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 nr. 216 609 van 11 februari 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat E. HALABI 

Veydtstraat 28 

1060 BRUSSEL 

  tegen: 

 

de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Congolese nationaliteit te zijn, op 8 februari 2019 

heeft ingediend om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging te 

vorderen van de beslissingen van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 4 februari 2019 tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering en tot het opleggen van een 

inreisverbod (bijlagen 13septies en 13sexies). 

 

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. 

 

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 8 februari 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 februari 

2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. MAERTENS, die loco advocaat E. HALABI verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat N. VANDENDRIESSCHE, die loco advocaat E. MATRAY en 

advocaat DE WILDE 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. Verzoeker dient op 5 september 2014 in België een verzoek om internationale bescherming in. 

Inzake dit verzoek neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op 18 

december 2014 de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus. Bij arrest met nummer 152 867 van 18 september 2015 weigert ook de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) verzoeker de vluchtelingenstatus en de subsidiaire 

beschermingsstatus. 

 

1.2. Op 3 februari 2019 wordt verzoeker aangetroffen bij een politionele controle. De gemachtigde van 

de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie neemt op 4 februari 2019 

de beslissingen tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog 

op verwijdering en tot het opleggen van een inreisverbod. Dit zijn de bestreden beslissingen. 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering is gemotiveerd 

als volgt: 

 

“Bevel om het grondgebied te verlaten 

 

Aan de Heer, die verklaart te heten: 

naam: [M.E.] 

voornaam: [F.] 

geboortedatum: [1976] 

geboorteplaats: […] 

nationaliteit: Congo (Dem. Rep.) 

 

In voorkomend geval, ALIAS: 

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij/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 de politiezone van Zaventem op 

03/02/2019 en werd rekening gehouden met zijn 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: 

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

 

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

het moment van zijn arrestatie. 

 

Betrokkene verklaart niet een gezinsleven of minderjarige kinderen in België te hebben, noch medische 

problemen te hebben Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Minister in zijn verwijderingsbeslissing 

rekening gehouden met de bepalingen van artikel 74/13. 

 

Betrokkene werd gehoord op 03/02/2019 door de politiezone Zaventem en verklaart dat hij probleem 

met President Kabila heeft. 

 

We stellen dus vast dat betrokkene met zijn uiteenzetting geen schending van artikel 3 EVRM aantoont. 

Om tot een schending van artikel 3 EVRM te kunnen besluiten, dient hij aan te tonen dat er ernstige en 

zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat hij in Congo(DR) 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. 
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De aangehaalde elementen werden reeds beoordeeld in zijn asielaanvraag van 05/09/2014. Uit het 

onderzoek van het CGVS (en de RVV) is gebleken dat betrokkene niet voldoet aan de criteria om de 

vluchtelingenstatus of subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen en kan redelijkerwijze worden 

afgeleid dat de betrokkene geen reëel risico loopt op een behandeling strijdig met artikel 3 van het 

EVRM. 

 

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

 

X artikel 74/14 §3, 1°: er bestaat een risico op onderduiken 

[…] 

 

Er bestaat een risico op onderduiken: 

 

1° Betrokkene heeft na zijn illegale binnenkomst of tijdens zijn illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag of 

verzoek of internationale bescherming ingediend binnen de door de wet voorziene termijn. 

Betrokkene beweert sinds 2014 in België te verblijven. 

Uit het administratief dossier blijkt niet dat hij zijn verblijf op de wettelijk voorziene manier heeft trachten 

te regulariseren. 

 

3° Betrokkene werkt niet mee of heeft niet meegewerkt met de overheden. 

Betrokkene heeft zich niet aangemeld bij de gemeente binnen de door artikel 5 van de wet van 

15/12/1980 bepaalde termijn en levert geen bewijs dat hij op hotel logeert. 

Het verzoek tot internationale bescherming ingediend op 05/09/21014 werd bij beslissing van 

18/09/2015 als niet-ontvankelijk verklaard. 

 

Terugleiding naar de grens 

 

Voorafgaandelijk deze beslissing werd betrokkene gehoord door de politiezone van Zaventem op 

03/02/2019 en werd rekening gehouden met zijn 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: 

 

1° Betrokkene heeft na zijn illegale binnenkomst of tijdens zijn illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag of 

verzoek of internationale bescherming ingediend binnen de door de wet voorziene termijn. 

Betrokkene beweert sinds 2014 in België te verblijven. 

Uit het administratief dossier blijkt niet dat hij zijn verblijf op de wettelijk voorziene manier heeft trachten 

te regulariseren. 

 

3° Betrokkene werkt niet mee of heeft niet meegewerkt met de overheden. 

Betrokkene heeft zich niet aangemeld bij de gemeente binnen de door artikel 5 van de wet van 

15/12/1980 bepaalde termijn en levert geen bewijs dat hij op hotel logeert. 

Het verzoek tot internationale bescherming ingediend op 05/09/2014 werd bij beslissing van 18/09/2015 

als niet-ontvankelijk verklaard . 

 

Betrokkene werd gehoord op 03/02/2019 door de politiezone Zaventem en verklaart dat hij probleem 

met President Kabila heeft. 

We stellen dus vast dat betrokkene met zijn uiteenzetting geen schending van artikel 3 EVRM aantoont. 

Om tot een schending van artikel 3 EVRM te kunnen besluiten, dient hij aan te tonen dat er ernstige en 

zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat hij in Congo(DR) 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. 
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De aangehaalde elementen werden reeds beoordeeld in zijn asielaanvraag van 05/09/2014. Uit het 

onderzoek van het CGVS (en de RVV) is gebleken dat betrokkene niet voldoet aan de criteria om de 

vluchtelingenstatus of subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen en kan redelijkerwijze worden 

afgeleid dat de betrokkene geen reëel risico loopt op een behandeling strijdig met artikel 3 van het 

EVRM. 

 

Betrokkene brengt geen elementen aan die bewijzen dat hij aan een ziekte lijdt die hem belemmeren 

terug te keren naar zijn 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 

[…]”. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

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

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

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

volgt: 

 

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

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

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

 

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

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

 

Artikel 39, § 1 van de wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van talen in bestuurszaken (hierna: de 

Bestuurstaalwet) bepaalt het volgende: 

 

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

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

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

genoemde bepaling.” 

 

Artikel 17, § 1, A, 1° van de Bestuurstaalwet voorziet als volgt: 

 

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

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

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

volgens navolgend onderscheid : 

A. Indien de zaak gelocaliseerd of localiseerbaar is : 

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

 

De bestreden verwijderingsmaatregel, die geen antwoord vormt op enige vraag van verzoeker, diende in 

casu, conform de Bestuurstaalwet, te worden opgesteld in de taal van het gebied waar verzoeker woont, 

of verblijft, of wordt aangetroffen (cf. RvS 11 februari 2000, nr. 85.303; RvS 10 februari 2006, nr. 

154.741). De bestreden beslissing is geen akte waaromtrent verzoeker als particulier het gebruik van 

een bepaalde taal kan eisen (cf. RvS 22 februari 2000, nr. 85.469; RvS 6 april 2000, nr. 86.715).  

 

Uit de aan de Raad voorgelegde stukken blijkt dat verzoeker werd aangetroffen in Zaventem, door de 

lokale politie.  
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Nu de zaak zich dus situeerde in het Nederlandstalig taalgebied, dient te worden aangenomen dat de 

Nederlandse taal de taal is die verweerder, conform de Bestuurstaalwet, diende te hanteren. Het 

gegeven dat verzoeker zelf Franstalig is en zijn administratief dossier in het Frans zou zijn, doet geen 

afbreuk aan de voorgaande vaststelling. 

 

Ter zake moet overigens worden vastgesteld dat er tot aan de sluiting van de debatten op geen enkel 

moment een probleem is gerezen op dit vlak.  

 

Er kan, gezien voorgaande vaststellingen, niet worden ingegaan op de vraag van verzoeker om de 

Franse taal als taal van de procedure te gebruiken. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1. Wat de beslissing tot vrijheidsberoving betreft, moet worden gesteld dat deze beslissing, 

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), enkel vatbaar is voor een beroep bij de raadkamer van de correctionele rechtbank 

van de verblijfplaats in het Rijk of van de plaats waar de vreemdeling werd aangetroffen. De Raad is dan 

ook zonder rechtsmacht om kennis te nemen van het beroep in de mate dat het gericht is tegen deze 

beslissing. 

 

3.2. Voor zover verzoeker ook de schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid beoogt van de beslissing tot het opleggen van een inreisverbod moet verder worden 

opgemerkt dat artikel 39/82, § 4, tweede lid van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“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.” 

 

Zoals verweerder ook aanvoert in de nota met opmerkingen, kan uit deze bepaling niet worden afgeleid 

dat wanneer een vreemdeling de schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing die niet als 

verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel kan worden beschouwd wenst te verkrijgen hij de procedure bij 

uiterst dringende noodzakelijkheid kan aanwenden. Overeenkomstig voormelde wetsbepaling is deze 

voorbehouden voor gevallen waar er sprake is van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel.  

 

Het Grondwettelijk Hof oordeelde in zijn arrest nr. 141/2018 van 18 oktober 2018 bovendien als volgt: 

 

“Artikel 39/82, § 1 en § 4, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen schendt niet de artikelen 

10, 11 en 13 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 47 van het Handvest van 

de grondrechten van de Europese Unie in de interpretatie dat een vordering tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid niet kan worden ingesteld tegen een inreisverbod.” 

 

Er blijkt dus niet dat verzoeker dienstig een vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid kan indienen tegen het inreisverbod. De vordering wordt enkel behandeld 

wat het bevel om het grondgebied te verlaten met terugleiding naar de grens betreft. 

 

4. Onderzoek van de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid  

 

4.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

Artikel 43, § 1, eerste lid van het procedurereglement van de Raad (hierna: het PR RvV) 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 
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verantwoorden en op voorwaarde dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing 

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

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. 

 

4.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

4.2.1. 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”. 

 

4.2.2. De toepassing van de wettelijke bepaling 

 

Verzoeker betoogt dat hij van zijn vrijheid is beroofd en aldus het uiterst dringend karakter van de 

vordering afdoende blijkt. Dit betoog kan worden aangenomen. Aangezien vaststaat dat verzoeker is 

vastgehouden in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 van de 

Vreemdelingenwet en gelet op de bepalingen van artikel 39/82, § 4, tweede lid van de 

Vreemdelingenwet, dient het imminent karakter van de tenuitvoerlegging van de bestreden 

verwijderingsmaatregel te worden aangenomen. Verweerder betwist het imminent karakter van de 

vordering ook niet in de nota met opmerkingen. 

 

Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

4.3. Betreffende de tweede voorwaarde: de ernst van de aangevoerde middelen 

 

4.3.1. 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. 

 

Ten einde in overeenstemming te zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van 

artikel 13 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (hierna: EVRM), is 

de Raad in het raam van de procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid gehouden tot een 

onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van elke verdedigbare grief op grond waarvan 

redenen bestaan om te geloven in een risico van behandeling die ingaat tegen een van de rechten 

gewaarborgd door het EVRM, zonder dat dit evenwel tot een positief resultaat moet leiden. De 

draagwijdte van de verplichting dat artikel 13 van het EVRM op de Staat doet wegen, varieert volgens 

de aard van de grief van de verzoekende partij (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en 

Griekenland, § § 289 en 293; EHRM 5 februari 2002, Čonka/ België, § 75). 
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De verzoekende partij moet in het verzoekschrift een verdedigbare grief aanvoeren, hetgeen inhoudt dat 

zij op aannemelijke wijze kan aanvoeren dat zij geschaad is in één van haar rechten gewaarborgd door 

het EVRM (vaste rechtspraak EHRM: zie bv. EHRM 25 maart 1983, Silver en cons./Verenigd Koninkrijk, 

§ 113). 

 

Het onderzoek van het ernstig karakter van een middel kenmerkt zich in schorsingszaken door het 

prima facie-karakter ervan. Dit prima facie-onderzoek van de door de verzoekende partij aangevoerde 

verdedigbare grief afgeleid uit de schending van een recht gewaarborgd in het EVRM, moet, zoals 

gesteld, verzoenbaar zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van artikel 13 van 

het EVRM en inzonderheid met de vereiste tot onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van 

elke verdedigbare grief. Dit houdt in dat, indien de Raad bij dit onderzoek op het eerste gezicht vaststelt 

dat er redenen voorhanden zijn om aan te nemen dat deze grief ernstig is of dat er minstens twijfels zijn 

over het ernstig karakter ervan, hij in deze stand van het geding het aangevoerde middel als ernstig 

beschouwt. Immers, de schade die de Raad toebrengt door in de fase van het kort geding een middel 

niet ernstig te bevinden dat achteraf, in de definitieve fase van het proces toch gegrond blijkt te zijn, is 

groter dan de schade die hij berokkent in het tegenovergestelde geval. In het eerste geval kan het 

moeilijk te herstellen ernstig nadeel zich voltrokken hebben, in het tweede geval zal ten hoogste voor 

een beperkte periode de bestreden beslissing zonder reden geschorst zijn.  

 

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 verzoeker 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 EVRM. 

 

4.3.2. De toepassing van deze voorwaarde 

 

4.3.2.1. Verzoeker voert in een enig middel de schending aan van artikel 8 van het EVRM, van artikel 

6.1 van de Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over 

gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van 

derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (hierna: de Terugkeerrichtlijn), van de artikelen 

62, 74/11 en 74/13 van de Vreemdelingenwet, van de artikelen 1 tot en met 3 van de wet van 29 juli 

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

1991), van de motiveringsplicht, van het beginsel audi alteram partem, van het hoorrecht en van het 

proportionaliteitsbeginsel. 

 

Verzoeker betoogt, onder meer, dat hij tijdens zijn gehoor door de politiediensten duidelijk heeft 

verklaard een liefdesrelatie te hebben met een Belgische onderdaan en dat met deze verklaring ten 

onrechte geen rekening is gehouden. Hij stelt dat hij, indien hij correct was gehoord omtrent zijn 

gezinsleven, ook nog had kunnen wijzen op het gegeven dat hij en zijn partner in het huwelijk wensen te 

treden en zij trachten samen een kind te krijgen. Hij voegt ter staving van zijn relatie een schrijven van 

zijn partner, een kopie van de Belgische identiteitskaart van deze laatste en stukken waaruit hun 

medische stappen om samen een kind te krijgen moeten blijken. Hij stelt dat het bestuur zijn situatie niet 

heeft onderzocht, en zich integendeel heeft gesteund op foute en incomplete informatie. Hij betoogt dat, 

in strijd met artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, zijn gezinsleven ten onrechte niet in rekening is 

gebracht bij het nemen van de bestreden verwijderingsmaatregel en hieromtrent geen enkele 

belangenafweging heeft plaatsgevonden. 

 

4.3.2.2. Verweerder repliceert in zijn nota met opmerkingen als volgt: 

 

“1. De formele motiveringsplicht heeft tot doel verzoekende partij in kennis te stellen van de redenen 

waarom verwerende partij de beslissing heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding 

toe bestaat de beroepen in te stellen waarover zij beschikt.  

Verwerende partij is verplicht de juridische en feitelijke overwegingen in de akte op te nemen die aan de 

beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze zonder evenwel verplicht te zijn de 

motieven van de motieven aan te geven.   

De determinerende motieven die de bestreden beslissing onderbouwen, kunnen op eenvoudige wijze in 

die beslissing worden gelezen. In casu is het voornaamste doel van de formele motiveringsplicht bereikt  

Het bevel het grondgebied te verlaten op grond van artikel 7 van de Vreemdelingenwet betreft een 

handhavingsmaatregel en geenszins een beslissing houdende een verblijfsrecht met als gevolg dat de 
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enkele vaststelling van de situaties beoogd door artikel 7 van de Vreemdelingenwet volstaat om deze 

geldig in feite en in rechte te motiveren zonder dat de overheid gehouden is andere motieven betrekking 

hebbend op externe omstandigheden aan deze vaststelling toe te voegen.   

Verwerende partij heeft in casu op geen enkele wijze haar motiveringsplicht geschonden.  

2. Artikel 7, eerste alinea, 1° van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

[…] 

Het blijkt dat verzoekende partij deze vaststelling zelfs niet betwist in het door haar neergelegde 

verzoekschrift en derhalve kon de bestreden beslissing geldig beslissen dat  

“Betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort en niet van een geldig visum op het moment van 

zijn arrestatie.” 

De bestreden beslissing motiveert inderdaad omstandig waarom deze bepaling toegepast kon worden in 

deze concrete zaak en de verzoekende partij betwist deze elementen niet. 

3. Vervolgens wordt er ingegaan op de redenen waarom aan verzoekende partij geen termijn voor 

vrijwillig vertrek werd toegekend en dit op basis van artikel 74/14, §3, 1° vermits er een risico op 

onderduiken bestaat. 

De bestreden beslissing stelt in dit verband terecht: 

[…] 

4. […] 

5. […] 

6. Wanneer een risico van schending van het respect voor het gezinsleven wordt aangevoerd, dient 

Uw Raad in de eerste plaats na te gaan of er een gezinsleven bestaat in de zin van het EVRM, 

vooraleer te onderzoeken of de verzoekende partij zich kan beroepen op artikel 8 van het EVRM.  

Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een gezinsleven dient de Raad zich te plaatsen op het 

tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen.  

Wat het bestaan van een familie- en gezinsleven betreft, moet vooreerst worden nagegaan of er sprake 

is van een familie of een gezin. Vervolgens moet blijken dat in de feiten de persoonlijke band tussen 

deze familie- of gezinsleden voldoende hecht is.  Verder wijst verwerende partij er op dat de beoordeling 

of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven, een feitenkwestie is. 

Het dient te worden aangegeven dat slechts een wettigheidscontrole uitgevoerd dient te worden op de 

bestreden beslissing.  

Bijgevolg dient er te worden nagegaan of de verwerende partij alle relevante feiten en omstandigheden 

in haar belangenafweging heeft betrokken en, indien dit het geval is, of de verwerende partij zich niet 

ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat die afweging heeft geresulteerd in een "fair balance" 

tussen enerzijds het belang van een vreemdeling bij de uitoefening van het familie- en gezins-

/privéleven hier te lande en anderzijds het algemeen belang van de Belgische samenleving bij het 

voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare orde. Deze maatstaf impliceert dat 

Uw Raad niet de bevoegdheid bezit om zijn eigen beoordeling in de plaats te stellen van die van de 

administratieve overheid. Bijgevolg kan de Uw Raad niet zelf de belangenafweging doorvoeren.  

In het op heden voorliggende beroep werpt de verzoekende partij op dat zij zich op een gezinsleven 

baseert en stelt dat ze een partner heeft van Belgische nationaliteit waarmee zij van zin eventueel te 

huwen, maar waarbij beiden beweerd zeker trachten hun kinderwens te vervullen en hiervoor het nodige 

te doen. 

Vooreerst stelt verwerende partij vast dat het bestaan van een beschermenswaardig gezinsleven tussen 

verzoekende partij en haar partner, in de zin van artikel 8 van het EVRM, niet aannemelijk wordt 

gemaakt. Uit de rechtspraak van het EHRM volgt dat de relatie tussen meerderjarigen onderling enkel 

wordt beschermd door artikel 8 van het EVRM indien het bestaan van bijkomende elementen van 

afhankelijkheid, andere dan de gewoonlijke affectieve banden, wordt aangetoond.  

Verzoekende partij toont geen meer dan gebruikelijke afhankelijkheidsrelatie aan tussen haarzelf en 

haar beweerde partner. De beweerde partner brengt een verklaring voor in het kader van deze 

procedure, maar dit evenmin van aard deze vaststelling te ontkrachten. 

Vermits het privé -en gezinsleven niet aangetoond wordt, kan er ook geen sprake zijn van een 

schending van het artikel 8 van het EVRM. 

7. Ondergeschikt en dit ten aanzien van een bevel om het grondgebied te verlaten en desgevallend 

een inreisverbod, heeft het EHRM gemeend dat er geen sprake kan zijn van een inmenging en dat er 

bijgevolg geen onderzoek nodig is op basis van de tweede paragraaf van het artikel 8 in die zin dat er 

geen nood is om na te gaan of verwerende partij een gewettigd doel nagestreefd werd en of deze 

maatregel evenredig was ten aanzien van dit doel . 

In dit geval acht het EHRM dat het desalniettemin gepast voorkomt om te onderzoeken of de overheid 

gehouden is tot een positieve verplichting tot het behoud of de ontwikkeling van het privé en/of 

gezinsleven .  
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Aangaande deze toetsing met betrekking tot het bestaan of ontbreken van deze positieve verplichting, 

heeft het Europees Hof geoordeeld dat :  : 

Ofwel : «(…) de Staat moet een juist evenwicht vinden tussen de concurrerende belangen van het 

individu en de gemeenschap als geheel. In beide gevallen geniet de staat echter een zekere 

beoordelingsmarge. Bovendien legt artikel 8 geen algemene verplichting op aan een staat om de keuze 

van immigranten voor hun land van verblijf te respecteren en om gezinshereniging toe te staan op het 

grondgebied van dat land. (…) De factoren waarmee in dit verband rekening moet worden gehouden, 

zijn de mate waarin het gezinsleven daadwerkelijk is verstoord, de mate waarin de betrokken personen 

banden met de betrokken verdragsluitende staat hebben, of er sprake is van onoverkomelijke 

hindernissen voor het gezin dat in het land van herkomst van een of meer van de betrokken personen 

woont en of er elementen zijn van controle van de immigratie (bijvoorbeeld precedenten voor 

schendingen van immigratiewetgeving) of overwegingen van openbare orde die voor uitsluiting 

doorwegen (Solomon tegen Nederland (dec.), nr. 44328/98, 5 september 2000). Een ander belangrijk 

punt is of het gezinsleven in kwestie ontwikkeld werd in een periode waarin de betrokken personen 

wisten dat de situatie met betrekking tot de immigratieregels van een van hen zodanig was dat het 

duidelijk was dat het behoud van dit gezinsleven in het gastland van meet af aan precair zou zijn. Het 

Hof heeft eerder geoordeeld dat, wanneer dit het geval is, alleen in bijzonder uitzonderlijke 

omstandigheden de verwijdering van het familielid dat niet de nationaliteit van het gastland heeft, een 

schending van artikel 8 vormt.  

Immers het dient vastgesteld te worden dat verzoekende partij zich illegaal heeft gevestigd op het 

Belgisch grondgebied. Zij kon dan ook niet onwetend zijn over het feit dat het verderzetten van haar 

privé en gezinsleven een precair karakter bezat. 

De thans bestreden beslissing heeft niet tot gevolg dat aan verzoekende partij enig verblijfsrecht 

ontnomen wordt. 

Bovendien merkt verzoekende partij geen enkele onoverkomelijke hindernis op om het voorgehouden 

privé -of gezinsleven verder te zetten in het land van herkomst. 

Omwille van deze verschillende redenen is er bijgevolg vast te stellen dat de overheid geen enkele 

positieve verplichting had ten aanzien van verzoekende partij om te verblijven in het Rijk. 

Ten laatste, het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het gezins- en 

privéleven is niet absoluut. Inzake immigratie heeft het EHRM bij diverse gelegenheden eraan 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.  

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.  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.  

Evenmin is een langdurig (illegaal) verblijf of een professioneel leven op zich een afdoende bewijs van 

het bestaan van een privé –of gezinsleven. 

Er wordt bijgevolg geen schending aangetoond van artikel 8 EVRM. 

8. Verzoekende partij maakt gewag van het bestaan van een privéleven op het Belgisch grondgebied. 

Het artikel 74/13 van de wet van 15 december verplicht verwerende partij echter enkel het gezinsleven 

te onderzoeken bij het nemen van een verwijderingsmaatregel en niet het privéleven. 

Desalniettemin heeft verzoekende partij wel degelijk rekening gehouden met de elementen in dit 

verband. De bestreden beslissingen zeggen hierover:  

“Betrokkene verklaart niet een gezinsleven of minderjarige kinderen in België te hebben, noch medische 

problemen te hebben.” 

Het artikel 74/13 van de Wet van 15 december 1980 verplichtte verwerende partij enkel rekening te 

houden met haar gezinsleven, maar niet om omstandig op dit vlak haar motivering uit te werken. 

Dit onderdeel van het middel faalt dan ook zowel in feite als in rechte. 

9. Voor wat het recht om gehoord te worden betreft, komt het gepast voor om er aan te herinneren dat 

verzoekende partij op 04.02.2019 gehoord werd in het kader van de huidige procedure. Verzoekende 

partij houdt voor dat dit gehoor uiterst beperkt geweest zou zijn en dat dit geen degelijk gehoor kan 

uitmaken. Nochtans blijkt uit de stukken dat het een degelijk gehoor betreft en dat verzoekende partij 

duidelijk heeft aangegeven de vragen, de tolk en de antwoorden goed begrepen/overdacht te hebben 

alvorens zij in rekening werden genomen. 

Volledigheidshalve herinnert verwerende partij aan het arrest Mukarubega van het Europees Hof van 

Justitie dat stelt « het recht om voorafgaand aan de vaststelling van een terugkeerbesluit te worden 

gehoord, niet mag worden gebruikt om de administratieve procedure eindeloos te heropenen teneinde 

het evenwicht te bewaren tussen het fundamentele recht van de betrokkene om voorafgaand aan de 
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vaststelling van een voor hem bezwarend besluit te worden gehoord, en de verplichting van de lidstaten 

om illegale immigratie te bestrijden.»  

Het komt aan de bestuurde toe om de administratieve overheid die moet beslissen op een volledige 

wijze te informeren  . Gelet op het voorgaande gehoor had verzoekende partij hiertoe alle kansen. 

Onder andere voert verzoekende partij elementen aan die zij ter kennis had willen brengen bij het 

nemen van de bestreden beslissing welke volgens haar in de administratieve procedure tot een ander 

gevolg had kunnen leiden. Uit de bestreden beslissingen blijkt echter dat deze elementen in rekenschap 

werden genomen. 

Ten overvloede verwijst verwerende partij nog naar het arrest M.G. en N.R uitgesproken op 10.09.2013 

(C-383/1 3), waarin het Europees Hof van Justitie preciseerde dat « [...] schending van de rechten van 

de verdediging, in het bijzonder het recht om te worden gehoord, naar Unierecht pas tot nietigverklaring 

van het na afloop van de administratieve procedure genomen besluit leidt, wanneer deze procedure 

zonder deze onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben [...]. Teneinde een dergelijke 

onrechtmatigheid te constateren, staat het immers aan de nationale rechter om aan de hand van de 

specifieke feitelijke en juridische omstandigheden van het geval na te gaan of, wanneer hij van oordeel 

is dat sprake is van een onregelmatigheid die het recht om te worden gehoord aantast, de 

administratieve procedure in kwestie een andere afloop had kunnen hebben, omdat de betrokken 

onderdanen van derde landen elementen ter rechtvaardiging van de beëindiging van hun bewaring 

hadden kunnen aanvoeren» . 

In onderhavig geval geeft verzoekende partij in haar verzoekschrift aan over welke elementen zij onder 

meer beweerdelijk wenste gehoord te worden onder andere specifiek wat betreft het inreisverbod. Zij 

geeft aan een relatie te hebben met een Belgische onderdaan, hiermee graag een kind te willen en in 

deze zin een vruchtbaarheidsbehandeling te volgen. Daarnaast merkt zij op dat een inreisverbod haar 

ongeveer twee jaar van zou weerhouden om een daadwerkelijk contact met haar partner te hebben. 

Wanneer het audi alteram partem-beginsel de administratie, die voornemens is een ongunstige 

maatregel te nemen en dit met name vanwege het gedrag van de geadresseerde, is deze verplicht de 

betrokkene hiervan op de hoogte te stellen zodat deze nuttig en daadwerkelijk hierop zijn argumenten 

kan laten wegen, en is het noodzakelijk om een onderscheid te maken tussen de beslissingen die het 

verblijf beëindigen enerzijds en de weigering van een beslissing om een aanvraag tot verblijf te 

weigeren anderzijds.  

Aangezien in het tweede geval de aanvrager niet wordt onthouden van een recht of voordeel dat 

voorheen door hem werd genoten en ten tweede en hij in staat was om zijn argumenten en 

opmerkingen ter ondersteuning van zijn bewering te doen gelden. In het eerste geval daarentegen 

ontneemt verwerende partij de vreemdeling daarentegen van een recht dat hij eerder heeft genoten, 

zodat deze beslissingen hem noodzakelijkerwijs een grief in diens hoofde bezorgen. Bovendien kan de 

buitenlander mogelijk niet worden geïnformeerd over de stappen die de overheid heeft genomen.   

Bovendien wenst verwerende partij er aan te herinneren dat verzoekende partij alle kansen kreeg om al 

haar argumenten aan te voeren . 

Verzoekende partij blijft echter in gebreke enig concreet en degelijk gestaafd element aan te reiken dat 

zij onder de aandacht van verwerende partij had willen brengen bij het nemen van de bestreden 

beslissing welks tot een andere beslissing had geleid  en waarin “als hij gehoord was had hij deze 

gegevens kunnen voorbrengen en dit zou tot een andere beslissing hebben geleid”.  

Quod certe non, in dit concrete geval. 

De bestreden beslissing heeft op geen enkele wijze het hoorrecht geschonden.  

Verwerende partij heeft alle elementen die ter haar beschikking waren in overweging genomen om tot 

een afdoend en adequaat gemotiveerde beslissing te komen zonder het beginsel beoogd in onderhavig 

middel op enigerlei wijze te hebben geschonden.  

10. […] 

11. Voor wat de aangevoerde rechtspraak betreft, blijft verzoekende partij in gebreke om een direct 

verband tussen de informatie in deze arresten en haar persoonlijke situatie aan te tonen. Verzoekende 

partij toont inderdaad niet aan in hoeverre de situatie zoals beschreven in de arresten vergelijkbaar is. 

Het komt echter aan verzoekende partij toe, wanneer zij zich wenst te beroepen op situaties waarvan zij 

beweert dat ze vergelijkbaar zijn om ook aan te tonen dat de situatie inderdaad vergelijkbaar is met de 

hare. Bijgevolg volstaat het niet om zich te beperken tot overwegingen van algemene orde, men moet 

ook aantonen dat de vergelijkbaarheid van beide situaties er is wat in dit concrete geval niet gebeurt . 

12. Voor wat de bepalingen uit de Europese richtlijnen betreft, komt het gepast voor om op te merken 

dat van zodra een Richtlijn werd omgezet in nationaal recht, de rechtstreekse toepassing ervan niet 

meer mogelijk is. Tenzij uiteraard de omzetting foutief zou gebeuren wat in het concrete geval niet van 

toepassing is.    

Het opwerpen van Richtlijn 2008/115/EG faalt naar recht.  
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13. Verwerende partij herinnert er Uw Raad aan dat zij zich bij het beoordelen van de van de genomen 

beslissing echter niet in de plaats mag stellen van de bevoegde overheid. Hij beschikt te dezen, in het 

kader van de huidige wettigheidstoets, slechts over een marginale toetsingsbevoegdheid waarbij zij haar 

beoordeling niet in de plaats kan stellen van deze van de administratie en dat zij in tegendeel dient na te 

gaan of deze geen feiten als bewezen heeft geacht die niet blijken uit het administratief dossier en als zij 

aan deze feiten een interpretatie gegeven heeft die geen aanleiding geven tot een kennelijke 

beoordelingsfout.” 

 

4.3.2.3. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals deze voortvloeit uit de artikelen 2 en 3 van de wet van 

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

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

beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt (RvS 25 

september 2002, nr. 110.667; RvS 10 december 2002, nr. 113.439; RvS 17 mei 2005, nr. 144.471). De 

naleving van de genoemde plicht houdt evenwel geen verband met de inhoudelijke juridische of feitelijke 

correctheid van de tot uitdrukking gebrachte motieven (RvS 18 november 1993, nr. 44.948). Bij lezing 

van de bestreden verwijderingsmaatregel blijkt genoegzaam dat de inhoud verzoeker het genoemde 

inzicht verschaft en hem aldus toelaat de bedoelde nuttigheidsafweging te maken. Verzoeker geeft er in 

de uiteenzetting van zijn middelen ook blijk van kennis te hebben kunnen nemen van de motieven. Het 

doel van de formele motiveringsplicht is op het eerste zicht dan ook bereikt. Een schending van de 

uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals vervat in de voormelde wetsbepalingen wordt prima facie niet 

aangetoond. 

 

4.3.2.4. In de mate dat verzoeker aangeeft niet akkoord te kunnen gaan met de motieven die aan de 

bestreden verwijderingsbeslissing ten grondslag liggen, wordt het middel onderzocht vanuit het oogpunt 

van de materiële motiveringsplicht en dit in het licht van de bepalingen van artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet. 

 

De Raad is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet bevoegd zijn beoordeling in de 

plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is bij de uitoefening van zijn wettelijk 

toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan 

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

onredelijk tot haar besluit is gekomen. 

 

De Raad wijst erop dat geen bevel om het grondgebied te verlaten mag worden gegeven wanneer dat in 

strijd zou zijn met een aantal verdragsrechtelijke bepalingen, waaronder het EVRM (cf. RvS 26 augustus 

2010, nr. 206.948). Dit blijkt ook uit het gestelde in artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, dat 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 familieleven en de gezondheidstoestand van de 

betrokken onderdaan van een derde land.” 

 

Hoewel verweerder in bepaalde gevallen is gebonden op basis van artikel 7 van de Vreemdelingenwet 

om een bevel om het grondgebied te verlaten af te geven, mag dit niet worden begrepen als een 

verplichting die op automatische wijze en in alle omstandigheden geldt. Een dergelijke verplichting geldt 

bijvoorbeeld niet indien de effectieve verwijdering van de vreemdeling een schending met zich mee zou 

brengen van bijvoorbeeld de artikelen 3 en 8 van het EVRM. Het onregelmatig karakter van het verblijf 

voldoet op zich niet om de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten te rechtvaardigen 

zonder dat andere elementen, met name elementen verbonden met fundamentele rechten zoals vervat 

in de artikelen 3 en 8 van het EVRM, evenzeer in rekening worden genomen.  

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet voorziet uitdrukkelijk dat bij het nemen van een beslissing tot 

verwijdering de minister of zijn gemachtigde rekening houdt met het hoger belang van het kind, het 

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

Artikel 741/13 van de Vreemdelingenwet weerspiegelt in deze zin hogere rechtsnormen, zoals deze 

onder meer voortvloeien uit de artikelen 3 en 8 van het EVRM. Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet 

vormt de omzetting van artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn en maakt een individueel onderzoek 

noodzakelijk. 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoeker voorafgaand aan het nemen van de 

bestreden verwijderingsmaatregel werd gehoord door een inspecteur van de politie, dit in de Franse 

taal. Op de vraag of hij een partner in een duurzame relatie of kinderen heeft in België, antwoordde 

verzoeker dat hij een relatie heeft met een vriendin, al noemde hij geen naam.  



  

 

 

RvV X - Pagina 12 van 14 

Hij verklaarde verder geen kinderen in België te hebben. In een bijkomend gehoor later op de dag in het 

gesloten centrum, nadat de bestreden beslissingen reeds waren genomen, deelde verzoeker de naam 

en het adres mee van zijn vriendin in België. 

 

In de bestreden beslissing stelt verweerder, wat het onderzoek in het kader van artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet betreft, het volgende: “Betrokkene verklaart niet een gezinsleven of minderjarige 

kinderen in België te hebben, noch medische problemen te hebben. Bijgevolg heeft de gemachtigde van 

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

 

Deze weergave van verzoekers verklaringen strookt evenwel niet met het gehoorverslag, waaruit blijkt 

dat verzoeker wel degelijk bevestigend antwoordde op de vraag of hij een duurzame relatie, en dus een 

gezinsleven, heeft in België. 

 

Prima facie blijkt nergens uit de bestreden verwijderingsmaatregel of uit het administratief dossier dat bij 

het nemen van deze beslissing rekening werd gehouden met verzoekers verklaring waarin hij 

bevestigde dat hij een duurzame relatie, en dus een gezinsleven, heeft in België. 

 

De Raad benadrukt dat het aan verweerder toekomt om zich uit te spreken over het (bestaan van een) 

gezinsleven van een vreemdeling. De Raad is slechts bevoegd om een wettigheidscontrole uit te 

oefenen.  

 

In zijn nota met opmerkingen gaat verweerder uitgebreid in op het voorgehouden gezinsleven en 

motiveert hij waarom artikel 8 van het EVRM niet wordt geschonden door de bestreden 

verwijderingsmaatregel. Dit betreft evenwel een a posteriori motivering, die de hierboven vastgestelde 

onregelmatigheid bij het nemen de bestreden beslissing op het eerste zicht niet kan herstellen. In 

zoverre verweerder bovendien het beschermenswaardig karakter van het gezinsleven in twijfel trekt – 

niet omdat hij betwist dat er sprake is van een duurzame partnerrelatie, maar wel omdat geen 

bijkomende elementen van afhankelijkheid, andere dan de gewoonlijke affectieve banden, blijken – 

merkt de Raad daarenboven nog op dat deze bijkomende elementen van afhankelijkheid niet aanwezig 

moeten zijn tussen personen die behoren tot het kerngezin, dit is partners in een duurzame relatie en 

hun eventuele (minderjarige) kinderen, opdat deze relaties onder de bescherming van artikel 8 van het 

EVRM kunnen vallen.  

 

Gelet op wat hierboven wordt besproken, stelt de Raad vast dat prima facie op basis van de stukken die 

voorliggen niet blijkt dat verweerder bij het nemen van de bestreden verwijderingsmaatregel 

daadwerkelijk rekening heeft gehouden met de specifieke omstandigheden van verzoeker, in het 

bijzonder zijn ingeroepen gezinsleven, en dat hij verzoekers verklaringen op dit punt incorrect heeft 

weergegeven in de bestreden verwijderingsmaatregel. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht juncto artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet wordt 

prima facie aannemelijk gemaakt.  

 

4.3.2.5. Het middel is, in de aangegeven mate, ernstig. 

 

4.3.3. Aan de tweede cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

4.4. Betreffende de derde voorwaarde: het moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

 

4.4.1. Over de interpretatie van deze wettelijke voorwaarde 

 

Overeenkomstig artikel 39/82, § 2 van de Vreemdelingenwet kan slechts tot de schorsing van de 

tenuitvoerlegging worden besloten indien er 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. 

 

Wat de vereiste betreft dat een moeilijk te herstellen ernstig nadeel dient te worden aangetoond, mag de 

verzoekende partij zich niet beperken tot vaagheden en algemeenheden. Ze dient integendeel zeer 

concrete gegevens aan te voeren waaruit blijkt dat zij persoonlijk een moeilijk te herstellen ernstig 

nadeel ondergaat of kan ondergaan.  
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Het moet voor de Raad immers mogelijk zijn om met voldoende precisie in te schatten of er al dan niet 

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel voorhanden is en het moet voor verwerende partij mogelijk zijn 

om zich tegen de door verzoekende partij aangehaalde feiten en argumenten te verdedigen. 

 

Verzoekende partij dient gegevens aan te voeren die enerzijds wijzen op de ernst van het nadeel dat zij 

ondergaat of kan ondergaan, hetgeen concreet betekent dat zij aanduidingen moet geven omtrent de 

aard en de omvang van het te verwachten nadeel, en die anderzijds wijzen op de moeilijke 

herstelbaarheid van het nadeel. 

 

Er dient evenwel te worden opgemerkt dat een summiere uiteenzetting kan worden geacht in 

overeenstemming te zijn met de bepalingen van artikel 39/82, § 2, eerste lid van de Vreemdelingenwet 

en van artikel 32, 2° van het PR RvV, indien het moeilijk te herstellen ernstig nadeel evident is, dat wil 

zeggen wanneer geen redelijk denkend mens het kan betwisten en dus ook, wanneer de verwerende 

partij, wier recht op tegenspraak de voormelde wets- en verordeningsbepalingen mede beogen te 

vrijwaren, onmiddellijk inziet om welk nadeel het gaat en zij wat dat betreft de uiteenzetting van de 

verzoekende partij kan beantwoorden (cf. RvS 1 december 1992, nr. 41.247). Dit geldt des te meer 

indien de toepassing van deze vereiste op een overdreven restrictieve of formalistische wijze tot gevolg 

zou hebben dat de verzoekende partij, in hoofde van wie de Raad in deze stand van het geding prima 

facie een verdedigbare grief gegrond op het EVRM heeft vastgesteld, niet het op grond van artikel 13 

van het EVRM vereiste passende herstel kan verkrijgen. 

 

4.4.2. De beoordeling van deze voorwaarde 

 

Naar luid van artikel 39/82, § 2 van de Vreemdelingenwet wordt de voorwaarde van het moeilijk te 

herstellen ernstig nadeel geacht te zijn vervuld wanneer een ernstig middel wordt gesteund op een 

grondrecht. Gelet op het ernstig bevinden van het middel dat is gerelateerd aan artikel 8 van het EVRM, 

waarbij werd vastgesteld dat het door verzoeker ingeroepen gezinsleven ten onrechte niet beoordeeld is 

geweest, is dit te dezen het geval. 

 

Aan de voorwaarden van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel is voldaan. 

 

4.5. Aangezien is voldaan aan de drie cumulatieve voorwaarden, dient de schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid te worden bevolen. 

 

5. 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. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de 

gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 4 

februari 2019 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met terugleiding naar de grens, 

wordt bevolen. 

 

Artikel 2 

 

De vordering wordt voor het overige verworpen. 

 

Artikel 3 

 

Dit arrest is uitvoerbaar bij voorraad.  

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op elf februari tweeduizend negentien door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 A.-M. DE WEERDT I. CORNELIS 

 


