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 nr. 224 725 van 8 augustus 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M. WARLOP 

J. Swartenbroucklaan 14 

1090 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Algerijnse nationaliteit te zijn, op 4 januari 2016 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

van 10 november 2015 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 12 februari 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 maart 2019. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat M. WARLOP verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 24 oktober 2007 diende de verzoekende partij een aanvraag in tot de erkenning van de 

hoedanigheid van vluchteling. 

 

Op 11 december 2007 nam de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen de 

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en tot weigering van de subsidiaire bescherming. 

Tegen deze beslissing diende de verzoekende partij een beroep in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. Op 30 april 2008 werd dit beroep verworpen door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. 
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Op 30 april 2008 werd ten aanzien van de verzoekende partij een bevel om het grondgebied te verlaten 

– asielzoeker getroffen. 

 

Op 7 oktober 2010 diende de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf in 

toepassing 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 verkort de 

Vreemdelingenwet). 

 

Op 26 oktober 2010 nam de verwerende partij een beslissing tot niet in overwegingname van de 

aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

 

Op 6 december 2010 werd de verzoekende partij onderschept door de politie voor een overtreding op 

verdovende middelen. Op 7 december 2010 werd de verzoekende partij opgesloten in de gevangenis 

van Vorst. 

 

Op 23 juni 2011 diende de verzoekende partij een tweede aanvraag om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet in. 

 

Op 29 augustus 2011 werd de voormelde aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk verklaard. 

 

Eveneens op 29 augustus 2011 werd ten aanzien van de verzoekende partij een bevel om het 

grondgebied te verlaten genomen. 

 

Op 13 juli 2012 werd nogmaals een bevel om het grondgebied te verlaten getroffen ten aanzien van de 

verzoekende partij. 

 

Op 28 februari 2013 legde de verwerende partij een inreisverbod voor de duur van 3 jaar op aan de 

verzoekende partij. 

 

Op 26 maart 2015 diende de verzoekende partij nogmaals een aanvraag in om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

 

Op 22 april 2015 nam de verwerende partij nogmaals een bevel om het grondgebied te verlaten ten 

aanzien van de verzoekende partij. 

 

Op 27 mei 2015 nam de verwerende partij een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding 

met het oog op verwijdering ten aanzien van de verzoekende partij. 

 

Op 10 november 2015 nam de verwerende partij de beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot 

verblijf in toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet zonder voorwerp wordt verklaard. 

 

Eveneens op 10 november 2015 nam de verwerende partij een bevel om het grondgebied te verlaten 

ten aanzien van de verzoekende partij. Dit is de bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als 

volgt: 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

 

De heer: 

 

Naam, voornaam: Hamadi, Cherif 

geboortedatum: 18.07.1978 

geboorteplaats: Annaba 

nationaliteit: Algerije 

 

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, 

 

onmiddellijk na de kennisgeving. 
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REDEN VAN DE BESLISSING: 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van het volgend artikel van de 

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

verwijdering van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

 

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 12° van de wet van 15 december 1980, is hij het voorwerp van een 

inreisverbod: 

 

Betrokkene is onderworpen aan het inreisverbod dat hem werd betekend op 28.02.2013. Een bevel om 

het grondgebied te verlaten werd hem betekend op 28.02.2013. Betrokkene heeft tot nu toe geweigerd 

om aan beide gevolg te geven. 

Krachtens artikel 74/12 van de wet van 15.12.1980 dient de aanvraag tot opheffing of opschorting 

daarvan aangevraagd te worden bij de Belgische diplomatieke of consulaire beroepspost die bevoegd is 

voor zijn woon-of verblijfplaats in het buitenland. Tijdens het onderzoek van de aanvraag tot opheffing of 

opschorting heeft betrokkene geen enkel recht op toegang tot of verblijf in het Rijk. 

Indien betrokkene wenst dat het inreisverbod wordt opgeheven of opgeschort, moet hij dus terugkeren 

naar zijn land van herkomst of verblijf om de aanvraag daar in te dienen. Zolang daarop geen positief 

antwoord is, mag betrokkene zich niet op het Belgische grondgebied bevinden. 

 

Met toepassing van artikel 74/14 §3, werd de termijn om het grondgebied te verlaten naar 0 dagen 

verminderd omdat: 

o 4° de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing tot 

verwijdering gevolg heeft gegeven: 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten hem betekend op 

24.09.2015.” 

 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

De verwerende partij werpt een exceptie van gebrek aan belang op stellende dat er in casu sprake is 

van een gebonden bevoegdheid waardoor zij in het geval van een vernietiging van de bestreden 

beslissing niet anders kan dan opnieuw een bevel om het grondgebied te verlaten te treffen. Zij is aldus 

van oordeel dat de verzoekende partij geen voordeel kan halen uit een gebeurlijke vernietiging van de 

bestreden beslissing. 

 

Er zijn echter gevallen denkbaar waarin de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, zelfs 

uit hoofde van een gebonden bevoegdheid, bekleed is met een onwettigheid of een schending van het 

internationaal verdragsrecht. Geen bevel mag worden gegeven wanneer dat in strijd zou zijn met een 

aantal verdragsrechtelijke bepalingen, waaronder het Europees Verdrag tot bescherming van de 

Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (hierna : het EVRM) (cf. RvS 26 augustus 2010, 

nr. 206.948). Daarnaast bepaalt artikel 74/13 van de vreemdelingenwet dat bij het nemen van de 

verwijderingsmaatregel rekening moeten houden met het hoger belang van het kind, het gezins- en 

familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokkene. Er kan dan ook niet worden volgehouden 

dat het de minister aan elke beoordelingsmarge ontbreekt bij het nemen van de verwijderingsmaatregel.  

 

De verzoekende partij heeft er hoe dan ook een belang bij de feitelijke vaststellingen of de juistheid van 

de conclusies te weerleggen die tot de bestreden beslissing aanleiding hebben gegeven. De vaststelling 

dat de bestreden beslissing voortvloeit uit een wettelijke bepaling, doet daar geen afbreuk aan. De 

exceptie wordt verworpen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 7 van de 

vreemdelingenwet, van artikel 74/14 van de vreemdelingenwet, van de artikelen 1,2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 62 van de 

vreemdelingenwet, van artikel 41 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (hierna 

verkort het Handvest) en van artikel 8 van het EVRM. 

 

Ter adstruering van haar middel zet de verzoekende partij uiteen wat volgt: 
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“Violation des articles 7, 74/14, 62 de la loi du 15 décembre 1980 ; des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de bonne 

administration selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de 

tous les éléments pertinents de la cause, de l’article 41 de la Charte des Droits Fondamentaux au terme 

duquel il y a une obligation pour l’administration de motiver ses décisions, 

  

En ce que, la décision attaquée a pour objet d’éloigner Monsieur HAMADI du territoire ; 

 

Alors que la décision querellée n’a pas fait l’objet d’une motivation en fait et en droit individualisée ; 

 

En effet, en l’espèce, la partie adverse n’a nullement tenu compte de la situation du requérant dans son 

aspect vie privée et familiale. 

  

Les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 disposent que les décisions administratives doivent être 

formellement motivées et cette motivation doit indiquer les considérations juridiques et factuelles qui 

fondent la décision et cette motivation doit être adéquate. 

  

Or, en l’espèce, la partie adverse retient les motifs suivants sans les expliciter davantage : 

  

-       non porteur des documents requis ; 

-       sous le coup d’une interdiction d’entrée ; 

  

Ces motifs avancés dans la décision querellée apparaissent totalement passe-partout et ne remplissent 

dès lors pas les exigences posées par les dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs. 

  

Pour rappel : l’exigence de motivation d’une décision est destinée à ce que l’intéressé ait parfaitement 

connaissance des raisons qui la justifient : Selon l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs, « la motivation exigée consiste en l’indication, dans l’acte, 

des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate. »  

  

Par motivation adéquate, il y a lieu d’entendre « toute motivation qui fonde raisonnablement la décision 

concernée » ce qui implique que la motivation doit être fondée sur des faits réels et qu’un rapport 

raisonnable entre la mesure et le but visé doit pouvoir s’en déduire. 

  

Or, en l’espèce, ce rapport raisonnable fait défaut. 

  

Les principes de bonne administration et de motivation formelle des actes administratifs exigent que les 

actes administratifs unilatéraux reposent sur des motifs – de droit et de fait – qui soient exacts, 

pertinents et admissibles en droit ; les motifs de droit et de fait doivent démontrer que la décision n’est 

pas le fruit d’une erreur manifeste d’appréciation. (J. Jaumotte, Les principes généraux du droit 

administratif à travers la jurisprudence administrative, in Le Conseil d’Etat de Belgique cinquante ans 

après sa création, p.636 à 638) 

  

Le but de la motivation est de permettre au destinataire de l’acte de comprendre les raisons qui ont 

déterminé la décision : grâce à la motivation, l’administré doit être en mesure d’estimer en connaissance 

de cause s’il s’indique de contester cet acte en introduisant les recours organisés par la loi. (CE, Arrêt 

Chairi, n°99.353 du 2 octobre 2011 ; CE, Baras, n°81.697 du 6 juillet 1999) 

  

Le principe de bonne administration inscrit à l’article 41 de la Charte des Droits Fondamentaux est un 

principe général de droit administratif qui s’impose à l’administration dans ses rapports avec tout 

administré, indépendamment de la légalité de séjour de ce dernier. (arrêt M.M contre Irlande (C-

277/11)) 

  

La CJUE, dans son arrêt du 11 décembre 2014, (Khaled BOUDJLIDA C/ Préfet des Pyrénées 

Atlantiques) rappelle que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense 

qui est un principe général du droit de l’Union et que partant, il s’impose même lorsque la 

réglementation applicable ne prévoit pas expressément une telle formalité. 

  

La partie adverse n’a pas fait preuve de bonne administration car n’a pas pris en considération 

l’ensemble des éléments propres à Monsieur HAMADI et n’a pas adéquatement motivé sa décision. 
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L’acte doit être annulé. 

 

Violation de l’article 8 de la CEDH 

  

En ce que la partie adverse ne prend pas en considération tous les éléments spécifiques à la situation 

privée et familiale de Monsieur HAMADI lequel se trouve sur le territoire du Royaume depuis 2007 et y a 

créé une vie privée et familiale : « Les attaches sociales et les circonstances humanitaires sont 

présumées lorsque la longueur du séjour est établie. Vu le long séjour en Belgique, on peut 

raisonnablement présumer que des attaches sociales durables se sont tissées de sorte que la personne 

en situation précaire au niveau du séjour est un cas humanitaire. Un séjour de fait de 5 ou 6 ans dans le 

pays constitue une présomption forte et déterminante en ce qui concerne le développement d’attaches 

sociales durables «  (Chambre p. 61 repris dans le PV de l’AG des Chambres de la Commission de 

Régularisation du 18 novembre 2000) 

  

La partie adverse n’en a nullement tenu compte avant de rendre la décision litigieuse et n’a donc 

nullement procédé à une mise en balance des intérêts en présence. 

  

Elle n’a donc pas porté une appréciation éclairée, objective et complète et n’a pas tenu compte de 

l’ensemble des éléments pertinents du dossier. Elle a même ignoré des éléments essentiels de la 

demande et n’a pas pris la peine d’entendre le requérant sur ses aspects vie privée/vie familiale. 

(P.Jadoul, S. Van Drooghenbroeck, « La motivation formelle des actes administratifs » La Charte, 2005) 

  

« Que la partie adverse ne pouvait ignorer qu’il existait des risques que la prise de l’acte attaqué puisse 

porter atteinte à un droit fondamental protégé par des instruments internationaux liant l’Etat belge, à 

savoir, l’article 8 de la CEDH. Il lui incombait donc, à tout le moins, de procéder à un examen attentif de 

la situation et de réaliser la balance des intérêts en présence… » 

  

« Qu’il n’apparaît néanmoins pas de cette énumération lapidaire, ni du dossier administratif, que la 

partie adverse aurait examiné la demande d’autorisation de séjour introduite par la requérante, en 

particulier sous l’angle de l’article 8 de la Convention précitée, pourtant expressément visé dans cette 

dernière, ni qu’elle aurait eu le souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité de 

l’atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale; qu’il ne ressort ni de l’acte 

attaqué, ni du dossier administratif, que la partie adverse aurait valablement pu considérer, sans 

commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que les intérêts familiaux et personnels de la requérante 

ne pouvaient pas l’emporter sur la nécessité de l’éloigner du territoire; 

 

Considérant que la partie adverse a, en prenant les actes attaqués, méconnu l’article 8 de la Convention 

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et violé son obligation de motivation 

formelle » (Arrêt CE n° 100.587 du 7 novembre 2001) 

 

Partant, la motivation est insuffisante et, par conséquent, la décision querellée doit être annulée.” 

 

De verzoekende partij is van oordeel dat de bestreden beslissing niet afdoende gemotiveerd is, daar uit 

de motivering van de bestreden beslissing niet blijkt dat er rekening werd gehouden met haar 

gezinsleven en privéleven. Ze stelt dat ze reeds sedert 2007 op het grondgebied van het Rijk verblijft en 

aldus onmiskenbaar sociale relaties heeft ontwikkeld. Verder stelt ze niet gehoord te zijn geweest, 

waardoor er ook geen rekening werd gehouden met haar eventuele bezwaren. Ze concludeert dat de 

bestreden beslissing onzorgvuldig werd getroffen doordat er op geen enkele wijze werd nagegaan of er 

geen sprake kon zijn van een schending van artikel 8 van het EVRM. 

 

Artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen bepaalt dat bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd. Zoals 

de verzoekende partij aangeeft, impliceert dit dat de beslissing die ter kennis wordt gebracht de redenen 

moet weergeven op grond waarvan de beslissing werd genomen, zodat de bestuurde kan beoordelen of 

er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 

 

De verzoekende partij bespreekt de verschillende motieven in haar middel waardoor zij aantoont de 

juridische en feitelijke overwegingen te kennen. De bestreden beslissing geeft duidelijk de redenen aan 

op grond waarvan de beslissing is genomen. Zo vermeldt de bestreden beslissing de juridische 

grondslag met name artikel 7, eerste lid, 12° van de vreemdelingenwet, alsook de feitelijke gegevens die 
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er aan ten grondslag liggen, met name dat aan de verzoekende partij een inreisverbod werd opgelegd, 

dat noch opgeschort, noch opgeheven is. Wat betreft de termijn om het grondgebied te verlaten geeft de 

bestreden beslissing de juridische grondslag weer, met name artikel 74/14, § 3 van de 

vreemdelingenwet en worden ook de feitelijke gegevens die er aan ten grondslag liggen vermeldt, met 

name dat de verzoekende partij geen gevolg heeft gegeven aan eerdere besluiten om het grondgebied 

te verlaten. Een schending van artikel 2 van de voornoemde wet van 29 juli 1991 wordt geenszins 

aangetoond. 

 

Artikel 3 van de voornoemde wet van 29 juli 1991 schrijft voor dat de motivering in de akte de juridische 

en feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat de 

motivering afdoende dient te zijn. Het begrip afdoende impliceert dat de opgelegde motivering in rechte 

en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. De verzoekende partij 

betwist dat de motivering afdoende is. 

 

De Raad wijst er op dat het afdoende karakter van de motivering impliceert dat de motieven pertinent 

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

draagkrachtig moeten zijn, met name dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te 

dragen (vaste rechtspraak Raad van State, zie onder meer RvS 15 juni 2011, nr. 213.855). Het 

afdoende karakter van de uitdrukkelijke motivering moet worden beoordeeld door de toetsing van de 

uitgedrukte motieven aan de gegevens van het dossier en aan de toepasselijke wetsbepalingen. 

 

Zoals voormeld verwijst de bestreden beslissing naar artikel 7, eerste lid, 12° van de vreemdelingenwet. 

Deze bepaling luidt als volgt: 

 

“onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de minister of zijn 

gemachtigde aan de vreemdeling, die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan 

drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde 

termijn te verlaten afgeven of moet de minister of zijn gemachtigde in de in 1°, 2°, 5°, 11° of 12° 

bedoelde gevallen een bevel om het grondgebied te verlaten afgeven: 

(…) 

12° wanneer een vreemdeling het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod dat noch opgeheven noch 

opgeschort is.” 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat ten aanzien van de verzoekende partij op 28 

februari 2013 een inreisverbod werd genomen. Dit inreisverbod is noch opgeheven noch opgeschort. 

Aldus zijn de motieven van de bestreden beslissing draagkrachtig voor wat dit gegeven betreft. 

 

Wat de termijn om het grondgebied te verlaten betreft, verwijst de bestreden beslissing naar artikel 

74/14, § 3, 4° van de vreemdelingenwet. 

 

Deze bepaling luidt als volgt: 

 

“§ 3  

Er kan worden afgeweken van de termijn bepaald in § 1 indien:  

(…) 

4° de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing tot 

verwijdering gevolg heeft gegeven, of;  

(…) 

In dit geval bepaalt de beslissing tot verwijdering een termijn van minder dan zeven dagen ofwel geen 

enkele termijn.” 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat aan de verzoekende partij reeds op 30 april 2008, 

29 augustus 2011, 13 juli 2012, 22 april 2015 en 27 mei 2015 een bevel om het grondgebied te verlaten 

werd genomen. Aldus is het duidelijk dat de verzoekende partij niet binnen de toegekende termijn 

gevolg heeft gegeven aan een eerdere beslissing tot verwijdering. 

 

Ook op dit punt is de bestreden beslissing draagkrachtig. 

 

De verzoekende partij verwijt de verwerende partij geen rekening te hebben gehouden met haar gezins- 

en privéleven.  
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Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet bepaalt wat volgt: 

 

“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.” 

 

Uit deze bepaling volgt dat de verwerende partij rekening dient te houden met het gezinsleven wanneer 

zij besluit om een verwijderingsmaatregel te treffen. Eveneens is het aan de verzoekende partij om het 

bestaan een beschermenswaardig gezinsleven aan te tonen. Uit de stukken van het administratief 

dossier blijkt nergens dat er sprake is van een beschermenswaardig gezinsleven noch brengt de 

verzoekende partij gegevens aan in haar verzoekschrift die er op wijzen dat zij een gezinsleven 

onderhoudt in België. Zij beperkt zich dienaangaande tot een theoretisch betoog. Met haar louter 

theoretische uiteenzetting maakt de verzoekende partij niet aannemelijk dat de verwerende partij artikel 

74/13 van de vreemdelingenwet miskent zou hebben. 

 

De verzoekende partij voert echter de schending van artikel 41 van het Handvest aan en stelt dat ze niet 

werd gehoord zodat de verwerende partij geen rekening heeft kunnen houden met haar bezwaren. 

 

Volgens vaste rechtspraak van het Hof vormt de eerbiediging van de rechten van de verdediging een 

fundamenteel beginsel van Unierecht waarvan het recht om in elke procedure te worden gehoord 

integraal deel uitmaakt (HvJ 18 december 2008, C-349/07, Sopropé, pten. 33 en 36; HvJ 22 november 

2012, C-277/11, M.M., pten 81 en 82). 

 

Artikel 41, lid 2, van het Handvest bepaalt dat dit recht op behoorlijk bestuur met name het recht van 

eenieder behelst om te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele 

maatregel wordt genomen (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., pten 82 en 83). Uit de 

bewoordingen van artikel 41 van het Handvest volgt duidelijk dat dit artikel niet is gericht tot de lidstaten, 

maar uitsluitend tot de instellingen, organen en instanties van de Unie (HvJ 17 juli 2014, C-141/12, Y.S., 

pt. 67)  

 

Dat recht maakt echter wel integraal deel uit van de eerbiediging van de rechten van verdediging, dat 

een algemeen beginsel van Unierecht is. (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., pt. 81; HvJ 5 

november 2014, C-166/13, Mukarubega, pt. 45) 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

349/07, Sopropé, pt. 49). 

 

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

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

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

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

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

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

M.M., pt. 88). 

 

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

voorziet de toepasselijke wetgeving niet uitdrukkelijk in een dergelijke formaliteit (HvJ 18 december 

2008, C-349/07, Sopropé, pt. 38; HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., pt.  86;  HvJ 10 september 

2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., pt. 32). 
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De verplichting tot eerbiediging van de rechten van de verdediging van de adressaten van besluiten die 

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

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

september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., pt. 35). 

 

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

toepassing van artikel 7 van vreemdelingenwet. Het wordt door de verwerende partij niet betwist dat 

deze bepaling een gedeeltelijke omzetting vormt van artikel 6 van de richtlijn 2008/115/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 december 2008 over 

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

derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (hierna: Terugkeerrichtlijn) (Pb.L. 24 december 

2008, afl. 348, 98 e.v.) (Parl.St. Kamer, 2011-2012, nr. 53K1825/001, 23). Door het nemen van het 

bestreden bevel, tevens een terugkeerbesluit wordt derhalve uitvoering gegeven aan het Unierecht. 

Deze bestreden beslissing moet worden aangemerkt als een bezwarend besluit die belangen van de 

verzoekende partij ongunstig kunnen beïnvloeden.  

 

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

 

Volgens vaste rechtspraak van het Hof worden bijgevolg deze voorwaarden en deze gevolgen door het 

nationale recht bepaald, in overeenstemming met het gelijkwaardigheidsbeginsel en het 

effectiviteitsbeginsel. Deze procedurele autonomie voor Lidstaten betekent echter niet dat de wijze van 

uitoefening ervan niet met het Unierecht in overeenstemming hoeft te zijn en met name afbreuk mag 

doen aan het nuttig effect van de betrokken richtlijn, in casu richtlijn 2008/115/EG. (HvJ 10 september 

2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 35-36) 

 

Niettemin blijkt uit vaste rechtspraak van het Hof dat de grondrechten, zoals de eerbiediging van de 

rechten van verdediging, geen absolute gelding hebben, maar beperkingen kunnen bevatten, mits deze 

werkelijk beantwoorden aan de doeleinden van algemeen belang die met de betrokken maatregel 

worden nagestreefd, en, het nagestreefde doel in aanmerking genomen, geen onevenredige en 

onduldbare ingreep impliceren waardoor de gewaarborgde rechten in hun kern worden aangetast 

(arresten Alassini e.a., C‑317/08‑C‑320/08, EU:C:2010:146, punt 63, G. en R., EU:C:2013:533, punt 33, 

alsmede Texdata Software, C‑418/11, EU:C:2013:588, punt 84). 

 

Of er sprake is van een schending van het hoorrecht, moet worden beoordeeld aan de hand van de 

specifieke omstandigheden van elk geval, met name de aard van de betrokken handeling, de context 

van de vaststelling ervan en de rechtsregels die de betrokken materie beheersen. (HvJ 10 september 

2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 34). 

 

Het is dus in de algehele context van de rechtspraak van het Hof over het hoorrecht en het stelsel van 

de terugkeerrichtlijn, dat lidstaten in het kader van hun procedurele autonomie de voorwaarden moeten 

vaststellen waaronder het hoorrecht moet worden gewaarborgd en de gevolgen uit de schending van dit 

hoorrecht moeten trekken. (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 37). 

 

De Raad wijst er op dat luidens vaste rechtspraak van het Hof een schending van de rechten van de 

verdediging, in het bijzonder het hoorrecht, naar Unierecht pas tot nietigverklaring van het na afloop van 

de administratieve procedure genomen besluit leidt, wanneer deze procedure zonder deze 

onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. 

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

Jurispr. blz. I 307, punt 31; 5 oktober 2000, Duitsland/Commissie, C 288/96, Jurispr. blz. I 8237, punt 

101; 1 oktober 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Raad, C 141/08 P, Jurispr. blz. 

I 9147, punt 94, en 6 september 2012, Storck/BHIM, C 96/11 P, punt 80).  

 

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

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

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

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

leidt (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 39). In deze kan de verwerende partij 

worden gevolgd.  

 

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

specifieke feitelijke en juridische omstandigheden van het geval na te gaan of er sprake is van een 
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onregelmatigheid die het hoorrecht op zodanig wijze aantast dat de besluitvorming in kwestie een 

andere afloop had kunnen hebben, met name omdat verzoeker 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).  

 

In casu, stelt de Raad vast dat de verzoekende partij zich beperkt tot een algemene verwijzing naar het 

hoorrecht en niet concretiseert welke specifieke omstandigheden zij dan wel zou hebben aangevoerd 

binnen het kader van het hoorrecht die zouden hebben kunnen leiden tot een andere afloop van de 

administratieve procedure. De verzoekende partij beperkt zich tot een theoretische discussie die niet tot 

de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan leiden.  

 

Een schending van het hoorrecht wordt niet aangenomen. 

 

Tot slot voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 8 van het EVRM. Zij poneert dat de 

verwerende partij geen rekening heeft gehouden met haar gezins- en privéleven en dit terwijl zij reeds 

op het grondgebied verblijft sedert 2007. 

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt:  

 

“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie.  

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

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

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

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

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.”  

 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van 

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met louter goede wil of 

met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka v. België, § 83) en anderzijds, dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de Vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210 029), is het de 

taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek 

te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou moeten 

hebben. 

 

Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens volgt dat bij de 

belangenafweging in het kader van het door artikel 8 van het EVRM beschermde recht op eerbiediging 

van het privé- en gezinsleven een "fair balance" moet worden gevonden tussen het belang van de 

vreemdeling en diens familie enerzijds en het algemeen belang van de Belgische samenleving bij het 

voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare orde anderzijds. Daarbij moeten alle 

voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten en omstandigheden kenbaar worden betrokken. 

 

De Raad oefent slechts een wettigheidscontrole uit op de bestreden beslissing. Bijgevolg gaat de Raad 

na of de verwerende partij alle relevante feiten en omstandigheden in haar belangenafweging  heeft 

betrokken en, indien dit het geval is, of de verwerende partij zich niet ten onrechte op het standpunt 

heeft gesteld dat die afweging heeft geresulteerd in een "fair balance" tussen enerzijds het belang van 

een vreemdeling bij de uitoefening van het familie- en gezins/ privé-leven hier te lande en anderzijds het 

algemeen belang van de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het 

handhaven van de openbare orde.  

 

Deze maatstaf impliceert dat de Raad niet de bevoegdheid bezit om zijn eigen beoordeling in de plaats 

te stellen van die van de administratieve overheid. Bijgevolg kan de Raad niet zelf de belangenafweging 

doorvoeren. (RvS 26 januari 2016, nr. 233.637; RvS 26 juni 2014, nr. 227.900) 

 

Het waarborgen van een recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven, veronderstelt het 

bestaan van een privé- en/of familie- en gezinsleven dat beschermenswaardig is onder artikel 8 van het 

EVRM.  

 

Dit privé- en/of familie- en gezinsleven dient te bestaan op het moment van de bestreden beslissing.  
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De Raad kijkt in eerste instantie na of de verzoekende partij een beschermenswaardig privé- en/of 

familie- en gezinsleven aanvoert in de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of een inbreuk werd 

gepleegd op het recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven door het nemen van de 

bestreden beslissing. 

 

De verzoekende partij die een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, dient minstens het begin 

van bewijs aan te brengen van het privéleven en/of het familie- en gezinsleven in de zin van artikel 8 

EVRM waarop zij zich beroept. 

 

Zoals hiervoor reeds werd uiteengezet maakt de verzoekende partij niet aannemelijk dat zij een 

gezinsleven heeft in België. Zij beperkt zich tot een louter theoretisch betoog en brengt geen enkele 

concrete aanwijzing aan van het bestaan van een gezinsleven in België. Evenmin blijkt uit de stukken 

van het administratief dossier dat de verzoekende partij een gezinsleven in België onderhoudt. 

Aangezien de verzoekende partij op geen enkele wijze het bestaan van een beschermenswaardig 

gezinsleven aannemelijk maakt, kan er ook geen sprake zijn van een schending van artikel 8 van het 

EVRM. 

 

Wat betreft het privéleven is de verzoekende partij zeer vaag. Zij stelt enkel dat zij sedert 2007 op het 

grondgebied van het Rijk verblijft en dat hieruit onmiskenbaar blijkt dat zij sociale relaties heeft 

aangeknoopt. Welke deze sociale relaties zijn laat zij onbesproken. Deze vage uiteenzetting laat de 

Raad niet toe te besluiten dat er in casu sprake is van een beschermenswaardig privéleven in de zin 

van artikel 8 van het EVRM, waarmee de verwerende partij rekening had moeten houden. 

 

Bovendien oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het arrest Nnyanzi t. het 

Verenigd Koninkrijk, na te hebben vastgesteld dat de verzoekende partij geen gevestigde vreemdeling 

was en dat zij nooit een definitieve toelating had gekregen om in de betrokken lidstaat te verblijven, dat 

eender welk privéleven dat de verzoekende partij had opgebouwd tijdens haar verblijf in het Verenigd 

Koninkrijk, bij het afwegen van het legitieme publieke belang in een effectieve immigratiecontrole, niet 

tot gevolg zou hebben dat de uitwijzing een disproportionele inmenging in haar privéleven uitmaakte.” 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM kan niet worden aangenomen. 

 

Verder merkt de Raad op dat artikel 8 van het EVRM, noch artikel 74/13van de vreemdelingenwet een 

motiveringsverplichting inhouden. Het volstaat vast te stellen dat de verwerende partij deze bepalingen 

heeft nageleefd. Dit is gebleken uit de voorgaande bespreking. 

 

  

5. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel.  

 

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

 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op acht augustus tweeduizend negentien door: 
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mevr. J. CAMU, kamervoorzitter. 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT J. CAMU 

 


