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 nr. 224 890 van 13 augustus 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat H. VAN VRECKOM 

Rue des Brasseurs 30 

1400 NIVELLES 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Angolese nationaliteit te zijn, op 10 april 2019 heeft 

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

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

van 14 maart 2019 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 

13quinquies). 

 

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 het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 21 mei 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 juni 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat D. GEENS, die loco advocaat H. VAN VRECKOM verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat B. HEIRMAN, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker, die verklaart van Angolese nationaliteit en minderjarig te zijn, komt op 31 januari 2016 België 

binnen en dient op 9 februari 2016 een verzoek om internationale bescherming in. 

 

Raadpleging van de ‘visa-databank’ toont aan dat verzoeker op 21 juli 2015 een visum aanvroeg bij de 

Portugese consulaire diensten in Luanda (Angola) en dat het visum werd verstrekt op 24 juli 2015. 

 

Op 24 februari 2016 wordt door het UZ St. Rafaël, departement tandheelkunde, een medisch onderzoek 

gedaan. Uit dit leeftijdsonderzoek blijkt dat op 24 februari 2016 de leeftijd van verzoeker wordt geschat 

op 20,6 jaar met een standaarddeviatie van 2 jaar. 
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Op 22 maart 2016 stelt de ‘Dienst Voogdij’ vast dat verzoeker meer dan 18 jaar oud is, waardoor de 

plaatsing onder de hoede van de ‘Dienst Voogdij’ vervalt. 

 

Op 13 april 2016 wordt een verzoek tot overname gericht aan de Portugese instanties op grond van de 

Verordening (EU) Nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot 

vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de 

behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde 

land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking) (hierna verkort de Dublin III 

Verordening). 

 

Op 18 mei 2016 stemmen de Portugese instanties in met de behandeling van het beschermingsverzoek 

van verzoeker op grond van artikel 12, 4 van de Dublin III Verordening.  

 

Op 7 juni 2016 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 26quater). Bij arrest nr. 170 501 van 24 juni 2016 beveelt de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van 

de tenuitvoerlegging van deze beslissing. In een schrijven van 30 juni 2016 deelt de gemachtigde de 

raadsvrouw van verzoeker mee dat deze beslissing wordt ingetrokken. Bij arrest nr. 174 270 van 6 

september 2016 wordt de bij uiterst dringende noodzakelijkheid bevolen schorsing door de Raad 

opgeheven. 

 

Op 13 januari 2017 stelt de ‘Dienst Voogdij’ vast dat verzoeker minder dan 18 jaar oud is. 

 

Op 22 maart 2017 stelt de ‘Dienst Voogdij’ vast dat de verklaringen van verzoeker niet coherent zijn 

zodat voorrang moet worden gegeven aan de resultaten van het medisch onderzoek, zodat de plaatsing 

onder de hoede door de Dienst Voogdij van verzoeker vervalt. 

 

Op 2 mei 2017 stelt de gemachtigde vast dat verzoeker geen gevolg heeft gegeven aan de oproeping 

om zich op 6 april 2017 aan te melden bij de Dienst Vreemdelingenzaken om te worden gehoord in het 

kader van zijn verzoek om internationale bescherming, zodat hij wordt geacht afstand te doen van dit 

verzoek. 

 

Op 2 mei 2017 wordt aan verzoeker bevel gegeven om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

Op 19 juli 2017 dient verzoeker een tweede verzoek om internationale bescherming in. 

 

Op 8 augustus 2017 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een 

beslissing tot inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag. 

 

Op 16 november 2017 beslist de adjunct-commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

tot weigering van de vluchtelingenstatus en van de subsidiaire beschermingsstatus. Op 

14 december 2017 dient verzoeker tegen deze beslissing een beroep in bij de Raad. 

 

Op 23 november 2017 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris ten aanzien van 

verzoeker een beslissing houdende bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 

13quinquies). Bij arrest nr. 216 907 van 14 februari 2019 vernietigt de Raad deze beslissing. 

 

Bij arrest nr. 210 630 van 8 oktober 2018 weigert de Raad eveneens de vluchtelingenstatus en de 

subsidiaire beschermingsstatus aan verzoeker. 

 

Op 14 maart 2019 neemt de gemachtigde van de bevoegde minister ten aanzien van verzoeker een 

beslissing houdende bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies). Dit is de 

bestreden beslissing: 

 

“(…) 

In uitvoering van artikel 52/3, §1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan de heer (1), die 

verklaart te heten(1), 

 

naam : M. (…) 
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voornaam : I. D. (…) 

geboortedatum : (…).1994 

geboorteplaats: L. (…) 

nationaliteit: Angola 

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen(2), tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist 

zijn om er zich naar toe te begeven. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

Op 16/11/2017 werd door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een 

beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus genomen en op 08/10/2018 werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

een beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus genomen (1) 

 

(1) Betrokkene bevindt zich in het geval van artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen : hij verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van deze wet 

vereiste documenten, inderdaad, betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort met geldig 

visum. 

 

In uitvoering van artikel 7, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan de betrokkene 

bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 6 dagen. 

(…)”                      

 

In een bijkomend schrijven deelt verzoeker de Raad mee dat hij per aangetekend schrijven van 

24 mei 2019 een aanvraag 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: vreemdelingenwet) aan de stad Namen heeft gericht.  

 

2. Over de rechtspleging 

 

Artikel 39/81, tweede lid van de vreemdelingenwet schrijft voor dat de verwerende partij binnen acht 

dagen na de kennisgeving van het beroep, het administratief dossier indient waarbij ze een nota met 

opmerkingen kan voegen. 

 

De verwerende partij werd op 25 april 2019 in kennis gesteld van het verzoekschrift en werd verzocht 

om het administratief dossier en een nota in te dienen. De laatst nuttige dag om de nota en het 

administratief dossier in te dienen was 3 mei 2019.  

 

Er werd geen nota, maar wel een administratief dossier ingediend. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoeker voert een enig middel aan dat luidt als volgt:  

 

“Kennelijk gebrek aan formele motivering in strijd met het artikel 7 juncto artikel 62 van de wet van 15 

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

van vreemdelingen, de artikelen 2 tot en met 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de formele 

motivering van bestuurshandelingen en schending van het algemeen rechtsbeginsel van behoorlijk 

bestuur, met name het algemeen rechtsbeginsel van de zorgvuldigheid en schending van artikel 3 en 8 

EVRM en schending van artikel 74/13 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen evenals schending van het 

gezag van gewijsde van het arrest van de RVV nr. 216.907 van 14 februari 2019 

De aangehaalde wetsbepalingen leggen de verplichting tot formele motivering vast die op de tegenpartij 

rust, net als de plicht om zich niet schuldig te maken aan machtsoverschrijding; 

Dat de bestreden beslissing als volgt is gemotiveerd: 
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"Op 16.11.2017 werd door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een 

beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus genomen. 

(1) betrokkene bevindt zich in het geval van artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen: 

hij verblijft in het rijk zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van deze wet vereiste documenten, 

inderdaad, betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort met geldig visum. 

In uitvoering van artikel 7, eerste lid van de wet van 5 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan de betrokkene 

bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 6 (zes) dagen." 

A. IN RECHTE 

Artikel 3 EVRM klinkt als volgt: 

“(…)” 

Artikel 13 EVRM omhelst het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel: 

“(…)” 

Artikel 7 van de Vreemdelingenwet stelt vast dat: 

“(…)” 

Artikel 8 EVRM beschermt het fundamentele recht op privé en familieleven, hoger belang van het kind 

inbegrepen. 

Artikel 7 van het Handvest beschermt het recht op privé en familieleven. 

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 

van betekenis zijnde feiten en betrokken voor die belangenafweging. 

Artikel 74/13 luidt als 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” 

Uw Raad heeft geoordeeld dat: 

"le Conseil observe que la motivation afférente à l'interdiction d'entrée ne permet nullement de 

considérer que la partie défenderesse a tenu compte des circonstances dont t elle avait connaissance 

pour la fixation de la durée de ladite interdiction tel que stipulé par l’article 74/13 de la loi du 15 

décembre 1980. A supposer que la partie défenderesse ait pris ces circonstances en compte à cette fin, 

quod non a priori, il lui incombait en tout état de cause d'expliquer les raisons pour lesquelles lesdits 

éléments ne constituaient pas à son estime, un obstacle à la délivrance de l'interdiction d'entrée de huit 

ans incriminée » (RvV, 3 maart 2014, nr 120.069) 

De richtlijn 2008/115/EG van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de 

lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied 

verblijven, in bijzonderheid artikel 5 en 6, voorliet: 

'”Artikel 5. Non refoulement, belang van het kind, familie-en gezinsleven en gezondheidstoestand Bij de 

tenuitvoerlegging van deze richtlijn houden de lidstaten rekening met: a) het belang van het kind; b) het 

familie- en gezinsleven; c) de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land, 

en eerbiedigen Zij het beginsel van non –refoulement” 

“Artikel 6 Terugkeerbesluit 

1. Onverminderd de in de leden 2 tot en met 5 vermelde uitzonderingen, vaardigen de lidstaten een 

terugkeerbesluit uit tegen de onderdaan van een derde land die illegaal op hun grondgebied verblijft. 

2. De onderdaan van een derde land die illegaal op het grondgebied van een lidstaat verblijft en in het 

bezit is van een door een andere lidstaat afgegeven geldige verblijfsvergunning of andere toestemming 

tot verblijf wordt opgedragen zich onmiddellijk naar het grondgebied van die andere lidstaat te begeven. 

Indien dit bevel niet wordt nageleefd, of indien om redenen van openbare orde of nationale veiligheid het 

onmiddellijk vertrek van de betrokkene vereist is, is de lid 1 van toepassing. 

3. De lidstaten kunnen ervan afzien een terugkeerbesluit uit te vaardigen tegen een illegaal op hun 

grondgebied verblijvende onderdaan van een derde land die op grond van een op de datum van 

inwerkingtreding van deze richtlijn geldende bilaterale overeenkomst of regeling, door een andere 

lidstaat wordt teruggenomen. Door de lidstaat die de betrokken onderdaan van een derde land heeft 

teruggenomen, wordt in dit geval lid 1 toegepast. 

4. De lidstaten kunnen te allen tijde in schijnende gevallen, om humanitaire of om andere redenen 

beslissen een onderdaan van een derde land die illegaal op hun grondgebied verblijft een zelfstandige 
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verblijfsvergunning of een andere vorm van toestemming tot verblijf te geven. In dat geval wordt geen 

terugkeerbesluit uitgevaardigd. Indien al een terugkeerbesluit is uitgevaardigd wordt het ingetrokken of 

opgeschorst voor de duur van de geldigheid van de verblijfsvergunning of andere vorm van 

toestemming tot legaal verblijf 

5. Indien ten aanzien van de illegaal op het grondgebied van een lidstaat verblijvende onderdaan van 

een derde land een procedure loopt voor de verlenging van de geldigheidsduur van zijn 

verblijfsvergunning of een andere vorm van toestemming tot verblijf overweegt onverminderd lid 6, die 

lidstaat ervan af te zien een terugkeerbesluit uit te vaardigen zolang de procedure loopt. 

6. Deze richtlijn belet niet dat in de lidstaten het besluit inzake de beëindiging van het legaal verblijf 

tezamen met een terugkeerbesluit en/of een verwijderingsbesluit en/of een inreisverbod overeenkomstig 

de nationale wetgeving met één administratieve of rechterlijke besluit of handeling kan worden 

genomen, onverminderd de procedurele waarborgen die zijn vervat in hoofdstuk III en in andere 

toepasselijke bepalingen van het communautair en het nationaal recht". 

De Raad van State heeft al duidelijk gesteld dat volgens artikel 62 Vreemdelingenwet en artikelen 2 en 3 

van de wet van 29 juli 1991 betreffende de formele motivering van de bestuurshandelingen «la 

motivation doit être adequate et le controle s'étend a cette adéquation, c'est-a-dire l'exactitude, 

l'admissibilité et les pertinence des motifs » (RvS, 25 avril 2002, n° 105.385). Deze motivering moet 

rekening houden met de elementen van het dossier in het geheel en hierop antwoorden op pertinente 

wijze zodat de eiser de redenering en de draagwijdte van de akte kan begrijpen: "que la décision fasse 

apparaître de façon claire et non equivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au 

destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir la 

contester dans le cadre d'un recours et, à la juridiction compétente, d'exercer son contrôle à ce sujet » 

(RVV nr. 100.300 van 29 maart 2013), en ook "en omettant de se prononcer sur le contenu des 

différents éléments précités, la partie défenderesse a failli à son obligation de motivation formelle." (RVV 

nr. 95.594 van 22 januari 2013). 

De controle van de administratieve rechter beperkt zich niet tot de controle van de duidelijke 

beoordelingsfout, maar omvat ook en voornamelijk de controle van de juistheid, van de relevantie en de 

toelaatbaarheid in rechte van de motieven (Diane MAREEN, Het motiveringsbeginsel", in Algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur, Algemene reeks Administratieve Rechtsbibliotheek, nr. 1, Die Keure 

2006, p. 153, randnummer 208). Derhalve moeten de feitelijk bestaande motieven juridisch relevant zijn, 

moeten zij een correcte wettelijke basis hebben, een juiste toepassing maken van die basis en het 

concrete geval dient in die rechtsbasis teruggevonden te kunnen worden. 

Het rechterlijk toezicht op de motieven sluit hier alleen in dat de rechter nagaat of bewezen is dat de 

kwestieuze omstandigheden juist werden geïnterpreteerd (juridische juistheid der motieven). 

Het begrip "afdoende" impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn 

aan het gewicht van de genomen beslissing (RVV nr. 27.055 van 28 augustus 2008, overweging 2.3. blz 

7.) 

B. TOEPASSING IN CASU 

Bij beslissingen van 16 november 2017 werd de asielaanvraag van verzoeker geweigerd door het 

Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Tegen deze weigeringsbeslissing 

werd hoger beroep aangetekend bij Uw Raad die met een arrest van 8 oktober 2018 (nr. 210.630) dit 

beroep heeft verworpen. 

1. 

Ondanks het feit dat de asielprocedure is afgesloten door de RW volstaat dit niet voor de motivering van 

de bestreden beslissing. 

Aldus heeft de RVV in een arrest nr. 216.907 van 14 februari 2019 reeds de vorige bijlage 13quinquies 

vernietigd op basis van een schending van het artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet omdat er 

absoluut geen rekening gehouden met het familieleven van verzoeker. 

Dat in dit arrest de RVV heeft geoordeeld: 

 

"Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet weerspiegelt in deze zin hogere rechtsnormen, zoals onder 

meer artikel 8 van het EVRM. Deze bepaling vormt de omzetting van artikel 5 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 voorde terugkeer van onderdanen van 

derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (hierna: de Terugkeerrichtlijn) en dient 

richtlijnconform te worden toegepast. Het Hof van Justitie stelt in deze dat wanneer de bevoegde 

nationale autoriteit voornemens is een terugkeerbesluit te nemen, zij dus aan de door artikel 5 van de 

Terugkeerrichtlijn opgelegde verplichtingen dient te voldoen en zij de betrokkene daarover moet horen 

(HvJ 11 december 2014, C-249/13, Boudjlida, par. 49). Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet maakt 

derhalve een individueel onderzoek noodzakelijk opdat wordt gewaarborgd dat de verwerende partij, 

ook in het kader van een gebonden bevoegdheid, bij het nemen van een verwijderingsbeslissing 
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rekening houdt met welbepaalde fundamentele rechten, met name het belang van het kind, het gezins- 

en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken vreemdeling. Het is aan de verwerende 

partij om in het kader van dit onderzoek de vreemdeling vervolgens in de mogelijkheid te stellen om de 

nodige elementen en standpunten kenbaar te maken. De Raad wijst tevens op de toepasselijkheid van 

artikel 24 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie aangezien het bestreden bevel 

een tenuitvoerlegging is van de Terugkeerrichtlijn (HvJ 26 februari 2013, C-617/10, Akerberg, pt.21). 

In casu betoogt verzoeker dat er geen rekening werd gehouden met zijn familieleven. Hij voert aan dat 

zijn moeder in 2012 overleden is, hij begin 2016 in België is aangekomen, een verdoek om 

internationale bescherming heeft ingediend en hij sinds het indienen van dit verdoek bij zijn zus F.C. 

verblijft, die in België als vluchtelinge werd erkend. 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verwerende partij op de hoogte was van het 

feit dat verzoeker samenwoont met zijn oudere zus (document inschrijving/pre-screening meervoudige 

asielaanvraag, verblijft op een privéadres bij zijn zus, interne nota in het administratief dossier van 25juli 

2017) en dat de Dienst Voogdij op 13 januari 2017 teruggekomen is op de meerderjarigheid van 

verzoeker maar deze wel aanvaarde op 22 maart 2017. In de bestreden beslissing wordt niets vermeld 

over het familieleven met zijn zus en uit de stukken van het administratief dossier blijkt niet dat hiermee 

rekening werd gehouden. Uit geen enkel stuk blijkt een onderzoek in het kader van artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet. 

Noch uit de motieven van het bestreden bevel, noch uit de stukken van het administratief dossier blijkt 

dat de verwerende partij bij het nemen van deze beslissing rekening heeft gehouden met het 

familieleven van verzoeker, dit conform artikel 74/13 van de vreemdelingenwet. Er wordt in de motieven 

van de bestreden beslissing geenszins blijk gegeven van een onderzoek naar of afweging van de 

omstandigheden zoals uiteengezet in artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, in casu het gezins- en 

familieleven van verzoeker. 

In de nota met opmerkingen wordt wél overgegaan tot een zekere belangenafweging: 

“Verzoeker toont niet aan welke elementen zoals bepaald in artikel 74/13 van de vreemdelingenwet een 

invloed hadden kunnen hebben op de inhoud van de bestreden beslissing nu hij niet aantoont een 

gezinsleven te onderhouden met zijn zus daar dergelijk gezinsleven tussen meerderjarige broers en 

zussen niet wordt vermoed en verzoeker geen band van afhankelijkheid heeft aangetoond. Hij toont niet 

aan medische problemen te hebben en evenmin dat hij minderjarige kinderen zou hebben. Hij toont dan 

ook niet aan wat het belang is van het inroepen van een schending van artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet. Omdat verzoeker geen banden van afhankelijkheid aantoont ten aanzien van zijn 

zus, kan hij zich evenmin dienstig beroepen op artikel 8 EVRM.” 

Er moet worden vastgesteld dat dit een a posteriori motivering betreft, wat niet volstaat. 

Enerzijds blijkt uit niets dat deze belangenafweging werd gemaakt voorafgaandelijk aan de bestreden 

beslissing. 

Anderzijds, door de elementen van deze belangenafweging niet uitdrukkelijk weer te geven in de 

bestreden beslissing of in een stuk van het administratief dossier, gaat de verwerende partij voorbij aan 

het feit dat zij gehouden is tot een uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en dit 

overeenkomstig de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen en artikel 62 van de vreemdelingenwet. 

De verwerende partij kan zich in haar nota met opmerkingen dan ook niet dienstig beroepen op het 

gegeven dat artikel 74/13 van de vreemdelingenwet geen motiveringsplicht bevat. 

De mededeling van de motieven via een later procedurestuk, nadat het beroep reeds werd ingediend, 

kan de miskenning van de plicht tot formeel motiveren niet goedmaken. Dit brengt immers de 

wapengelijkheid onder de gedingpartijen in het gedrang (tf. RvS 25 januari 2010, nr. 199.865, 

DURIEUX) en ontneemt de verdoekende partijen de mogelijkheid om hun beroepsrecht terzake naar 

behoren uit te oefenen (HvJ 11 december 2014, C-249/13, Boudjlida, ptn 38 en 59). De 

belangenafweging waarvan voor het eerst blijk wordt gegeven in de nota met opmerkingen kan door de 

verwerende partij derhalve niet dienstig worden bijgebracht om de hiervoor reeds vastgestelde 

onregelmatigheid in het licht van artikel 74/13 in een ander daglicht te stellen. 

De Raad kan alleen maar vaststellen dat noch uit de motieven van de bestreden beslissing, noch uit 

enig ander stuk van het administratief dossier, blijkt dat de gemachtigde bij het nemen van het 

bestreden bevel tegemoet is gekomen aan de beoordeling die hem toekwam in het licht van artikel 

74/13 van de vreemdelingenwet. Een schending van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet wordt 

aannemelijk gemaakt. 

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

bestreden beslissing. 

De overige aangevoerde schendingen behoeven geen verder onderzoek.” 
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Dat het hierboven gestelde arrest van de RVV gezag van gewijsde heeft en dat door de vernietiging van 

de vorige bijlage 13quinquies deze wordt geacht niet meer in het rechtsverkeer te bestaan. 

De bestreden beslissing werd genomen volgend op het hierboven geciteerd arrest van de RVV en er 

kan enkel maar worden vastgesteld dat deze op identieke wijze is gemotiveerd als de bijlage 

13quinquies van 23 november 2017 die reeds werd vernietigd omwille van schending van artikel 74/13 

van de Vreemdelingenwet, zodat er geen enkel gevolg werd gegeven aan het hierboven geciteerd arrest 

van Uw Raad, wat een schending uitmaakt van het gezag van gewijsde van dit arrest. 

Dit moet leiden tot de vernietiging van de bestreden beslissing. 

2. 

Verzoeker is in België begin 2016 aangekomen en heeft een asielaanvraag gediend. Hij verblijft sinds 

het indienen van die aanvraag bij zijn zus, F. C. (…) die het statuut van vluchteling in België heeft 

gekregen. 

De Raad van State heeft geoordeeld in een arrest: 

"Overwegende dat artikel 8 van het E.V.R.M. als hogere norm boven de Vreemdelingenwet primeert; dat 

de algemene stelling dat een "correcte" toepassing van de Vreemdelingenwet geen schending van 

artikel 8 van het E.V.R.M. kan uitmaken niet volstaat; dat de toepassing van de Vreemdelingenwet bij 

het nemen van de bestreden beslissing, zeker wat betreft het bevel om het grondgebied te verlaten, aan 

de voorwaarden van artikel 8 van het E.V.R.M. moet worden getoetst;" 

Uw Raad heeft geoordeeld in een arrest nr. 46.035 van 8 juli 2010: “Het staat de gemachtigde van de 

staatssecretaris vrij een gewoon bevel om het grondgebied te verlaten te treffen ten aanzien van 

verzoekster, maar in dit geval dient ze rekening te houden met en te motiveren waarom ondanks de 

door haar gekende familiale situatie van verzoekster een bevel om het grondgebied te verlaten getroffen 

wordt, dit in het licht van artikel 8 EVRM.”. 

De Raad van State eist een bijzondere motivering op grond van artikel 8 EVRM en artikel 74/13 

Vreemdelingenwet. 

De bestreden beslissing bevat echter absoluut geen motivering omtrent het privé- en gezinsleven van 

verzoeker wat een schending uitmaakt van artikel 74/13 Vreemdelingenwet en artikel 8 EVRM. 

De moeder van verzoeker is in 2012 overleden, hij was toen 13 jaar oud. Na zijn vlucht uit Angola heeft 

hij bescherming gekregen in België en verblijft sinds 2016 bij zus oudere zus, F. C. (…), die voor hem 

als een moeder zorgt (stuk 4). 

Verzoeker heeft in België een reëel en concrete familieleven met zijn zus, neven en nichten opgebouwd. 

Hij verblijft met hen sinds 2016 en beschouwd hen als zijn enige familie. 

De hierboven aangehaalde rechtsnormen werden geschonden, daar er geen zorgvuldig onderzoek werd 

gevoerd, en er geenszins gemotiveerd wordt rekening houdend met het familieleven van verzoeker. De 

bestreden beslissing impacteert verzoeker ongetwijfeld en verwerende partij moest daarmee rekening 

houden en dis moest blijken uit de motivering van de bestreden beslissing. 

In een vergelijkbare situatie oordeelde Uw Raad dat "artikel 74 / 13 van de vreemdelingenwet maakt 

derhalve een individueel onderzoek noodzakelijk zodat wordt gewaarborgd dat de verwerende partij ook 

in het kader van een gebonden bevoegdheid, bij het nemen van een verwijderingsbeslissing rekening 

houdt met welbepaalde fundamentele rechten, met name het belang van het kind, het gezins- en 

familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken vreemdeling. Het is aan de verwerende partij 

om in het kader van dit onderzoek de vreemdeling vervolgens in de mogelijkheid te stellen om de nodige 

elementen en standpunten kenbaar te maken. De Raad wijst tevens op de toepasselijkheid van artikel 

24 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie aangezien het bestreden bevel een 

tenuitvoerlegging is van de Terugkeerrichtlijn (HvJ 26 februari 2013, C-617/10, Akerberg, pt. 21). 

(...) 

Noch uit de motieven van de bestreden bevelen, noch uit de stukken van het administratief dossier blijkt 

echter dat de gemachtigde bij het nemen van deze beslissingen rekening heeft gehouden met het hoger 

beland van de kinderen van de verdoekende partijen, dit conform artikel 74 / 13 van de 

vreemdelingenwet. 

(…) 

Uit niets blijkt dat deze belangenafweging werd gemaakt voorafgaandelijk aan de bestreden 

beslissingen en zonder dat de uitkomst daarvan reeds vaststond, zoals dat nu wel het geval is." (Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen, 9 november 2017, nr 194.746). 

In casu, wordt er geen rekening gehouden met het privéleven van verzoeker en wordt hij ook niet 

uitgenodigd om nuttige elementen kenbaar te maken aan tegenpartij. 

Verwerende partij, bij het nemen van dergelijke beslissing en zonder een voorafgaandelijke 

belangenafweging te hebben gemaakt, schendt de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en 

artikel 74/13 van de vreemdelingenwet. Bestreden beslissing moet dus vernietigd worden, net zoals 

reeds werd geoordeeld door Uw Raad in het arrest nr. 216.907 van 14 februari 2019 waarvan het gezag 

van gewijsde wordt geschonden door de tegenpartij door de bestreden beslissing te nemen.” 
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3.2.1. Verzoeker voert de schending van artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de 

rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en 

goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM) aan maar laat na om deze met concrete 

gegevens uiteen te zetten. Luidens artikel 39/78 juncto artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4° van de 

vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en 

middelen bevatten die ter ondersteuning van het beroep worden ingeroepen”. Onder “middel” wordt 

begrepen een voldoende duidelijke omschrijving van de door de bestreden beslissing overtreden 

rechtsregel of rechtsprincipe en van de wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsprincipe door de 

bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 22 januari 2010, nr. 199.798). Te dezen zet verzoeker in 

zijn verzoekschrift niet uiteen op welke wijze hij artikel 3 van het EVRM door de bestreden beslissing 

geschonden acht. Het middel is, wat dit betreft, niet ontvankelijk.  

 

3.2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de 

burger, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom 

de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending 

van artikel 62 van de vreemdelingenwet. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 

verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de 

beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In de motieven wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk 

artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing een motivering in feite, met 

name dat verzoeker “niet in het bezit (is) van een geldig paspoort met geldig visum”.  

 

Verzoeker hekelt het gebrek aan motivering in de bestreden beslissing over zijn gezinsleven wat 

volgens hem een schending uitmaakt van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet en artikel 8 van het 

EVRM. Verzoeker werpt op dat de Raad van State een bijzondere motivering vereist op grond van 

artikel 8 van het EVRM en artikel 74/13 van de vreemdelingenwet. Zo verwijst verzoeker naar “een 

arrest” van de Raad van State zonder daarbij het arrestnummer en de datum van het desbetreffende 

arrest te vermelden. De Raad van State zou in “dit arrest” hebben uiteengezet dat de algemene stelling 

dat een correcte toepassing van de vreemdelingenwet geen schending van artikel 8 van het EVRM kan 

uitmaken niet volstaat en dat de toepassing van de vreemdelingenwet zeker bij het nemen van een 

bevel om het grondgebied te verlaten aan de voorwaarden van artikel 8 van het EVRM moet worden 

getoetst.  

 

De Raad merkt op dat de rechtspraak van de Raad van State stelt dat artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet enkel bepaalt dat rekening wordt gehouden met het hoger belang van het kind, het 

gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de vreemdeling maar dat dit artikel geen 

bijzondere motiveringsplicht inhoudt (RvS 10 oktober 2018, nr. 242.591). Verzoeker kan dus niet 

gevolgd worden waar hij meent dat expliciet moet worden gemotiveerd over de inhoud van artikel 74/13 

van de vreemdelingenwet in de bestreden beslissing. 

 

Daarnaast kan de Raad niet besluiten tot een schending van de formele motiveringsplicht, enkel op 

grond van het ontbreken van uitdrukkelijke motieven betreffende de door artikel 8 van het EVRM 

vereiste belangenafweging in het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten, gezien artikel 8 van 

het EVRM geen bijzondere motiveringsplicht inhoudt en de Raad bij het onderzoek naar artikel 8 van het 

EVRM rekening kan houden met de gegevens die verzoekster zelf verstrekt en met de gegevens van 

het administratief dossier (RvS 28 november 2017, nr. 239.974).  

 

Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt te begrijpen op basis 

van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor 

niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele motiveringsplicht. 

 

3.2.3. Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het 

doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoeker bijgevolg de schending van 

de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dat oogpunt wordt 
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onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de 

administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te 

gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, 

of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is 

gekomen. 

 

De materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van de aangevoerde schending van de 

artikelen 7 en 74/13 van de vreemdelingenwet en van artikel 8 van het EVRM.  

 

3.2.4. Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet luidt als 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.” 

 

In casu betoogt verzoeker dat er geen rekening werd gehouden met zijn familieleven. Hij voert aan dat 

zijn moeder in 2012 overleden is, hij begin 2016 in België is aangekomen, hij een verzoek om 

internationale bescherming heeft ingediend en hij sinds het indienen van dit verzoek bij zijn zus F.C. 

verblijft, die in België als vluchtelinge werd erkend. 

 

De bestreden beslissing bevat geen motieven over het gezins-en familieleven van verzoeker. In het 

administratief dossier bevindt zich een synthesenota van 14 maart 2019, dit is de dag waarop de thans 

bestreden beslissing werd genomen en waarin het volgende wordt uiteengezet:  

 

“In het kader van Artikel 74/13 van de wet van 15 december 1980 “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”. Is 

de situatie bij het nemen van het bevel om het grondgebied te verlaten geëvalueerd:  

 

° Hoger belang van het kind: niet van toepassing 

° Gezins- en familieleven: Het bepalen van een gemeenschappelijke verblijfplaats volstaat niet om een 

gezinssituatie te creeren. Betrokkene verklaart een gezin te vormen met zijn oudere zus.  

° Gezondheidstoestand: verklaart naar eigen zeggen oogproblemen te hebben 

 

Derhalve zijn er geen elementen die problemen opleveren voor het nemen van een bevel om het 

grondgebied te verlaten.” 

 

Hieruit blijkt dat de gemachtigde van de bevoegde minister voorafgaand aan het nemen van de thans 

bestreden beslissing de elementen van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet in rekening heeft 

gebracht. Uit deze synthesenota blijkt dat de gemachtigde van de bevoegde minister er oog voor heeft 

gehad dat verzoeker verklaart een gezin te vormen met zijn zus, maar evenwel oordeelt dat “(h)et 

bepalen van een gemeenschappelijke verblijfplaats (niet) volstaat (…) om een gezinssituatie te creeren.” 

 

Nu uit de stukken van het administratief dossier thans blijkt dat de gemachtigde van de bevoegde 

minister voorafgaand aan het nemen van de thans bestreden beslissing de elementen van artikel 74/13 

van de vreemdelingenwet in rekening heeft gebracht, kan verzoeker niet worden bijgetreden waar hij 

opwerpt dat de thans bestreden beslissing het gezag van gewijsde van het arrest met nr. 216 907 van 

14 februari 2019 van de Raad zou schenden. Immers bleek toen noch uit de motieven van het toen 

bestreden bevel, noch uit de stukken van het administratief dossier van toen dat de verwerende partij bij 

het nemen van de beslissing rekening had gehouden met het familieleven van verzoeker, dit conform 

artikel 74/13 van de vreemdelingenwet. 

 

Waar verzoeker nog verwijst naar het arrest van de Raad met nummer 194 746 van 9 november 2017 

wordt opgemerkt dat in de continentale rechtstraditie vonnissen en arresten geen precedentenwaarde 

hebben. Bovendien toont verzoeker niet in concreto aan dat de feitelijke elementen die aan de 

grondslag lagen van het vernoemde arrest kunnen worden vergeleken met de feiten die onderhavige 

zaak kenmerken. Aldus laat verzoeker na om de concrete motieven van de bestreden beslissing te 

ontkrachten of te weerleggen of aan een inhoudelijke kritiek te onderwerpen. 

 

Een schending van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet wordt niet aangetoond.  
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3.2.5. Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

 

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

correspondentie. 

 

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

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

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

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

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

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 de loutere 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 hij kennis heeft of zou moeten 

hebben. 

 

Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) 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 privé- en/of familie- en gezinsleven 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. 

 

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. 

 

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie- en gezinsleven’, noch het begrip ‘privéleven’. Beide 

begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 

geïnterpreteerd. De beoordeling of er al dan niet sprake is van een familie- of gezinsleven is in wezen 

een feitenkwestie die afhankelijk is van de aanwezigheid van effectief beleefde hechte persoonlijke 

banden (EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland (GK), § 150; EHRM 2 november 2010, Şerife Yiğit/Turkije 

(GK), § 93). Het EHRM benadrukt dat het begrip ‘privéleven’ een ruime term is en dat het mogelijk, noch 

noodzakelijk is om er een exhaustieve definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, 

Niemietz/Duitsland, § 29; EHRM 27 augustus 2015, Parrillo/Italië (GK), § 153). De beoordeling of er 

sprake kan zijn van een privéleven, is eveneens een feitenkwestie.  
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In beginsel heeft de bescherming die artikel 8 van het EVRM biedt hoofdzakelijk betrekking op het 

kerngezin (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 94). Banden met andere gezinsleden dan 

die van het kerngezin of familieleden worden slechts gelijkgesteld met een gezinsleven in de zin van 

artikel 8 van het EVRM indien het bestaan van bijkomende elementen van afhankelijkheid, andere dan 

de gewoonlijke affectieve banden, wordt aangetoond. 

 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat ‘de relaties tussen volwassenen niet 

noodzakelijkerwijs van de bescherming van artikel 8 zullen genieten zonder dat het bestaan van 

bijkomende elementen van afhankelijkheid wordt aangetoond, naast de gewone affectieve banden’ 

(EHRM 13 februari 2001, Ezzouhdi/Frankrijk, § 34; EHRM 10 juli 2003, Benhebba/Frankrijk, § 36). 

 

Bijkomende elementen kunnen onder meer zijn het samenwonen, de financiële afhankelijkheid, 

lichamelijke, psychische of medische afhankelijkheid, de reële banden tussen betrokkenen. 

 

Verzoeker voert aan dat zijn moeder in 2012 overleden is, hij begin 2016 in België is aangekomen, hij 

een verzoek om internationale bescherming heeft ingediend en hij sinds het indienen van dit verzoek bij 

zijn zus F.C. verblijft, die in België als vluchtelinge werd erkend.  

 

In het administratief dossier bevindt zich een synthesenota van 14 maart 2019, dit is de dag waarop de 

thans bestreden beslissing werd genomen en waarin het volgende wordt uiteengezet:  

 

“In het kader van Artikel 74/13 van de wet van 15 december 1980 “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”. Is 

de situatie bij het nemen van het bevel om het grondgebied te verlaten geëvalueerd:  

 

° (…) 

° Gezins- en familieleven: Het bepalen van een gemeenschappelijke verblijfplaats volstaat niet om een 

gezinssituatie te creeren. Betrokkene verklaart een gezin te vormen met zijn oudere zus.  

° (…) 

 

Derhalve zijn er geen elementen die problemen opleveren voor het nemen van een bevel om het 

grondgebied te verlaten.” 

 

Hieruit blijkt dat de gemachtigde van de bevoegde minister geen gezinsleven tussen verzoeker en zijn 

zus dat beschermenswaardig is onder artikel 8 van het EVRM aanvaardt omdat “(h)et bepalen van een 

gemeenschappelijke verblijfplaats (niet) volstaat (…) om een gezinssituatie te creeren”. Verzoeker toont 

in zijn verzoekschrift niet in concreto aan dat er een afhankelijkheid is van hem ten aanzien van zijn zus, 

die anders is dan de gewone effectieve banden. Verzoeker maakt bijgevolg geen familieleven met zijn 

zus dat beschermenswaardig is onder artikel 8 van het EVRM aannemelijk. 

 

Daarnaast voert verzoeker ook aan dat hij met zijn neven en nichten in België een reëel en concreet 

familieleven heeft opgebouwd. Verzoeker brengt evenwel geen verdere gegevens over zijn neven en 

nichten bij, zoals bijvoorbeeld om te beginnen hun namen, hun verblijfplaatsen en een eventuele 

afhankelijkheidsrelatie. Verzoeker maakt geen familieleven met zijn neven en nichten dat 

beschermenswaardig is onder artikel 8 van het EVRM aannemelijk.  

 

Waar verzoeker nog verwijst naar het arrest van de Raad met nummer 46 035 van 8 juli 2010 wordt 

opgemerkt dat in de continentale rechtstraditie vonnissen en arresten geen precedentenwaarde hebben. 

Bovendien toont verzoeker niet in concreto aan dat de feitelijke elementen die aan de grondslag lagen 

van het vernoemde arrest kunnen worden vergeleken met de feiten die onderhavige zaak kenmerken. 

Aldus laat verzoeker na om de concrete motieven van de bestreden beslissing te ontkrachten of te 

weerleggen of aan een inhoudelijke kritiek te onderwerpen. 

 

Het privéleven bestaat uit de optelsom van alle banden die de vreemdeling met België is aangegaan, 

zoals het spreken van de taal, het volgen van een opleiding, het hebben van werk, het deelnemen aan 

verenigingsleven, het aangaan van vriendschappen en het aangaan en onderhouden van 

(familie)relaties, etc. Er moet vervolgens nagegaan worden of er uitzonderlijke omstandigheden 

aanwezig zijn die maken dat de vreemdeling voor het uitoefenen van zijn privéleven gebonden is aan 

België. 
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Verzoeker stelt dat er geen rekening werd gehouden met zijn privéleven en hij ook niet werd uitgenodigd 

om nuttige elementen kenbaar te maken aan de verwerende partij. Verzoeker laat evenwel na te 

verduidelijken welke elementen hij dan wel aan de verwerende partij kenbaar had willen maken.  

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aangetoond.  

 

3.2.6. Artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

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

gemachtigde of, in de in 1°, 2°, 5°, 9°, 11° of 12° bedoelde gevallen, moet de minister of zijn 

gemachtigde een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven 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 :  

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

(…)” 

 

Uit wat voorafgaat, blijkt niet dat enige hogere rechtsnorm de gemachtigde van de bevoegde minister 

zou verhinderen om toepassing te maken van de bepalingen van artikel 7, eerste lid van de 

vreemdelingenwet.  

 

Een schending van artikel 7 van de vreemdelingenwet wordt niet aangetoond.  

 

3.2.7. Uit het voorgaande blijkt dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat de gemachtigde van de 

bevoegde minister op basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot de 

bestreden beslissing is gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht, in het licht van de 

artikelen 7 en 74/13 van de vreemdelingenwet en artikel 8 van het EVRM kan niet worden aangenomen. 

 

3.2.8. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de bevoegde minister de verplichting 

op zijn beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte 

feitenvinding. Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde van 

de bevoegde minister bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier 

en op alle daarin vervatte dienstige stukken. Verzoeker slaagt er niet in aan te tonen dat er in casu werd 

uitgegaan van een foutieve feitenvinding, zodat de schending van de zorgvuldigheidsplicht niet kan 

worden aangenomen. 

 

3.2.9. Het enig middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond.  

 

4. 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. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertien augustus tweeduizend negentien 

door: 

 

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT A. DE SMET 

 


