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 nr. 221 741 van 24 mei 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat R. VAN DE SIJPE 

Heistraat 189 

9100 SINT-NIKLAAS 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en Volks-

gezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Tunesische nationaliteit te zijn, op 27 december 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 26 november 2018 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 33bis). 

 

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 2 januari 2019 met refertenummer 

X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 1 maart 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 maart 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat R. VAN DE SIJPE, die verschijnt voor de verzoekende partij, en 

van advocaat N. VANDENDRIESSCHE, die loco advocaat D. MATRAY verschijnt voor de verwerende 

partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 3 november 2017 komt verzoeker naar België met een visum D in het kader van zijn studies. Hij 

krijgt voorlopig verblijf tot 30 oktober 2018. 
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1.2. Op 17 september 2018 dient verzoeker een aanvraag in tot verlenging van de A-kaart. 

 

1.3. Op 26 november 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: 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN. 

 

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 M(…), H(…)  

geboren te (…) op (…),  

van Tunesië nationaliteit,  

verblijvende te (…) 

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

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Artikel 61, §2.1°betrokkene verlengt zijn verblijf na afloop van zijn studies en is niet meer in het bezit van 

een regelmatig verblijfsdocument: 

 

Overwegende dat betrokkene niet het bewijs levert dat hij beschikt over voldoende bestaansmiddelen 

zoals deze zijn omschreven in artikel 60 van de wet van het koninklijk besluit van 8 juni 1983 : hij legt 

immers geen verbintenis tot tenlasteneming voor (bijlage32) maar enkel loonfiches op naam van M(…) 

S(…); dat bovendien, deze loonfiches niet recent zijn (maart 2017 - juni 2018) en er dus geen rekening 

mee gehouden kan worden. 

 

Overwegende dat de verblijfskaart verstreken is sinds 31.10.2018 

 

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. 

 

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.“ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. In een eerste middel werpt verzoeker de schending op van artikel 61 van de Vreemdelingenwet, 

de materiële motiveringsplicht, het redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel.  

Het middel luidt als volgt: 

 

“Bij het nemen van de beslissing is er bij verwerende partij evenwel de verplichting om op een 

objectieve en evenwichtige manier een afweging door te voeren van alle in het geding zijnde belangen 

(M. BOES, “Het redelijkheidsbeginsel”, in I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur, o.c., 101-129). Aldus mag door verwerende partij geen belangen 

buiten beschouwing worden gelaten. Iedere beslissing van de overheid dient in alle redelijkheid en met 

de nodige zorgvuldigheid te worden genomen.  Het redelijkheidsbeginsel veronderstelt dat de genomen 

beslissing dient voort te spruiten uit een zorgvuldig onderzoek en een beslissing moet zijn die door ieder 

ander redelijk denkend mens of orgaan zou kunnen worden genomen en die men als een redelijk 

verantwoorde beslissing zou kunnen zien en aanvaarden. Geheel ten onrechte stelt verwerende partij in 

de bestreden beslissing dat zij het bevel om het grondgebied te verlaten diende op te leggen omdat 

verzoeker zijn verblijf wenste te verlengen na afloop van zijn studie en niet meer in het bezit was van 

een regelmatig verblijfsdocument.   
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Verzoeker vroeg nochtans om zijn verblijf te verlengen op grond van zijn studie. Hij legde hiertoe 

ondermeer zijn inschrijvingsbewijs van de rector van de Universiteit in Luik voor waaruit blijkt dat 

verzoeker er een masteropleiding volgt (stuk 2). Door in de bestreden beslissing hiermee geen rekening 

te houden, miskende verwerende partij het redelijkheids- en zorgvuldigheidsbeginsel, minstens 

baseerde zij zich op een foutieve basis om het bevel op te leggen (miskenning artikel 61 Vw. en de 

materiële motiveringsplicht).  

  

Verder toonde verzoeker aan dat zijn vader, bij wie hij nog steeds woont, voldoende inkomen heeft. Hij 

legde de loonfiches neer van maart 2017 tot en met juni 2018. Uit deze netto-inkomsten van het gezin 

blijkt duidelijk dat deze afdoende zijn om in de persoonlijke behoeften te voorzien en de kosten van een 

student te dragen. Het gemiddelde netto maandinkomen bedraagt immers 2.150 EUR. Er zijn geen 

andere gezinsleden. Geheel ten onrechte stelt verwerende partij dat hiermee geen rekening kan worden 

gehouden omdat deze niet recent zouden zijn. Nochtans waren zij op het ogenblik van neerlegging van 

de verblijfsverlenging weldegelijk nog recent (miskenning redelijkheidsbeginsel) Bovendien kon 

verwerende partij, wanneer zij pas eind november uitspraak deed over de aanvraag en zij van mening 

was dat er onvoldoende bewijzen van inkomsten voorlagen, aan verzoeker steeds de vraag overmaken 

om bijkomende documenten voor te leggen, hetgeen zij evenwel niet heeft gedaan. Er is geen wijziging 

in de financiële situatie van de vader van verzoeker, noch was er enige reden om zulks te 

veronderstellen.  

  

Aangaande de verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 32) werd verzoeker door de gemeente ingelicht 

dat het voorleggen niet meer nodig was, aangezien verzoeker het jaar voordien reeds een attest had 

voorgelegd dat geldig was voor de hele duur van de studies van verzoeker in België (miskenning 

zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel). Op grond daarvan had verzoeker zijn vorig verblijfsdocument 

in 2017 gekregen en een nieuw document was derhalve niet meer nodig. Gelet op het voorgaande is 

duidelijk dat verwerende partij de bestreden beslissing met miskenning van artikel 61 Vw., minstens van 

het redelijkheids- en zorgvuldigheidsbeginsel heeft genomen, zodat deze dan ook dient te worden 

vernietigd.” 

 

2.1.2. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd om zijn beoordeling 

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

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

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

niet op kennelijk onredelijke wijze tot haar besluit is gekomen (RvS 7 november 2001, nr. 101.624). 

 

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 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 

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. 

 

2.1.3. Artikel 61, § 2  van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

 

“§ 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;  

 2°  wanneer hij geen bewijs meer aanbrengt dat hij over voldoende middelen van bestaan beschikt.” 

 

Artikel 61, §2, 1° van de Vreemdelingenwet bepaalt dat verzoeker in het bezit dient te zijn van een 

regelmatig verblijfsdocument. Verzoeker betwist het motief dat de verblijfskaart sinds 31 oktober 2018 is 

verstreken niet. Indien de bestreden beslissing op verschillende motieven steunt die elk op zich de 

beslissing kunnen verantwoorden, moeten alle motieven onwettig zijn om een vernietiging bij gebrek 

aan deugdelijke motivering te verantwoorden. Het ontbreken van gegronde grieven tegen een 
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determinerend weigeringsmotief leidt tot de noodzakelijke vaststelling dat de bestreden 

weigeringsbeslissing onaangetast haar geldigheid bewaart. Iedere verdere kritiek op de bestreden 

beslissing is dan ook in principe te beschouwen als kritiek op een overtollig motief. Verzoeker heeft er 

geen belang bij omdat de eventuele onwettigheid van een overtollig motief niet tot de vernietiging kan 

leiden. 

 

De bestreden beslissing stelt voorts expliciet: “Hij legt immers geen verbintenis tot tenlasteneming voor 

(bijlage 32), maar enkel loonfichesop naam van M. S. (…); dat bovendien deze loonfiches niet recent 

zijn (maart 2017-juni 2018) en er dus geen rekening mee gehouden kan worden.” Uit het administratief 

dossier blijkt dat geen verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 32) werd voorgelegd bij de aanvraag. 

Bovendien verstreek de verblijfskaart van verzoekende partij op 31 oktober 2018. Verzoeker toont niet 

aan dat verwerende partij een manifeste beoordelingsfout heeft gemaakt bij het onderzoek van de 

bestaansmiddelen. De verbintenis tot tenlasteneming kan inderdaad ingediend worden voor één 

academisch jaar of voor de duur van de studies conform artikel 60 Vreemdelingenwet. Het administratief 

dossier bevat echter geen verbintenis tot tenlasteneming voor de gehele duur van de studie. Het 

inschrijvingsbewijs van de universiteit van Luik is niet ter zake dienend aangezien de aanvraag niet werd 

verlengd op grond van het gebrek aan onvoldoende bestaansmiddelen. 

 

Verzoeker maakt geen schending aannemelijk van de aangevoerde bepalingen en beginselen. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.2.1. In het tweede middel werpt verzoeker de schending op van artikel 8 van het Europees Verdrag tot 

bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (hierna: het EVRM), artikel 

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

evenredigheidsbeginsel, de materiële motiveringsplicht en de hoorplicht. 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“1. De bestreden beslissing motiveert dat aan verzoeker een bevel wordt gegeven om binnen de dertig 

dagen het grondgebied te verlaten en er rekening werd gehouden met de bepalingen vooropgesteld in 

artikel 74/13 Vw. Artikel 74/13 Vw. luidt als volgt:   

  

‘Art. 74/13. 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.’  

  

In de parlementaire voorbereiding m.b.t. artikel 74/13 van de vreemdelingenwet werd benadrukt dat 

rekening gehouden moet worden met het behoud van de eenheid van het gezin (Parl.St. Kamer, 2011-

2012, nr. 53K1825/001, 24).  In casu moet worden vastgesteld dat in de bestreden beslissing enkel 

gesteld werd dat de gezondheidstoestand van verzoeker en zijn gezins- en familieleven geen mogelijke 

belemmering kunnen vormen. Verder werd evenwel niet ingegaan op het gezins- en familieleven van 

verzoeker. In de beslissing werd geen enkele rekening gehouden met de eenheid van het gezin.  

Verwerende partij was nochtans op de hoogte dat verzoeker als student inwoont bij zijn vader en er 

geen andere gezinsleden wonen. Zij hebben alleen elkaar. In de bestreden beslissing werd hierover 

evenwel niks gesteld. Aldus is er sprake van een schending van het redelijkheids- en 

zorgvuldigheidsbeginsel en artikel 74/13 Vw. Dat verwerende partij bovendien bij het nemen van de 

bestreden beslissing rekening had moeten houden met artikel 8 E.V.R.M. (zie ook RvV 30 april 2009, nr. 

26.878), meer bepaald met het privéleven van verzoeker en de persoonlijke en familiale banden die hij 

heeft ontwikkeld.  

  

Artikel 8 EVRM bepaalt:  

  

‘1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie.  2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit 

recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het 

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

voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede 

zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.’  
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Verzoeker is in 2017 naar België gekomen als student en woont samen met zijn vader. Hij is van hem 

geheel afhankelijk voor de dagelijkse noden. Er is niemand meer voorhanden in zijn land van herkomst 

die kan instaan voor verzoeker. Zijn vader staat niet alleen financieel maar ook moreel zijn zoon bij 

tijdens zijn studie.  Dat niettegenstaande volgens de vaste rechtspraak van het E.H.R.M., het E.V.R.M. 

geen recht verleent aan burgers om zich blijvend te vestigen in een land waar zij de nationaliteit niet van 

bezitten, de staten toch gehouden zijn rekening te houden met het internationale recht en met de 

verdragsverplichtingen die zij zijn aangegaan. Aldus dienen beslissingen met betrekking tot het verblijf 

van vreemdelingen genomen te worden in het licht van verdragsrechtelijk gewaarborgde grondrechten, 

niet in het minst van de bescherming van het privé- en gezinsleven zoals gewaarborgd door artikel 8 

E.V.R.M. Verwerende partij dient in zijn motivatie dan ook steeds een afweging te maken van de 

belangen van enerzijds de betrokken aanvrager en anderzijds de Belgische Staat, teneinde het 

evenredigheidsbeginsel te respecteren (RvSt. 58.969, 1 april 1996,TVR 1997, 29), hetgeen in casu 

duidelijk niet is gebeurd. Men stelt louter dat uit het administratief dossier niet blijkt dat deze een 

mogelijke belemmering kunnen vormen, doch zulks is geenszins gelijk te stellen met een correcte  

belangenafweging.bij het effect van de verwijderingsmaatregel op het gezinsleven van verzoeker 

(schending van art. 8 EVRM en schending van art. 74/13 Vw.). Verzoeker werd over deze elementen 

zelfs niet eens gehoord en verwerende partij heeft geenszins afdoende het gezins- en familieleven van 

verzoeker in aanmerking genomen. Dat de bestreden beslissing dan ook dient te worden vernietigd.  

  

2. Daarenboven moet worden aangenomen dat ook de hoorplicht is geschonden. 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 alvorens een besluit 

wordt genomen dat zijn belangen aanmerkelijk kan beïnvloeden. In casu staat vast dat de impact van de 

bestreden beslissing, alsook het moeilijk te herstellen ernstig nadeel dermate is dat aan verzoeker de 

mogelijkheid had moeten worden gegeven om uit een te zetten welke persoonlijke omstandigheden nog 

in rekening zouden moeten worden gebracht. Deze plicht vloeit trouwens voort uit de vaste rechtspraak 

van het Europees Hof van Justitie. Het Europees Hof van Justitie heeft dienaangaande reeds het 

volgende gesteld (zie HvJ, 22 november 2012, C-277/11, overweging 81-88): “Dienaangaande zij eraan 

herinnerd dat volgens vaste rechtspraak van het Hof de eerbiediging van de rechten van de verdediging 

een algemeen beginsel van het recht van de Unie vormt (zie met name arresten van 28 maart 2000, 

Krombach, C-7/98, Jurispr. blz. I-1935, punt 42, en 18 december 2008, Sopropé, C-349/07, Jurispr. blz. 

I-10369, punt 36). De onderhavige zaak betreft meer in het bijzonder het recht om in elke procedure te 

worden gehoord, dat integraal deel uitmaakt van genoemd grondrecht (zie in die zin met name arresten 

van 9 november 1983, Nederlandsche Banden-Industrie- Michelin/Commissie, 322/81, Jurispr. blz. 

3461, punt 7, en 18 oktober 1989, Orkem/Commissie, 374/87, Jurispr. blz. 3283, punt 32). Dit recht is 

thans niet alleen neergelegd in de artikelen 47 en 48 van het Handvest, die de eerbiediging van de 

rechten van de verdediging garanderen alsmede het recht op een eerlijk proces in het kader van elke 

procedure in rechte, maar ook in artikel 41 ervan, dat het recht op behoorlijk bestuur waarborgt. Artikel 

41, lid 2, bepaalt dat dit recht op behoorlijk bestuur met name het recht van eenieder omvat te worden 

gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele maatregel wordt genomen, het recht 

van eenieder om inzage te krijgen in het hem betreffende dossier, met inachtneming van het 

gerechtvaardigde belang van de vertrouwelijkheid en het beroeps- en zakengeheim alsmede de plicht 

van de betrokken diensten om hun beslissingen met redenen te omkleden.  Vaststaat dat deze bepaling 

van algemene toepassing is, zoals uit de bewoordingen ervan blijkt. Het Hof heeft dus 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, waar het heeft geoordeeld dat dit recht van toepassing is in iedere procedure die tot een 

bezwarend besluit kan leiden (zie met name arresten van 23 oktober 1974, Transocean Marine Paint 

Association/Commissie, 17/74, Jurispr. blz. 1063, punt 15; Krombach, reeds aangehaald, punt 42, en 

Sopropé, reeds aangehaald, punt 36). Volgens de rechtspraak van het Hof moet dit recht worden 

geëerbiedigd, ook al voorziet de toepasselijke wetgeving niet uitdrukkelijk in een dergelijke formaliteit 

(zie arrest Sopropé, reeds aangehaald, punt 38). 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 alvorens een besluit wordt genomen dat zijn belangen 

aanmerkelijk kan beïnvloeden (zie met name arresten van 9 juni 2005, Spanje/Commissie, C-287/02, 

Jurispr. blz. I-5093, punt 37 en aldaar aangehaalde rechtspraak; Sopropé, reeds aangehaald, punt 37; 

van 1 oktober 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Raad, C-141/08 P, Jurispr. blz. 

I-9147, punt 83, en 21 december 2011, Frankrijk/People’s Mojahedin Organization of Iran, C-27/09 P, 

nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 64 en 65).  Bedoeld recht impliceert tevens dat de 

administratie 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 de beschikking 

toereikend te motiveren (zie arresten van 21 november 1991, Technische Universität München, C-
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269/90, Jurispr. blz. I5469, punt 14, en Sopropé, reeds aangehaald, punt 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.”  Dit hoorrecht dient niet enkel door de instellingen van de Unie te worden 

erkend, maar aangezien het een algemeen beginsel van het Unierecht betreft, ook door de 

overheidsinstanties van alle lidstaten wanneer zij beslissingen nemen die binnen de werkingssfeer van 

het Unierecht vallen, zelfs als schrijft de toepasselijke regelgeving een dergelijke formaliteit niet expliciet 

voor (zie artikel 51 van het Handvest en de toelichtingen bij het Handvest van de grondrechten Pb.C. 14 

december 2007, afl. 303 en ook HvJ 18 december 2008, C-349/07, Sopropé, ro. 38 en HvJ 22 

november 2012, C277/11, M.M., ro. 86). Het hoorrecht wordt van toepassing geacht in iedere procedure 

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

ongunstig kan beïnvloeden (zie HvJ 22 november 2012, C277/11, M.M., ro. 85). Zoals reeds gesteld 

heeft verwerende partij geen enkele rekening gehouden met de concrete gezinssituatie van verzoeker 

(schending van artikel 8 EVRM en van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, de beginselen van 

behoorlijk bestuur, meer bepaald het redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel, de 

schending van materiële motiveringsplicht en de hoorplicht). Verzoeker is nochtans materieel en moreel 

volledig afhankelijk van zijn vader en kan niet zonder hem terugkeren naar Tunesië.  De vernietiging van 

de bestreden beslissing is dan ook op zijn plaats.” 

 

2.2.2. 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 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.” 

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt: 

 

“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 rechten en 

vrijheden van anderen.” 

 

2.2.3. Verzoeker stelt dat er geen rekening is gehouden met de eenheid van het gezin, meer bepaald 

dat hij als student inwoont bij zijn vader. Hij woont daar sinds zijn komst naar België in 2017 en er is 

niemand meer in zijn land van herkomst die voor hem kan zorgen. Hij zou ook niet zijn gehoord en er is 

sprake van een onredelijke belangenafweging in de zin van artikel 8 van het EVRM en artikel 74/13 van 

de Vreemdelingenwet. 

 

Met betrekking tot het gezinsleven stelt de bestreden beslissing het volgende: “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.”  

 

Inzake artikel 8 van het EVRM dient verzoeker in de eerste plaats op voldoende nauwkeurige wijze, 

rekening houdend met de omstandigheden, het bestaan van een daadwerkelijk privé- en gezinsleven 

dat hij inroept ook aan te tonen, samen met de wijze waarop de bestreden beslissing hier een afbreuk 

aan zou doen. Aangezien dit een beslissing betreft omtrent het beëindigen van een verblijf, heeft het 

EHRM aanvaard dat er sprake is van inmenging en men rekening moet houden met artikel 8, lid 2 

EVRM. Het recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven dat door artikel 8 EVRM wordt 

gewaarborgd is niet absoluut. Het kan inderdaad worden beperkt door de staten binnen de grenzen die 

in bovengenoemde paragraaf zijn uiteengezet. De inmenging van de overheidsinstanties is toegestaan 

op voorwaarde dat de wet daarin voorziet en dat zij is ingegeven door een of meer legitieme 

doelstellingen die bedoeld zijn in artikel 8, lid 2 EVRM. De inmenging van de overheidsdienst is dus 
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toegestaan op voorwaarde dat de wet hierin voorzien heeft, zij is ingegeven door een of meerdere 

doelstellingen vernoemd in de tweede paragraaf van artikel 8 EVRM en zij noodzakelijk is voor een 

democratische samenleving. In dit laatste perspectief is het de verantwoordelijkheid van de autoriteit om 

aan te tonen dat het erom gaat een redelijk evenwicht te vinden tussen het doel en de ernst van de 

inbreuk   

  

Artikel 8 EVRM waarborgt als dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling om het grondgebied van 

een staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven. 

  

Uit artikel 8 EVRM kan niet worden afgeleid dat een staat de verplichting heeft om de keuze van de 

verblijfplaats van een vreemdeling te eerbiedigen en een recht op gezinshereniging of verblijf op zijn 

grondgebied toe te laten. 

  

Het is in het kader van dit beginsel dat de Belgische en Europese wetgevers van mening waren dat het 

noodzakelijk was om een einde te maken aan het verblijf van Europese burgers of hun gezinsleden 

wanneer zij een bedreiging vormden voor de openbare orde of de nationale veiligheid. De nagestreefde 

doelen omvatten de controle op immigratie, de bescherming van de nationale veiligheid en de 

handhaving van de openbare orde. Bijgevolg moet worden opgemerkt dat deze doelstellingen 

overeenstemmen met de opdracht van de staat om de openbare orde in België te waarborgen. Deze 

doelstelling wordt vermeld in paragraaf 2 van artikel 8 van het EVRM.  

  

De maatregel die door de wet wordt voorzien streeft een legitiem doel na. Gelet op het nagestreefde 

doel, moet worden vastgesteld dat de maatregelen van de wetgever proportioneel zijn.  

 

Verzoeker is sinds 2017 in België. Het is niet kennelijk onredelijk van de gemachtigde om te stellen dat 

de duur van het verblijf niet van die aard is om de banden met het thuisland te verliezen. Verder stelt de 

gemachtigde dat er geen sprake is van elementen die een mogelijke belemmering kunnen vormen of 

een dermate belang kunnen vertegenwoordigen voor verzoeker dat hij zich in de onmogelijkheid zou 

bevinden om gevolg te geven aan deze beslissing. Verzoekers betoog dat hij bij zijn vader inwoont sinds 

2017 doet geen afbreuk aan bovenstaande motivering. Hij maakt niet aannemelijk dat er niemand meer 

is die voor hem kan instaan in zijn land van herkomst, des te meer nu hij pas sinds 2017 in België is en 

de bestreden beslissing is genomen op 30 november 2018. 

 

Een schending van artikel 8 EVRM en artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet wordt niet aannemelijk 

gemaakt. 

 

Waar verzoeker stelt dat hij, voor het nemen van de bestreden beslissing, niet is gehoord, moet hij 

aannemelijk maken dat de bestreden beslissing mogelijk anders had kunnen zijn mocht hij zijn gehoord. 

Immers, niet elke onregelmatigheid bij de uitoefening van het hoorrecht tijdens een administratieve 

procedure  levert een schending van dit recht op, en niet elk verzuim om het hoorrecht te eerbiedigen 

leidt stelselmatig tot de onrechtmatigheid van het genomen besluit (HvJ 10 september 2013, C-383/13 

PPU, M.G. e.a., ro. 39).  

 

Om een dergelijke onrechtmatigheid te constateren, dient de Raad dus aan de hand van de specifieke 

feitelijke en juridische omstandigheden van het geval na te gaan 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., ro. 40). 

 

Gelet op hetgeen hierboven reeds is gezegd, stelt de Raad vast dat verzoeker geen elementen 

aanbrengt die erop zouden kunnen wijzen dat hij specifieke omstandigheden had kunnen aanvoeren die 

na een individueel onderzoek het afleveren van het aangevochten bevel om het grondgebied te verlaten 

hadden kunnen beïnvloeden. In die omstandigheden kan de verzoekende partij zich niet op dienstige 

wijze beroepen op de schending van de hoorplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur of als 

algemeen beginsel van Unierecht.   

 

Bovendien moet worden gesteld dat het recht om gehoord te worden niet toepasselijk is wanneer de 

vreemdeling een aanvraag indient tot het bekomen van een voordeel, toelating of gunst. In dit geval 

komt het aan de bestuurde toe om de administratieve overheid die moet beslissen op een volledige 
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wijze te informeren. In casu is de bestreden beslissing een bevel het grondgebied te verlaten op grond 

van artikel 61 van de Vreemdelingenwet genomen na een onderzoek van een aanvraag voor 

vernieuwing van een verblijfstitel. Een dergelijke beslissing kan niet worden geacht het hoorrecht te 

hebben geschonden. 

 

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.  

 

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 vierentwintig mei tweeduizend negentien 

door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC 

 


