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 nr. 217 249 van 21 februari 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat L. DIAGRE 

Kolenmarktstraat 83 

1000 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 Oekraïense nationaliteit te zijn, op 18 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 20 augustus 2018 houdende een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 25 oktober 2018 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 3 december 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

10 januari 2019. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. DIAGRE, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat I. FLORIO, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1 Op 28 februari 2014 dient de verzoekende partij een eerste asielaanvraag in België in. Op 26 juni 

2014 weigert de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-

generaal) en op 5 november 2014, bij arrest nr. 132 817, weigert de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) aan de verzoekende partij de vluchtelingenstatus en de 

subsidiaire beschermingsstatus. 
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1.2 Op 16 maart 2015 dient de verzoekende partij een tweede asielaanvraag in. Op 20 mei 2015 weigert 

de commissaris-generaal de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus. Op 21 oktober 

2015, bij arrest nr. 154 866, vernietigt de Raad deze beslissing. Op 14 juli 2016 neemt de commissaris-

generaal een nieuwe beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en van de subsidiaire 

beschermingsstatus. Op 5 september 2018, bij arrest nr. 208 809, weigert ook de Raad de 

vluchtelingenstatus en van de subsidiaire beschermingsstatus. 

 

1.3 Op 19 december 2016 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf op 

grond van de artikelen 58 en 9, tweede 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), in subsidiaire orde op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Op 8 

augustus 2017 wordt de verzoekende partij gemachtigd tot verblijf als student in de zin van artikel 58 

van de vreemdelingenwet. Zij wordt in het bezit gesteld van een bewijs van inschrijving in het 

vreemdelingenregister (A-kaart), geldig tot 31 oktober 2017. 

 

1.4 Op 2 augustus 2018 vraagt de verzoekende partij de verlenging van haar A-kaart. 

 

1.5 Op 20 augustus 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging (hierna: de gemachtigde) een beslissing houdende een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 33bis). Dit is de bestreden beslissing, die op 19 september 2018 aan de 

verzoekende partij ter kennis werd gebracht en die luidt als volgt: 

 

“(...) Gelet op artikel 61 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gewijzigd door de wet van 15 juli 1996; 

 

Overwegende dat de genaamde C(...), A(...) Y(...) 

geboren te (...), op (in) (...), 

van Oekraïne nationaliteit, 

verblijvende te (...) 

gemachtigd was om te verblijven in België om er te studeren; 

 

REDEN VAN BESLISSING : 

 

Artikel 61, §2,1°: De Minister of zijn gemachtigde kan de vreemdeling die gemachtigd werd om in België 

te verblijven ten einde er te studeren, het bevel geven om het grondgebied te verlaten: 

 

1° wanneer hij na afloop van zijn studies zijn verblijf verlengt en niet meer in het bezit is van een 

regelmatig verblijfsdocument  

 

Overwegende dat de verblijfskaart van betrokkene is vervallen sinds 31.10.2017; 

 

Dat hij zich pas op 03.08.2018 bij de gemeente heeft aangeboden om een verlenging te vragen van zijn 

verblijfsvergunning; dat hij daarbij enkel een conditional letter of acceptance voorlegt voor het 

academiejaar 2018- 19, dat niet kan beschouwd worden als een definitief inschrijvingsattest zoals 

voorzien in artikel 58 en 59 van de wet van 15/12/1980;  

 

Dat dit onvoldoende is om te kunnen beschouwd worden als een student in de zin van artikel 58 van de 

Vreemdelingenwet;  

 

Bij deze beslissing werd rekening gehouden met eventuele elementen in overeenstemming met art 

74/13 van de wet van 15/12/1980. Zo is de duur van het verblijf niet van die aard om de banden met het 

thuisland te verliezen. Uit het administratief dossier blijkt evenmin dat zijn gezondheidstoestand, gezins-

en familieleven een mogelijke belemmering kunnen vormen of een dermate ernstig belang kunnen 

vertegenwoordigen voor betrokkene dat hij zich in de onmogelijkheid zou bevinden om gevolg te geven 

aan deze beslissing  

 

In uitvoering van artikel 103/3 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gewijzigd bij het 

koninklijk besluit van 11 december 1996, wordt aan de betrokkene het bevel gegeven om het 

grondgebied te verlaten binnen 30 dagen. (...)” 
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2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 In een enig middel voert de verzoekende partij onder meer de schending aan van het hoorrecht als 

algemeen beginsel van Unierecht, gelezen in combinatie met 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), en van artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de 

Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en 

goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM). 

 

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

 

“1. Principes et dispositions légales 

(…) 

Le principe général du droit de l'Union Européenne, du droit d'être entendu trouve son fondement dans 

le principe général du respect des droits de la défense et s'applique lorsqu'un Etat adopte une mesure 

d'éloignement, selon la jurisprudence récente de la CJUE. 

 

Le droit d'être entendu dans le cadre de la Directive 2008/115/UE s'entend de manière restreinte et doit 

permettre à l'administration d'instruire le dossier et de motiver correctement sa décision.  

 

La Cour restreint le droit d'être entendu à deux situations: lorsque le ressortissant ne pouvait 

raisonnablement se douter des éléments qui lui seraient opposé et lorsqu'il ne serait en mesure d'y 

répondre qu'après avoir effectué certaines vérifications ou démarches. 

 

L'adoption d'un ordre de quitter le territoire est une mise en œuvre de la Directive 2008/115/UE, le 

principe général du droit de l'Union trouve donc à s'appliquer à l'espèce.  

 

L'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme stipule que : (…) 

 

L'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme est une norme de droit supérieure, qui 

consacre un droit fondamental, dont les particuliers peuvent directement se prévaloir devant les 

autorités administratives et juridictionnelles en Belgique.  

 

Lorsqu'un risque de violation du droit au respect de la vie privée ou familiale est invoqué, le tribunal 

examine d'abord s'il existe une vie privée ou familiale au sens de la Convention, avant d'examiner s'il y 

est porté atteinte par l'acte attaqué.  

 

Quant à l'appréciation de l'existence ou non d'une vie privée et familiale, le tribunal doit tenir compte des 

éléments portés à la connaissance de l'État jusqu'à l'expulsion effective de l'intéressé.  

 

En l'absence d'une définition légale de la vie familiale, la Cour énonce, dans sa jurisprudence, que ce 

sont les liens familiaux de facto qui seront examinés à la lumière de l'article 8 de la Convention 

Européenne des Droits de l'Homme.  

 

La Cour Européenne des Droits de l'Homme est souple quant à l'évaluation des liens familiaux de facto 

et requérir une charge de la preuve trop lourde serait contraire à la protection offerte par la Cour 

Européenne des Droits de l'Homme et rendrait la protection de l'article 8 de la Convention illusoire.  

 

Quant à l'atteinte à la vie privée ou familiale, la Cour distingue deux situations : soit l'intéressé bénéficie 

d'un droit de séjour, soit il s'agit d'une première admission ou d'un séjour illégal.  

 

Dans la première hypothèse, il convient de vérifier si l'ingérence est conforme à l'article 8 de la 

Convention en procédant à un examen sur base du deuxième paragraphe de cet article 8.  

 

Dans la seconde hypothèse, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu de procéder à un examen sur la base 

du deuxième paragraphe de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Dans ce 

cas, la Cour considère néanmoins qu'il convient d'examiner si l'Etat est tenu à une obligation positive 

pour permettre de maintenir et de développer la vie privée ou familiale.  
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Cet examen s'effectue par une mise en balance des intérêts en présence.  

 

S'il ressort de cette mise en balance des intérêts que l'Etat est tenu par une telle obligation positive, il y 

a violation de l'article 8 de la Convention.  

 

Il faut tenir compte, d'une part, du fait que les exigences de l'article 8 de la Convention, tout comme 

celles des autres dispositions de la Convention, sont de l'ordre de la garantie et non du simple bon 

vouloir ou de l'arrangement pratique et, d'autre part, du fait que cet article prévaut sur les dispositions de 

la loi du 15 décembre 1980. 

 

Il revient à l'autorité administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à un examen aussi 

rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou devrait avoir 

connaissance. 

 

2. Application en l'espèce 

(…) 

c) Troisième considérant - droit à être entendu et principes de bonne administration (dont notamment 

principe de gestion consciencieuse, d'information et de précaution) 

En l'espèce, l'ordre de quitter le territoire notifié au requérant le 19 septembre 2018, est une décision 

prise en vertu de l'article 61, § 2,1° de la loi du 15 décembre 1980.  

 

La décision attaquée constitue une mesure attentatoire à ses droits qui influe de manière négative sur 

les intérêts du requérant.  

 

Le droit à être entendu trouve donc à s'appliquer en l'espèce.  

 

Force est de constater que, bien que la partie adverse mentionne dans la motivation de la décision 

attaquée que le requérant ne se serait présenté qu'en date du 3 août 2018 auprès de la commune en 

vue de demander la prolongation de son titre de séjour, et qu'il n'aurait déposé à l'appui de son dossier 

qu'une 'conditional letter of acceptance' pour l'année académique 2018-2019 et que cela ne peut donc 

être considéré comme étant une attestation d'inscription définitive, conformément aux articles 58 et 59 

de la loi du 15 décembre 1980.  

 

En outre, la partie adverse rejette les éléments avancés par le requérant - à savoir le fait qu'il disposait 

d'une inscription valide à la VUB lors de la prise de la décision attaquée - sur base du fait qu'en date du 

3 août 2018 il ne disposait que d'une 'conditional letter of acceptance'.  

 

Or, le requérant avait des éléments forts et pertinents à faire valoir qui auraient pu mener à l'absence 

d'adoption de la décision litigieuse ou à une motivation différente. Il en a fait valoir certains lors de ses 

rendez-vous auprès de la commune ainsi que par courriel du 20 août 2018 (renvoi sur ce point supra, 

1er considérant). 

 

Premièrement, la prise de la décision attaquée, en ne laissant pas au requérant l'opportunité d'informer 

la partie défenderesse d'éléments au regard de ses droits de la défense, son droit à la vie privée, a 

porté atteinte à son droit à être entendu et au principe de précaution. 

 

Votre conseil a déjà jugé à cet égard que : 

 

« De verwerende partij stelt ter terechtzitting dat het hoorrecht niet geschonden is, daar de verzoekende 

partij werd gehoord. Dit gebeurde weliswaar de dag erna, maar als er daarbij bepaalde elementen naar 

voren worden gebracht, wordt overgegaan tot herevaluatie van de beslissing. In de eerste plaats dient te 

worden vastgesteld dat uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij slechts op 22 

februari 2016 en zodoende vier dagen na het nemen van de bestreden beslissing, door middel van een 

vragenlijst werd gehoord. Vervolgens dient erop gewezen te worden dat de Raad niet inziet - en de 

verwerende partij toont dit ook niet aan - in welke mate het achteraf horen van de persoon ten aanzien 

van wie reeds een beslissing werd genomen, in overeenstemming zou zijn met het hoorrecht Gezien het 

hoorrecht precies zijn relevantie heeft in het kader van het besluitvormingsproces, lijkt het hoorrecht; 

door de betrokkene slechts naderhand te horen, volledig te worden uitgehold. Dat er desgevallend na 

het horen zou worden overgegaan tot een herevaluatie, kan hieraan geen afbreuk doen. » 

 

Le requérant aurait dû être entendu par la partie adverse avant la prise de la décision attaquée. 
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En tout état de cause, la partie adverse n'indique pas pourquoi elle n'a pas tenu compte de tous les 

éléments qui auraient été repris par le requérant lors des différents rendez-vous à la commune (Pièce 6) 

et dans le courriel que le requérant a transmis en date du 20 août 2018 (Pièce 14). 

 

Deuxièmement, dans le cadre des principes de bonne administration, la partie adverse devait s'informer 

suffisamment pour prendre une décision en connaissance de cause. Elle devait pour se faire disposer 

des données juridiques et factuelles nécessaires et s'attacher, lors de la prise de la décision, aux faits 

véritables, et tous les éléments pertinents du dossier du requérant.  

 

En l'espèce, le fait pour la partie adverse d'avoir adopté la décision attaquée était prématurée au vu des 

circonstances particulières et concrètes du dossier du requérant, dont notamment :  

 

- Au vu du fait qu'une demande de protection internationale était pendante ; 

- Au vu du fait que le requérant avait toute une série de rendez-vous programmés ; 

- Au vu du fait que le requérant était en train de rassembler les documents attestant de sa qualité 

d'étudiant au sens des articles 58 et 59 de la loi du 15 décembre 1980, 

 

En conséquence, en l'espèce, également, il y a violation du principe audi alteram partem, du principe du 

droit de l'Union européenne à être entendu, lu en combinaison avec les articles 61, §2,1°, et 74/13 de la 

loi du 15 décembre 1980 ainsi que le principe général des droits de la défense et l'article 8 de la 

Convention européenne des Droits de l'Homme et les principes de bonne administration (dont les 

principes de gestion consciencieuse et d'information).  

 

Partant, il y a lieu d'ordonner la suspension et l'annulation de la décision attaquée.  

 

d) Quatrième considérant - article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 et article 8 de la CEDH  

Premièrement, il peut être constaté que le requérant a, depuis son arrivée en Belgique en 2014, 

construit des relations personnelles et sociales avec de nombreux ressortissants belges, notamment via 

ses études, son parcours de vie et son parcours professionnel.  

 

Il convient de rappeler que l'article 8 de la Convention protège également les «relations personnelles, 

sociales et économiques qui sont constitutives de la vie privée de tout être humain ».  

 

Aussi, la Cour européenne des Droits de l'Homme a jugé que :  

 

« Dès lors que l'article 8 protège également le droit de nouer et entretenir des liens avec ses semblables 

et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu; il faut 

accepter que la totalité des liens sociaux entre les immigrés installés et la communauté dans laquelle ils 

vivent font partie intégrante de la notion de 'vie privée' au sens de l'article 8. »  

 

Il y a lieu également de tenir compte des aspects de l'identité sociale du requérant.  

 

En conséquence, il y a lieu de conclure que le requérant a une vie privée en Belgique et qu'il entre donc 

dans le champ d'application de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.  

 

Deuxièmement, la décision attaquée constitue sans aucun doute une ingérence dans la vie privée du 

requérant.  

 

Troisièmement, le requérant soutient que la partie adverse n'a pas effectué de mise en balance de tous 

les intérêts en présence, au regard de sa situation actuelle.  

 

Il ne ressort en effet nullement de la motivation de la décision attaquée que la partie adverse, qui 

n'invoque que la durée du séjour du requérant sur le territoire belge, aurait procédé à une analyse 

concrète de l'ensemble des éléments du dossier du requérant.  

 

La décision attaquée ne reprend pas les éléments pertinents suivants dans sa mise en balance des 

intérêts en présence :  

 

- Présence du requérant depuis février 2014 en Belgique ; 
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- Demande de protection internationale pendante auprès des autorités belges au moment de la prise 

de la décision attaquée ; 

- Année d'étude à la VUB durant l'année académique 2016-2017 ; 

- Travail du requérant en tant que conducteur de taxi ; 

- Inscription du requérant à la VUB pour l'année académique 2018-2019 ; 

- Octroi d'une bourse par la VUB pour l'année académique 2018-2019 ; 

- Délivrance d'une nouvelle carte de travail pour étrangers en date du 20 septembre 2018 (Pièce 16) 

 

À tout le moins, la partie adverse n'indique pas les raisons pour lesquelles elle estime ne pas devoir 

tenir compte de ces éléments. 

 

La partie adverse a dès lors violé l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ainsi 

que l'article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, lu en combinaison avec le principe de précaution. 

 

Partant, il y a lieu d'ordonner la suspension et l'annulation de la décision attaquée. (…)” 

 

2.2 De verzoekende partij beroept zich op het hoorrecht als algemeen beginsel van Unierecht in het 

kader van de Terugkeerrichtlijn, gelezen in combinatie met artikel 8 van het EVRM. 

 

Vooreerst wijst de Raad erop dat uit de bewoordingen van artikel 41 van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie (hierna: het Handvest) duidelijk volgt dat deze bepaling niet is 

gericht tot de lidstaten, maar uitsluitend tot de instellingen, organen en instanties van de Unie (Hof van 

Justitie (hierna ook: HvJ of Hof) 17 juli 2014, C-141/12, Y.S., pt. 67). De verzoekende partij zou zich dan 

ook niet dienstig rechtstreeks op artikel 41 van het Handvest kunnen beroepen. Het hoorrecht maakt 

echter wel integraal deel uit van de eerbiediging van de rechten van verdediging, dat een algemeen 

beginsel van Unierecht is (HvJ 5 november 2014, C-166/13, Mukarubega, pt. 45; HvJ 22 november 

2012, C-277/11, M.M., pt. 81). De verzoekende partij beroept zich uitdrukkelijk op dit beginsel. 

 

Het recht om te worden gehoord waarborgt dat eenieder in staat wordt gesteld naar behoren en 

daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar te maken in het kader van een administratieve procedure en 

voordat een besluit wordt genomen dat zijn belangen op nadelige wijze kan beïnvloeden (HvJ 22 

november 2012, C-277/11, M.M., pt. 87 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 

 

Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie heeft de regel dat aan de adressaat van een 

bezwarend besluit de gelegenheid moet worden gegeven om zijn opmerkingen kenbaar te maken 

voordat dit besluit wordt genomen, tot doel de bevoegde autoriteit in staat te stellen naar behoren 

rekening te houden met alle relevante elementen. Die regel beoogt met name, ter verzekering van de 

effectieve bescherming van de betrokken persoon, deze laatste in staat te stellen om een vergissing te 

corrigeren of individuele omstandigheden aan te voeren die ervoor pleiten dat het besluit wordt 

genomen, niet wordt genomen of dat in een bepaalde zin wordt besloten (HvJ 18 december 2008, C-

349/07, Sopropé, pt. 49). 

 

Het recht om te worden gehoord impliceert tevens dat de overheid met de nodige aandacht kennis 

neemt van de opmerkingen van de betrokkene door alle relevante gegevens van het geval zorgvuldig en 

onpartijdig te onderzoeken en het besluit toereikend te motiveren (HvJ 18 december 2008, C-349/07, 

Sopropé, pt. 50). De verplichting om een besluit op voldoende specifieke en concrete wijze te motiveren 

zodat betrokkene in staat is te begrijpen waarom zijn verzoek is geweigerd, vormt dus het uitvloeisel van 

het beginsel van eerbiediging van de rechten van de verdediging (HvJ 22 november 2012, C-277/11, 

M.M., pt. 88). 

 

Volgens de rechtspraak van het Hof moet het recht om te worden gehoord, worden geëerbiedigd, ook al 

voorziet de toepasselijke wetgeving niet uitdrukkelijk in een dergelijke formaliteit (HvJ 10 september 

2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., pt. 32; HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., pt.  86;  HvJ 18 

december 2008, C-349/07, Sopropé, pt. 38). 

 

De verplichting tot eerbiediging van de rechten van de verdediging van de adressaten van besluiten die 

hun belangen aanmerkelijk raken, rust op de administratieve overheden van de lidstaten wanneer zij 

maatregelen of beslissingen nemen die binnen de werkingssfeer van het Unierecht vallen (HvJ 10 

september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., pt. 35). 
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Het hoorrecht kent een algemene toepassing. Het Hof heeft steeds gewezen op het belang van het 

recht om te worden gehoord en op de zeer ruime strekking ervan in de rechtsorde van de Unie. Vaste 

rechtspraak van het Hof stelt dan ook dat dit hoorrecht van toepassing is in iedere procedure die tot een 

bezwarend besluit kan leiden, d.i. een besluit dat de belangen van de betrokken persoon ongunstig kan 

beïnvloeden (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., pt. 85 en de daar aangehaalde rechtspraak). 

 

In casu wordt aan de verzoekende partij een bevel om het grondgebied te verlaten gegeven, in 

toepassing van artikel 61, § 2, 1° van de vreemdelingenwet. Het wordt door de verwerende partij niet 

betwist dat een bevel om het grondgebied te verlaten een ‘beslissing tot verwijdering’ in de zin van 

artikel 1, § 1, 6° van de vreemdelingenwet uitmaakt, zijnde “de beslissing die de illegaliteit van het 

verblijf van een vreemdeling vaststelt en een terugkeerverplichting oplegt”. Deze laatste bepaling vormt 

een omzetting van artikel 3 van de Terugkeerrichtlijn (Pb.L. 24 december 2008, afl. 348, 98 e.v.) 

(Parl.St. Kamer, 2011-2012, nr. 53-1825/001, 6-7, 33-34). Het kan dan ook niet betwist worden dat de 

bestreden beslissing binnen de werkingssfeer van het Unierecht valt. Het kan tevens niet betwist 

worden dat een bevel om het grondgebied te verlaten als een bezwarend besluit moet worden 

aangemerkt dat de belangen van de betrokken vreemdeling ongunstig kan beïnvloeden.  

 

Het hoorrecht, als algemeen beginsel van Unierecht, is in casu derhalve van toepassing. 

 

Er moet echter worden benadrukt dat luidens vaste rechtspraak van het Hof, een schending van de 

rechten van de verdediging, in het bijzonder het hoorrecht, 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 (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, 

M.G. e.a., pt. 38 met verwijzing naar de arresten van 14 februari 1990, C-301/87, Frankrijk/Commissie, 

pt. 31, van 5 oktober 2000, C-288/96, Duitsland/Commissie, pt. 101, van 1 oktober 2009, C-141/08 P, 

Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware, pt. 94 en van 6 september 2012, C-96/11 P, Storck, 

pt. 80).  

 

Hieruit volgt dat niet elke onregelmatigheid bij de uitoefening van het hoorrecht tijdens een 

administratieve procedure – in dit geval de besluitvorming inzake het afleveren van een bevel om het 

grondgebied te verlaten – een schending van het hoorrecht oplevert. Voorts is niet elk verzuim om het 

hoorrecht te eerbiedigen zodanig dat dit stelselmatig tot de onrechtmatigheid van het genomen besluit 

leidt (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., pt. 39).  

 

Om een dergelijke onrechtmatigheid te constateren, moet de Raad in casu aan de hand van de 

specifieke feitelijke en juridische omstandigheden van het geval nagaan of er sprake is van een 

onregelmatigheid die het hoorrecht op zodanige wijze aantast dat de besluitvorming in kwestie een 

andere afloop had kunnen hebben, met name omdat de verzoekende partij in casu specifieke 

omstandigheden had kunnen aanvoeren die na een individueel onderzoek het afleveren van een bevel 

om het grondgebied te verlaten hadden kunnen beïnvloeden (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, 

M.G. e.a., pt. 40). 

 

De verzoekende partij voert aan dat de bestreden beslissing, door haar niet de mogelijkheid te geven 

om de gemachtigde in te lichten over elementen met betrekking tot haar privéleven, het hoorrecht heeft 

geschonden. Zij wijst erop dat de gemachtigde zich voldoende had moeten informeren om met kennis 

van zaken een beslissing te nemen. Zij stelt dat zij, sinds haar aankomst in België in 2014, persoonlijke 

en sociale relaties met verschillende Belgische onderdanen heeft opgebouwd, voornamelijk via haar 

studie, haar levensloop en haar professioneel parcours. Zij benadrukt dat artikel 8 van het EVRM ook 

het netwerk van persoonlijke, sociale en economische belangen dat onderdeel uitmaakt van het 

privéleven van elke persoon beschermt.  

 

De Raad wijst erop dat het voormelde artikel 8 luidt als volgt: 

 

“1. Eenieder 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.” 
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De Raad herinnert eraan dat artikel 8 van het EVRM erop gericht is om het individu te beschermen 

tegen een willekeurige overheidsinmenging in het gezins- en privéleven.  

 

Evenwel benadrukt de Raad dat het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor 

het gezins- en privéleven niet absoluut is. Inzake immigratie heeft het Europees Hof voor de Rechten 

van de Mens (hierna: 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 (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; EHRM 26 

maart 1992, Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43). Artikel 8 van 

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

inhoudt om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk verblijf te 

respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 2006, 

Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39). Met toepassing van een vaststaand beginsel van 

internationaal recht is het immers de taak van de Staat om de openbare orde te waarborgen en in het 

bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen te 

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

februari 1991, Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, Cabales en 

Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67). 

 

Anderzijds, hoewel artikel 8 van het EVRM dus geen absoluut recht omvat en ongeacht of een verblijf 

wordt geweigerd dan wel beëindigd, zijn Verdragsluitende Staten er wel toe gehouden om, binnen de 

beleidsmarge waarover zij beschikken, een billijke afweging te maken tussen de concurrerende 

belangen van het individu en het algemeen belang (zie EHRM 28 juni 2011, Nuñez/Noorwegen, §§ 68-

69). In zaken die zowel op een gezinsleven als op immigratie betrekking hebben, zal de omvang van de 

negatieve dan wel positieve verplichtingen van een Verdragsluitende Staat in het kader van artikel 8 van 

het EVRM afhankelijk zijn van de individuele omstandigheden van de betrokken personen en het 

algemeen belang (EHRM 17 april 2014, Paposhvili/België, § 140). 

 

Zowel wanneer sprake is van een eerste vraag om toelating tot verblijf als wanneer het gaat om een 

weigering van een voortgezet verblijf, zijn de toepasselijke beginselen dezelfde en dient dezelfde 

kernvraag te worden beantwoord, met name of de Staat binnen haar beleidsmarge een billijke afweging 

gemaakt heeft tussen de concurrerende belangen van het individu en het algemeen belang (zie EHRM 

28 juni 2011, Nuñez/Noorwegen, §§ 68-69).  

 

De beleidsmarge van Verdragsluitende Staten wordt overschreden wanneer Staten geen billijke 

afweging maken tussen het algemeen belang enerzijds, en het belang van het individu anderzijds. Of 

het nu een negatieve verplichting of een positieve verplichting betreft, in beide gevallen dienen de 

genomen maatregelen gerechtvaardigd en proportioneel te zijn. Rekening houdend met het feit 

enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van de overige bepalingen van het 

EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met louter goede wil of met praktische regelingen 

(EHRM 5 februari 2002, Conka/België, § 83), en anderzijds dat dit artikel primeert op de bepalingen van 

de vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de taak van de administratieve 

overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek te doen van de zaak en dit 

op grond van de omstandigheden waarvan zij kennis heeft of zou moeten hebben. De toepassing van 

de vreemdelingenwet moet aan de voorwaarden van artikel 8 van het EVRM worden getoetst (cf. RvS 

26 mei 2009, nr. 193.522). Er rust bijgevolg een onderzoeksplicht bij Verdragsluitende Staten: bij het 

nemen van een verblijfs- en/of verwijderingsbeslissing dienen steeds nauwgezet de individuele en 

concrete omstandigheden van een bepaald geval te worden onderzocht in het kader van een billijke 

belangenafweging.  

 

Zoals hoger reeds, aangegeven, beroept de verzoekende partij zich op een privéleven in België.  

 

De Raad wijst erop dat in de eerste plaats moet worden nagekeken of er een privéleven bestaat in de 

zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of een verzoekende partij zich kan beroepen op artikel 8 

van het EVRM. Het voormelde artikel 8 definieert het begrip ‘privéleven’ niet. Dit is een autonoom 

begrip, dat onafhankelijk van het nationale recht moet worden geïnterpreteerd. De beoordeling of er 

sprake kan zijn van een privéleven, is een feitenkwestie. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is 

van een privéleven moet de Raad zich plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is 

genomen (cf. EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 21; EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 

34; EHRM 13 februari 2001, Ezzoudhi/Frankrijk, § 25). 
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Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt dat artikel 8 van het EVRM aspecten behelst van de sociale 

identiteit van een persoon. Het houdt het recht in op een persoonlijke ontwikkeling alsook het recht om 

relaties aan te gaan en te ontwikkelen met andere personen en de buitenwereld in het algemeen 

(EHRM 29 april 2002, Pretty/Verenigd Koninkrijk, § 61; EHRM 16 december 1992, Niemietz/Finland, § 

29). Zoals de verzoekende partij ook zelf uitdrukkelijk aanhaalt en zoals hoger reeds gesteld, maakt het 

netwerk van persoonlijke, sociale en economische belangen onderdeel uit van het privéleven van elke 

persoon (EHRM 9 oktober 2003, Grote Kamer, Slivenko/Letland, §§ 95-96). 

 

De verzoekende partij wijst onder meer op haar verblijf in België sinds 2014, haar hangend verzoek om 

internationale bescherming op het moment van het nemen van de bestreden beslissing, haar studie aan 

de VUB tijdens het academiejaar 2016-2017, haar werk als taxichauffeur en haar inschrijving aan de 

VUB voor het academiejaar 2018-2019. Zij geeft ook aan dat zij een reeks afspraken had met de 

gemeente en bezig was met het verzamelen van documenten om haar hoedanigheid als student in de 

zin van de artikelen 58 en 59 van de vreemdelingenwet aan te tonen.  

 

De Raad stelt vast dat uit het administratief dossier blijkt dat de gemachtigde kennis had van al deze 

elementen, met uitzondering van de nieuwe inschrijving aan de VUB, de afspraken bij de gemeente en 

de stappen die zij aan het ondernemen was met betrekking tot de voormelde artikelen 58 en 59. Blijkens 

de bij het verzoekschrift gevoegde stukken beschikte de verzoekende partij over een “registration 

certificate” van 12 juli 2018, waaruit blijkt dat zij ingeschreven is voor het academiejaar 2018-2019 als 

“regular student” voor “Master of Management – Diploma contract” (stuk 10) en had zij afspraken met 

het stadsloket Merksem op 6 en 10 juli 2018 en het vreemdelingenloket Deurne op 2 augustus 2018 (en 

tevens 19 september 2018) (stuk 6). Ook richtte de verzoekende partij op 20 augustus 2018 een e-mail 

aan “vreemdelingen.info” van de stad Antwerpen, waarin zij verzocht om de verlenging van haar A-kaart 

en waaraan zij verschillende documenten toevoegde, waaronder een brief van 13 augustus 2018 van de 

VUB waarin wordt verwezen naar haar studies van 2016-2017 en de behaalde punten, het voormelde 

“registration certificate” en een ministerieel besluit van 20 oktober 2017 betreffende de gelijkwaardigheid 

van haar Oekraïense diploma (stuk 14).  

 

Bijgevolg moet vastgesteld worden dat minstens aanwijzingen bestaan van het bestaan van een 

privéleven van de verzoekende partij in België, waarbij tevens kan opgemerkt worden dat de 

verzoekende partij zich van 28 februari 2014 tot 5 november 2014, en opnieuw van 16 maart 2015 tot 5 

september 2018, in legaal verblijf bevond (omwille van een lopende asielprocedure). Er blijkt dan ook 

dat de gemachtigde hetzij op basis van het administratief dossier kennis had van deze gegevens, hetzij 

kennis had kunnen hebben van de gegevens die de verzoekende partij thans bij haar verzoekschrift 

voegt, mocht hij haar hebben gehoord voor het nemen van het bestreden bevel om het grondgebied te 

verlaten van 20 augustus 2018. Dat de voormelde e-mail van 20 augustus dateert van dezelfde dag als 

de bestreden beslissing en dus mogelijk slechts na het nemen van deze beslissing werd verstuurd, doet 

geen afbreuk aan de vaststelling dat de verzoekende partij, mocht zij haar hoorrecht hebben kunnen 

uitoefenen, de gemachtigde over haar intenties en de stukken die bij deze e-mail gevoegd waren en alle 

dateren van voor 20 augustus 2018, had kunnen informeren.  

 

In haar nota met opmerkingen stelt de verwerende partij dat de verzoekende partij nalaat haar 

beweringen te staven dat zij persoonlijke en sociale relaties heeft opgebouwd die vallen onder de 

bescherming van artikel 8 van het EVRM. De verwerende partij kan echter niet voorhouden dat de 

elementen die blijken uit het administratief dossier en het verzoekschrift, en die onder meer betrekking 

hebben op de door de verzoekende partij gevolgde studies en op haar werk als taxichauffeur, niet 

minstens aanwijzingen vormen dat de verzoekende partij bepaalde banden en bepaalde sociale en 

professionele belangen in België heeft. 

 

Ondanks deze aanwijzingen waarvan de gemachtigde kennis had of had moeten hebben, blijkt uit de 

bestreden beslissing niet dat met de voormelde elementen werd rekening gehouden. De gemachtigde 

geeft weliswaar aan dat werd rekening gehouden met eventuele elementen in overeenstemming met 

artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, maar hierbij verwijst hij enerzijds naar de duur van het verblijf 

die niet van die aard is om de banden met het thuisland te verliezen, en anderzijds naar het gegeven dat 

uit het administratief dossier niet blijkt dat de gezondheidstoestand en gezins- en familieleven van de 

verzoekende partij een mogelijke belemmering kunnen vormen of een dermate ernstig belang kunnen 

vertegenwoordigen voor haar dat zij zich in de onmogelijkheid zou bevinden om gevolg te geven aan 

deze beslissing. De Raad stelt vast dat uit de bestreden beslissing aldus niet blijkt (en dit blijkt overigens 

ook niet uit het administratief dossier) dat de gemachtigde rekening heeft gehouden met de elementen 

die kunnen wijzen op het bestaan van een privéleven in België. Hij beperkt zich in dit verband immers 
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tot het verwijzen naar banden van de verzoekende partij met haar thuisland, maar blijkt geen rekening te 

houden met eventuele banden in België, die zouden kunnen duiden op het bestaan van een privéleven 

in België. Bijgevolg laat de gemachtigde na te onderzoeken of de betrokken elementen kunnen wijzen 

op het bestaan van een privéleven in de zin van artikel 8 van het EVRM, laat staan dat hij, mocht hij tot 

het besluit zijn gekomen dat van zulk privéleven sprake is, de in het kader van artikel 8 van het EVRM 

vereiste belangenafweging zou hebben doorgevoerd, zoals de verzoekende partij in haar verzoekschrift 

ook terecht aanvoert. 

 

Bijgevolg maakt de verzoekende partij met haar betoog vooreerst aannemelijk dat zij, mocht zij gehoord 

zijn geweest, informatie had kunnen aanreiken die van die aard is dat de gemachtigde had kunnen 

overwegen om geen dan wel een minder nadelige beslissing te nemen. De Raad benadrukt in dit 

verband dat het niet aan hem als annulatierechter is om in de plaats van de gemachtigde de elementen 

te beoordelen die de verzoekende partij in het kader van haar hoorrecht naar voren had kunnen 

brengen of nader had kunnen toelichten.  

 

De verwerende partij stelt in haar nota met opmerkingen dat de verzoekende partij niet dienstig kan 

voorhouden dat het hoorrecht zou zijn geschonden, nu de bestreden beslissing werd genomen in 

navolging van een door de verzoekende partij ingediende aanvraag, nu het haar vrijstond om alle 

nuttige documenten over te maken aan de gemachtigde. Zij geeft aan dat de verzoekende partij 

alleszins niet aantoont dat zij hiertoe zou zijn verhinderd. 

 

De Raad benadrukt dat de thans bestreden beslissing een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

33bis) uitmaakt, genomen op grond van artikel 61, § 2, 1° van de vreemdelingenwet. Deze bepaling luidt 

als volgt: “§ 2. De Minister of zijn gemachtigde kan de vreemdeling die gemachtigd werd om in België te 

verblijven ten einde er te studeren, het bevel geven om het grondgebied te verlaten : 

1° wanneer hij na afloop van zijn studies zijn verblijf verlengt en niet meer in het bezit is van een 

regelmatig verblijfsdocument;”. Zoals duidelijk blijkt uit de bewoordingen van dit artikel (met name uit het 

gebruik van het woord “kan”), beschikt de gemachtigde over de mogelijkheid om een bevel om het 

grondgebied op te leggen, en is dit aldus geen verplichting. Bijgevolg is de thans bestreden beslissing 

een beslissing die werd genomen op eigen initiatief van de gemachtigde en is deze, in tegenstelling tot 

hetgeen de verwerende partij in haar nota met opmerkingen voorhoudt, niet het gevolg van een 

aanvraag. Zoals uit de bestreden beslissing ook blijkt, bood de verzoekende partij zich weliswaar op 3 

augustus 2018 (op 2 augustus 2018 volgens het administratief dossier) bij de gemeente aan om een 

verlenging te vragen van haar verblijfsvergunning en wenste zij aan te tonen te voldoen aan de 

voorwaarden van de artikelen 58 en 59 van de vreemdelingenwet. Deze bepalingen hebben betrekking 

op het aanvragen van een machtiging om langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven door een 

vreemdeling die in België wenst te studeren in het hoger onderwijs of er een voorbereidend jaar tot 

hoger onderwijs wenst te volgen. Blijkens een “synthesenota / verblijf” van 6 augustus 2018 werd 

voorgesteld om naar aanleiding van de voormelde aanvraag van 3 augustus 2018 een “bijlage 42 + 

33BIS” te nemen. De Raad wijst erop dat de bijlage 42, zijnde een beslissing tot niet-ontvankelijkheid 

van een verblijfsaanvraag, het antwoord op de verblijfsaanvraag uitmaakt. Deze beslissing bevindt zich 

niet in het administratief dossier en het blijkt ook niet dat deze aan de verzoekende partij ter kennis werd 

gebracht. Dit doet echter geen afbreuk aan het gegeven dat de verwerende partij niet kan voorhouden 

dat de gemachtigde, bij zijn beslissing om al dan niet ook een bevel om het grondgebied te verlaten op 

grond van het voormelde artikel 61, § 2, 1° te nemen, dezelfde overwegingen zou moeten maken als 

deze die spelen bij het nemen van de beslissing aangaande de verblijfsaanvraag als student. Bij zulke 

aanvraag moet hij zich immers beperken tot het nagaan of aan de voorwaarden van de voormelde 

artikelen 58 en 59 is voldaan (en of, zoals blijkbaar in casu, de door artikel 1/1, § 2 van de 

vreemdelingenwet opgelegde retributie werd betaald). Bij het nemen van een bevel om het grondgebied 

te verlaten zijn andere overwegingen aan de orde, zoals het bepaalde in artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet of het in casu relevante artikel 8 van het EVRM. Aangezien de gemachtigde, zoals 

hoger reeds aangegeven, niet verplicht is om zijn beslissing inzake de verblijfsaanvraag gepaard te 

laten gaan met een bevel om het grondgebied te verlaten, kan de verwerende partij ook niet voorhouden 

dat de verzoekende partij er in haar aanvraag op diende te anticiperen dat haar een bevel om het 

grondgebied te verlaten zou worden opgelegd. De verwerende partij kan in haar nota met opmerkingen 

derhalve niet dienstig voorhouden dat de verzoekende partij in haar aanvraag alle in het licht van een 

eventueel op te leggen bevel om het grondgebied te verlaten relevante elementen had kunnen 

voorleggen. Met dit betoog kan de verwerende partij dan ook geen afbreuk doen aan de hoger 

gemaakte vaststellingen van de Raad. 
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Daarnaast maakt de verzoekende partij aannemelijk, op zich en in samenhang met het hoorrecht, dat de 

gemachtigde zijn onderzoeksplicht in het licht van artikel 8 van het EVRM niet naar behoren heeft 

uitgevoerd, zowel wat betreft het bestaan van een privéleven in de zin van artikel 8 van het EVRM als 

wat betreft de belangenafweging die op een eventuele vaststelling van het bestaan van zulk privéleven 

zou moeten volgen. De Raad benadrukt dat het aan hem als annulatierechter niet toekomt om zelf 

alsnog een belangenafweging te maken nadat hij heeft vastgesteld dat het bestuur ze niet heeft 

gemaakt (RvS 26 september 2018, nr. 242.436).  

 

2.3 Het enig middel is in de aangegeven mate gegrond. Deze vaststelling leidt tot de nietigverklaring van 

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

 

3. Korte debatten 

 

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

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

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

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

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

schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 

 

4. Kosten  

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verwerende 

partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

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

Vereenvoudiging van 20 augustus 2018 houdende een bevel om het grondgebied te verlaten, wordt 

vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

Artikel 3 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig februari tweeduizend 

negentien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS I. VAN DEN BOSSCHE 


