsplicht en de motiveringsplicht heeft 

geschonden, en onredelijk heeft gehandeld, door haar op 26 oktober 2018 een beslissing tot weigering 

van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20) te 

geven, en haar vervolgens 10 dagen later op te pakken, op te sluiten in een gesloten centrum en haar 

een bevel om het grondgebied te verlaten (en een inreisverbod) te geven. Zij stelt dat zij nochtans de 

mogelijkheid heeft om een beroep aan te tekenen tegen de bijlage 20, hetgeen een schorsende werking 

heeft op grond van artikel 39/79 van de vreemdelingenwet en dat men haar de kans had moeten geven 

zich te weren tegen de negatieve beslissing inzake haar aanvraag tot gezinshereniging. Zij voert aan dat 

men een weigeringsbeslissing zonder bevel neemt, in de wetenschap dat een beroep hiertegen 

schorsend werkt, haar oppakt en opsluit, en nadien een bevel om het grondgebied te verlaten, goed 

wetende dat hiertegen geen schorsend beroep openstaat. Zij voert aan dat de twee beslissingen 

bovendien onverenigbaar zijn met elkaar, dat in de periode tussen de twee beslissingen geen nieuwe 

elementen voorhanden zijn die een bevel om het grondgebied te verlaten rechtvaardigen en dat het 

bevel geen motivering bevat die het latere bevel kan rechtvaardigen. Volgens de verzoekende partij 

werd geen rekening gehouden met alle en het geheel van elementen in het dossier. 

 

Met betrekking tot de voorgehouden schorsende werking van een beroep gericht tegen een beslissing 

tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden genomen op grond van artikel 47/1 van de 

vreemdelingenwet, wijst de Raad erop dat uit de vreemdelingenwet niet blijkt dat het de bedoeling was 

van de Belgische wetgever om tegen zulke beslissing te voorzien in een automatisch schorsend beroep. 

Artikel 39/79 van de vreemdelingenwet, waarnaar de verzoekende partij zelf ook verwijst, verwijst niet 

naar beslissingen genomen met toepassing van voormeld artikel 47/1. Deze bepaling maakt ook geen 

deel uit van “hoofdstuk I over de in artikel 40bis bedoelde familieleden van een burger van de Unie” dat 

overeenkomstig artikel 47/2 van de vreemdelingenwet ook van toepassing is op de andere familieleden 

bedoeld in artikel 47/1 van de vreemdelingenwet (het betreft hoofdstuk I van titel II van de 

vreemdelingenwet). 

 

Blijkens de parlementaire voorbereidingen van de wet van 19 maart 2014 tot wijziging van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen (BS 5 mei 2014) erkent de Belgische wetgever dat conform de richtlijn 
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2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij 

verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, 

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van de Richtlijnen 64/221/EEG, 

68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 

93/96/EEG (hierna: de Burgerschapsrichtlijn) de binnenkomst en het verblijf van de “andere” 

familieleden van een burger van de Unie dienen te worden vergemakkelijkt. Daartoe werden de artikelen 

47/1 tot en met 47/3 in de vreemdelingenwet opgenomen (Wetsontwerp van 9 december 2013 

houdende diverse bepalingen inzake Asiel en Migratie en tot wijziging van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen, Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer 2013-2014, nr. 53-3239/001, 3 

en 20-22). Ook uit de artikelsgewijze bespreking blijkt dat de doelstelling van de invoeging van de 

artikelen 47/1 tot en met 47/3 in de vreemdelingenwet er enkel in bestaat “onze wetgeving af te 

stemmen op het Europese recht” (Wetsontwerp van 29 januari 2014 houdende diverse bepalingen 

inzake Asiel en Migratie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Artikelsgewijze 

bespreking, Parl.St. Kamer 2013-2014, nr. 53-3239/002, 18). De Belgische wetgever wilde zich aldus 

met de artikelen 47/1 tot en met 47/3 van de vreemdelingenwet enkel conformeren aan hetgeen van 

hem unierechtelijk wordt verwacht.  

 

De Raad benadrukt verder dat uit het arrest Rahman van het Hof van Justitie (hierna ook: HvJ of het 

Hof) blijkt dat het Hof erop wijst dat de Uniewetgever “een onderscheid heeft gemaakt tussen de in 

artikel 2, punt 2, van richtlijn 2004/38 omschreven familieleden van de burger van de Unie, die onder de 

in deze richtlijn gestelde voorwaarden een recht op binnenkomst en op verblijf in het gastland van de 

bedoelde burger hebben, en de in artikel 3, lid 2, eerste alinea, sub a, van deze richtlijn genoemde 

andere familieleden, wier binnenkomst en verblijf door die lidstaat alleen moeten worden 

vergemakkelijkt” ((HvJ 5 september 2012, C-83/11, pt. 19). Uit de Burgerschapsrichtlijn blijkt dus niet dat 

de Uniewetgever de bedoeling had om andere familieleden van een Unieburger op dezelfde wijze te 

behandelen als de nauw verwante familieleden, maar enkel de bedoeling had hun binnenkomst en 

verblijf te ‘vergemakkelijken’. 

 

De Raad wijst er verder op dat de Belgische wetgever er bij de invoering van de voormelde artikelen 

47/1 tot en met 47/3 ook niet voor geopteerd heeft om artikel 39/79 van de vreemdelingenwet, dat valt 

onder “Hoofdstuk 5 De rechtspleging” van titel Ibis van de vreemdelingenwet en dat bepaalt tegen welke 

beslissingen een van rechtswege schorsend beroep openstaat, in die zin aan te passen dat dit ook geldt 

voor de beslissingen tot weigering van verblijfsaanvragen van andere familieleden van een burger van 

de Unie. Artikel 39/79 van de Vreemdelingenwet is duidelijk en niet voor interpretatie vatbaar. 

 

Bij koninklijk besluit van 13 februari 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 

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

vreemdelingen werd ook de kennisgeving van de bijlage 20 (zijnde het document waarmee een 

beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden, al dan niet met bevel om het 

grondgebied te verlaten, ter kennis wordt gebracht) gewijzigd in die zin dat volgende vermelding werd 

toegevoegd: “Het beroep tot nietigverklaring schorst de tenuitvoerlegging van onderhavige maatregel 

echter niet indien het ingediend wordt door een ander familielid van een burger van de Unie bedoeld in 

artikel 47/1 van de wet”. Toen voormeld koninklijk besluit werd gewijzigd, heeft de Belgische wetgever 

geen enkel initiatief genomen om zich te verzetten tegen de inhoud van dit koninklijk besluit, zodat niet 

(meer) kan worden gesteld dat het de wil was van de wetgever om alsnog een automatisch schorsende 

werking toe te kennen aan een beroep tot nietigverklaring ingediend tegen de weigering van verblijf van 

meer dan drie maanden aan een ander familielid van een burger van de Unie bedoeld in artikel 47/1 van 

de vreemdelingenwet. De Raad wijst erop dat in de akte van kennisgeving van de bijlage 20 van 26 

oktober 2018 die op 6 november 2018 aan de verzoekende partij werd betekend, ook uitdrukkelijk 

melding is gemaakt van het niet-schorsend karakter van het beroep tot nietigverklaring bij de Raad. De 

verzoekende partij kan dan ook niet voorhouden hiervan geen kennis te hebben gehad. 

 

Bijgevolg blijkt noch uit de Burgerschapsrichtlijn, noch uit de relevante bepalingen in de 

vreemdelingenwet, noch uit het voormeld koninklijk besluit van 13 februari 2015 dat de “andere” 

familieleden, louter omdat de Belgische wetgever ervoor geopteerd heeft hun (wanneer zij blijken te 

voldoen aan het recht op binnenkomst en verblijf als andere familieleden van de burger van de Unie) 

eenzelfde verblijfsrecht toe te kennen als familieleden van een burger van de Unie, ook dezelfde 

procedurele waarborgen (moeten) genieten als deze die gelden voor de familieleden van de burger van 
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de Unie, als hun aanvraag wordt afgewezen op grond van de vaststelling dat zij niet voldoen aan de 

vereisten om als ander familielid verblijfsrecht te verkrijgen. 

 

Het betoog van de verzoekende partij doorheen haar eerste middel dat het beroep tegen de voormelde 

bijlage 20 die werd genomen zonder bevel om het grondgebied te verlaten schorsend zou zijn en dat de 

gemachtigde onzorgvuldig en onredelijk zou hebben gehandeld, en de motiveringsplicht zou hebben 

geschonden, door naderhand een bevel om het grondgebied te verlaten te nemen waartegen geen 

schorsend beroep openstaat, mist dan ook juridische grondslag.  

 

Verder levert de verzoekende partij in het eerste en het derde onderdeel van haar eerste middel kritiek 

op het feit dat eerst (op 26 oktober 2018) een beslissing zonder bevel om het grondgebied te verlaten 

werd genomen en dat naderhand (op 6 november 2018) alsnog een bevel om het grondgebied te 

verlaten werd genomen, zonder dat er nieuwe elementen voorhanden waren om een bevel om het 

grondgebied te verlaten te rechtvaardigen en zonder dat hieromtrent een bijzondere motivering in de 

bestreden beslissing werd opgenomen. De Raad wijst echter erop dat de verzoekende partij niet 

aantoont welk belang zij bij deze onderdelen van haar betoog heeft. Zij maakt immers niet duidelijk op 

welke manier zij benadeeld zou zijn geweest door het feit dat ten aanzien van haar pas op 6 november 

2018 een bevel om het grondgebied te verlaten werd genomen, en niet reeds in het kader van de bijlage 

20 van 26 oktober 2018. In de mate dat zij dit nadeel wenst te putten uit het verschil in schorsende 

werking van een eventueel beroep dat bij de Raad tegen elk van de betrokken beslissingen zou worden 

ingesteld, wijst de Raad erop dat hij hoger reeds heeft vastgesteld dat er geen verschil in schorsende 

werking is. Zowel een beroep gericht tegen de beslissing van 26 oktober 2018 tot weigering van verblijf 

van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten als een beroep gericht tegen 

de beslissing van 6 november 2018 houdende een bevel om het grondgebied te verlaten met 

terugleiding naar de grens werkt immers niet-schorsend. De verzoekende partij maakt met haar 

uiteenzetting prima facie niet duidelijk dat zij belang heeft bij de betrokken onderdelen van haar middel, 

zodat deze onderdelen onontvankelijk zijn. 

 

Daar waar de verzoekende partij in het eerste en derde onderdeel van haar eerste middel nog stelt dat 

geen rekening werd gehouden met alle en het geheel van elementen in het dossier, stelt de Raad vast 

dat zij niet duidelijk maakt met welke elementen de gemachtigde geen rekening zou hebben gehouden. 

Met dit betoog kan zij dan ook geen schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en het 

motiveringsbeginsel aannemelijk maken. 

 

Gelet op het bovenstaande wordt een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, het 

redelijkheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel prima facie niet aannemelijk gemaakt. 

 

3.3.2.2.1 In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 6 van het 

EVRM. 

 

3.3.2.2.2 De Raad wijst erop dat artikel 6 van het EVRM enkel betrekking heeft op burgerlijke en 

strafrechtelijke zaken. Beslissingen over de toegang tot, het verblijf op en de verwijdering van het 

grondgebied, vallen niet onder het toepassingsgebied van artikel 6 van het EVRM (EHRM 5 oktober 

2000, Maaouia/Frankrijk; GwH 27 mei 2008, nr. 81/2008; RvS 13 december 2011, nr. 216.638; RvS 16 

januari 2001, nr. 92.285; RvS 12 juli 2018, nr. 12.920 (c)), zodat deze bepaling in rechte niet dienstig 

kan worden aangevoerd. Bovendien richt de verzoekende partij zich in haar betoog tegen het gegeven 

dat zij werd opgepakt en opgesloten, terwijl de Raad hoger reeds heeft vastgesteld dat hij geen 

rechtsmacht heeft met betrekking tot de vasthouding. 

 

Een schending van artikel 6 van het EVRM wordt prima facie niet aannemelijk gemaakt. 

 

3.3.2.3 De beide middelen zijn niet ernstig. Aan de tweede cumulatieve voorwaarde is bijgevolg niet 

voldaan. 

 

3.4 De vaststelling dat er niet is voldaan aan één van de in artikel 39/82, § 2, eerste lid van de 

vreemdelingenwet voorziene cumulatieve voorwaarden volstaat om de vordering tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid af te wijzen. Op de voorwaarde van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

dient dan ook niet te worden ingegaan. 
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4. Kosten 

 

Met toepassing van artikel 39/68-1, § 5, derde en vierde lid van de vreemdelingenwet zal de beslissing 

over het rolrecht of over de vrijstelling ervan, in een mogelijke verdere fase van het geding worden 

getroffen. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf november tweeduizend achttien door: 

 

mevr. I. VAN DEN BOSSCHE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. S. LANSSENS, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

S. LANSSENS I. VAN DEN BOSSCHE 

 

 

 


