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nr. 213 736 van 11 december 2018

in de zaak RvV X / IX

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat V. NEERINCKX

Akkerstraat 1

9140 TEMSE

tegen:

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 6 november 2017

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de

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

Vereenvoudiging van 3 oktober 2017 houdende een bevel om het grondgebied te verlaten - asielzoeker.

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980

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

vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 29 oktober 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

28 november 2018.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN.

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. NEERINCKX, die verschijnt voor de verzoekende partij en

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

partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak

Verzoeker dient op 28 oktober 2015 een asielaanvraag in. Op 26 september 2017 weigert de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de vluchtelingen- en subsidiaire

beschermingsstatus toe te kennen.

Op 3 oktober 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing houdende een bevel

om het grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies). Dit is de bestreden beslissing

waarvan de motivering luidt als volgt:
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“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN – ASIELZOEKER

In uitvoering van artikel 75, § 2 / artikel 81 en artikel 75, § 2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981

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

vreemdelingen, wordt aan de heer ,die verklaart te heten ,

naam : J.

voornaam : R.

geboortedatum : 01.01.1995

geboorteplaats : Nahre Soufi

nationaliteit : Afghanistan

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

die het Schengenacquist en volle toepassen(2), tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist

zijn om er zich naar toe te begeven.

REDEN VAN DE BESLISSING :

Op 26 september 2017 werd door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

een beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus genomen.

(1) Betrokkene bevindt zich in het geval van artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980

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

vreemdelingen : hij verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van deze wet

vereiste documenten, inderdaad, betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort met geldig

visum.

(2) In uitvoering van artikel 7, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan de

betrokkene bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 30 (dertig) dagen.”

Verzoeker dient tegen de beslissing van de commissaris-generaal hoger beroep in bij de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen (hierna de Raad) die bij arrest nr. 199 450 van 8 februari 2018 wederom de

vluchtelingen- en subsidiaire beschermingsstatus weigert toe te kennen.

2. Over de ontvankelijkheid

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

belang. Hij zet uiteen dat hij, ingevolge artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet, in casu

verplicht is om een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten te nemen en dus

niet over enige discretionaire bevoegdheid beschikt.

Ter terechtzitting deelt de raadsman van verweerder mee dat afstand wordt gedaan van voormelde

exceptie.

3. Onderzoek van het beroep

3.1 In het tweede middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 62 en 74/13 van de wet van

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

verwijdering van vreemdelingen (hierna de vreemdelingenwet), van de materiële motiveringsplicht, van

de zorgvuldigheidsplicht en van artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming voor 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).

Ter adstrueren van het tweede middel zet verzoeker het volgende uiteen:

“2.3.2. SCHENDING VAN ART. 74/13 VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 (HIERNA AFGEKORT:

"VREEMDELINGENWET"^ IUO. SCHENDING VAN DE MATERIELE MOTIVERINGSPLICHT (ART. 62

VREEMDELINGENWET IUO. SCHENDING VAN DE ZORGVULDIGHEIDSVERPLICHTING IUO. ART.
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8 VAN HET EUROPEES VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE

VRIJHEDEN

7. Art. 74/13 van de Vreemdelingenwet stelt:

" 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."

Verzoeker verblijft in België met zijn broer: - K. J. (stuk 3);

Voormelde beschikt over de B-kaart op Belgisch grondgebied.

Verzoeker vormt met zijn broer een gezinseenheid in de zin van art. 8 EVRM.

De bestreden beslissing houdt op geen enkele wijze rekening met dit gezinsleven, hetgeen strijdig is

met art. 74/13 Vreemdelingenwet iuo. art. 8 EVRM.

Minstens ligt geen belangenafweging voor in de zin van art. 8 EVRM, zodat alleszins een schending van

dit artikel kan worden weerhouden.”

3.2 In de nota met opmerkingen repliceert de verwerende partij het volgende:

“In een tweede middel beroept verzoekende partij zich op een schending van:

- Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet,

- De materiële motiveringsplicht,

- Artikel 62 van de Vreemdelingenwet,

- De zorgvuldigheidsverplichting,

- Artikel 8 EVRM.

Verzoekende partij houdt een schending van voormelde bepalingen voor daar de bestreden beslissing

onvoldoende rekening zou hebben gehouden met het verblijf van de broer van verzoekende partij in

België met wie zij een gezinseenheid zou vormen.

Met betrekking tot de voorgehouden schending van art. 74/13 Vreemdelingenwet moet worden

benadrukt dat dit artikel geenszins de verplichting stipuleert voor de gemachtigde van de

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie om uitdrukkelijk te motiveren nopens alle in de voormelde

bepaling vervatte belangen.

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:

“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 familie/even en de gezondheidstoestand van de betrokken

onderdaan van een derde land.”

Uit artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet kan slechts worden afgeleid dat de gemachtigde van de

staatssecretaris bij het nemen van een verwijderingsbeslissing, zoals in casu, rekening dient te houden

met welbepaalde fundamentele rechten, met name het belang van het kind, het gezins- en familieleven,

en de gezondheidstoestand van de betrokken vreemdeling. Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet

voorziet echter niet dat ook specifiek gemotiveerd wordt omtrent de in dit artikel bepaalde belangen.

Het volstaat dat uit de gegevens van de zaak, weze het uit de stukken van het administratief dossier of

uit de bestreden beslissing zelf, kan worden vastgesteld dat de gemachtigde van de Staatssecretaris bij

het nemen van de verwijderingsbeslissing is overgegaan tot het individueel onderzoek dat in wezen uit

voornoemd artikel 74/13 Vreemdelingenwet voortvloeit.

Artikel 74/13 voorziet dat rekening dient te worden gehouden met het hoger belang van het kind, het

gezins- of familieleven of de gezondheidstoestand van de betrokkene en biedt aldus een bescherming

aan personen waartegen de verweerder een verwijderingsmaatregel overweegt en die een kind of een

gezins- of familieleven hebben in België of die met grote gezondheidsproblemen te kampen hebben. Het

komt in de eerste plaats toe aan diegene die zich wil beroepen op de bescherming voorzien in artikel

74/13 van de Vreemdelingenwet, om aan de hand van concrete gegevens aan te tonen dat hij zich

daadwerkelijk bevindt in één van de in dit artikel vermelde situaties.

In casu beroept verzoekende partij zich slechts op de loutere bewering dat zij in België een

gezinseenheid zou vormen met haar broer.

Uit het administratief blijkt dat verzoekende partij na pas enkele jaren na zijn broer naar België is

gekomen. K. M. J. kwam in 2011 reeds in België aan terwijl verzoekende partij hier pas op 26.10.2015

zou zijn aangekomen.

Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt:

"1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, 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
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wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen."

De verzoekende partij dient in de eerste plaats het bestaan van een beschermenswaardige relatie te

bewijzen, wanneer zij zich beroept op art. 8 EVRM.

“Het begrip ‘gezinsleven’ in het voormeld artikel 8, lid 1 van het EVRM is een autonoom begrip dat

onafhankelijk van het nationaal recht dient te worden geïnterpreteerd. Om zich dienstig te kunnen

beroepen op artikel 8 van het EVRM dient verzoeker te vallen onder het toepassingsgebied van artikel 8

lid 1 van het EVRM. Er moet in casu nagegaan worden of er daadwerkelijk sprake is van een familie- of

gezinsleven in de betekenis van artikel 8 van het EVRM (EHRM, Gül t. Zwitserland, 19 februari 1996).

De vreemdeling dient in zijn aanvraag ten aanzien van het bestuur en ten laatste voor deze tot zijn

beslissing komt, aannemelijk te maken dat hij een feitelijk gezin vormt met een Belg of een vreemdeling

met legaal verblijf in België. Er moet sprake zijn van een effectief beleefde gezinssituatie of van een

voldoende hechte relatie tussen de vreemdeling en zijn familie.” (R.v.V. nr. 48.465 dd. 23.09.2010)

De verzoekende partij faalt ter zake in de op haar rustende bewijslast.

De loutere bewering dat er een gezinsband is, wordt niet aannemelijk gemaakt.

Verzoekende partij spreekt van een gezamenlijk adres met haar broer, maar legt geen andere indicaties

voor die een gezinsband kunnen aantonen, zodat zij geenszins heeft aangetoond dat de band die zij

zou hebben met haar broer er één is die valt onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM. Een

gezamenlijk adres op zich volstaat niet als bewijs van een gezinsleven in de zin van art. 8 EVRM.

“Andere gezinsbanden, bijvoorbeeld tussen meerderjarige broers en zussen, tussen meerderjarige

kinderen en hun ouders, tussen ooms of tantes en neven of nichten, enz. vallen pas onder de

bescherming van artikel 8 van het EVRM in zoverre bijkomende elementen van afhankelijkheid worden

aangetoond anders dan de normale affectieve banden.” (R.v.V. nr. nr. 142.746 van 3 april 2015)

“Relaties tussen broers en zussen, ‘do not necessarily attract the protection of Article 8 without further

elements of dependency involving more thand the normal emotional ties’ (EHRM 13 februari 2001, nr.

47160/99, Ezzouhdi v. Frankrijk, par. 34 ; EHRM 3 juli 2001, nr. 47390/99, Javeed v. Nederland).

Verzoekende partij toont een dergelijke band van afhankelijkheid met haar broer niet in concreto aan.”

(R.v.V. nr. 106.291 dd. 03.07.2013)

Een schending van art. 8 EVRM kan dan ook niet worden aangenomen. Een moeilijk te herstellen

ernstig nadeel wordt bijgevolg niet aannemelijk gemaakt.

De verweerder laat, ten overvloede en strikt subsidiair, gelden dat in casu geen toetsing aan de hand

van artikel 8, tweede lid EVRM dient te gebeuren.

Immers heeft de verzoekende partij voor de eerste keer om toelating verzocht en betreft de bestreden

beslissing geen weigering van een voortgezet verblijf.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna afgekort EHRM) is van oordeel dat er geen

inmenging is en derhalve geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 EVRM dient te

gebeuren indien het om een eerste toelating gaat.

In dit geval moet er volgens het EHRM onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de

staat om het recht op privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28

november 1996, Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en

Hoogkamer/Nederland, § 38). Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets. Als na deze toets

uit de belangenafweging blijkt dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is er schending van

artikel 8 van het EVRM (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37).

“Teneinde de omvang van de verplichtingen die voor een Staat uit artikel 8, eerste lid van het EVRM

voortvloeien te bepalen, dient in de eerste plaats te worden nagegaan of er hinderpalen worden

aangevoerd voor het uitbouwen of het verderzetten van een normaal en effectief gezinsleven elders.

Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een gezinsleven elders, zal

er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het

EVRM.”

(zie onder andere R.v.V. nr. 71 430 van 7 december 2011)

In casu toont de verzoekende partij niet aan dat zij het voorgehouden gezinsleven niet elders kan leiden.

Verzoekende partij gaat hier zelfs niet op in. Zij hebben ook reeds vele jaren apart geleefd.

Minstens kan men tijdens de periode van afwezigheid contact blijven houden middels moderne

communicatiemiddelen:

“In casu wijst de verzoeker slechts op het gegeven dat hij ‘inmiddels een duurzame relatie onderhoudt

met de Belgische onderdaan mevrouw H.S.D., met wie hij reeds geruime tijd samenwoont’, doch laat hij

na concrete hinderpalen aan te voeren voor het uitbouwen of het verderzetten van een normaal en

effectief gezinsleven met zijn Belgische partner elders.

(…)

De bestreden beslissing verhindert niet dat zijn partner hem bezoekt in het land van herkomst of elders.

Verder kunnen moderne communicatietechnologieën de verzoeker in staat stellen om tijdens de
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scheiding in nauw contact te blijven met zijn partner en de banden met haar verder te onderhouden

(EHRM 26 juni 2014, nr. 71398/12, M.E. v. Zweden, par. 100)” (R.v.V. nr. 141.063 dd. 16.03.2015)

Aldus kan de opgeworpen schending van artikel 8 EVRM niet worden aangenomen.

Voorts, en dit geheel ten overvloede merkt de verweerder op dat het EHRM inzake immigratie er bij

diverse gelegenheden aan heeft herinnerd dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor een

vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te

komen of er te verblijven (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; EHRM 26 maart 1992,

Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43). Artikel 8 van het EVRM

kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene verplichting inhoudt om de

door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om

de gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en

Hoogkamer/Nederland, § 39). Met toepassing van een vaststaand beginsel van internationaal recht is

het immers de taak van de Staat om de openbare orde te waarborgen en in het bijzonder in de

uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen te controleren (EHRM

12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga/België, § 81; EHRM 18 februari 1991,

Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, Cabales en Balkandali/Verenigd Koninkrijk, §

67). De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden hiertoe vast te leggen. De minister kan oordelen

dat het belang van de staat voorrang heeft op dat van de vreemdeling die hier onwettig verblijft (zie

R.v.St. nr. 40.061, 28.07.1992, R.A.C.E. 1992, z.p.).

Art. 8 EVRM staat een rechtmatige toepassing van de Vreemdelingenwet dan ook niet in de weg (zie

ook Raad van State nr. 99.581 dd. 09.10.2001 en Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nr. 1493 dd.

30.08.2007). 13/13

Bovendien werd reeds geoordeeld dat een tijdelijke verwijdering om reden dat de vreemdeling niet in het

bezit is van die documenten geenszins strijdig is met dit verdragsartikel (zie R.v.St. nr 48.653,

20.07.1994, Arr. R. v. St. 1994, z.p.; R.v.St. nr. 42.039, 22.02.1993, Arr. R. v. St. 1993, z.p.). De

bestreden beslissing heeft inderdaad niet tot gevolg dat de verzoekende partij definitief van haar broer

wordt gescheiden, doch enkel dat zij tijdelijk het land dient te verlaten met de mogelijkheid er terug te

keren nadat zij zich in het bezit zal hebben gesteld van de nodige documenten voor een regelmatige

binnenkomst in het Rijk. De bestreden beslissing houdt geen absoluut verbod in om het Belgisch

grondgebied binnen te komen en er te verblijven, de verzoekende partij dient evenwel te voldoen aan de

door de Vreemdelingenwet opgelegde binnenkomst- en verblijfsvereisten (zie ook R.v.St. nr.170.806 dd.

04.05.2007, R.v.V. nr. 4.070 dd. 27.11.2007).

“Het bestreden bevel leidt niet noodzakelijk tot een definitieve verwijdering. Het heeft enkel tot gevolg

dat verzoeker tijdelijk het land dient te verlaten met de mogelijkheid terug te keren op het ogenblik dat

voldaan is aan in de vreemdelingenwet bepaalde vereisten. Het bestreden bevel sluit niet uit dat de

verzoeker de opheffing van het hiermee gepaarde inreisverbod vraagt op grond van artikel 74/12 van de

vreemdelingenwet en vervolgens een visum aanvraagt met het oog op eventuele gezinshereniging in

België.

De tijdelijke scheiding met het oog op het vervullen van de noodzakelijke formaliteiten ter voldoening

van de wettelijke bepalingen, verstoort het gezinsleven van de verzoeker niet in die mate dat er sprake

kan zijn van een schending van artikel 8 van het EVRM.” (R.v.V. nr. 150.973 dd. 18.08.2015)

De schending van art. 8 EVRM wordt dan ook niet aannemelijk gemaakt.

Verweerder merkt op dat de gemachtigde geheel terecht, overeenkomstig de hem toebedeelde

bevoegdheden, heeft besloten om een bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker te

betekenen.

Het tweede middel kan evenmin worden aangenomen.”

3.3 Verzoeker stelt dat artikel 74/13 van de vreemdelingenwet wordt geschonden omdat de bestreden

beslissing op geen enkele wijze rekening houdt met het gezinsleven met zijn broer die over een B-kaart

beschikt.

Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet bepaalt als volgt:

“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.”

Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet weerspiegelt in deze zin hogere rechtsnormen, zoals artikel 8

van het EVRM en artikel 3 van het VN Kinderrechtenverdrag. Deze bepaling vormt de omzetting van

artikel 5 van de richtlijn 2008/115/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie

van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de
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terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (de

Terugkeerrichtlijn) en dient richtlijnconform te worden toegepast.

Uit artikel 74/13 van de vreemdelingenwet kan slechts worden afgeleid dat verweerder bij het nemen

van een verwijderingsbeslissing rekening dient te houden met welbepaalde fundamentele rechten, met

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

betrokken vreemdeling.

Waar de verzoeker laat uitschijnen dat in de bestreden akte zelve motieven dienden te worden

opgenomen aangaande de gezinseenheid met zijn broer die wettig in België verblijft, kan de Raad de

verweerder bijtreden in zijn verweer dat artikel 74/13 van de vreemdelingenwet op zich geen

uitdrukkelijke motiveringsplicht behelst. De uitdrukkelijke motiveringsplicht strekt er met name enkel toe

om de motieven, in rechte en in feite, mee te delen waarom werd besloten tot het treffen van een bevel

om het grondgebied te verlaten, maar dit reikt niet zover dat tevens uitdrukkelijk moet worden

gemotiveerd waarom er geen uitzondering wordt gemaakt die toelaat af te zien van de algemene

verplichting om in het geval van artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet een bevel af te

leveren. Het volstaat met andere woorden dat de gemachtigde, voorafgaand aan het treffen van het

bestreden bevel heeft rekening gehouden met de grondrechten en heeft nagegaan of de terugkeerplicht

die hij oplegt de grondrechten van de betrokkene niet schendt, zonder dat hij daaromtrent

noodzakelijkerwijze in het bevel zelve dient te motiveren. Dit blijkt ook uit het bepaalde in artikel 74/13

van de vreemdelingenwet, waar wordt gesteld dat de gemachtigde “bij het nemen” van een beslissing

tot verwijdering “rekening [houdt]” met het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de

gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land, hetgeen eerder wijst op een

specifieke zorgvuldigheidsplicht doch niet zozeer op een uitdrukkelijke motiveringsplicht. Deze

specifieke zorgvuldigheidsplicht gebiedt dan wel dat de beoordeling van de in artikel 74/13 van de

vreemdelingenwet vermelde elementen dient te geschieden op een relevant tijdstip ten aanzien van het

treffen van de beslissing tot verwijdering.

In casu dient dus uit de stukken van het administratief dossier te blijken dat de gemachtigde

voorafgaand aan het treffen van het thans bestreden bevel om het grondgebied te verlaten, dat

ongetwijfeld en zonder dat dit wordt betwist in de nota met opmerkingen een beslissing tot verwijdering

uitmaakt in de zin van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, rekening heeft gehouden met verzoekers

gezins- en familieleven in België. De gemachtigde dient voorafgaand aan de afgifte van het bestreden

bevel een voldoende actuele afweging te maken tussen verzoekers eventuele familiale belangen en die

van de Belgische staat. Nazicht van de stukken van het administratief dossier leert echter dat de

gemachtigde hierin is tekort geschoten. Immers kan uit het dossier op geen enkele wijze worden

afgeleid in welke mate de gemachtigde bij de afgifte van het thans bestreden bevel rekening heeft

gehouden met verzoekers eventuele gezinsleven met zijn broer. Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet

kan maar spelen indien vaststaat dat de betrokkene een gezins- of familieleven heeft. Indien dit het

geval is en de verwijderingsmaatregel hiervoor gevolgen kan hebben, dienen deze elementen evenwel

in rekening te worden gebracht en dient de betrokkene kennis te kunnen nemen van de redenen

waarom deze elementen volgens het bestuur een verwijderingsmaatregel niet in de weg staan. Anders

oordelen brengt de wapengelijkheid onder de gedingpartijen in het gedrang (RvS 25 januari 2010, nr.

199.865) en ontneemt de betrokken vreemdeling de mogelijkheid om zijn beroepsrecht ter zake naar

behoren uit te oefenen (cf. HvJ 11 december 2014, C-249/13, Boudjlida, ptn 38 en 59). Hiertoe kan het

evenwel ook volstaan dat uit de motivering van een andere genomen beslissing die de vreemdeling ter

kennis werd gebracht reeds blijkt dat afdoende werd onderzocht of het gezins- of familieleven zich niet

verzetten tegen een verwijderingsmaatregel of terugkeer naar het herkomstland. In casu bevat het

administratief dossier geen beslissing voorafgaand aan het bestreden bevel waarin het gezins- of

familieleven afdoende werd onderzocht. In het arrest van de Raad nr. 199 450 van 8 februari 2018 kan

worden gelezen dat verzoeker samenleeft met zijn broer aan wie een subsidiaire beschermingsstatus

werd toegekend en die sindsdien wettig in België verblijft. In de nota met opmerkingen betwist de

verwerende partij dat er een gezinsleven is aangetoond met zijn broer, nu verzoeker pas enkele jaren

na zijn broer naar België is gekomen. Deze a posteriori motivering doet evenwel geen afbreuk aan de

vaststelling dat uit de bestreden beslissing noch uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat

voorafgaand aan het treffen van het bestreden bevel rekening werd gehouden met het eventuele

gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM. Het feit dat verzoeker samenwoont met zijn broer die

over een verblijfsrecht beschikt wordt immers niet betwist.

Gelet op het voorgaande, wordt een schending van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet aannemelijk

gemaakt.
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Het tweede middel is in de aangegeven mate gegrond. Deze vaststelling leidt tot de vernietiging van de

bestreden beslissing. De overige aangevoerde schendingen behoeven geen verder onderzoek.

4. Korte debatten

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

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

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

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

derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot

schorsing, opgeworpen door de verwerende partij.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

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

Vereenvoudiging van 3 oktober 2017 houdende een bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker

wordt vernietigd.

Artikel 2

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp.

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

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. M. DENYS, griffier.

De griffier, De voorzitter,

M. DENYS N. MOONEN


