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 nr. 222 950 van 20 juni 2019 

in de zaak RvV X IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat I. SIMONE 

Stanleystraat 62 

1180 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Guineese nationaliteit te zijn, op 11 juni 2019 heeft 

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

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 5 juni 2019 houdende een bevel om het grondgebied te 

verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering en de beslissing van diezelfde gemachtigde van 5 

juni 2019 houdende een inreisverbod.  

 

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. 

 

Gelet op artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gelet op titel II, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 12 juni 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 juni 2019 om 

12.00 uur. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat I. SIMONE verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat T. SCHREURS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 
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1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1 Op 7 september 2010 verklaart de verzoekende partij zich vluchteling. Op 18 februari 2013 weigert 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal) 

haar de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus. Op 24 juli 2013, bij arrest nr. 107 

195, weigert ook de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) haar de 

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus. 

 

1.2 Op 28 oktober 2014 verklaart de verzoekende partij zich een tweede maal vluchteling. Op 12 

november 2014 weigert de commissaris-generaal de meervoudige asielaanvraag in overweging te 

nemen. Op 18 december 2014, bij arrest nr. 135 517, verwerpt de Raad het tegen deze beslissing 

ingestelde beroep. 

 

1.3 Op 3 juni 2015 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9bis 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). Op 20 juni 2016 

wordt deze aanvraag onontvankelijk verklaard. Op 22 mei 2017, bij arrest nr. 187 162, verwerpt de Raad 

het tegen deze beslissing ingestelde beroep. 

 

1.4 Op 23 april 2018 dient de verzoekende partij een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Op 12 oktober 2018 wordt ook deze aanvraag 

onontvankelijk verklaard. Op 25 april 2019, bij arrest nr. 220 225, verwerpt de Raad het tegen deze 

beslissing ingestelde beroep. 

 

1.5 Op 5 juni 2019 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en 

van Asiel en Migratie (hierna: de gemachtigde) een beslissing houdende een bevel om het grondgebied 

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

beslissing, die op 6 juni 2019 aan de verzoekende partij ter kennis werd gebracht en die luidt als volgt: 

 

“(...) Betrokkene werd gehoord door de PZ Druivenstreek op 05/06/2019 en in deze beslissing werd 

rekening gehouden met zijn verklaringen. 

 

Bevel om het grondgebied te verlaten 

 

Aan de Heer, die verklaart te heten: 

 

naam: B(...) 

voornaam: A(...) 

geboortedatum: (...) 

geboorteplaats: (...) 

nationaliteit: Guinee 

 

In voorkomend geval, alias: / 

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij 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: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van volgend(e) artikel(en) van 

de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 

de verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten en/of vaststellingen: 

 

Artikel 7, alinea 1: 

 

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

 

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

het moment van zijn arrestatie. 
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Betrokkene verklaart geen kinderen te hebben. Betrokkene verklaart sinds februari 2018 een relatie te 

hebben met K(...) O(...) (°(...)). Er is op dit moment nog geen sprake van wettelijke samenwoonst daar 

betrokkene op geen adres ingeschreven is. Hij toont hiermee niet aan dat de relatie die hij heeft met 

deze vrouw voldoende hecht is. Zowel betrokkene als zijn partner, wisten verder dat het gezinsleven in 

België vanaf het begin precair was, gelet op de illegale verblijfssituatie van betrokkene in België. 

Betrokkene verklaart ook een neef in België te hebben, een zekere B(...) O(...) Be(...). Volgens het 

rijksregister van laatstgenoemde zou betrokkene in 2000 het land verlaten hebben. 

 

Een schending van de artikelen 3 en 8 EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. 

Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Minister in zijn verwijderingsbeslissing rekening gehouden met 

de bepalingen van artikel 74/13. 

 

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

 

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

 

Er bestaat een risico op onderduiken: 

 

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

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan de bevelen om het grondgebied te verlaten van 27/02/2013 

en 16/02/2015 die hem respectievelijk betekend werden op 06/03/2013 en 20/02/2015. Deze vorige 

beslissingen tot verwijdering werden niet uitgevoerd. Het is weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg 

zal geven aan deze nieuwe beslissing. 

 

8° Betrokkene heeft in het Rijk of in andere lidstaten meerdere verzoeken tot internationale bescherming 

en/of verblijfsaanvragen ingediend, die aanleiding hebben gegeven tot een negatieve beslissing. 

 

Betrokkene heeft in België 2 maal een aanvraag tot internationale bescherming ingediend, nl. op 

07/09/2010 en 28/10/2014. Beide aanvragen hebben geleid tot een negatieve beslissing. 

 

Het verzoek tot internationale bescherming ingediend op 07/09/2010 werd bij beslissing van 18/02/2013 

als niet-ontvankelijk verklaard. 

 

Het verzoek tot internationale bescherming ingediend op 28/10/2014 werd bij beslissing van 13/11/2014 

als niet-ontvankelijk verklaard. 

 

Terugleiding naar de grens 

 

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 de bevelen om het grondgebied te verlaten van 27/02/2013 

en 16/02/2015 die hem respectievelijk betekend werden op 06/03/2013 en 20/02/2015. Deze vorige 

beslissingen tot verwijdering werden niet uitgevoerd. Het is weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg 

zal geven aan deze nieuwe beslissing. 

 

8° Betrokkene heeft in het Rijk of in andere lidstaten meerdere verzoeken tot internationale bescherming 

en/of verblijfsaanvragen ingediend, die aanleiding hebben gegeven tot een negatieve beslissing. 

 

Betrokkene heeft in België 2 maal een aanvraag tot internationale bescherming ingediend, nl. op 

07/09/2010 en 28/10/2014. 
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Beide aanvragen hebben geleid tot een negatieve beslissing. 

 

Het verzoek tot internationale bescherming ingediend op 07/09/2010 werd bij beslissing van 18/02/2013 

als niet-ontvankelijk verklaard. 

 

Het verzoek tot internationale bescherming ingediend op 28/10/2014 werd bij beslissing van 13/11/2014 

als niet-ontvankelijk verklaard. 

 

Betrokkene verklaart in het verleden in de gevangenis gezeten te hebben na een manifestatie tegen de 

toenmalige president. 

Degene die hem laten opsluiten heeft, een zekere Kolonel Tiboro, zou het nog steeds voor het zeggen 

hebben. 

De aangehaalde elementen werden reeds beoordeeld in zijn asielaanvraag van 07/09/2010 en 

28/10/2014. Uit het onderzoek van het CGVS (en de RVV) is gebleken dat betrokkene niet voldoet aan 

de criteria om de vluchtelingenstatus of subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen en kan 

redelijkerwijze worden afgeleid dat de betrokkene geen reëel risico loopt op een behandeling strijdig met 

artikel 3 van het EVRM. 

 

Vasthouding (...)” 

 

1.6 Op 5 juni 2019 neemt de gemachtigde eveneens een beslissing houdende een inreisverbod (bijlage 

13sexies) van twee jaar. Dit is de tweede bestreden beslissing, die op 6 juni 2019 aan de verzoekende 

partij ter kennis werd gebracht. 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1 Artikel 39/57, § 1, laatste lid van de vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“De in artikel 39/82, § 4, tweede lid, bedoelde vordering wordt ingediend bij verzoekschrift binnen tien 

dagen na de kennisgeving van de beslissing waartegen ze gericht is. Vanaf een tweede verwijderings- 

of terugdrijvingsmaatregel, wordt de termijn teruggebracht tot vijf dagen.” 

 

De onderhavige vordering is een in artikel 39/82, § 4, tweede lid van de vreemdelingenwet bedoelde 

vordering.   

 

Zij werd ingediend binnen de vijf dagen na kennisgeving van de beslissing waartegen ze is gericht. Zij is 

derhalve tijdig ingediend. 

 

2.2 Ambtshalve stelt de Raad de onontvankelijkheid van de vordering vast, voor zover deze betrekking 

heeft op de tweede bestreden beslissing, zijnde het inreisverbod.  

 

Hij wijst erop dat het Grondwettelijk Hof in zijn arrest nr. 141/2018 van 18 oktober 2018 het volgende 

overwoog:  

 

“B.5.4. Het antwoord op een prejudiciële vraag dient nuttig te zijn voor de oplossing van het 

bodemgeschil. 

Het Hof beperkt zijn onderzoek bijgevolg tot het verschil in behandeling tussen vreemdelingen 

naargelang zij een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid willen instellen tegen 

een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel dan wel tegen een inreisverbod. 

B.6.1. In de interpretatie van de in het geding zijnde bepalingen die aan het Hof wordt voorgelegd, kan 

enkel tegen een verwijderings- en terugdrijvingsmaatregel waarvan de tenuitvoerlegging imminent is een 

vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid worden ingesteld, en niet tegen een 

inreisverbod. 

B.6.2. Ten aanzien van de mogelijkheid om rechtsmiddelen aan te wenden voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, zijn de voormelde categorieën van personen voldoende vergelijkbaar. Het 

Hof dient bijgevolg te onderzoeken of het verschil in behandeling redelijk verantwoord is.” 

 

En: 

 

“B.9.1. In de interpretatie van de in het geding zijnde bepalingen die aan het Hof wordt voorgelegd, kan 

een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid worden ingesteld tegen een 



  

 

 

X Pagina 5 

terugdrijvings- of verwijderingsmaatregel waarvan de tenuitvoerlegging imminent is doch niet tegen een 

inreisverbod. 

B.9.2. Volgens artikel 1, 8°, van de wet van 15 december 1980 is een inreisverbod « de beslissing die 

kan samengaan met een beslissing tot verwijdering en waarbij de toegang tot en het verblijf op het 

grondgebied van het Rijk of het grondgebied van alle lidstaten, met inbegrip van het grondgebied van 

het Rijk, voor een bepaalde termijn verboden wordt ». 

Artikel 74/11 van die wet bepaalt de nadere regels van het inreisverbod. 

Een inreisverbod is niet mogelijk zonder beslissing tot verwijdering. Een inreisverbod heeft slechts 

betekenis indien het vergezeld gaat van een verwijderingsmaatregel. 

B.9.3. De vreemdeling die het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod, beschikt op grond van de in het 

geding zijnde bepalingen over de mogelijkheid om een vordering tot schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid in te stellen tegen de verwijderingsmaatregel. 

Indien die vordering wordt ingewilligd, kan de vreemdeling voorlopig niet van het grondgebied worden 

verwijderd en kan het inreisverbod voorlopig evenmin gelden (Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, 

nr. 189 847 van 18 juli 2017). In die omstandigheden is dan ook niet aangetoond dat de uiterst 

dringende behandeling van de vordering tegen dat inreisverbod noodzakelijk is. Indien het door de 

vreemdeling ingestelde beroep wordt ingewilligd en de verwijderingsmaatregel wordt vernietigd, zal het 

inreisverbod definitief geen rechtsgrond meer hebben (Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, nr. 200 

476 van 28 februari 2018). 

B.9.4. Indien daarentegen de vordering tegen de verwijderingsmaatregel wordt verworpen, blijft ook het 

inreisverbod zijn uitwerking behouden. In dat geval heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

kunnen vaststellen dat er geen redenen zijn om te geloven dat de uitvoering van de 

verwijderingsmaatregel de verzoeker zou blootstellen aan het risico te worden onderworpen aan de 

schending van de grondrechten van de mens ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is 

overeenkomstig artikel 15, tweede lid, van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de 

mens en de fundamentele vrijheden (artikel 39/82, § 4, vierde lid). 

B.9.5. De rechtzoekenden die wensen op te komen tegen het inreisverbod kunnen tegen die 

bestuurshandeling bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een annulatieberoep indienen en 

tevens de schorsing ervan vorderen via een gewone vordering tot schorsing, waarover binnen dertig 

dagen uitspraak moet worden gedaan. 

Voorts kunnen de betrokken vreemdelingen de Raad ook verzoeken om voorlopige maatregelen te 

nemen overeenkomstig artikel 39/84 van de wet van 15 december 1980. De Raad kan hierbij alle nodige 

maatregelen bevelen om de belangen veilig te stellen van de partijen of van de personen die belang 

hebben bij de oplossing van de zaak, met uitzondering van de maatregelen die betrekking hebben op de 

burgerlijke rechten. 

B.10. Rekening houdend met het bovenstaande is het niet zonder redelijke verantwoording dat tegen 

het inreisverbod als dusdanig geen vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid kan 

worden ingesteld, aangezien een dergelijk verbod, indien het wordt opgelegd, steeds gepaard gaat met 

een beslissing tot verwijdering, waartegen een dergelijke vordering kan worden ingesteld wanneer de 

tenuitvoerlegging daarvan imminent is. 

B.11. De prejudiciële vraag dient bijgevolg ontkennend te worden beantwoord.” 

 

Uit de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof blijkt aldus dat een vordering tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid niet kan worden ingesteld tegen een inreisverbod. De verzoekende partij 

gedraagt zich ter terechtzitting van 13 juni 2019 slechts naar de wijsheid, zodat zij aan deze vaststelling 

geen afbreuk doet. 

 

De vordering tot schorsing is onontvankelijk voor zover deze is gericht tegen de tweede bestreden 

beslissing. Naar de eerste bestreden beslissing zal verder in dit arrest verwezen worden als “de 

bestreden beslissing”. 

 

2.3 Overeenkomstig artikel 71, eerste lid van de vreemdelingenwet kan de vreemdeling die het voorwerp 

is van een maatregel van vrijheidsberoving genomen met toepassing van artikel 7, tegen die maatregel 

beroep instellen door een verzoekschrift neer te leggen bij de raadkamer van de correctionele rechtbank 

van zijn verblijfplaats in het Rijk of van de plaats waar hij werd aangetroffen. In de mate dat de vordering 

ook gericht is tegen de beslissing tot vrijheidsberoving vervat in de bestreden beslissing, moet worden 

vastgesteld dat de Raad ter zake geen rechtsmacht heeft en de vordering in deze mate onontvankelijk 

is. 

 

 

 



  

 

 

X Pagina 6 

3. Over de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

 

3.1 De drie cumulatieve voorwaarden 

 

Artikel 43, § 1, eerste lid van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: het PR RvV) bepaalt dat, indien de uiterst 

dringende noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de feiten moet 

bevatten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. 

 

Verder kan overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid van de vreemdelingenwet slechts tot de 

schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve rechtshandeling worden besloten indien er 

ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen 

verantwoorden en op voorwaarde dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing 

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

Uit het voorgaande volgt dat, opdat een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

kan worden ingewilligd, de drie voornoemde voorwaarden cumulatief moeten zijn vervuld. 

 

3.2 Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

3.2.1 De wettelijke bepaling 

 

Artikel 39/82, § 4, tweede lid van de vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“Indien de vreemdeling het voorwerp is van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de 

tenuitvoerlegging imminent is, in het bijzonder indien hij is vastgehouden in een welbepaalde plaats 

zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of ter beschikking is gesteld van de regering, en hij nog geen 

gewone vordering tot schorsing heeft ingeleid tegen de bedoelde verwijderings- of 

terugdrijvingsmaatregel, kan hij binnen de in artikel 39/57, § 1, derde lid, bedoelde termijn de schorsing 

van de tenuitvoerlegging van deze maatregel vorderen bij uiterst dringende noodzakelijkheid.” 

 

3.2.2 De toepassing van de wettelijke bepaling 

 

In casu bevindt de verzoekende partij zich in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 

en 74/9 van de vreemdelingenwet. In dit geval wordt het uiterst dringend karakter van de vordering 

wettelijk vermoed.  

 

Het uiterst dringende karakter van de vordering staat dan ook vast, hetgeen door de verwerende partij in 

haar nota met opmerkingen ook niet wordt betwist. Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg 

voldaan. 

 

3.3 Betreffende de tweede voorwaarde: de ernst van de aangevoerde middelen 

 

3.3.1 De interpretatie van deze voorwaarde  

 

Overeenkomstig het voormelde artikel 39/82, § 2 van de vreemdelingenwet kan slechts tot de schorsing 

van de tenuitvoerlegging worden besloten indien ernstige middelen worden aangevoerd die de 

vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke 

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

Onder ‘middel’ wordt begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en 

van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 17 december 

2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618). 

 

Opdat een middel ernstig zou zijn, volstaat het dat het op het eerste gezicht, en gelet op de toedracht 

van de zaak, ontvankelijk en gegrond zou kunnen worden verklaard en derhalve kan leiden tot de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

 

De Raad doet overeenkomstig artikel 39/82, § 4, vierde lid van de vreemdelingenwet een zorgvuldig en 

nauwgezet onderzoek van alle bewijsstukken die hem worden voorgelegd, en inzonderheid die welke 

van dien aard zijn dat daaruit blijkt dat er redenen zijn om te geloven dat de uitvoering van de bestreden 
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beslissing de verzoekende partij zou blootstellen aan het risico te worden onderworpen aan de 

schending van de grondrechten van de mens ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is uit hoofde 

van artikel 15, tweede lid van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en 

de Fundamentele Vrijheden (hierna: het EVRM). 

 

3.3.2 De toepassing van deze voorwaarde 

 

3.3.2.1 In een eerste middel voert de verzoekende partij een manifeste beoordelingsfout aan, en de 

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

van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), van het beginsel volgens hetwelk het 

bestuur om te beslissen rekening moet houden met het geheel van elementen en van het 

proportionaliteitsbeginsel. In een tweede middel voert zij de schending aan van artikel 8 van het EVRM. 

 

Zij zet in haar verzoekschrift in het kader van het eerste middel het volgende uiteen: 

 

“Le requérant ne peut marquer son accord quant à la motivation de la décision attaquée. 

 

Tout d’abord, la décision est revêtue de plusieurs erreurs faites et particulièrement la motivation ne peut 

être qu’inadéquate. 

 

- le requérant n’a pas seulement depuis le mois de février 2018 une relation durable avec Madame 

K(...) O(...) mais depuis 2016, comme mentionné dans le recours introduit au Conseil du 

Contentieux des Etrangers le 10.12.2018 au chapitre risque de préjudice grave difficilement 

réparable ; 

 

- le requérant a fait mention comme adresse de résidence l’adresse de Mademoiselle K(...) O(...) 

dans son dit recours introduit au mois de décembre 2018 ; 

 

- l’Office des Etrangers n’a pas tenu du tout compte du fait que l’intéressée est d’origine guinéenne, 

reconnue réfugiée ; or : 

 

• si l’Office des Etrangers a pris la peine de vérifier le registre national du cousin du requérant, à 

savoir Monsieur B(...) O(...) Be(...), le requérant s’explique difficilement que l’Office des Etrangers 

n’a pas pris la peine de vérifier le registre national de sa compagne, avec qui il entretient une 

relation durable ; 

• étant reconnue réfugiée, la décision prise à l’égard de Monsieur B(...) constitue l’ingérence 

disproportionnée dans la vie privée du requérant et de sa compagne. 

En effet, Madame K(...) O(...) reconnue réfugiée ne peut suivre Monsieur B(...) en Guinée pour y 

effectuer des démarches en vue d’un mariage ou d’une cohabitation légale. 

Monsieur B(...) s’étant vu infligé l’interdiction d’entrée de deux ans ne sera pas « de manière 

strictement temporaire » en Guinée, mais y restera pour  une bonne période et en principe pour 

deux ans; 

• si l’Office des Etrangers a vérifié le registre national du cousin de Monsieur B(...) A(...), à savoir 

Monsieur B(...) O(...) Be(...), force est de constater que les informations obtenues par l’Office des 

Etrangers sont erronées : Monsieur B(...) O(...) Be(...) est de nationalité belge et en possession d’un 

titre de séjour valable (et non radié comme erronément indiqué dans la décision attaquée). 

 

En tout état de cause l’Office des Etrangers n’ayant pas tenu compte de la qualité de réfugiée de la 

compagne de Monsieur B(...) A(...), la décision ne peut être qu’inadéquatement motivée. 

 

La décision paraît d’autant plus inadéquatement motivée, qu’elle ne fait pas état de la longueur du 

séjour de l’intéressé en Belgique, soit neuf ans, et particulièrement de son ancrage local et intégration 

en ce compris au niveau professionnel. 

 

En conclusion, la décision attaquée étant revêtue de plusieurs erreurs manifestes d’appréciations, et ne 

faisant pas état de l’ensemble des éléments du dossier, n’est pas adéquatement motivée. 

 

Le moyen est fondé.” 

 

De verzoekende partij zet in haar verzoekschrift in het kader van het tweede middel het volgende uiteen: 
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“L’article 8 de la CEDH est libellé comme suit : (...) 

 

Il va de soi que dans le cas d’espèce qui nous occupe, priver la requérante du séjour légal en Belgique 

contreviendrait de manière injustifiée à l’article 8 de la CEDH. 

 

Il faut certes rappeler que toute atteinte à la vie familiale d’une personne n’est pas forcément 

constitutive d’une violation de l’article 8. En effet, l’alinéa 2 de l’article 8 de la CEDH énumère une série 

de conditions dans lesquelles une atteinte à la vie privée ou familiale ne constitue pas une violation de 

l’article 8. Ces conditions ont été précisées par une jurisprudence constante de la Cour de Strasbourg. 

Si ne fût-ce qu’une d’entre elles n’est pas satisfaite l’article 8 de la CEDH est violé. 

 

Ces conditions sont les suivantes : 

 

- l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale doit être conforme à la loi ; 

 

- l’ingérence doit poursuivre un but légitime énuméré à l’alinéa 2 de l’article 8 de la CEDH ; 

 

- il doit y avoir un rapport de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi pour que 

l’ingérence soit considérée comme nécessaire dans une société démocratique. 

 

L’ingérence de l’Etat belge dans la vie familiale de Monsieur B(...) A(...) est peut-être  conforme aux 

dispositions légales en vigueur en Belgique. La première condition pourrait être considérée comme 

étant remplie. 

 

On pourrait également considérer que l’ingérence poursuit un but légitime énuméré dans l’alinéa 2 de 

l’article 8 de la CEDH : contrôler l’immigration permet de réguler le marché du travail, et donc de 

préserver le bien-être économique de la Belgique. La deuxième condition serait éventuellement remplie. 

 

Mais, quant à savoir si une  telle ingérence est nécessaire dans une société démocratique, c’est-à-dire 

s’il existe un rapport de proportionnalité entre le but poursuivi et les moyens employés pour y arriver, la 

réponse ne peut être que négative (cfr. CEDH, Berrehab c. Pays-Bas, du 21/06/1988). La troisième 

condition n’est donc  pas satisfaite. 

 

Le seul moyen de mettre fin  à cette violation de l’article 8 de la CEDH est de suspendre et annuler la 

décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour avec ordre de quitter le territoire. 

  

Le moyen est fondé.” 

 

3.3.2.2 In haar nota met opmerkingen antwoordt de verwerende partij hierop het volgende: 

 

“In de middelen wordt de schending aangehaald van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29.07.1991 

houdende de uitdrukkelijke motiveringsplicht inzake bestuurshandelingen, van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en van artikel 8 EVRM. 

 

Verzoeker stelt dat geen rekening werd gehouden met zijn relatie met de genaamde K(...) O(...) die 

erkend vluchtelinge is in België. Hij zou een relatie hebben met K(...) O(...) sedert 2016 in plaats van 

sedert 2018 zoals vermeld in de betreden beslissing. 

 

De verwerende partij wenst te benadrukken dat verzoeker op het hoorformulier dd. 05.06.2019 heeft 

neergeschreven, en ondertekend ,dat hij sinds 2018 een relatie heeft met de genaamde O(...) K(...): 

“Je n’ai pas des enfants ici mais j’ai une relation avec O(...) K(...) depuis 2018, le mois de février. » 

(eigen markering) 

 

Verzoeker kan aldus bezwaarlijk de schorsing van de bestreden beslissing vorderen om reden dat de 

gemachtigde er verkeerdelijk zou vanuit gegaan zijn dat de relatie is opgestart in 2018 (ipv 2016). Het 

blijkt immers dat verzoeker zelf heeft medegedeeld dat hij sedert februari 2018 een relatie heeft met 

O(...) K(...). 

 

Volledigheidshalve en louter ten overvloede wordt opgemerkt dat verzoeker tijdens zijn asielprocedure 

verklaarde dat hij gehuwd was met mevr. F(...) B(...) en dat hij vier kinderen heeft.   
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In de aanvragen die hij nadien heeft ingediend, heeft verzoeker geen gewag gemaakt van het feit dat dit 

huwelijk zou beëindigd zijn.  

Op 03.11.2014, in het kader van zijn asielaanvraag, verklaarde verzoeker nog dat hij 1 keer per maand 

contact heeft met zijn vrouw in Conakry.  

 

In de verblijfsaanvragen die verzoeker heeft ingediend werd nooit gewag gemaakt van een relatie met 

iemand die in België verblijft, ook niet in deze van 06.08.2018. 

 

Waar verzoeker in het verzoekschrift gewag maakt van een relatie sedert 2016, blijkt dit – zoals vermeld 

– niet te kloppen met de eigen verklaring van verzoeker dd. 05.06.2019 waarin gesproken werd over 

een relatie sedert februari 2018.  

 

Verzoeker toont met zijn summier betoog – en met de weinige stukken - niet aan dat de beweerde 

relatie met mevr. K(...) O(...) voldoende hecht is om te spreken van een beschermenswaardige relatie in 

de zin van artikel 8 EVRM.  Ook voor de vermeende behandeling om een kind te kunnen krijgen wordt 

geen enkel stuk voorgelegd. 

 

In die zin werd reeds veelvuldig geoordeeld door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen: 

 

RVV nr. 217 884 van 4 maart 2019 

De Raad oordeelt dan ook dat uit de voorgelegde stukken geenszins kan worden afgeleid dat de relatie 

die zou bestaan tussen verzoekster en haar voorgehouden partner, zo er al sprake is van een relatie, 

reeds getuigt van een voldoende intensiteit en hechtheid om te spreken van een beschermenswaardige 

relatie in de zin van artikel 8 van het EVRM. 

 

RVV nr. 201 047 van 13 maart 2018 

De Raad oordeelt dan ook op het eerste gezicht dat uit de voorgelegde stukken geenszins kan worden 

afgeleid dat de relatie die zou bestaan tussen verzoekende partij en haar voorgehouden partner, zo er al 

sprake is van een relatie, reeds getuigt van een voldoende intensiteit en hechtheid om te spreken van 

een beschermenswaardige relatie in de zin van artikel 8 EVRM. Immers, indien verzoekende partij 

inderdaad al jaren een hechte relatie zou hebben met de voorgehouden partner, dan kan verwacht 

worden dat zij daartoe meer gedetailleerde en meer overtuigende stukken kan neerleggen dan hetgeen 

zij geproduceerd heeft. Enkele foto’s, vliegtickets zonder enige verdere duiding voor een uitermate korte 

periode van 3 dagen, eventueel gevolgd door een even korte verblijfperiode van vijf dagen in Kosovo in 

de maand daarop, de intentie om te huwen pas afgelegd na het treffen van de bestreden beslissing en 

een zwangerschap waarvan niet duidelijk is wie de vader is, kan op het eerste gezicht niet volstaan om 

te spreken van een beschermenswaardige gezinsrelatie. 

 

De door verzoeker aangehaalde bepalingen worden niet geschonden. 

 

Er worden geen ernstige middelen voorgesteld.” 

 

3.3.2.3 Gelet op hun onderlinge samenhang worden de beide middelen samen behandeld. 

 

De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 verplichten de administratieve overheid in de akte de 

juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dit op 

“afdoende” wijze. Het afdoende karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet 

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

moet zijn, dit wil zeggen dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. De 

belangrijkste bestaansreden van de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de wet van 29 juli 

1991, bestaat erin dat de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet 

kunnen aantreffen op grond waarvan ze werd genomen, opdat hij met kennis van zaken zou kunnen 

uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (cf. RvS 9 

september 2015, nr. 232.140).  

 

De verzoekende partij voert tevens een manifeste beoordelingsfout aan, en zodoende een schending 

van de materiële motiveringsplicht. Deze houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet 

steunen op deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen 

is en die in rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 5 

december 2011, nr. 216.669; RvS 20 september 2011, nr. 215.206; RvS 14 juli 2008, nr. 185.388). De 
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materiële motivering vereist met andere woorden dat voor elke administratieve beslissing rechtens 

aanvaardbare motieven met een voldoende feitelijke grondslag moeten bestaan. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 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 na te gaan of deze overheid bij de beoordeling is uitgegaan van 

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

onredelijkheid tot haar besluit is gekomen (RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

Met een verwijzing naar het beginsel volgens hetwelk het bestuur om te beslissen rekening moet 

houden met het geheel van elementen, neemt de Raad aan dat de verzoekende partij – gelet op de 

gelijklopende inhoud – doelt op het zorgvuldigheidsbeginsel. Dit legt de overheid de verplichting op haar 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 

2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). 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. 

 

Het proportionaliteitsbeginsel als concrete toepassing van het redelijkheidsbeginsel laat de Raad dan 

weer niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel om het onwettig te bevinden indien 

het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de 

motieven en het dispositief volkomen ontbreekt. 

 

De vraag of de motivering afdoende is, en de voorgehouden schending van de materiële 

motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het proportionaliteitsbeginsel, worden 

onderzocht in het licht van de bepaling waarvan de verzoekende partij eveneens de schending 

aanvoert, met name artikel 8 van het EVRM. 

 

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.” 

 

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 
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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 moet dezelfde 

kernvraag 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 moeten de 

genomen maatregelen gerechtvaardigd en proportioneel 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 moeten steeds nauwgezet de individuele en 

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

belangenafweging.  

 

Uit de rechtspraak van het EHRM volgt aldus dat een correcte belangenafweging is vereist waarbij 

rekening wordt gehouden met de concrete omstandigheden die de individuele zaak kenmerken. 

 

In de eerste plaats moet echter worden nagekeken of er een gezins- en/of privéleven bestaat in de zin 

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

het EVRM. 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 moeten 

worden geïnterpreteerd. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een gezins- of 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). 

 

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

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

deze familie- of gezinsleden voldoende hecht is (zie EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland, § 150). De 

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

 

De verzoekende partij beroept zich op een gezinsleven met haar partner O. K., die erkend vluchtelinge 

is.  

 

De Raad wijst erop dat uit vaste rechtspraak van het EHRM blijkt dat het begrip ‘gezinsleven’ in beginsel 

is beperkt tot het kerngezin en dat het EHRM nagaat of er een voldoende ‘graad’ van gezinsleven kan 

worden vastgesteld. De gezinsband tussen partners wordt verondersteld. In de bestreden beslissing 

wordt verwezen naar de verklaring van de verzoekende partij dat zij sinds februari 2018 een relatie heeft 

met mevrouw O. K. De gemachtigde geeft aan dat er op dit moment nog geen sprake is van wettelijke 

samenwoonst, daar de verzoekende partij op geen adres ingeschreven is, en dat de verzoekende partij 

hiermee niet aantoont dat de relatie die zij heeft met mevrouw O. K. voldoende hecht is. Vervolgens 

wijst hij nog naar het feit dat het gezinsleven in België vanaf het begin precair was, gelet op de illegale 

verblijfssituatie van de verzoekende partij in België. Ten slotte maakt de gemachtigde nog melding van 

een neef, O. B. B., die in 2000 het land zou hebben verlaten. De gemachtigde besluit dat een schending 

van artikel 8 van het EVRM niet aannemelijk wordt gemaakt 

 

Uit het voorgaande blijkt dat de gemachtigde op zich niet betwist dat de verzoekende partij en mevrouw 

O. K. sinds februari 2018 een relatie hebben, maar wel dat deze voldoende hecht is om een gezinsleven 

in de zin van artikel 8 van het EVRM uit te maken. 
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De verzoekende partij voert aan dat ze niet slechts sinds februari 2018 een duurzame relatie heeft met 

mevrouw O. K., maar sinds 2016, zoals vermeld in het verzoekschrift van 10 december 2018 bij de 

Raad, in het onderdeel over het moeilijk te herstellen ernstig nadeel. Ook stelt zij dat zij in het voormelde 

verzoekschrift als verblijfsadres het adres van mevrouw O. K. heeft opgegeven. Ten slotte geeft ze aan 

dat geen rekening is gehouden met het feit dat haar partner een erkend vluchtelinge is en dat de 

gemachtigde de moeite had moeten doen om dit op te zoeken in het rijksregister, aangezien hij dit 

blijkens de bestreden beslissing ook voor haar neef heeft gedaan. 

 

De Raad stelt vast dat uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij tijdens haar gehoor 

op 5 juni 2019 verklaarde een partner O. K. te hebben, sinds 2018, de maand februari. De 

geboortedatum van mevrouw O. K. zoals die wordt weergegeven in het administratief rapport van 5 juni 

2019 stemt overeen met de geboortedatum die voor mevrouw O. K. in de bestreden beslissing wordt 

vermeld en met de geboortedatum die op de verblijfstitel van mevrouw O. K. staat, die de verzoekende 

partij bij haar verzoekschrift voegt. Zoals blijkt uit de bestreden beslissing, heeft de gemachtigde zich 

voor zijn beoordeling van de hechtheid van de relatie van de verzoekende partij en mevrouw O. K. 

onder meer op de bovenstaande verklaring gebaseerd. De Raad stelt verder vast dat uit de 

elektronische rol blijkt dat de verzoekende partij in het hoger aangegeven onderdeel van het 

verzoekschrift van 10 december 2018 (ingediend in het kader van het beroep tegen de beslissing van 12 

oktober 2018 waarbij de aanvraag van 23 april 2018 om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis 

van de vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard) inderdaad verwijst naar haar relatie met 

mevrouw O. K. sinds 2016. In het betrokken verzoekschrift geeft zij het adres op waar zij blijkens het 

voormelde administratief rapport verklaarde samen te wonen met mevrouw O. K. Verder blijkt uit de 

voormelde verblijfstitel van mevrouw O. K. dat zij inderdaad een erkend vluchtelinge is. 

 

De verzoekende partij kan de gemachtigde prima facie echter niet verwijten onzorgvuldig te zijn geweest 

of niet afdoende of onjuist te hebben gemotiveerd omtrent het beginpunt van haar relatie met mevrouw 

O. K. (die blijkens de motivering van de gemachtigde ook relevant is voor de beoordeling van de 

hechtheid van de relatie en bijgevolg voor de vraag of sprake is van een gezinsleven in de zin van 

artikel 8 van het EVRM), wanneer zij zelf, zeer kort voor het nemen van de bestreden beslissing, 

verklaarde dat zij sinds februari 2018 een relatie had. De verzoekende partij betwist ter terechtzitting van 

13 juni 2019 ook niet dat zij dit inderdaad heeft verklaard, maar zij wijst erop dat het een vergissing 

betreft en dat zij erbij blijft dat de relatie in 2016 is begonnen. Ook al blijkt uit het administratief dossier 

dat de verzoekende partij in een verzoekschrift van 10 december 2018, in het onderdeel met betrekking 

tot het moeilijk te herstellen ernstig nadeel, melding maakte van haar relatie met mevrouw O. K. sinds 

2016, zij kan niet in redelijkheid van de gemachtigde verwachten dat hij, zonder dat daartoe enige 

aanleiding bestaat, de volledige inhoud van vorige verzoekschriften gaat doornemen, om op die manier 

te kunnen achterhalen of de verzoekende partij zich tijdens haar gehoor desgevallend van jaartal zou 

kunnen hebben vergist. Dit geldt des te meer nu de Raad in zijn arrest nr. 220 225 van 24 april 2019, 

dat werd gewezen in het kader van het beroep dat door het betrokken verzoekschrift van 10 december 

2018 werd ingeleid, het moeilijk te herstellen ernstig nadeel niet heeft besproken en dit onderdeel van 

het verzoekschrift dus geen deel van het arrest is geworden. De vordering tot schorsing werd immers in 

korte debatten samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Ook merkt de verwerende partij in 

haar nota met opmerkingen terecht op dat de verzoekende partij in haar verblijfsaanvragen nooit gewag 

heeft gemaakt van een relatie met iemand die in België verblijft, ook niet in de aanvraag van 2018. De 

Raad stelt vast dat inderdaad blijkt dat de verzoekende partij in haar meest recente aanvraag van 23 

april 2018 geen melding maakt van haar relatie met mevrouw O. K. of van enige (wettelijke of feitelijke) 

samenwoonst. Dat de gemachtigde de samenwoonst had kunnen afleiden uit het opgegeven 

verblijfsadres van de verzoekende partij in het voormelde verzoekschrift van 10 december 2018, kan 

ook niet in redelijkheid worden voorgehouden. Bovendien verwijst de gemachtigde in de bestreden 

beslissing slechts naar “wettelijke samenwoonst” en niet naar “samenwoonst” in het algemeen. De 

verzoekende partij betwist geenszins dat zij en mevrouw O. K. niet wettelijk samenwonen. 

 

In de geschetste omstandigheden kan aan de gemachtigde bijgevolg prima facie niet verweten worden 

dat hij op basis van onder andere de eigen verklaring van de verzoekende partij oordeelde dat de relatie 

tussen haar en mevrouw O. K. niet voldoende hecht was, opdat sprake zou zijn van een gezinsleven in 

de zin van artikel 8 van het EVRM. Bijgevolg kan aan de gemachtigde ook niet verweten worden dat hij 

oordeelde dat een schending van artikel 8 van het EVRM niet aannemelijk werd gemaakt en hij onder 

meer geen rekening heeft gehouden met het feit dat de partner van de verzoekende partij een erkend 

vluchtelinge is. Dat de gemachtigde in het licht van artikel 8 van het EVRM niet afdoende of onjuist zou 

hebben gemotiveerd, of onzorgvuldig of kennelijk onredelijk zou hebben gehandeld wordt prima facie 

dan ook niet aannemelijk gemaakt. 
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In deze zin kan dan ook niet worden aangenomen dat de verzoekende partij een ernstig middel heeft 

aangevoerd. 

 

De Raad wijst er echter op dat hij overeenkomstig artikel 39/82, § 4, vierde lid van de vreemdelingenwet 

een zorgvuldig en nauwgezet onderzoek doet van alle bewijsstukken die hem worden voorgelegd, en 

inzonderheid die welke van dien aard zijn dat daaruit blijkt dat er redenen zijn om te geloven dat de 

uitvoering van de bestreden beslissing de verzoekende partij zou blootstellen aan het risico te worden 

onderworpen aan de schending van de grondrechten van de mens ten aanzien waarvan geen afwijking 

mogelijk is uit hoofde van artikel 15, tweede lid van het EVRM. 

 

Voorafgaandelijk wijst de Raad op de volgende overwegingen van het Grondwettelijk Hof met betrekking 

tot de voormelde bepaling, in zijn arrest nr. 13/2016 van 27 januari 2016: 

 

“B.14. Het tweede middel in de zaak nr. 6095 is afgeleid uit de schending van dezelfde referentienormen 

als die welke voor het eerste middel in B.12 zijn vermeld. Volgens de verzoekende partijen voorziet de 

wet van 10 april 2014 in de mogelijkheid van een controle met volle rechtsmacht, maar zou zij die 

controle beperken tot, enerzijds, de situaties van schending van de in artikel 15.2 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens bepaalde grondrechten ten aanzien waarvan geen afwijking 

mogelijk is en, anderzijds, de schorsingsprocedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid.  

 

B.15.1. Artikel 39/82, § 4, vierde lid, van de wet van 15 december 1980, zoals vervangen bij het 

bestreden artikel 5, bepaalt : (...) 

 

Artikel 39/85, § 1, derde lid, van de wet van 15 december 1980, zoals vervangen bij het bestreden 

artikel 7, is in identieke bewoordingen geformuleerd.  

 

B.15.2. Het eerste onderdeel van het middel, dat uitgaat van de hypothese dat het onderzoek van de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen slechts tot situaties van schending van de in artikel 15.2 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens gewaarborgde grondrechten zou zijn beperkt, gaat uit 

van een verkeerde lezing. Het woord « inzonderheid » in de voormelde bepalingen heeft immers een 

exemplatief en niet, zoals de verzoekende 35 partijen lijken te beweren, een limitatief karakter. Bijgevolg 

beperken de bestreden bepalingen het onderzoek door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet 

enkel tot de voorgelegde bewijsstukken waaruit blijkt dat er redenen zijn om aan te nemen dat de 

uitvoering van de bestreden beslissing de verzoeker zou blootstellen aan het risico te worden 

onderworpen aan de schending van grondrechten ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is uit 

hoofde van artikel 15.2 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.  

 

Vermits het uitgaat van een verkeerde lezing van de bestreden bepalingen, is het eerste onderdeel van 

het middel niet gegrond.” 

 

Het gegeven dat artikel 8 van het EVRM geen “grondrecht[...] van de mens [is] ten aanzien waarvan 

geen afwijking mogelijk is uit hoofde van artikel 15, tweede lid van het EVRM”, maakt bijgevolg niet dat 

een risico op een schending van het voormelde artikel 8 buiten het toepassingsgebied van artikel 39/82, 

§ 4, vierde lid van de vreemdelingenwet zou vallen. 

 

In casu stelt de Raad vast dat de verzoekende partij bij haar verzoekschrift meerdere stukken voegt om 

de hechtheid van haar relatie met mevrouw O. K. te onderbouwen.  

 

Een eerste stuk betreft een verklaring van mevrouw O. K., gedateerd op 20 november 2018. Deze 

verklaring zou volgens de inventaris van het voormelde verzoekschrift van 10 december 2018 reeds bij 

dat verzoekschrift zijn gevoegd, maar bevindt zich niet in het administratief dossier. De griffie van de 

Raad maakt deze stukken in het kader van de gewone annulatieprocedure immers niet over aan de 

verwerende partij. Indien de verzoekende partij wenst dat deze stukken ook daadwerkelijk worden 

toegevoegd aan haar administratief dossier, moet zij deze dan ook rechtstreeks overmaken aan de 

Dienst Vreemdelingenzaken. Hoe dan ook blijkt aldus niet dat de gemachtigde bij het nemen van de 

bestreden beslissing reeds kennis had van dit stuk. In het betrokken schrijven verklaart mevrouw O. K. 

dat zij en de verzoekende partij na twee jaar relatie religieus getrouwd zijn, en dat haar echtgenoot haar 

zin heeft gegeven om terug op te leven na veel doorstaan leed.   
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Een volgend stuk is volgens de inventaris medicatie voorgeschreven door dr. P. P., omdat het plan van 

het koppel is om een kind te krijgen. De Raad stelt vast dat de verzoekende partij in het kader van het 

moeilijk te herstellen ernstig nadeel aanhaalt dat haar partner een vruchtbaarheidsbehandeling volgt. 

Het betrokken stuk werd inderdaad opgesteld door dr. P. P. en bevat een schema voor de periode van 1 

april tot 26 mei voor het nemen van twee soorten medicatie, met name Progynova en utrogestan. Het 

attest bevat anderzijds geen naam van de patiënt waarop het betrekking heeft, zodat uit het stuk zelf 

niet blijkt of het betrekking heeft op mevrouw O. K. Het is niet duidelijk of de verwerende partij hierop 

doelt, wanneer zij in haar nota met opmerkingen stelt dat voor de vermeende behandeling om een kind 

te kunnen krijgen, geen enkel stuk wordt voorgelegd. 

 

Verder worden vijf verklaringen van derden toegevoegd, telkens vergezeld van een kopie van hun 

verblijfstitel of Belgische identiteitskaart, en gedateerd op 10 juni 2019. De betrokkenen verklaren 

familieleden of vrienden van de verzoekende partij en/of mevrouw O. K. te zijn. In meerdere 

verklaringen wordt melding gemaakt van een verlovingsfeest van de verzoekende partij en mevrouw O. 

K., waar men bij was of dat men zelfs mee zou georganiseerd hebben. 

 

Ten slotte worden foto’s toegevoegd. Volgens de inventaris betreft het een fotoreportage van het koppel 

tijdens hun verlovingsfeest. De foto’s zijn, omdat het ingescande en vervolgens doorgefaxte foto’s 

betreft, niet allemaal even duidelijk, maar op basis van de foto’s van de verzoekende partij die zich in 

het administratief dossier bevinden (onder meer de foto die werd genomen bij het indienen van haar 

eerste asielaanvraag), lijkt de mannelijke helft van het koppel wel degelijk de verzoekende partij te zijn. 

Op basis van de foto van mevrouw O. K. die voorkomt op haar verblijfstitel, lijkt de vrouwelijke helft van 

het koppel wel degelijk mevrouw O. K. te zijn. Het koppel op de foto’s draagt deftige, witte kledij, en op 

een aantal foto’s lijkt te worden gedanst en lijkt er sprake van tekenen van affectie. 

 

Daarnaast legt de verzoekende partij ter terechtzitting van 13 juni 2019 nog e-mailverkeer van 11 juni 

2019 neer tussen haar advocate I. SIMONE en advocate C. TAYMANS, die mevrouw O. K. heeft 

bijgestaan tijdens haar asielprocedure. Mr. TAYMANS deelt mee dat ze het koppel helaas niet heeft 

bijgestaan in het kader van een wettelijke samenwoonst. Zij voegt toe dat, als zij het zich goed herinnert, 

mevrouw K. tweemaal is langsgekomen om over haar relatie te praten. Ze geeft nog aan dat ze niet 

meer informatie kan geven, aangezien ze zich in het buitenland bevindt en ze geen toegang tot haar 

notities heeft. Ze kan alleszins zeggen dat ze geen stappen voor het koppel heeft ondernomen. 

 

In haar nota met opmerkingen beperkt de verwerende partij zich tot te stellen dat de verzoekende partij 

met haar summiere betoog en met de weinige stukken niet aantoont dat de beweerde relatie met 

mevrouw O. K. voldoende hecht is om te spreken van een beschermenswaardige relatie in de zin van 

artikel 8 van het EVRM. Zij gaat echter niet concreet in de voorgelegde stukken. 

 

Op basis van de informatie die reeds bleek uit het administratief dossier, in combinatie met het geheel 

van de voor het eerst bij het verzoekschrift en ter terechtzitting voorgelegde stukken, acht de Raad het 

aangewezen dat de gemachtigde in de eerste plaats ernstig en grondig onderzoekt, in het licht van de 

actuele situatie, of er sprake is van een gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM tussen de 

verzoekende partij en mevrouw O. K., om vervolgens desgevallend te kunnen overgaan tot het 

doorvoeren van een concrete, individuele belangenafweging in het licht van het voormelde artikel 8. De 

Raad is prima facie immers van oordeel dat op basis van de thans beschikbare informatie en in de 

geschetste omstandigheden, niet kan worden uitgesloten dat alsnog sprake is van een gezinsleven in 

de zin van artikel 8 van het EVRM. De uitvoering van de bestreden beslissing zou de verzoekende partij 

dan ook kunnen blootstellen aan het risico te worden onderworpen aan een schending van het 

voormelde artikel 8. Het komt de Raad als annulatierechter niet toe om zelf een doorgedreven feitelijke 

beoordeling te maken, maar opdat aan de verzoekende partij een effectief rechtsmiddel kan worden 

geboden, is het van belang dat door de gemachtigde een nieuw, gedegen onderzoek in het licht van 

artikel 8 van het EVRM kan worden gevoerd.  

 

Bijgevolg moet in de aangegeven mate worden aangenomen dat de verzoekende partij prima facie een 

ernstige grief gesteund op artikel 8 van het EVRM heeft ontwikkeld. 

 

3.3.2.4 Het tweede middel is in de besproken mate ernstig. Op de nog niet besproken onderdelen van 

de beide middelen moet zodoende niet meer worden ingegaan.  
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3.4 Betreffende de derde voorwaarde: het moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

 

3.4.1 Over de interpretatie van deze wettelijke voorwaarde 

 

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

tenuitvoerlegging worden besloten indien er ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging 

van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke tenuitvoerlegging van 

de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

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

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

concrete gegevens aanvoeren waaruit blijkt dat zij persoonlijk een moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

ondergaat of kan ondergaan. Het moet voor de Raad immers mogelijk zijn om met voldoende precisie in 

te schatten of er al dan niet een moeilijk te herstellen ernstig nadeel voorhanden is en het moet voor 

verwerende partij mogelijk zijn om zich tegen de door verzoekende partij aangehaalde feiten en 

argumenten te verdedigen. 

 

De verzoekende partij moet gegevens aanvoeren die enerzijds wijzen op de ernst van het nadeel dat zij 

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

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

herstelbaarheid van het nadeel. 

 

Er moet evenwel worden opgemerkt dat een summiere uiteenzetting kan worden geacht in 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

van het EVRM vereiste passende herstel kan verkrijgen.  

 

De voorwaarde inzake het moeilijk te herstellen ernstig nadeel is ten slotte conform artikel 39/82, § 2, 

eerste lid van de vreemdelingenwet vervuld indien een ernstig middel werd aangevoerd gesteund op de 

grondrechten van de mens, in het bijzonder de rechten ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is 

uit hoofde van artikel 15, tweede lid van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de 

mens en de fundamentele vrijheden. 

 

3.4.2 De beoordeling van deze voorwaarde 

 

Het door de verzoekende partij ingeroepen moeilijk te herstellen ernstig nadeel hangt samen met de 

door haar ontwikkelde ernstige grief ontleend aan artikel 8 van het EVRM, zoals zij in haar 

verzoekschrift ook uitdrukkelijk aangeeft. Zij wijst erop dat zij sinds 2016 een duurzame relatie 

onderhoudt met mevrouw O. K., die erkend vluchtelinge is, en dat mevrouw O. K. een 

vruchtbaarheidsbehandeling volgt. Zij stelt dat de uitvoering van de verwijderingsmaatregel een 

scheiding van het koppel voor onbepaalde duur tot gevolg zou hebben, aangezien mevrouw O. K., als 

erkend vluchtelinge, de verzoekende partij niet kan vergezellen om in het land van herkomst een 

huwelijks- of een visumaanvraag in te dienen. Een langdurige scheiding van de partners zou een 

zuivere breuk van hun relatie en van hun plan een kind te krijgen tot gevolg hebben, hetgeen een 

disproportionele inbreuk in het leven van de verzoekende partij zou uitmaken, en een moeilijk te 

herstellen ernstig nadeel.  

 

De verwerende partij verwijst aangaande het moeilijk te herstellen ernstig nadeel slechts naar haar 

uiteenzetting met betrekking tot de aangevoerde middelen, zodat ook de Raad kan verwijzen naar 

hetgeen hij in dit verband hoger, in het punt 3.3.2.3, heeft vastgesteld. 

 

Aangezien prima facie een ernstig middel gesteund op artikel 8 van het EVRM werd aangevoerd, moet 

overeenkomstig de laatste zin van artikel 39/82, § 2, eerste lid van de vreemdelingenwet worden 

aangenomen dat de voorwaarde van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel is vervuld. 
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Aan de voorwaarde van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel is voldaan. 

3.5 Derhalve is voldaan aan alle cumulatieve voorwaarden, zodat de schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid van het bevel om het grondgebied te verlaten met terugleiding naar de grens kan 

worden bevolen. 

 

4. Kosten 

 

Met toepassing van artikel 39/68-1, § 5, derde en vierde lid van de vreemdelingenwet zal de beslissing 

over het rolrecht of over de vrijstelling ervan, in een mogelijke verdere fase van het geding worden 

getroffen. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

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

gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 5 

juni 2019 houdende een bevel om het grondgebied te verlaten met terugleiding naar de grens wordt 

bevolen.  

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging wordt voor het 

overige verworpen.  

 

Artikel 3 

 

Dit arrest is uitvoerbaar bij voorraad. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig juni tweeduizend negentien door: 

 

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

 

mevr. S. LANSSENS, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

S. LANSSENS I. VAN DEN BOSSCHE 

 

 


