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 nr. 220 395 van 26 april 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat K. VAN DER STRAETEN 

Justitieplein 5/1 

9200 DENDERMONDE 

  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 Jordaanse nationaliteit te zijn, op 21 november 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 27 oktober 2018 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met 

vasthouding met het oog op verwijdering. 

 

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 28 november 2018 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 25 januari 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

27 februari 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. VANHECKE, die loco advocaat K. VAN DER STRAETEN 

verschijnt voor de verzoekende partij, en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker vraagt op 2 maart 2004 de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling aan. De 

Dienst Vreemdelingenzaken beslist op 31 maart 2004 om de aanvraag te weigeren. De 



  

 

 

RvV  X - Pagina 2 

weigeringsbeslissing wordt op 11 mei 2004 bevestigd door het Commissariaat-Generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen. Op 27 juni 2007 wordt verzoeker een bevel om het grondgebied te 

verlaten gegeven (bijlage 13). 

 

1.2. Op 13 juni 2008 dient verzoeker een aanvraag gezinshereniging in, dit in functie van mevrouw M. E. 

M. Op 1 december 2008 wordt een F-kaart gegeven aan verzoeker. Op 10 september 2010 wordt een 

beslissing genomen tot beëindiging van het verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 21). Tegen voormelde beslissing wordt beroep ingediend bij de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen, die het beroep verwerpt. Om onduidelijke redenen wordt op 18 

november 2013 opnieuw een F-kaart aan verzoeker afgeleverd, doch deze kaart wordt op 4 mei 2015 

gesupprimeerd en verzoeker wordt van ambtswege afgevoerd. Tegen voormelde beslissing wordt 

beroep ingediend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, die met arrest nr. 157 633 van 3 

december 2015 het beroep verwerpt. 

 

1.3. Op 26 oktober 2018 is de verzoekende partij het voorwerp van een administratief verslag 

vreemdelingencontrole. Op 27 oktober 2018 beslist de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel 

en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). Dit is de bestreden beslissing: 

 

“Aan de Heer/Mevrouw, die verklaart te heten; 

naam: Z. M. A. G. (…) 

voornaam: 

geboortedatum: 1/9/1977 

geboorteplaats: Kufranja 

nationaliteit: Jordanië 

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij 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 

Hamme/Waasmunster op 26/10/2018 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 1, alinea 1: 

□ 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 visum/verblijfstitel op het moment van zijn arrestatie. 

 

Is niet vrijwillig vertrokken voor het vervallen van zijn toestemming. Op 13/06/2008 heeft betrokkene een 

aanvraag van de verblijfskaart van een familielid van een Burger van de Unie ingediend op basis van 

zijn huwelijk met een Belgische onderdaan. Op 01/12/2008 werd hij in het bezit gesteld van een F-kaart 

(nr. B014426526) geldig tot 14/11/2013. Op 08/01/2010 heeft de Rechtbank van Eerste Aanleg te 

Brussel de echtscheiding uitgesproken tussen betrokkene en zijn Belgische echtgenote. Door de 

echtscheiding heeft betrokkene geen recht meer op verblijf en werd zijn F-kaart bijgevolg op 29/09/2010 

ingetrokken. 

 

Betrokkene heeft vervolgens een beroep bij de RVV ingediend. Dit beroep werd definitief verworpen op 

11/03/2011. 

 

Betrokkene heeft een bevel om het grondgebied te verlaten ontvangen op 29/09/2010. Betrokkene is nu 

opnieuw aangetroffen in onwettig verblijf: het is dus weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal 

geven aan deze nieuwe beslissing. 
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Betrokkene werd gehoord op 26/10/2018 door de politiezone van Hamme/Waasmunster en verklaart dat 

hij hier een vrouw en een kind van 2,6 jaar zou hebben. Betrokkene geeft het adres waarop zijn familie 

zou wonen maar hierop blijken deze personen niet ingeschreven. Betrokkene verandert de 

goboortedatum van zijn kind na een tijdje, niettemin kunnen het kind en zijn vrouw niet teruggevonden 

worden in het rijksregister. Betrokkene verklaart geen medische problemen te hebben. Betrokkene 

verklaart niet naar zijn eigen land terug te willen omdat zijn hart in België ligt. Gezien betrokkene geen 

duidelijkheid kan geven over de gezinsleden en ze niet ingeschreven blijken bestaat het vermoeden dat 

ze illegaal in het Rijk verblijven en dus geen verblijfsrecht hebben. Bij gevolg kan geen schending van 

artikel 8 van het EVRM worden ingeroepen. In het land van herkomst kan het hele gezien samen een 

nieuwe toekomst opbouwen. 

 

Het hele gezin zal België moeten verlaten. Deze beslissing betekent dan ook geen schending van artikel 

8 EVRM. 

 

Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris in zijn verwijderingsbeslissing rekening 

gehouden met de bepalingen van artikel 74/13. 

 

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

 

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

 

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

 

Er bestaat een risico op onderduiken: 

 

4° Betrokkene heeft duidelijk gemaakt dat hij zich niet aan de verwijderingsmaatregel wil houden. 

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten van 29/09/2010. 

Deze vorige beslissing tot verwijdering werd niet uitgevoerd. Het is weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig 

gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing. 

 

Terugleidinq naar de grens 

 

Voorafgaandelijk deze beslissing werd betrokkene gehoord door de politiezone van (plaats) op (datum) 

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: 

 

4" Betrokkene heeft duidelijk gemaakt dat hij zich niet aan de verwijderingsmaatregel wil houden. 

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten van 29/09/2010. 

Deze vorige beslissing tot verwijdering werd niet uitgevoerd. Het is weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig 

gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing. 

 

Betrokkene werd gehoord op 26/10/2018 door de politiezone van Hamme/Waasmunster en geeft geen 

reden op waarom hij niet kan terugkeren naar zijn herkomstland. 

 

Betrokkene werd gehoord op 26/10/2018 door de politiezone Hamme/Waasmunster en verklaart dat hij 

geen medische problemen heeft. 

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

terug te keren naar zijn land van herkomst. 
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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 

 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT VASTHOUDING: 

 

Met de toepassing van artikel 7, derde lid van de wet van 15 december 1980, dient de betrokkene te 

dien einde opgesloten te worden, aangezien zijn terugleiding naar de grens niet onmiddellijk kan 

uitgevoerd worden en op basis van volgende feiten: 

 

Er bestaat een risico op onderduiken 

 

4° Betrokkene heeft duidelijk gemaakt dat hij zich niet aan de verwijderingsmaatregel wil houden. 

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten van 29/09/2010.  

 

Deze vorige beslissing tot verwijdering werd niet uitgevoerd. Het is weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig 

gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing. 

 

Gelet op al deze elementen, kunnen we dus concluderen dat hij de administratieve beslissing die 

genomen wordt te zijnen laste niet zal opvolgen. We kunnen ook concluderen dat er sterke vermoedens 

zijn dat hij zich aan de verantwoordelijke autoriteiten zal onttrekken. Hieruit blijkt dat betrokkene ter 

beschikking moet worden gesteld van Dienst Vreemdelingenzaken. 

 

Het is noodzakelijk om betrokkene ter beschikking van Dienst Vreemdelingenzaken te weerhouden om 

hem aan boord te laten gaan van de eerst volgende vlucht met bestemming Jordanië.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Verzoeker voert een eerste middel aan: 

 

“schendinq van de materiële motiverinasplicht. van het zorqvuldiqheidsbeqinsel en van het 

redeliikheidsbeqinsel iuncto art. 1. §1. °11. art. 1. §2. en art. 74/14 Vw. De wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen stipuleert in artikel 2 en 3 over deze 

formele motiveringsplicht als volgt: (…). "Afdoende" impliceert volgens rechtspraak van de Raad Voor 

Vreemdelingenbetwistingen "dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan 

het gewicht van de genomen beslissing" (RVV arrest nr. 186 105 van 27 april 2017). De administratieve 

overheid dient in het kader van haar materiële motiveringsplicht bij de beoordeling van de aanvraag uit 

te gaan van de juiste feitelijke gegevens, zij dient deze correct te beoordelen en niet in onredelijkheid tot 

een besluit komen. Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de administratie bij het 

nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte 

dienstige stukken. Met betrekking tot de reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt 

toegestaan en de reden van de beslissing tot terugleiding naar de grens maakt de verwerende partij in 

de bestreden beslissing gewag van een risico op onderduiken. Hierbij wordt gewezen naar het niet 

opvolgen van een bevel om het grondgebied te verlaten uit 2010. Artikel 1, §1, 11°, van de 

Vreemdelingenwet definieert het risico op onderduiken als volgt: "het feit dat er redenen bestaan om aan 

te nemen dat een vreemdeling die het voorwerp uitmaakt van een verwijderingsprocedure, een 

procedure voor toekenning van internationale bescherming of een procedure tot vaststelling van of tot 

overdracht naar de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van het verzoek om 

internationale bescherming, met het oog op de criteria die opgesomd worden in §2 zal onderduiken". De 

Vreemdelingenwet stipuleert hierover verder in art. 1, § 2: 

"Het in paragraaf 1, 11°, bedoelde risico op onderduiken moet actueel en reëel zijn. Het wordt na een 

individueel onderzoek en op basis van een of meer volgende objectieve criteria vastgesteld, rekening 

houdend met alle omstandigheden die eigen zijn aan elk geval: [...]" 

Het risico op onderduiken houdt twee cumulatieve vereisten in, namelijk dat het bestuur de individuele 
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en concrete omstandigheden van de situatie van elke vreemdeling geval per geval moet onderzoeken 

en dit op een actuele wijze, en er daarbij over moet waken dit onderzoek te baseren op objectieve, op 

algemene wijze vastgestelde criteria. 

Loutere verwijzing naar de wet volstaat dus niet; wat dit risico op onderduiken betreft, dient de 

administratieve overheid ook rekening te houden met alle gekende of te kennen elementen in het 

concrete geval van verzoeker. Deze cumulatieve vereisten vinden steun in de parlementaire 

voorbereidende werken van de wet van 21 november 2017 tot wijziging van de wet van 15 december 

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen en van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van 

bepaalde andere categorieën van vreemdelingen. Immers kan hierin gelezen worden: 

"De nieuwe definitie van het risico op onderduiken is gebaseerd op de definitie in de richtlijn 

2008/115/EG en de verordening nr. 604/2013/EU. Het risico op onderduiken wordt gedefinieerd als het 

feit dat er redenen bestaan om aan te nemen dat de betrokkene, rekening houdend met de objectieve 

criteria die wettelijk gedefinieerd zijn, kan onderduiken. Aangezien het om een Europese definitie gaat, 

en om de uniforme toepassing van de betrokken Europese akten te garanderen, werd er, rekening 

houdend met de bijzondere kenmerken van het Belgisch recht en van de bestuurspraktijk, de voorkeur 

aan gegeven om deze definitie zo getrouw mogelijk te hernemen. Net zoals in het kader van het huidige 

regime zal het risico op onderduiken actueel en reëel moeten zijn. Alhoewel ze niet uitdrukkelijk 

voorzien worden door de toepasselijke Europese akten werden deze vereisten hernomen om de 

willekeur van de overheid te beperken. Het risico moet actueel zijn, om te vermijden dat het bestaan van 

het risico op onderduiken gebaseerd is op een objectief criterium dat te oud is, zonder dat er rekening 

wordt gehouden met de evolutie van de situatie of van het gedrag van de betrokkene. Het feit dat het 

risico op onderduiken reëel is, impliceert dat het kan worden geverifieerd en dat de feiten die gebruikt 

worden om het risico vast te stellen op afdoende wijze worden vastgesteld. (...). Er wordt voorzien dat 

het bestaan van een actueel en reëel risico op onderduiken geval per geval en op basis van een of 

meerdere objectieve criteria die in deze paragraaf opgesomd worden, beoordeeld wordt. Het objectief 

criterium of de objectieve criteria die in aanmerking worden genomen, zullen dus op zich alleen niet 

volstaan om het bestaan van een dergelijk risico vast te stellen. Er wordt gepreciseerd dat er in het 

kader van deze beoordeling rekening zal moeten worden gehouden met alle specifieke omstandigheden 

van het geval, om zo te vermijden dat er automatisch kan worden geconcludeerd dat een (significant) 

risico op onderduiken bestaat omdat een of meerdere feiten die op de lijst vermeld worden, aanwezig 

zijn. Deze vereisten vloeien rechtstreeks voort uit de Europese definitie van het risico op onderduiken in 

artikel 3, 7), van de richtlijn 2008/115/EG en in artikel 2, n), van de verordening nr. 604/2013/EU. Er 

werd ook rekening gehouden met de richtlijnen in het Terugkeerhandboek en de rechtspraak van het 

Hof van Justitie (zie met name arrest Sagor, C-430/11, EU:C:2012:777, punt 41; arrest Mahdi, C-146/14 

PPU, EU. C.2014.1320, punten 65 tot 74). Zo is het mogelijk dat het (significant) risico op onderduiken 

in een bepaald geval op basis van een of meerdere feiten kan worden vastgesteld, terwijl dezelfde feiten 

het in een ander geval niet mogelijk maken om te concluderen dat dit (significant) risico bestaat, en dit 

omdat de omstandigheden van deze twee individuele gevallen anders 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 (significant) risico op 

onderduiken bestaat zal de bevoegde overheid elke individuele situatie in haar totaliteit moeten 

onderzoeken ". [Pari. St., Kamer, 2016-17, DOC 54 2548/001, pp.17-19]. 

Deze cumulatieve vereisten vinden tevens steun in artikel 3, lid 7, van de Terugkeerrichtlijn (Richtlijn 

2008/115/EG 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), 

gecombineerd met overweging 6 van deze richtlijn. Artikel 3, lid 7, van de Terugkeerrichtlijn stelt: 

"risico op onderduiken": 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;" 

Overweging 6 luidt: 

"De Lidstaten dienen ervoor te zorgen dat het beëindigen van illegaal verblijf van onderdanen van derde 

landen volgens een billijke en transparante procedure geschiedt. Overeenkomstig de algemene 

rechtsbeginselen van de EU moeten beslissingen die op grond van deze richtlijn worden genomen per 

geval vastgesteld worden en op objectieve criteria berusten, die zich niet beperken tot het loutere feit 

van illegaal verblijf. De Lidstaten dienen bij het gebruik van standaardformulieren voor besluiten in het 

kader van terugkeer, te weten terugkeerbesluiten, en, in voorkomend geval, besluiten met betrekking tot 

een inreisverbod of verwijdering, dat beginsel te eerbiedigen en alle toepasselijke bepalingen van deze 

richtlijn na te leven". 

In het Terugkeerhandboek van de Europese Commissie kan hierover gelezen worden: 
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"De aanwezigheid (of afwezigheid) van een risico op onderduiken bepaalt of er wel of niet een termijn 

voor vrijwillig vertrek wordt toegekend en of een persoon in bewaring wordt gesteld. Lidstaten moeten dit 

risico op onderduiken beoordelen op basis van objectieve criteria die in nationale wetgeving zijn 

vastgelegd. De volgende criteria zijn veelvuldig in nationale wetgeving terug te vinden: (...) 

=> niet-naleving van een terugkeerbesluit; (...). 

Overeenkomstig de algemene rechtsbeginselen van het EU-recht, en met name het 

evenredigheidsbeginsel, moeten beslissingen die op grond van de terugkeerrichtlijn worden genomen, 

per geval worden vastgesteld. De voornoemde criteria moeten worden meegewogen in de algemene 

beoordeling van individuele situaties, maar kunnen niet als enige als grondslag dienen voor een 

automatische vaststelling van het risico op onderduiken. Vaak zal alleen een combinatie van 

verscheidene van de hierboven genoemde criteria een grond vormen om rechtmatig aan te nemen dat 

er sprake is van een "risico op onderduiken". Automatische aannames (zoals "illegale binnenkomst = 

risico op onderduiken") moeten worden vermeden en elk geval moet individueel worden beoordeeld. Bij 

deze beoordeling moeten alle relevante factoren worden meegewogen, met inbegrip van de leeftijd en 

de gezondheidstoestand van de betrokkenen, en in sommige gevallen kan komen vastte staan dat er 

geen risico op onderduiken bestaat, ook al is aan een of meer van de criteria uit nationale wetgeving 

voldaan". 

 

In casu heeft de verwerende partij nagelaten het in de wet bedoeld individueel onderzoek op afdoende 

wijze te volbrengen. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de administratieve overheid een objectief 

criterium toepast, met name dat verzoeker zich niet heeft gehouden aan een eerdere 

verwijderingsmaatregel, zijnde het bevel om het grondgebied te verlaten dat zou dateren van 

29/09/2010. Dit betreft het objectief vastgesteld criterium in artikel 1, §2, eerste lid, 4°, a) van de 

Vreemdelingenwet. Uit de bestreden beslissing blijkt echter niet dat ze rekening heeft gehouden met de 

individuele en concrete omstandigheden die de situatie van verzoeker kenmerken op het ogenblik van 

het treffen van de bestreden bijlage 13septies. Evenmin blijkt dat ze een afweging bevat waaruit blijkt 

dat het risico op onderduiken van verzoeker actueel en reëel is. De bestreden beslissing getuigt van een 

automatische aanname dat het niet eerder gevolg geven aan een in 2010 betekend bevel om het 

grondgebied te verlaten gelijk staat aan een risico op onderduiken. Verzoeker heeft al zijn kernbelangen 

in België. Verzoeker heeft in 2014 de vennootschap MMS & CO opgericht in België, waarvan hij 

zaakvoerder is (stuk-oprichtingsakte MMS& CO sprl; stuk - uittreksel KBO). Deze vennootschap houdt 

zich bezig met de aan- en verkoop van tweedehandskleding. Deze vennootschap werd opgericht en 

uitgebouwd op het moment dat verzoeker in het bezit was van een F-kaart uitgereikt door de gemeente 

Schaarbeek. De vennootschapsbijdrage wordt betaald, evenals de sociale zekerheidsbijdragen aan 

Partena (laatste betalingen Zenito en Partena). De nodige milieuvergunning werd verkregen bij de 

gemeente Hamme (beslissing en communicatie met betrekking tot milieuvergunning). De 

administratieve overheid had het risico op onderduiken van verzoeker dus kunnen actualiseren en meer 

bepaald kunnen inschatten of verzoeker, gelet op de elementen die zijn zaak kenmerken, nog steeds 

een risico vormt op onderduiken en of dit dan een uitvoeringstermijn van een verwijderingsmaatregel 

van minder dan zeven dagen dan wel 0 dagen rechtvaardigt. Minstens heeft de administratieve overheid 

kennelijk onredelijk geoordeeld over de toegestane uitvoeringstermijn, nu een termijn had kunnen 

toegestaan worden om verzoeker toe te laten de nodige regelingen te treffen met betrekking tot de 

overdracht van de vennootschap. Door enkel te verwijzen naar het niet opvolgen van een bevel om het 

grondgebied te verlaten in 2010 zonder rekening te houden met de actuele elementen in de concrete 

omstandigheden van verzoeker die als tegenaanwijzingen dienen voor enig onderduikgevaar, schendt 

de verwerende partij de verplichtingen haar opgelegd onder de voornoemde bepalingen. De termijn van 

0 dagen om gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten, waarnaar zowel in de 

beslissing tot terugleiding als in de bevelscomponent wordt verwezen, deugt niet. Conform de artikelen 

7 en 74/14 van de Vreemdelingenwet vormt de uitvoeringstermijn van een bevel om het grondgebied te 

verlaten een constitutief bestanddeel ervan. Dit houdt in dat de bevelscomponent niet overeind kan 

blijven door de andere overwegingen die hierin figureren, zoals de vaststelling dat verzoeker op illegale 

wijze in het rijk verblijft. Een beslissing tot terugleiding kan niet overeind blijven zonder 

bevelscomponent.”  

 

2.1.2. De Raad stelt vast dat de verzoekende partij haar betoog opbouwt rond de afwezigheid van een 

termijn om het grondgebied te verlaten. Het bekritiseerde motief stelt dat geen termijn voor vrijwillig 

vertrek wordt toegestaan omdat er een risico op onderduiken bestaat. In casu blijkt niet welk actueel 

belang de verzoekende partij bij dit middel heeft. Het belang dient immers te bestaan op het ogenblik 

van het indienen van het verzoekschrift en dient ook nog te bestaan op het ogenblik van de uitspraak. 

De verzoekende partij kan conform artikel 74/14, § 1 van de Vreemdelingenwet hoogstens een termijn 

van dertig dagen verkrijgen om uitvoering te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten, maar 



  

 

 

RvV  X - Pagina 7 

er dient te worden vastgesteld dat de termijn van dertig dagen werd bereikt en deze thans reeds is 

overschreden. Er moet worden vastgesteld dat de verzoekende partij niet aannemelijk maakt dat zij enig 

belang heeft bij haar grief dat de gemachtigde haar niet gedurende dertig dagen de kans gaf om 

vrijwillig het grondgebied van het Rijk te verlaten. De Raad herhaalt dat reeds dertig dagen verstreken 

zijn sedert het ogenblik dat het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten werd betekend en er 

blijkt niet dat de verzoekende partij in deze periode enig initiatief nam dat erop was gericht om vrijwillig 

het grondgebied te verlaten en om te vermijden dat zij onder dwang zou worden gerepatrieerd. De 

verzoekende partij werd gedurende deze termijn ook niet op gedwongen wijze van het grondgebied 

verwijderd. Uit het dossier blijkt dat verzoeker op 21 december werd vrijgesteld. 

 

Het eerste middel kan niet worden aangenomen. 

 

2.2.1. Verzoeker voert een tweede middel aan: 

 

“schending van de materiële motiverinqsplicht. van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het 

redeliikheidsbeginsel iuncto art. 8 EVRM en art. 74/13 Vw. Artikel 8 van het EVRM bepaalt: (…). Artikel 

8 van het EVRM waarborgt eenieder dus de eerbiediging van zijn recht op privé-, familie- en 

gezinsleven. De uitzonderingen hierop dienen beperkend te worden geïnterpreteerd. Het betreft in 

huidig geval een situatie van een eerste toegang tot het Rijk, met name nu verzoeker niet is gerechtigd 

op enig verblijf in België en het niet de situatie betreft waarin een einde wordt gesteld aan een bestaand 

verblijfsrecht. In deze situatie is er geen sprake van een inmenging in het gezinsleven dat verzoeker 

heeft met zijn partner (en kinderen) en dus dient ook geen toetsing plaats te vinden aan de hand van het 

tweede lid van artikel 8 van het EVRM. In dit geval moet worden onderzocht of er een positieve 

verplichting is voor de Staat om het recht op gezinsleven te handhaven. Dit geschiedt aan de hand van 

de 'fair balance'-toets, dit is een billijke afweging. Als na deze toets uit de belangenafweging blijkt dat er 

een positieve verplichting voor de staat is, dan is er een schending van artikel 8, eerste lid van het 

EVRM (EHRM 17 oktober 1986, Rees v. Verenigd Koninkrijk, § 37). De omvang van de positieve 

verplichtingen die op de Staat rusten, is afhankelijk van de precieze omstandigheden die eigen zijn aan 

het voorliggende individueel geval. In het kader van een billijke afweging worden een aantal elementen 

in rekening genomen, met name de mate waarin het gezins- en privéleven daadwerkelijk wordt 

verbroken bij verwijdering naar het land van bestemming, de omvang van de banden in de 

Verdragsluitende Staat, alsook de aanwezigheid van onoverkomelijke hinderpalen die verhinderen dat 

het gezins- en privéleven elders normaal en effectief wordt uitgebouwd of verdergezet. Deze elementen 

worden afgewogen tegen de aanwezige elementen van immigratiecontrole of overwegingen inzake 

openbare orde (EHRM 28 juni 2011, nr. 55597/09, Nunez v. Noorwegen, § 70). De nood aan deze 

belangenafweging werd reeds als volgt verwoord (R.v.St. arrest van 31 maart 2017, nr. 184.951): "Uit de 

rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens volgt 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. De Raad 

oefent slechts een wettigheidscontrole uit op de bestreden beslissing. Bijgevolg gaat de Raad na 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." De nood aan deze belangenafweging wordt hernomen in artikel 

74/13 van de Vreemdelingenwet: "Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of 

zijn gemachtigde rekening met het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de 

gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land.” 

Het is de taak van de administratieve overheid om vôôr het nemen van een beslissing zoals deze die 

bestreden wordt, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek te doen. Uit de bestreden beslissing blijkt dat 

de verwerende partij, bij het beoordelen van de toepassing van art. 8 EVRM, niet het geheel van het 

dossier in beschouwing heeft genomen en de afzonderlijke elementen niet correct heeft beoordeeld. In 

die zin schendt zij niet enkel haar verplichtingen onder art. 8 EVRM en artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet, maar ook de materiële motiveringsplicht, het zorgvuldigheids- en 

redelijkheidsbeginsel.  

Zijn kind Ayoub Zeyad Mustafa Ghreiz werd in België geboren op 13/04/2016. Van deze geboorte werd 

aangifte gedaan bij de stad Brussel. (stuk - afschrift geboorteakte) Het is absoluut niet in het belang van 
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het kind van verzoeker dat het gezin uit hun vertrouwde omgeving zouden worden weggerukt. Verder 

houdt de administratieve ook geen rekening met het feit dat verzoeker zijn privéleven heeft uitgebouwd 

terwijl hij in het bezit was van een F-kaart. Verzoeker verkreeg een F-kaart in 2008. Deze werd na 2 

jaar, in 2010, ingetrokken. In 2013 verkreeg verzoeker opnieuw een F-kaart. Deze werd na 2 jaar, in 

2015, ingetrokken. Zoals reeds uiteengezet onder het eerste middel heeft verzoeker terwijl hij in het 

bezit was van een F- kaart een privéleven en een eigen zaak uitgebouwd.  

Uit het bovenstaande blijkt dat de verwerende partij heeft nagelaten om een nauwkeurig onderzoek te 

doen. Zij gaat uit van incorrecte en gebrekkige gegevens, terwijl de werkelijke situatie van verzoeker 

haar gekend was of had moeten zijn. Hierdoor wordt op incorrecte en onvoldoende wijze rekening 

gehouden met het belang van het privéleven en het gezin, in het bijzonder van het zeer jonge kind, van 

verzoeker. Uit al het bovenstaande blijkt dat de administratieve overheid haar verplichtingen met 

betrekking tot de materiële motivering, het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel, art. 8 

EVRM en art. 74/13 Vw. niet is nagekomen.” 

 

2.2.2. Artikel 8 van het EVRM bepaalt: 

 

"1. Eenieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

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

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen." 

 

Artikel 74/13 van, de Vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“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.” 

 

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 v. 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. Een verzoekende partij die een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, dient minstens 

het begin van bewijs aan te brengen van een privéleven en een familie- en gezinsleven in de zin van 

artikel 8 van het EVRM waarop zij zich beroept. Dit begin van bewijs dient voldoende nauwkeurig te zijn 

met inachtneming van de omstandigheden van de zaak. 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. De beoordeling of er al dan niet 

sprake is van een familie- of gezinsleven is in wezen een feitenkwestie die afhankelijk is van de 

aanwezigheid van effectief beleefde hechte persoonlijke banden (EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland 

(GK), § 150; EHRM 2 november 2010, Şerife Yiğit/Turkije (GK), § 93). Het begrip 'privéleven' wordt 

evenmin gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. Het EHRM benadrukt dat het begrip ‘privéleven’ een 

ruime term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk is om er een exhaustieve definitie van te geven 

(EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29; EHRM 27 augustus 2015, Parrillo/Italië (GK), § 

153). De beoordeling of er sprake kan zijn van een privéleven, is ook een feitenkwestie. 

 

In de bestreden beslissing wordt als volgt gemotiveerd: “Betrokkene werd gehoord op 26/10/2018 door 

de politiezone van Hamme/Waasmunster en verklaart dat hij hier een vrouw en een kind van 2,5 jaar 

zou hebben. Betrokkene geeft het adres waarop zijn familie zou wonen maar hierop blijken deze 

personen niet ingeschreven. Betrokkene verandert de geboortedatum van zijn kind na een tijdje, 

niettemin kunnen het kind en zijn vrouw niet teruggevonden worden in het rijksregister. Betrokkene 

verklaart geen medische problemen te hebben. Betrokkene verklaart niet naar zijn eigen land terug te 

willen omdat zijn hart in België ligt. Gezien betrokkene geen duidelijkheid kan geven over de 

gezinsleden en ze niet ingeschreven blijken bestaat het vermoeden dat ze illegaal in het Rijk verblijven 

en dus geen verblijfsrecht hebben. Bijgevolg kan geen schending van artikel 8 van het EVRM worden 

ingeroepen. In het land van herkomst kan het hele gezin samen een nieuwe toekomst opbouwen. Het 
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hele gezin zal België moeten verlaten. Deze beslissing betekent dan ook geen schending van artikel 8 

EVRM.” 

 

Opdat verzoeker zich dienstig zou kunnen beroepen op deze bepaling, moet hij in eerste instantie 

aantonen dat hij in België een beschermenswaardig gezins-, familie- en/of privéleven heeft. 

 

Artikel 8 van het EVRM definieert de begrippen gezins-, familie- of privéleven niet. Dit zijn autonome 

begrippen die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden geïnterpreteerd. De beoordeling of 

er al dan niet sprake is van een gezins-, familie- of privéleven, is in wezen een feitenkwestie die 

afhankelijk is van de aanwezigheid van effectief beleefde hechte persoonlijke banden (EHRM 12 juli 

2001, K. en T./Finland (GK), § 150; EHRM 2 november 2010, Şerife Yiğit/Turkije (GK), § 93). 

 

De verwerende partij stelt in de bestreden beslissing dat het hele gezin België zal moeten verlaten en 

samen een nieuwe toekomst kan opbouwen in het land van herkomst. In casu wordt in de bestreden 

beslissing niet betwist dat de verzoekende partij een gezinsleven in België heeft.  

 

Verzoeker voert aan met betrekking tot het gezinsleven dat zijn kind in België werd geboren op 13 april 

2016. Dat het absoluut niet in het belang van het kind is dat het gezin uit hun vertrouwde omgeving zou 

worden weggerukt. Met betrekking tot het privéleven betoogt verzoeker dat hij in het bezit was van een 

F-kaart: “Verzoeker verkreeg een F-kaart in 2008. Deze werd na 2 jaar, in 2010, ingetrokken. In 2013 

verkreeg verzoeker opnieuw een F-kaart. Deze werd na 2 jaar, in 2015, ingetrokken. Zoals reeds 

uiteengezet onder het eerste middel heeft verzoeker terwijl hij in het bezit was van een F- kaart een 

privéleven en een eigen zaak uitgebouwd.” 

 

Het EHRM heeft inzake immigratie er bij diverse gelegenheden aan herinnerd dat het EVRM als 

dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een staat waarvan 

hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; 

EHRM 26 maart 1992, Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43). 

 

Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor een staat de algemene 

verplichting inhoudt om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk 

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

2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39). Met toepassing van een vaststaand beginsel 

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

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

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

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

Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67). 

 

De staat is dus gemachtigd om de voorwaarden hiertoe vast te leggen. De minister kan oordelen dat het 

belang van de staat voorrang heeft op dat van de vreemdeling die hier onwettig verblijft (zie RvS 28 juli 

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

 

Verzoeker heeft zijn gezinsleven in België grotendeels uitgebouwd zonder verblijfsrecht. Er kan gesteld 

worden dat verzoeker sinds 10 september 2010, dag waarop de beslissing wordt genomen tot 

beëindiging van het verblijf (bijlage 21), geen verblijfsrecht meer heeft. Verzoeker kan niet verwachten 

dat de Belgische staat in die omstandigheden een positieve verplichting zou hebben om hem toe te 

laten verder op het grondgebied te verblijven. Het Europees Hof toont zich streng ten aanzien van 

vreemdelingen die tijdens een onregelmatig of precair verblijf een relatie hebben aangegaan of een 

gezinsleven hebben opgebouwd. 

 

Verzoeker zet verder niet op concrete wijze uiteen waaruit zijn privéleven zou bestaan, laat staan dat hij 

dit staaft, zodat hij ook geen schending van het privéleven aantoont. Daarnaast kan nog worden 

opgemerkt dat, zelfs al zou verzoeker met voornoemd betoog het bestaan van zijn privéleven hebben 

aangetoond, hij hoe dan ook niet aantoont dat de opgebouwde banden van die aard en intensiteit zijn 

dat zij in casu onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM zouden kunnen vallen. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht, van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, van 

artikel 8 van het EVRM, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het redelijkheidsbeginsel wordt niet 

aangetoond. 
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Het tweede middel is ongegrond. 

 

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. 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 verzoekende 

partij.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

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

 

Artikel 2 

 

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

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig april tweeduizend negentien 

door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC 

 


