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 nr. 217 184 van 21 februari 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat L. VANBRABANT 

Louizalaan 363/4 

1050 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 8 oktober 2018 

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 10 september 2018 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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 26 november 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

19 december 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat L. VANBRABANT verschijnt 

voor de verzoekende partij, en van attache N. ONRAET, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 10 september 2018 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden beslissing t: 

 

“Bevel om het grondgebied te verlaten 

Aan de heer/mevrouw, die verklaart te heten (1) 

Naam: K(…) 

Voornaam: W(…) 
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Geboortedatum: (…) 

Geboorteplaats: (…) 

Nationaliteit; Marokko 

 

In voorkomend geval, ALIAS: 

 

Wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de 

staten die het Schengeriacquis ten volle. toepassen(2}, 

- tenzij hij beschikt over de documenten die. vereist zijn om er zich naar toe te begeven, 

- tenzij er actueel een asielaanvraag hangende is in een van deze staten, 

 

Uiterlijk op  10/09/2018. 

 

Voorafgaandelijk: deze beslissing werd betrokkene gehoord door de politiezone van PZ Brussel West op 

10/09/2018 en werd rekening gehouden met zijn verklaringen. 

 

Hat. bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in  toepassing. van de artikel(en) van de wet 

van 15 december 1980 betreffende, dé toegang tot fret grondgebied, het verblijf, de vestiging. en dé 

verwijdering van Vreemdelingen (hierna 'de wet') en volgende feiten: 

 

Artikel 7, alinea 1, van de wet 

1° wanneer  hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2, van die wet vereiste 

documenten. 

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

het moment van. zijn arrestatie. 

 

Artikel 74/13 

Betrokkene werd gehoord op 10/09/2018 door de politie zone van Brussel West en verklaart dat hij hier 

toegekomen is in 2014 om familie op te zoeken en dat hij sindsdien onderhouden wordt door zijn tante. 

Betrokkene toont dit echter niet aan. Hij verklaart geen ziekte of beperking te hebben en tevens dat hij 

graag zou terugkeren naar Marokko om zijn moeder te helpen, maar dat hij niet terugkeert omdat hij 

geen documenten heeft Bijgevolg heeft dé gemachtigde van de Staatssecretaris in zijn 

verwijderingsbeslissing rekening gehouden met de bepalingen van artikel 74/13. Een verwijdering naar 

het land van herkomst houdt bijgevolg geen schending van artikels 3 en 8 van het EVRM in. 

 

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

Artikel 74/14 §3, 1°: er bestaat een. risico op onderduiken. 

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 wettelijke voorziene manier heeft trachten te regulariseren.  

 

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

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

15/12/1980 bepaalde termijn.“ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel werpt de verzoekende partij de schending op van de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, de artikelen 1, 7, 

74/13 en 74/14 van de Vreemdelingenwet, het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel, het 

evenredigheidsbeginsel en de artikelen 3 en 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de 

Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (hierna: het EVRM). Zij stelt verder dat er een 

juiste feitelijke grondslag ontbreekt. Zij verwijst tevens naar artikel 7 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). 

 

Het middel luidt als volgt: 
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“Artikel 1, 74/13 § 1 en artikel 74/14 § 3 van de Vreemdelingenwet bepalen wat volgt: Artikel 1 § 2 Vw: 

(…) Artikel 74/11 Vw: (…) Artikel 74/14 Vw: (...) 

De titel II QUATER van de Vreemdelingenwet verduidelijkt dat deze bepalingen enkel en alleen van 

toepassing zijn op de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op het grondgebied 

verblijven. Verzoeker dient te worden aangemerkt als een onderdaan van een derde land, te weten 

Marokko. Welnu, artikel 7 van de Richtlijn 2008/115/EG van 16 december 2008 over 

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

voor onderdanen van derde landen met betrekking tot termijn voor vrijwillig vertrek wat volgt: "1. In een 

terugkeerbesluit wordt een passende termijn voor vrijwillig vertrek van zeven tot dertig dagen 

vastgesteld, onverminderd de in de leden 2 en 4 bedoelde uitzonderingen. De lidstaten kunnen in hun 

nationale wetgeving bepalen dat deze termijn alleen op aanvraag van de betrokken onderdaan van een 

derde land wordt toegekend. In dit geval stellen de lidstaten de betrokken onderdanen van derde landen 

in kennis van de mogelijkheid tot indiening van een dergelijk verzoek. 

De in de eerste alinea bepaalde termijn laat onverlet dat de betrokken onderdanen van derde landen het 

land eerder kunnen verlaten. 

2. Zo nodig verlengen de lidstaten de termijn voor het vrijwillig vertrek met een passende periode, 

rekening houdend met de specifieke omstandigheden van het individuele geval, zoals de verblijfsduur, 

het feit dat er schoolgaande kinderen zijn, en het bestaan van andere gezinsbanden en sociale banden. 

3. Voor de duur van de termijn voor vrijwillig vertrek kunnen bepaalde verplichtingen worden opgelegd 

om het risico op onderduiken te beperken, zoals de verplichting om zich regelmatig te melden bij de 

autoriteiten, een voldoende financiële zekerheid te stellen, documenten voor te leggen of op een 

bepaalde plaats te verblijven. 

4. Indien er een risico op onderduiken bestaat, of een aanvraag voor een verblijfsvergunning als 

kennelijk ongegrond dan wel frauduleus afgewezen is, dan wel indien de betrokkene een gevaar vormt 

voor de openbare orde, de openbare veiligheid of de nationale veiligheid, kunnen de lidstaten afzien van 

het toekennen van een termijn voor vrijwillig vertrek, of een termijn toekennen die korter is dan zeven 

dagen." (eigen onderlijning) 

 

In het bestreden besluit worden twee redenen aangevoerd waarom geen termijn wordt toegestaan, te 

weten er is een risico op onderduiken omdat (i) sinds zijn aankomst verzoeker zijn verblijf op geen 

enkele manier heeft trachten te regulariseren, en (ii) verzoeker zou niet meewerken met de overheden 

omdat hij zich nooit heeft aangemeld bij de gemeente. Welnu, de Terugkeerrichtlijn definieert het risico 

op onderduiken als volgt: "het in een bepaald geval bestaan van redenen, gebaseerd op objectieve, in 

wetgeving vastgelegde criteria, om aan te nemen dat een onderdaan van een derde land jegens wie 

een terugkeerprocedure loopt, zich zal onttrekken aan het toezicht." 

 

De Belgische staat heeft haar criteria gecodificeerd in art. 1 §2 Vw en in de Memorie van Toelichting 

wordt in navolging van de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie verder verduidelijkt dat er 

steeds een individueel onderzoek moet gebeuren naar de omstandigheden eigen aan de zaak en dat 

niet automatisch mag worden besloten dat er sprake is van een risico op onderduiken van zodra een of 

meerdere criteria zijn voldaan, en dan met name: "Zo volstaan het objectief criterium of de objectieve 

criteria die in aanmerking worden genomen, op zich alleen niet om het bestaan van een dergelijk risico 

vast te stellen. Vermelde wetsbepaling verduidelijkt dat er rekening moet worden gehouden "met alle 

omstandigheden die eigen zijn aan elk geval", om zo te vermijden dat er automatisch kan worden 

geconcludeerd dat een risico op onderduiken bestaat omdat één of meerdere feiten die op de lijst 

vermeld worden, aanwezig zijn. Deze omstandigheden kunnen met name verbonden zijn met het 

gezinsleven van de betrokkene, zijn gezondheidstoestand, zijn leeftijd, zijn persoonlijkheid of zijn 

gedrag. Om te bepalen of er al dan niet een risico op onderduiken bestaat zal de bevoegde overheid 

elke individuele situatie in haar totaliteit moeten onderzoeken. (Parl.St. Kamer, 2016/2017, doe nr. 54-

2548/001, p. 18). Dit onderzoek is hier niet gebeurd. 

 

Verzoeker is gehoord geweest en verklaard dat hij sinds zijn aankomst in 2011 in België wordt 

onderhouden door zijn tante en oom langs moeders kant met beiden de Belgische nationaliteit. Ook 

verklaarde hij dat hij een appartement huurde met opgave van het adres. Verder liet hij ook weten dat hij 

aan het bellen was met zijn zieke moeder op het moment van interceptie door de politiediensten op de 

fiets. Verzoeker wenst nog in het verzoekschrift aanvullend op te merken dat hij een zus heeft die wettig 

verblijft in Frankrijk en in Marokko slechts zijn ouders nog verblijven met een zus die hun verzorgt. 

Verzoeker heeft met andere woorden nauwe banden opgebouwd in België met zijn tante over een 

periode van zeven jaar. Verwerende partij kan deze verklaringen niet ontkennen door te overwegen dat 

verzoeker dit niet aantoont terwijl zij wel aanneemt - zonder enig bewijs- dat verzoeker graag zou 

terugkeren naar Marokko om voor zijn ouders te helpen. Uiteraard zou hij graag terugkeren maar niet 
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permanent. Het zwaartepunt van de familiebanden van verzoeker ligt met andere woorden niet langer in 

Marokko maar in Europa. 

 

Verwerende partij geeft zodoende geen objectieve invulling van de verklaringen van verzoeker in het 

licht van de beoordeling van banden die verzoeker heeft met België en haar onderdanen. Uit de 

bestreden beslissing blijkt evenmin dat er zou zijn nagegaan welke dwingende en ernstige 

maatschappelijke behoefte een inmenging in het privé- en gezinsleven van verzoeker en dienst tante -

een Belgische onderdaan- eventueel zou kunnen rechtvaardigen, omdat geen enkel 

proportionaliteitsonderzoek werd uitgevoerd. Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten 

van de Mens volgt echter dat bij de belangenafweging in het kader van het door artikel 8 van het EVRM 

beschermde recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven een "fair balance" moet worden 

gevonden tussen het belang van de vreemdeling en diens familie enerzijds en het algemeen belang van 

de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare 

orde anderzijds. Daarbij moeten alle voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten en 

omstandigheden kenbaar worden betrokken. Een de overwegingen waarbij de verwerende partij 

opbouwende familiale banden afdoet als niet aangetoond en de banden met het land van herkomst wel 

aanneemt terwijl deze ook berusten op de loutere verklaringen van verzoekster houdt een negatie in van 

het begrip belangenafweging. Het voeren van een belangenafweging betekent namelijk dat in beginsel 

alle relevante belangen die door het te nemen besluit kunnen worden geraakt, moeten worden gewogen 

en tegen elkaar gezet. Over de vaste woonst wordt verder in de bestreden beslissing met geen woord 

gerept hetgeen voor de beoordeling van het risico op onderduiken een essentieel element uitmaakt. 

Enkel en alleen om deze reden is de bestreden beslissing onzorgvuldig genomen. Voorgaande 

motieven kunnen evenmin de beslissing dragen om geen termijn van vertrek te verlenen omdat er geen 

rekening wordt gehouden met het gegeven dat verzoeker -en hij herhaalt- over een vaste woonplaats 

beschikt en geen rekening wordt gehouden met de nauwe familiale banden die verzoeker heeft in België 

gedurende 7 jaren verblijf. Het eerste en enigste middel is in al zijn onderdelen gegrond.” 

 

2.2. De verzoekende partij kan niet dienstig verwijzen naar artikel 3 van het EVRM nu zij zich hier niet 

verder over uitspreekt of dit concreet maakt in haar verzoekschrift. 

 

De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat op een “afdoende” wijze. Het afdoende 

karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk 

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

aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. De belangrijkste bestaansreden van 

de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de voormelde wet van 29 juli 1991, bestaat erin dat 

de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen op grond 

waarvan ze werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden nagegaan of de overheid is 

uitgegaan van gegevens die in rechte en in feite juist zijn, of zij die gegevens correct heeft beoordeeld, 

en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar beslissing is kunnen komen, opdat de betrokkene met 

kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te 

bestrijden (RvS 18 januari 2010, nr. 199.583, Staelens). 

 

Bij lezing van het inleidend verzoekschrift blijkt dat de verzoekende partij niet enkel inhoudelijke kritiek 

levert, maar dat zij er ook in slaagt de motieven vervat in de bestreden beslissing weer te geven en 

daarbij blijk geeft kennis te hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing. De bestreden 

beslissing is afdoende met redenen omkleed, aangezien daarin zowel haar juridische grondslag als haar 

feitelijke grondslag zijn vermeld. Een schending van de formele motiveringsplicht is niet aangetoond. 

 

Er is sprake van een schending van het redelijkheidsbeginsel, wanneer een beslissing steunt op feitelijk 

juiste en rechtens relevante motieven, maar er een kennelijke wanverhouding bestaat tussen die 

motieven en de inhoud van de beslissing. De Raad mag zich bij het beoordelen van de redelijkheid van 

de genomen beslissing niet in de plaats stellen van die van de bevoegde overheid. Hij beschikt te dezen 

slechts over een marginale toetsingsbevoegdheid. Dit betekent dat hij alleen die beslissing strijdig met 

het redelijkheidsbeginsel kan bevinden die dermate buiten verhouding staat tot de feiten dat geen 

enkele redelijk oordelende overheid die beslissing zou nemen (RvS 17 juni 2013, nr. 223.931, VAN 

LAETHEM). 

 

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 
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respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde bij het nemen van een 

beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Van een schending van het evenredigheidsbeginsel kan slechts sprake zijn wanneer een beslissing 

berust op feitelijk juiste en op zich rechtens relevante motieven, maar er een kennelijke wanverhouding 

bestaat tussen die motieven en de inhoud van de beslissing (RvS 29 januari 2015, nr. 230.023). 

 

Artikel 8 van het EVRM omvat het recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven en luidt als 

volgt: 

 

“1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling.  

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit 

recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang 

van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming 

van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de 

goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

 

“Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

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

onderdaan van een derde land.”  

 

2.3. De verzoekende partij verwijst naar de Terugkeerrichtlijn om te stellen dat er bij elk geval een 

individueel onderzoek dient te worden gevoerd naar de omstandigheden eigen aan de zaak, wat in dit 

geval niet zou zijn gebeurd. De verzoekende partij bevestigt dat zij is gehoord en dat zij sinds haar 

aankomst in 2011 door haar tante en oom langs moederskant wordt onderhouden, dat zij een 

appartement huurt en dat zij met haar zieke moeder aan het bellen was. Aanvullend merkt de 

verzoekende partij nog op dat zij een zus heeft die wettig in Frankrijk verblijft en dat slechts haar ouders 

in Marokko verblijven. 

 

Betreffende het gehoord zijn van de verzoekende partij stelt de bestreden beslissing het volgende: 

“Betrokkene werd gehoord op 10/09/2018 door de politie zone van Brussel West en verklaart dat hij hier 

toegekomen is in 2014 om familie op te zoeken en dat hij sindsdien onderhouden wordt door zijn tante. 

Betrokkene toont dit echter niet aan. Hij verklaart geen ziekte of beperking te hebben en tevens dat hij 

graag zou terugkeren naar Marokko om zijn moeder te helpen, maar dat hij niet terugkeert omdat hij 

geen documenten heeft. Bijgevolg heeft dé gemachtigde van de Staatssecretaris in zijn 

verwijderingsbeslissing rekening gehouden met de bepalingen van artikel 74/13. Een verwijdering naar 

hét land van herkomst houdt bijgevolg geen schending van artikels 3 en 8 van het EVRM in.” 

 

De verzoekende partij stelt dat zij gedurende zeven jaar nauwe banden heeft onderhouden met haar 

tante en dat de verwerende partij deze verklaringen niet kan ontkennen, terwijl zij wel aanneemt dat zij 

graag terug zou keren naar Marokko om haar ouders te helpen. Zij stelt dat zij natuurlijk graag zou 

helpen maar niet permanent, omdat het zwaartepunt van familiebanden in Europa ligt. 

 

Het standpunt van de verzoekende partij betreft dus het voorgehouden gezinsleven tussen haar en haar 

tante en haar nonkel.  

 

Wanneer een risico van schending van het respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven wordt 

aangevoerd, kijkt de Raad in de eerste plaats na of er een privé- en/of familie- en gezinsleven bestaat in 

de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of hierop een inbreuk werd gepleegd door de bestreden 

beslissing. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een privé- en/of familie- en gezinsleven 

dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen (zie EHRM 13 

februari 2001, nr. 47160/99, Ezzoudhi v. Frankrijk, § 25; EHRM 31 oktober 2002, nr. 37295/97, Yildiz v. 

Oostenrijk, § 34; EHRM 15 juli 2003, nr. 52206/99, Mokrani v. Frankrijk, § 21). 

 

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie- en gezinsleven' noch het begrip privéleven. Beide 

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

geïnterpreteerd. 
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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 (zie EHRM 12 juli 2001, nr. 25702/94, K. en T. v. 

Finland, § 150). 

 

Het begrip 'privéleven' wordt evenmin gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. Het EHRM benadrukt dat 

het begrip privéleven een brede term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk is om er een exhaustieve 

definitie van te geven (EHRM 16 december 1992,nr. 13710/88, Niemietz v. Duitsland, § 29). 

 

De beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven of van een privéleven of van 

beiden, is een feitenkwestie. 

 

Wat betreft een voorgehouden gezinsleven met verzoekers oom en tante, dient opgemerkt te worden 

dat verzoeker geen beschermingswaardig gezinsleven aantoont met zijn oom en tante. Er moet sprake 

zijn van hechte persoonlijke banden tussen de gezinsleden. Opdat in het bijzonder een relatie tussen 

neef en oom/tante onder de bescherming van artikel 8 EVRM kan vallen, zijn er bovendien bijkomende 

elementen van afhankelijkheid vereist die anders zijn dan de gewone affectieve en emotionele banden 

(zie mutatis mutandis EHRM 15 oktober 2003, nr. 52206/99, Mokrani v. Frankrijk, par. 33: EHRM 13 

februari 2001, nr. 47160/99, Ezzouhdi v. Frankrijk, par. 34). 

 

Derhalve dient, om te beoordelen of er in casu sprake is van een gezinsleven, nagegaan te worden of 

de banden tussen de verzoeker en zijn oom en tante hecht zijn en dat er een dermate graad van 

afhankelijkheid is tussen beiden dat de bescherming van artikel 8 van het EVRM zich opdringt. 

 

Wanneer een verzoekende partij een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, is het in de 

eerste plaats haar taak om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende 

precieze wijze het bestaan van het door haar ingeroepen privéleven en gezinsleven aan te tonen, 

alsook de wijze waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden. De Raad stelt vast dat verzoeker 

geen enkel element aanbrengt waaruit een beschermingswaardig gezinsleven kan worden afgeleid, hij 

beperkt zich tot een loutere bewering. Ook het administratief dossier bevat geen enkele aanwijzing in 

die zin. Een gezinsleven met oom en tante wordt dus niet aannemelijk gemaakt. Bovendien gaat het hier 

om een eerste toelating, en betreft de bestreden beslissing geen weigering van voortgezet verblijf. In 

casu dient geen toetsing van artikel 8 tweede lid EVRM te gebeuren. Verzoeker toont verder geen 

hinderpalen aan om zijn privé-/gezinsleven in Marokko verder te zetten. Integendeel: verzoeker verklaart 

zelf terug te willen naar Marokko gezien zijn moeder ziek is. Zijn ouders en zijn zus wonen nog in 

Marokko, er kan niet ingezien worden waarom verzoekers band met zijn tante belangrijker zou zijn dan 

de band met zijn ouders, des te meer gezien zijn moeder nu ziek is. Het is daarom ook opmerkelijk dat 

verzoekende partij betoogt dat in Marokko ‘slechts’ zijn ouders verblijven met zijn zus. Wat betreft het 

feit dat verzoeker 7 jaar in België heeft gewoond, dient ten eerste opgemerkt te worden dat dit in illegaal 

verblijf was. Verzoeker heeft nooit enige aanvraag tot regularisatie ingediend. Ten tweede is het niet 

duidelijk wanneer verzoeker naar België is gekomen; in het verzoekschrift stelt de advocaat van 

verzoekende partij dat zij in september 2011 is binnengekomen, hoewel verzoeker aan de politie 

verklaarde dat hij sinds 2014 in België was. Bovendien wordt er in het verzoekschrift verwezen naar 

bijlage 2 om aan te tonen dat verzoeker over een geldig reisvisum bij binnenkomst in het Rijk beschikte, 

maar bijlage 2 van het verzoekschrift bevat slechts een identiteitskaart van K. Fatima. Daarnaast kan 

opgemerkt worden dat verzoeker veel langer in Marokko heeft gewoond, namelijk minstens 25 jaar - en 

dus minstens 18 jaar langer dan zijn illegaal verblijf in België. 

 

Een schending van artikel 8 EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

Waar verzoeker aanhaalt dat er geen individueel onderzoek is gevoerd naar de omstandigheden eigen 

aan de zaak, kan na simpele lezing van de bestreden beslissing vastgesteld worden dat deze stelling 

niet ernstig genomen kan worden. Zo vermeldt de beslissing de duur van zijn verblijf in het rijk, zijn 

familiebanden en zijn gezondheidstoestand. 

 

De verzoekende partij stelt verder nog dat er met geen woord wordt gerept over haar vaste woonst in de 

bestreden beslissing hoewel er wordt gesteld dat er een risico bestaat op onderduiken. De Raad kan 

enkel vaststellen dat de bestreden beslissing duidelijk vermeldt dat de verzoekende partij sinds haar 

aankomst in België nooit heeft geprobeerd haar verblijf te regulariseren en zij zich nooit heeft 

aangemeld bij de gemeente en dat verzoeker deze motieven niet betwist. 
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Ten slotte stelt de verzoekende partij nog dat er geen afdoende motieven in de bestreden beslissing zijn 

om geen termijn van vertrek te verlenen. 

 

De Raad verwijst echter naar wat hierboven werd gezegd nu de bestreden beslissing duidelijk verwijst 

naar artikel 74/14, §3, 1° van de Vreemdelingenwet waarom er geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt 

gegeven. Bovendien dient te worden vastgesteld dat niet blijkt welk actueel belang de verzoekende 

partij heeft bij het aanvoeren van de schending van artikel 74/14 van de Vreemdelingenwet. Het belang 

dient immers niet alleen te bestaan op het ogenblik van het indienen van het verzoekschrift, doch het 

dient ook nog te bestaan op het ogenblik van de uitspraak. De verzoekende partij kan conform artikel 

74/14, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet hoogstens een termijn van dertig dagen verkrijgen om 

vrijwillig uitvoering te geven aan het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten. De Raad kan 

slechts vaststellen dat de kritiek van de verzoekende partij er hoogstens toe kan leiden dat een 

vrijwillige vertrektermijn van dertig dagen diende te worden gegeven, termijn die thans reeds geruime 

tijd is overschreden. Er blijkt niet dat de verzoekende partij gedurende deze termijn op gedwongen wijze 

van het grondgebied werd verwijderd. Derhalve kan niet worden vastgesteld dat de verzoekende partij 

thans nog enig belang heeft bij haar grief.  

 

Het enig middel kan niet worden aangenomen. 

 

3. 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.  

 

 

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 eenentwintig februari tweeduizend 

negentien door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC 

 


