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 nr. 215 538 van 23 januari 2019 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. SOENEN 

Vaderlandstraat 32 

9000 GENT 

  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 VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Jordaanse nationaliteit te zijn, op 18 oktober 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 5 oktober 2017 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten – 

asielzoeker (bijlage 13 quinquies). 

 

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 19 november 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

13 december 2018. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat B. SOENEN verschijnt voor 

de verzoekende partij, en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker heeft op 10 juni 2016 een eerste asielaanvraag ingediend. De commissaris-generaal 

besliste op 6 oktober 2016 de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus aan verzoeker 

te weigeren. Op 11 oktober 2016 heeft de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

beslist dat aan verzoeker bevel diende te worden gegeven om het grondgebied te verlaten d.m.v. 

betekening van een bijlage 13quinquies. Tegen de beslissing van de commissaris-generaal van 6 
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oktober 2016 diende verzoekende partij een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, die 

bij arrestnr. 181 643 van 1 februari 2017 de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus 

aan verzoeker heeft geweigerd. 

 

1.2. Op 27 april 2017 dienden verzoeker en mevrouw N.M. een huwelijksaangifte in ten overstaan van 

de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Lokeren. Er werd een onderzoek ingesteld naar een 

schijnrelatie. Er werd tevens beslist tot uitstel van huwelijksvoltrekking tot 29 juli 2017. Deze termijn 

werd daarna nog eens verlengd met drie maanden. 

 

1.3. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie nam op 14 juni 2017 een beslissing 

houdende bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Tegen deze beslissing diende verzoeker 

een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

1.4. Verzoeker heeft op 25 augustus 2017 een tweede asielaanvraag ingediend.  

 

1.5. De adjunct-commissaris-generaal nam op 29 september 2017 een beslissing houdende weigering 

van inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag. 

 

1.6. Op 5 oktober 2017 besliste de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie dat aan 

verzoeker bevel diende te worden gegeven om het grondgebied te verlaten d.m.v. betekening van een 

bijlage 13quinquies. 

 

Dit is de bestreden beslissing. Ze luidt als volgt: 

 

“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 (1), die verklaart te heten (1), 

 

naam : A. (…) 

voornaam : A. M. M. (…) 

geboortedatum : 10.04.1992 

geboorteplaats : Irbid 

nationaliteit : Jordanie 

 

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

die het  Schengenacquisten volle toepassen^, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

Op 29 september 2017 werd door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 

een beslissing van weigering van inoverwegingname van de asielaanvraag 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. 

 

Artikel 74/14 van de wet van 15 december 1980 

§ 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. 

 

De onderdaan van een derde land heeft niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing 

tot verwijdering gevolg gegeven, inderdaad, aangezien betrokkene al op 16 oktober 2016 een bevel om 

het grondgebied te verlaten betekend kreeg, maar hieraan geen gevolg gaf, wordt de termijn van het 

huidige bevel  om het grondgebied te verlaten bepaald op 15 (vijftien) dagen. 

 

In uitvoering van artikel 7, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
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grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan de betrokkene 

bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 15 (vijftien) dagen.“ 

 

1.7. De ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Lokeren besliste op 17 oktober 2017 om het 

huwelijk tussen verzoeker en mevr. N.M. niet te voltrekken om reden van een schijnrelatie. Hij baseerde 

zich hierbij op een negatief advies van het parket van 6 oktober 2017. 

 

1.8. Bij arrestnr. 200 053 van 21 februari 2018 werd het beroep verworpen door de Raad dat verzoeker 

had ingesteld tegen de in punt 1.5. bedoelde beslissing. 

 

1.9. Op 6 september 2018 oordeelt de familierechtbank van Dendermonde dat de vordering ingediend 

tegen de in punt 1.7. bedoelde beslissing ontvankelijk doch ongegrond is. 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Er kan verzoeker geen belang worden ontzegd bij het thans voorliggende beroep om reden dat het 

bestreden bevel om het grondgebied te verlaten werd gegeven op grond van een gebonden 

bevoegdheid die voortvloeit uit de toepassing van artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet. 

Immers bepaalt de eerste zin van artikel 7 van de Vreemdelingenwet “Onverminderd meer voordelige 

bepalingen vervat in een internationaal verdrag (…)”. Er mag alleszins geen bevel worden gegeven of 

het bevel mag niet ten uitvoer worden gelegd wanneer dat in strijd zou zijn met een aantal 

verdragsrechtelijke bepalingen, waaronder artikel 8 van het EVRM waarvan de schending in casu 

aangehaald wordt. De aangevoerde schending dient te worden onderzocht. 

 

Waar verweerder stelt dat verzoeker geen schending aannemelijk maakt van een hogere rechtsnorm, 

loopt hij vooruit op het onderzoek van dit middel door de Raad zodat op basis hiervan niet tot de 

onontvankelijkheid van het beroep kan besloten worden.  

 

De exceptie van onontvankelijkheid van het beroep, opgeworpen door verweerder in zijn nota omdat de 

bestreden beslissing getroffen werd op grond van een gebonden bevoegdheid, wordt dan ook 

verworpen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In wat als een enig middel kan beschouwd worden werpt verzoeker op:   

 

“- Schending van het artikel 7 Vreemdelingenwet ; 

- Schending van het artikel 74/13 Vreemdelingenwet ; 

- Schending van het artikel 62 Vreemdelingenwet – materiële en formele motiveringsverplichting ; 

- Schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van de bestuurshandelingen ; 

- Schending van het algemeen rechtsbeginsel van de zorgvuldigheidsplicht ; 

- Schending van het redelijkheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel ; 

- Schending van het recht op verdediging ; 

- Schending van het recht op horen, artikel 41 van het Handvest van de Grondrechten van de EU; 

- Schending van het artikel 3 E.V.R.M. ; 

- Schending van het artikel 8 E.V.R.M.” 

 

Verzoeker betoogt als volgt: 

 

“4.1. 

De Dienst Vreemdelingenzaken begaat een manifeste beoordelingsfout, door aan de verzoeker mede te 

delen dat hij het grondgebied dient te verlaten. 

 

a) Motiveringsplicht 

 

Dat aan iedere administratieve rechtshandeling draagkrachtige motieven ten grondslag moeten liggen. 

Dat een bestuurshandeling aldus is gemotiveerd als niet alleen de concrete feiten maar ook de op die 

feiten toepasselijke rechtsregels worden vermeld en tevens wordt uitgelegd hoe de toepassing van die 

rechtsregels op de feiten naar de uiteindelijke beslissing heeft geleid. 
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Overeenkomstig het artikel 62 van de Vreemdelingenwet moeten alle administratieve beslissingen met 

redenen omkleed worden. 

 

Artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 bepalen dat de bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten 

worden gemotiveerd en dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen 

moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat de motivering afdoende moet zijn. 

 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de bestuurde in 

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

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

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, 

nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710)1. 

 

b) Zorgvuldigheidsbeginsel, evenredigheidsbeginsel, redelijkheidsbeginsel 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op zijn 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. 

 

Het evenredigheidsbeginsel stelt ertoe dat het bestuur in rechte en in feite een verantwoorde beslissing 

neemt. 

 

Het redelijkheidsbeginsel houdt in dat men op zich van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt 

hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Met andere woorden, moet men voor 

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

genomen is. 

 

Het respect voor deze beginselen houdt derhalve in dat de gemachtigde van de staatssecretaris bij het 

nemen van een beslissing zich moet steunen op alle gegevens van het administratief dossier en op alle 

daarin vervatte dienstige stukken zodat de beslissing niet alleen in rechte en in feite verantwoordbaar is, 

maar ook dat de beslissing de toetsing van de redelijkheid doorstaat. 

 

c) Rechterlijk toezicht 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dient, bij zijn uitoefening van zijn wettelijk toezicht, na te gaan 

of de (gemachtigde van de) Staatssecretaris bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de 

juiste feitelijke gegevens, of hij die correct heeft beoordeeld en of hij op grond daarvan niet kennelijk 

onredelijk tot zijn besluit is gekomen. 

 

Uit de navolgende bespreking blijkt dat de gemachtigde van de staatssecretaris bovenstaande 

verplichtingen en rechtsbeginselen met de voeten heeft getreden. 

 

4.2. 

De bestreden beslissing is niet billijk en redelijk te noemen. 

De Dienst Vreemdelingenzaken maakt op onredelijke wijze gebruik van zijn beleidsvrijheid.  

 

Professor SUETENS stelde in 1981 dat het redelijkheidsbeginsel is geschonden “wanneer het 

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

wanneer het bestuur kennelijk onredelijk heeft gehandeld” (zie M. BOES, “Het redelijkheidsbeginsel” in 

Administratieve Rechtsbibliotheek: Beginselen van behoorlijk bestuur, I. OPDEBEEK en M. VAN 

DAMME (eds.), Brugge, die Keure, 2006, nr. 235).  

 

“Om na te gaan of het bestuur de grenzen van redelijkheid niet heeft overschreden, zal de rechter tot 

een marginale toetsing van het bestuursoptreden overgaan en de kennelijke wanverhouding tot de 

feiten waarop de beslissing is gebaseerd, sanctioneren. Wat het redelijkheidsbeginsel de rechter 

toestaat, is niet het oordeel over te doen maar is enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het 

tegen alle redelijkheid ingaat, wanneer de door het bestuur geponeerde verhouding tussen beslissing en 

feiten in werkelijkheid ontbreekt” (zie A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE 

LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 55 – 56).  
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Er kan ook worden verwezen naar de wijze waarop Advocaat-generaal DE SWAEF het 

redelijkheidsbeginsel invult (zie M. BOES, l.c., nr. 242): 

 

“Het evenredigheidsbeginsel, dat een meer precieze omschrijving inhoudt van het redelijkheidsbeginsel, 

het beginsel dat de titularis van een bevoegdheid, in casu het bestuur, die bevoegdheid naar 

redelijkheid moet uitoefenen concretiseert die eis van redelijkheid in gevallen van conflicterende 

belangen. Wanneer de uitoefening van een bevoegdheid in het algemeen belang conflicteert met een 

ander algemeen belang of een privébelang, wordt de redelijkheid van de genomen beslissing getoetst 

op basis van de volgende drie-fasen-test: 

 

is de beslissing waarvan de rechtmatigheid wordt beoordeeld, nuttig om het ermee nagestreefde doel te 

bereiken? is de beslissing daartoe onmisbaar, dit is kan ze niet evengoed door een alternatieve, voor 

een ander belang minder bezwarende regeling worden vervangen en is de beslissing, al is ze 

onmisbaar in de hiervoor genoemde betekenis, niet disproportioneel bezwarend voor een ander belang.” 

Verzoekers belang wordt in de bestreden beslissing totaal genegeerd. 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken betrekt in de bestreden beslissing niet alle elementen, de Dienst 

Vreemdelingenzaken handelt bovendien niet als een kennelijk redelijke overheid. 

 

Het is evident dat de beslissing niet redelijk en billijk is en in wanverhouding tot het belang van de 

verzoeker. 

 

4.3. 

 

De bestreden bestuursbeslissing wordt gemotiveerd als volgt: 

 

“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.” 

 

Dat de verwerende partij in de bestreden beslissing, genomen ten aanzien van verzoekende partij, een 

manifeste beoordelingsfout begaat, door aan verzoekende partij mede te delen dat hij het grondgebied 

dient te verlaten. 

 

Dat aan iedere administratieve rechtshandeling draagkrachtige motieven ten grondslag moeten liggen. 

 

Dat een bestuurshandeling aldus is gemotiveerd als niet alleen de concrete feiten maar ook de op die 

feiten toepasselijke rechtsregels worden vermeld en tevens wordt uitgelegd hoe de toepassing van die 

rechtsregels op de feiten naar de uiteindelijke beslissing heeft geleid. 

 

Dat dit hier niet op afdoende wijze is gebeurd. 

 

4.4. 

 

Artikel 7 van de Vreemdelingenwet klinkt als volgt: 

 

“Onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de minister of zijn 

gemachtigde 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, een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde 

termijn te verlaten afgeven of moet de minister of zijn gemachtigde in de in 1°, 2°, 5°, 11° of 12° 

bedoelde gevallen een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven: (…)” 

(eigen onderlijning) 

 

Uit deze bepaling blijkt expliciet dat de Dienst Vreemdelingenzaken bij het afleveren van een bevel om 

het grondgebied te verlaten rekening MOET houden met de individuele situatie van de betrokkene, 

zoals er zijn: 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken had de individuele omstandigeheden van de verzoekende partij onder 

de loep moeten nemen, zodoende tot een juridisch en feitelijk correct besluit te komen in het dossier van 

de verzoekende partij. 
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De Raad heeft met haar arrest (zie stuk 9) verzoeker gevolgd aangaande zijn familieleven in België. De 

Dienst Vreemdelingen haalt dezelfde vernietigde elementen aan in haar beslissing, dit kan dus niet 

gestoeld zijn op een correcte dosierkennis. 

 

4.5. 

 

Bovendien moet de Dienst Vreemdelingenzaken bij het opleggen van een verwijderingsbeslissing 

rekening houden met de specifieke omstandigheden en meer bepaald met het gezinsleven. 

 

Dit is expliciet vervat in het artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet : 

 

“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.” 

Deze bepaling vormt de omzetting van artikel 5 van de terugkeerrichtlijn en dient richtlijnconform te 

worden toegepast. 

 

Het Hof van Justitie stelt in deze dat wanneer de bevoegde nationale autoriteit voornemens is een 

terugkeerbesluit te nemen, zij dient te voldoen aan de door artikel 5 van de voormelde richtlijn 

opgelegde verplichtingen en de betrokkene daarover moet horen (HVj 11 december 2014, C-249/13, 

Boudjlida, par. 49). 

 

Artikel 74/13 van de vreemdelingewet weerspiegelt de hogere rechtsnormen, zoals artikel 8 EVRM en 

noodzaakt een individueel onderzoek, zodat wordt gewaarborgd dat DVZ, ook in het kader van een 

gebonden bevoegdheid, bij het nemen van een verwijderingsbeslissing, rekening houdt met 

welbepaalde fundamentele rechten, onder andere het gezins- en familieleven van de vreemdeling. 

 

Het individueel onderzoek, in het kader van artikel 74/13 Vw kan enkel een nuttig effect kennen, indien 

betrokkene in staat werd gesteld om naar behoren en daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar te maken. 

 

Echter zal uit verdere uiteenzetting blijken dat dit niet gebeurd is. 

 

De bestreden beslissing bevat bovendien geen enkele motivering omtrent deze wettelijke bepaling 

vervat in het artikel 74/13 Vreemdelingenwet zodat het ook niet bewezen voorkomt dat hiermee terdege 

rekening gehouden werd door de Dienst Vreemdelingenzaken. 

 

Uit onderstaande uiteenzetting zal bovendien blijken dat niet afdoende rekening werd gehouden met het 

gezinsleven van verzoeker. 

 

- In de verwijderingsbeslissing – bijlage 13 - is er zelfs geen verwijzing naar het artikel 74/13 

Vreemdelingenwet. 

- Er is geen rekening gehouden met de specifieke en humanitaire omstandigheden waaromtrent 

gemotiveerd zou dienen te worden. 

De motiveringsplicht is geschonden. 

 

4.6. 

 

Uit het artikel 74/14 van de Vreemdelingenwet blijkt dat het principe geldt dat een beslissing tot 

verwijdering gepaard gaat met een termijn van 30 dagen. 

 

Een afwijking van die termijn, lees herleiding van die termijn, kan enkel en alleen als dit gemotiveerd 

wordt mits toepassing van de wet. 

 

4.7. 

 

Uit de wettelijke basis die aan de bestreden beslissing ten grondslag ligt, blijkt dat met een stereotype 

motivering geen genoegen kan genomen worden, aangezien een individuele beoordeling zich opdringt : 

 

Zijn er in casu bepalingen in internationale verdragen die aan de betrokkene een voordeel opleveren? 

 

Welke zijn de specifieke omstandigheden eigen aan het geval? 
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Zijn er humanitaire redenen die in rekening dienen gebracht te worden? 

 

Zijn er minder verregaande oplossingen? 

 

De verwerende partij kan zich aldus niet verbergen achter de zogenaamde gebonden bevoegdheid, 

aangezien uit de wettelijke bepalingen blijkt dat de verweerster bij het nemen van een bevel om het 

grondgebied te verlaten dient rekening te houden met internationale verplichtingen, het gezinsleven en 

de gezondheidstoestand van betrokken persoon. 

 

Bovendien moet de Dienst Vreemdelingenzaken bij het opleggen van een verwijderingsbeslissing 

rekening houden met de specifieke omstandigheden en meer bepaald met het gezinsleven. 

 

Dit is expliciet vervat in het artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet : 

 

“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 vreemdelingewet weerspiegelt de hogere rechtsnormen, zoals artikel 8 EVRM en 

noodzaakt een individueel onderzoek, zodat wordt gewaarborgd dat DVZ, ook in het kader van een 

gebonden bevoegdheid, bij het nemen van een verwijderingsbeslissing, rekening houdt met 

welbepaalde fundamentele rechten, onder andere het gezins- en familieleven van de vreemdeling. 

 

De bestreden beslissing van verwijdering (zie stuk 1) bevat bovendien geen enkele motivering omtrent 

deze wettelijke bepaling vervat in het artikel 74/13 Vreemdelingenwet zodat het ook niet bewezen 

voorkomt dat hiermee terdege rekening gehouden werd door de Dienst Vreemdelingenzaken. 

 

Er werd geen rekening gehouden met het gezinsleven van verzoeker. In ieder geval is het duidelijk dat 

er geen rekening gehouden is met de specifieke en humanitaire omstandigheden. 

 

De motiveringsplicht is geschonden. 

 

Inderdaad, in casu zijn de humanitaire omstandigheden zeker aanwezig. 

 

De verzoeker is afkomstig van Jordanië en verblijft sinds 2015 in België. 

 

Hij leerde mevrouw Marchand Nathalie kennen. Zij hebben de tijd genomen om hun relatie te laten 

groeien en verder uit te bouwen. 

 

De partner van verzoeker en verzoeker woonden tot februari 2016 nog in Gent. Zij is vervolgens 

verhuisd naar Lokeren. 

 

10. 

 

Op datum van 20/02/2017 hebben verzoeker en haar partner zich aangemeld bij de gemeente om hun 

adreswijziging door te geven. Zij hebben toen ook duidelijk te kennen gegeven dat zij wensten te huwen. 

 

Echter werden zij door de gemeente geïnformeerd dat dit slechts kon, nadat de adreswijziging volledig 

was en doorgevoerd. 

 

Verzoeker heeft wel degelijk zich aangemeld bij de gemeente om een huwelijksaanvraag te doen. 

De verzoeker woont nog steeds samen met zijn partner en zij wachten tot de officiële toestemming. Alle 

formaliteiten zijn reeds afgerond, doch de gemeente en het parket voeren noch een onderzoek alvorens 

de officiële toestemming te geven. 

 

Verzoeker heeft dus een relatie welke beschermd dient te worden door artikel 8 EVRM. 

 

Gelet op het feit dat dit niet in aanmerking werd genomen, er sprake is van een schending van artikel 8 

EVRM (zie ondernummer 4.3.) 
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Ter vervollediging wenst verzoeker heeft gedurende zijn verblijf gewerkt. Verzoeker kan ook 

verschillende stavingsstukken van zijn tewerkstelling toevoegen (zie stuk 4) 

 

4.8. 

 

Zoals reeds aangehaald betreft huidige beslissing een schending van artikel 8 E.R.V.R.M. 

 

Het gezin wordt gevormd door verzoeker en zijn partner. 

 

Hierboven is reeds geschetst dat verzoeker en zijn partner wel degelijk een gezinscel vormen en 

verzoeker zijn gezinsleven zelf wil laten officialiseren door een huwelijk. 

 

 

De gezinscel van verzoeker dient bijgevolg beschermd te worden door artikel 8 E.V.R.M. 

- 4.8.1. 

 

De beslissing stelt niets omtrent het artikel 8 E.V.R.M. 

Er is evenwel een officieel dossier bij de gemeente met betrekking tot hun huwelijk. 

 

Verder kan de verzoeker de toepassing van artikel 8 E.V.R.M. toelichten. 

 

Artikel 8 E.V.R.M. stelt : 

 

“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 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Artikel 8 E.V.R.M. laat na het begrip familie- en gezinsleven-, noch het begrip privé-leven te definieren. 

 

Beide begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 

geïnterperteerd. 

 

Opdat er sprake is van een effectief gezinsleven, is een feitenkwestie, die geval per geval per geval 

beoordeeld moet worden. 

 

Het waarborgen van een recht op eerbieding van het gezinsleven, veronderstelt het bestaan van een 

gezinsleven dat beschermingswaardigs is onder artikel 8 van het EVRM. 

 

Zoals reeds geduid leefde verzoeker reeds feitelijk samen met zijn partner. Zij hebben hun relatie 

gedurende het legaal verblijf laten groeien en hebben bij de gemeente hun expliciete wens om te huwen 

geuit. 

 

Deze relatie dient evident beschermd te worden door artikel 8 E.V.R.M.. 

Artikel 8 E.V.R.M. laat na het begrip ‘familie- en gezinsleven-, noch het begrip privé-leven te definieren. 

Beide begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht dient te worden 

geïnterperteerd. 

 

Opdat er sprake is van een effectief gezinsleven, is een feitenkwestie, die geval per geval per geval 

beoordeeld moet worden. 

 

In casu heeft de verzoeker reeds meer dan 2 3 jaren een duurzame relatie en heeft hij een wens geuit 

om te huwen en de relatie te officialiseren. 

 

Verzoeker verbleef van juni 2015 tot heden in België en was maar liefst van 10/06/2015 tot 01/02/2017 

verblijfsgerechtigd. 
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Gedurende die periode van legaal verblijf heeft verzoeker zijn familieleven uitgebouwd en meer 

specifiek hebben heeft hij zijn relatie verder uitgebouwd tot het punt dat hij wenste te huwen. 

Gelet op het feit dat het om een voortgezet verblijf gaat, moet het tweede lid van artikel 8 E.V.R.M. in 

overweging genomen worden. 

 

Geen enkele inmenging kan in casu een rechtvaardiging vormen, gelet op het feit dat er absoluut geen 

legitiem doel voorhanden is om het openbaar gezag, noch een democratische samenleving te 

waarborgen. Verzoekster geen gevaar voor de samenleving, noch enig misbruik gemaakt van enige 

wetgeving. 

 

Zelfs indien uw instantie meent, dat het in casu niet gaat om een weigering van een voortgezet verblijf, 

dient benadrukt, dat het hoe dan ook een belangenafweging moet worden gemaakt, rekening houdend 

met het individueel dossier. 

Er dient een fair Balance toets gemaakt worden, tussen het belang van het individu en dat van de 

overheid, om na te gaan of er positieve verplichtingen liggen op de staat (EHRM 17 oktober 1986, 

REES/the United Kingdom, §37.) 

 

Verzoeker heeft reeds meermaals kunnen duiden dat hij een effectieve relatie heeft met mevrouw 

Marchand. Het kerngezin van verzoeker wordt effectief gevormd door hemzelf en zijn partner. 

 

Dit werd ook gestaafd door verschillende brieven en attesten en uiteindelijk bevestigd door de Raad. 

 

Door het terugsturen van verzoeker, wordt een kerngezin volledig ontrukt. 

 

Indien gekeken wordt naar de belangen van de Belgische Staat, dient opgemerkt dat verzoeker gevaar 

voor de openbare orde. Integendeel, verzoeker heeft van zodra hij hiertoe gerechtigd was, gewerkt en 

ingestaan voor zijn eigen onderhoud. 

 

Verzoeker heeft zich steeds volledig geïntegreerd en heeft op datum van 23/01/2017 zijn covaar test 

gedaan. Verzoeker wenste immers de Nederlandse taal volledig te bemachtigen. 

 

Verzoeker heeft zich gedragen als zoals een betaamd burger behoort. 

 

Verzoeker heeft afdoende elementen aangereikt waaruit het bestaan van een artikel 8 EVRM, welke 

positieve verplichtingen op de staat legt om het gezinsleven te handhaven. 

 

Huidige beslissing is in strijd met de positieve verplichtingen die op Dienst Vreemdelingenzaken rust en 

vormt een inmenging in de uitoefening van het recht op gezins- en familielieven is in casu absoluut niet 

gerechtvaardigd. Artikel 8 E.V.R.M. is dan ook geschonden. 

 

- 4.8.2. 

Bovenstaande redenering wordt ook gevolgd voor de uw instantie. 

 

In het arrest met nummer 183 537 van 08/03/2017 werd de schorsing van huidige beslissing bevolen, 

omdat er prima facie een schending van artikel 8 EVRM Is. 

 

“….” 

 

4.9. 

De werkwijze en de afweging die de Dienst Vreemdelingenzaken hier in casu heeft toegepast strookt 

niet met het algemeen rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur! 

 

De bestreden beslissing dient, op basis van al bovenvermelde schendingen, ingetrokken te worden. 

 

De bestreden beslissing is een verkorte versie van de eerder overhandigde bevel om het grondgebied te 

verlaten met heet oog op verwijdering oftwel de bijlage 13 septies. 

 

De Raad heeft die beslissing vernietigd omdat het de internationale artikelen 3 en 8 van het EVRM 

schond. De Dienst Vreemdelingen doet aan machtsmisbruik door dezelfde beslissing uit te vaardigen en 

de beslissing van de Raad naast zich te leggen. Door de intrekking van het inreisverbod erkende de 

Dient Vreemdelingenzaken haar nalatigheid. 
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De intrekking van het inreisverbod wijst op een verkeerde beslissing van de verwerende partij. Het blijft 

een raadsel voor de verzoekende partij dat dezelfde overheid opnieuw eenzelfde beslissing neemt. 

 

Hoewel de Raad verzoeker is zijn gelijk heeft gesteld, blijft de Dienst Vreemdelingenzaken volhouden in 

de dezelfde motivering. Dit is pure rechtsmisbruik. 

 

Hoe vaak dient verzoeker nog zijn gelijk te bewijzen? 

 

De verzoekende partij verzoekt de Raad om opnieuw de ondoordachte beslissing van de verwerende 

partij te vernietigen.” 

 

3.2. De opgeworpen “Schending van het artikel 7 Vreemdelingenwet ;- Schending van het recht op 

verdediging; - Schending van het recht op horen, artikel 41 van het Handvest van de Grondrechten van 

de EU; - Schending van het artikel 3 E.V.R.M.” worden niet nader uitgezet. Deze middelonderdelen zijn 

derhalve onontvankelijk.  

3.3. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991, en in artikel 62, §2 van de Vreemdelingenwet, heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van 

de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij kan 

beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voornoemde 

artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan 

de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; 

RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing in casu is voorzien van 

een feitelijke en juridische motivering in het licht van de artikelen 7 en 74/14 van de Vreemdelingenwet 

die toegespitst is op verzoekers situatie. Verzoeker toont niet aan dat de motivering hem niet in staat 

stelt zich hiertegen adequaat te verdedigen. De overtuiging van verzoeker dat de bestreden beslissing 

niet op afdoende wijze is gemotiveerd of getuigt van een stereotiepe motivering volstaat niet om tot een 

schending van de formele motiveringsplicht te besluiten. 

3.4. De Raad kan voorts niet anders dan vaststellen dat verzoekers betoog doorspekt is met 

theoretische overwegingen. Deze overwegingen en de overtuiging die verzoeker ventileert dat de 

verwerende partij niet handelt als een kennelijk redelijke overheid en dat het evident is dat de beslissing 

niet redelijk en billijk is en in wanverhouding is tot het belang van verzoeker, toont geen schending aan 

van het redelijkheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel. Evenmin wordt hiermee een manifeste 

beoordelingsfout van de verwerende partij aangetoond.  

3.5. Eerste concreet punt van verzoeker is dat geen rekening werd gehouden met zijn specifieke 

omstandigheden en meer bepaald met zijn gezinsleven, waarbij hij verwijst naar artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet. Deze bepaling houdt geen motiveringsplicht in zodat verzoeker niet dienstig kan 

opwerpen dat de bestreden beslissing een motivering ontbeert in het licht van artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet. De voormelde bepaling legt de verwerende partij wel op om rekening te houden met 

onder meer het gezins-en familieleven van de vreemdeling wanneer ze een beslissing tot verwijdering 

treft.  

3.6. Uit het administratief dossier blijkt niet dat de verwerende partij rekening gehouden heeft met 

verzoekers familieleven dat hij voorhoudt te hebben met mevrouw N.M. Echter, zoals reeds werd 

weergegeven in de opsomming van nuttige feiten blijkt dat de ambtenaar van de burgerlijke stand van 

de stad Lokeren op 17 oktober 2017 besliste om het huwelijk tussen verzoeker en mevr. N.M. niet te 

voltrekken om reden van een schijnrelatie. Op 6 september 2018 oordeelt de familierechtbank van 

Dendermonde dat de vordering ingediend tegen deze beslissing ontvankelijk doch ongegrond is. Het 

blijkt niet dat hiertegen een beroep werd aangetekend. De Raad kan dan ook niet anders dan 

concluderen dat verzoeker geen belang heeft bij het middelonderdeel dat de verwerende partij artikel 

74/13 van de Vreemdelingenwet geschonden heeft alsook de zorgvuldigheidsplicht door geen rekening 

te houden met zijn relatie met mevrouw N.M. Verzoekers relatie met mevrouw N.M. werd immers 

beschouwd als een schijnrelatie en dit kan bezwaarlijk vallen onder de notie van gezins- en familieleven 

waarmee de verwerende partij conform artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet moet rekening houden 

wanneer ze een verwijderingsmaatregel treft.  
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3.7. Waar verzoeker nog opwerpt dat geen rekening werd gehouden met specifieke en humanitaire 

omstandigheden en in dit verband niet verder komt dan te verduidelijken dat hij afkomstig is van 

Jordanië en sedert 2015 in België verblijft, ziet de Raad niet in waarop de verwachting van verzoeker 

gestoeld is dat de verwerende partij hiermee zou rekening houden. Dergelijke elementen worden niet 

opgesomd in artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet en de bestreden beslissing vormt een bevel om het 

grondgebied te verlaten na de afwijzing van een asielaanvraag, geen beslissing n.a.v. een aanvraag om 

verblijfsmachtiging op grond van humanitaire omstandigheden. 

3.8. Het EHRM oordeelt dat een huwelijk dat als wettelijk en oprecht wordt beschouwd (‘lawful and 

genuine marriage’, zie EHRM 28 mei 1985, nrs. 9214/80, 9473/81 en 9474/81, Abdulaziz, Cabales en 

Balkandali v. Verenigd Koninkrijk, par. 62) een beschermenswaardig gezinsleven vormt dat valt binnen 

de werkingssfeer van artikel 8 EVRM. Nu de relatie van verzoeker met mevrouw N.M. werd bestempeld 

als een schijnrelatie, is er in casu dan ook geen sprake van een beschermenswaardig gezinsleven in de 

zin van artikel 8 van het EVRM.  

3.9. Verzoeker benadrukt verder nog dat hij hier gewerkt heeft, geïntegreerd is en de Nederlandse taal 

volledig wenst “te bemachtigen”. Verzoeker verblijft pas sedert 2015 in het Rijk en heeft niet anders dan 

een precair verblijf gehad en een tewerkstelling tijdens dit verblijf. De door hem opgesomde elementen 

zijn niet zodanige bijzondere feiten of omstandigheden dat – gelet ook op onder meer het arrest van het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 8 april 2008, nr. 21878/06, JV 2008/191 – op grond 

daarvan uit het recht op respect voor zijn privéleven de positieve verplichting voortvloeit hem hier te 

lande verblijf toe te staan.  

Een schending van artikel 8 EVRM kan dan ook niet worden aangenomen.  

3.10. Waar verzoeker gewag maakt van artikel 74/14 van de Vreemdelingenwet en betoogt dat het 

uitgangspunt een uitvoeringstermijn van 30 dagen is en dat een afwijking van die termijn moet 

gemotiveerd worden, merkt de Raad op dat in de bestreden beslissing kan gelezen worden “De 

onderdaan van een derde land heeft niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing tot 

verwijdering gevolg gegeven, inderdaad, aangezien betrokkene al op 16 oktober 2016 een bevel om het 

grondgebied te verlaten betekend kreeg, maar hieraan geen gevolg gaf, wordt de termijn van het 

huidige bevel  om het grondgebied te verlaten bepaald op 15 (vijftien) dagen”. Zelfs indien deze 

motivering niet afdoende zou zijn, ziet de Raad niet in welk belang verzoeker heeft bij dit 

middelonderdeel aangezien de maximale uitvoeringstermijn voor een bevel om het grondgebied te 

verlaten 30 dagen bedraagt en deze termijn heden al lang verstreken is en niet blijkt dat verzoeker 

ondertussen op gedwongen wijze gerepatrieerd werd, laat staan dat hij er zelf gevolg aan heeft 

gegeven. 

3.11. Verzoeker is ten slotte nog van oordeel dat de verwerende partij zich bezondigt aan 

machtsmisbruik en stoelt dit op een vergelijking van de bestreden beslissing met ingetrokken 

beslissingen. Beslissingen die ingetrokken zijn, zijn met retroactieve kracht uit het rechtsverkeer 

verdwenen en worden geacht nooit te hebben bestaan. Verzoeker kan bezwaarlijk rechtsmisbruik van 

de verwerende partij enten op beslissingen die nooit hebben bestaan. 

Het enig middel is voor zover ontvankelijk, ongegrond. 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

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 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig januari tweeduizend negentien 

door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN M. EKKA 

 


