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 nr. 227 109 van 4 oktober 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Ten kantore van advocaat P. SENDWE-KABONGO 

Rue des Drapiers 50 

1050 BRUXELLES 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kameroense nationaliteit te zijn, op 28 september 

2019 heeft ingediend bij faxpost om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de 

tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing van 24 september 2019 tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). De beslissing 

werd dezelfde dag aan verzoeker ter kennis gebracht. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

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

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

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

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 28 september 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 1 oktober 

2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat TSHIBANGU-KADIMA, die loco advocaat P. SENDWE-

KABONGO verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat C. MUSSEN, die loco advocaat C. 

DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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Op 21 mei 2018 deed verzoeker ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad 

Vilvoorde aangifte van zijn voorgenomen huwelijk, met Mw. A.K. van Belgische nationaliteit, 

Kameroenese origine en volgens het stuk gevoegd aan het verzoekschrift thans 41 jaar oud. 

 

Op 9 oktober 2018 werd aan verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten ter kennis gebracht. 

 

Op 3 oktober 2018 richtten verzoeker en zijn partner een schrijven aan de stad Vilvoorde waarin ze 

kenbaar maakten dat ze met administratieve obstakels te maken kregen om hun huwelijk te kunnen 

laten doorgaan met hun genodigden, zoals was voorzien eind oktober begin november 2018. Daarom 

verzoeken verzoeker en zijn partner de schorsing van de behandeling van het dossier. 

 

Op 13 november 2018 diende verzoeker een aanvraag om machtiging tot verblijf in op grond van artikel 

9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet). Bij deze aanvraag 

werden onder meer bewijsstukken gevoegd van 13 geldoverschrijvingen door de partner van verzoeker 

aan hem in Griekenland van januari 2017 tot maart 2018. Verzoeker voegde ook een bewijs van een 

vliegtuigticket voor de partner van verzoeker naar het eiland Lesbos in Griekenland in februari 2017 en 

foto’s van verzoeker en zijn partner die volgens hen genomen zijn in Lesbos. Daarnaast werden ook 

foto’s gevoegd van verzoeker met de kinderen van verzoekster in België (voor een kantoor van Belfius), 

evenals een foto waarvan verzoeker stelt dat die genomen is in Kameroen in 2014 van verzoeker met 

een van de kinderen van zijn partner.  

 

Op 2 juli 2019 verklaarde de gemachtigde de aanvraag van 13 november 2018 onontvankelijk. 

 

Op 19 augustus 2019 werd aan verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten ter kennis 

gebracht. 

 

Op 24 september 2019 nam de gemachtigde de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied 

te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). 

 

Dit is de bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN MET VASTHOUDING MET HET OOG OP 

VERWIJDERING 

 

Betrokkene werd gehoord door de politie van PZ Vilvoorde-Machelen op 23/09/2019 en in deze 

beslissing werd rekening gehouden met zijn verklaringen. 

 

Bevel om het grondgebied te verlaten 

 

Aan de Heer/Mevrouw, die verklaart te heten(1): 

naam: T(…) T(…) 

voornaam: E(…) 

geboortedatum: (…) 

geboorteplaats: K. 

nationaliteit: Kameroen 

 

In voorkomend geval, alias: 

 

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

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

om er zich naar toe te begeven. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING EN VAN DE AFWEZIGHEID VAN EEN TERMIJN OM HET 

GRONDGEBIED TE VERLATEN: 

 

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

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

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

 

Artikel 7, alinea 1: 
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De betrokkene is niet in het bezit van een geldig visum/verblijfstitel op het moment van zijn arrestatie. 

 

Betrokkene verklaart Griekenland om internationale bescherming te hebben verzocht maar er de 

beslissing niet te hebben afgewacht en naar België te zijn doorgereisd. 

 

Betrokkene verklaart dat hij bij zijn partner woont, de Belgische onderdane mevrouw A(…) L(…) T(…) 

K(…), maar dat zij geen kinderen samen hebben. In zijn 9bis-aanvraag van 13.11.2018 beweerde 

betrokkene nog dat hij 3 minderjarige Belgische kinderen had (met name K(…) T(…) B(…) J(…), K(…) 

l(…)Z(…)-R(…) en K(…) E(…) K(…) Y(…)-F(…)). Dit betreft de 3 Belgische kinderen van zijn partner, 

waarvan hij echter de verwantschap niet kan 

aantonen zoals blijkt uit het adminsitratieve dossier. Verder blijkt uit het administratief dossier dat 

betrokkene op 21.05.2018 zijn voorgenomen huwelijk met mevrouw T(…) K(…) bij de gemeente 

Vilvoorde ging melden. Echter op 30.10.2018 deden betrokkenen afstand van dit huwelijk daar 

betrokkene problemen ondervond met het verkrijgen van de vereiste documenten. Het feit dat 

betrokkene een relatie heeft met de Belgische A(…) L(…) T(…) K(…)en zich had voorgenomen om met 

haar te huwen, geeft hem niet automatisch recht op verblijf, evenmin als het feit dat hij bij haar en haar 3 

kinderen inwoont en deelneemt aan het huishoudelijk leven. Betrokkene toont niet aan waarom dit hem 

zou beletten om terug te keren en aldaar via de vigerende wettelijke bepalingen zijn aanvraag tot een 

verblijfsrecht in te dienen. 

Volledigheidshalve merken wij nog op dat de verplichting om de aanvraag in te dienen bij de bevoegde 

diplomatieke of consulaire post in het land van herkomst enkel een eventuele tijdelijke scheiding 

impliceert, wat geen ernstig of moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Zijn partner mevrouw 

A(…) L(…) T(…) K(…) kan steeds een beroep doen op diverse diensten die naschoolse opvang 

aanbieden en dit in afwachting dat betrokkene eventueel kan terugkeren naar België. In afwachting van 

een wzettelijk verblijfsrecht kunnen betrokkene en zijn partner hun band onderhouden via moderne 

communicatiemiddelen. 

 

Betrokkene verklaart aan epilepsie te lijden en geopereerd te zijn geweest vorig jaar aan zijn buik. 

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

terug te keren naar zijn land van herkomst. Artikel 3 van het EVRM waarborgt niet het recht om op het 

grondgebied van een Staat te blijven louter om de reden dat die Staat betere medische verzorging kan 

verstrekken dan het land van herkomst en dat zelfs de omstandigheid dat de uitwijzing de 

gezondheidstoestand of de levensverwachting van een vreemdeling beïnvloedt, niet volstaat om een 

schending van deze verdragsbepaling op te leveren. Enkel in zeer uitzonderlijke gevallen wanneer de 

humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend zijn, het geen in voorliggende zaak niet 

blijkt, kan een schending van artikel 3 van het Europees Verdrag aan de orde zijn. 

 

Betrokkene diende een humanitaire regularistatieaanvraag (9bis) in. Deze aanvraag werd op 

02.07.2019 onontvankelijk verklaard. Deze weigeringsbeslissing werd op 19.08.2019 aan betrokkene 

betekend met een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) geldig 30 dagen. 

 

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

de bepalingen van artikel 74/13. 

 

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

 

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

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan 2 bevelen om het grondgebied te verlaten die hem ter 

kennis gegeven werden op 09/10/2018 en 19/08/2019. Deze vorige beslissingen tot verwijdering werden 

niet uitgevoerd. Betrokkene weigert hardnekkig aan de terugkeerverplichting te voldoen, en werd 

bovendien door de stad Vilvoorde geïnformeerd over de betekenis van een bevel om het grondgebied te 

verlaten en over de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek. Het is weinig waarschijnlijk dat 

hij vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing. 

 

Terugleiding naar de grens 

 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT TERUGLEIDING NAAR DE GRENS: 
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Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van de wet van 15 december 1980, is het noodzakelijk om de 

betrokkene zonder verwijl naar de grens te doen terugleiden, met uitzondering van de grens van de 

staten die het Schengenacquis ten volle toepassen2 om de volgende redenen: 

 

Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek: 

 

Er bestaat een risico op onderduiken: 

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

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan 2 bevelen om het grondgebied te verlaten die hem ter 

kennis gegeven werden op 09/10/2018 en 19/08/2019. Deze vorige beslissingen tot verwijdering werden 

niet uitgevoerd. Betrokkene weigert hardnekkig aan de terugkeerverplichting te voldoen, en werd 

bovendien door de stad Vilvoorde geïnformeerd over de betekenis van een bevel om het grondgebied te 

verlaten en over de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek. Het is weinig waarschijnlijk dat 

hij vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing. 

 

Artikel 3 EVRM 

Betrokkene verklaart aan epilepsie te lijden en geopereerd te zijn geweest vorig jaar aan zijn buik. 

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

terug te keren naar zijn land van herkomst. Artikel 3 van het EVRM waarborgt niet het recht om op het 

grondgebied van een Staat te blijven louter om de reden dat die Staat betere medische verzorging kan 

verstrekken dan het land van herkomst en dat zelfs de omstandigheid dat de uitwijzing de 

gezondheidstoestand of de levensverwachting van een vreemdeling beïnvloedt, niet volstaat om een 

schending van deze verdragsbepaling op te leveren. Enkel in zeer uitzonderlijke gevallen wanneer de 

humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend zijn, het geen in voorliggende zaak niet 

blijkt, kan een schending van artikel 3 van het Europees Verdrag aan de orde zijn. 

 

Betrokkene verklaart dat hij in Kameroen een pro-homoseksuele rechten-militant is en er daarom vreest 

voor zijn leven. Hij verklaart er reeds gemarteld geweest te zijn door de politie. Betrokkene staaft zijn 

verklaringen op generlei wijze. We stellen dus vast dat betrokkene met zijn uiteenzetting geen 

schending van artikel 3 EVRM aantoont. Om tot een schending van artikel 3 EVRM te kunnen besluiten, 

dient hij aan te tonen dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat hij in 

Kameroen een ernstig en reëel risico loopt te worden blootgesteld aan folteringen of onmenselijke of 

vernederende behandelingen of bestraffingen. Het louter ongestaafd aanvoeren van een vermeende 

schending artikel 3 EVRM kan niet volstaan. 

 

Vasthouding 

 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT VASTHOUDING: […]” 

 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Wat de beslissing tot vrijheidsberoving betreft, moet worden gesteld dat deze beslissing, 

overeenkomstig artikel 71, eerste lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de 

Vreemdelingenwet) enkel vatbaar is voor een beroep bij de raadkamer van de correctionele rechtbank 

van de verblijfplaats in het Rijk of van de plaats waar de vreemdeling werd aangetroffen. De Raad is dan 

ook zonder rechtsmacht om kennis te nemen van het beroep in de mate dat het gericht is tegen deze 

beslissing. 

 

3. Betreffende de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid  

 

3.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

Artikel 43, § 1, eerste lid van het procedurereglement van de Raad (hierna: het PR RvV) bepaalt dat, 

indien de uiterst dringende noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de 

feiten dient te bevatten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. 

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

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

ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen 
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verantwoorden en op voorwaarde dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing 

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

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

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

 

3.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

3.2.1. De wettelijke bepaling 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

 

3.2.2. De toepassing van de wettelijke bepaling 

 

Aangezien vaststaat dat verzoeker is vastgehouden in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in de 

artikelen 74/8 en 74/9 van de Vreemdelingenwet en gelet op de bepalingen van artikel 39/82, § 4, 

tweede lid van de Vreemdelingenwet, dient het imminent karakter van de tenuitvoerlegging van de 

bestreden verwijderingsmaatregel te worden aangenomen. Verweerder betwist dit ook niet in de nota 

met opmerkingen. 

 

Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

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

 

3.3.1. De interpretatie van deze voorwaarde 

 

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

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

vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke 

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

 

Onder “middel” wordt begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en 

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

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

ernstig zou zijn, volstaat het dat het op het eerste gezicht, en gelet op de toedracht van de zaak, 

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

de bestreden beslissing. 

 

Ten einde in overeenstemming te zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van 

artikel 13 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (hierna: EVRM), is 

de Raad in het raam van de procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid gehouden tot een 

onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van elke verdedigbare grief op grond waarvan 

redenen bestaan om te geloven in een risico van behandeling die ingaat tegen een van de rechten 

gewaarborgd door het EVRM, zonder dat dit evenwel tot een positief resultaat moet leiden. De 

draagwijdte van de verplichting dat artikel 13 van het EVRM op de Staat doet wegen, varieert volgens 

de aard van de grief van de verzoekende partij (cf. EHRM 21 januari 2011, “M.S.S./België en 

Griekenland”, § § 289 en 293; EHRM 5 februari 2002, Čonka/ België, § 75). 

De verzoekende partij moet in het verzoekschrift een verdedigbare grief aanvoeren, hetgeen inhoudt dat 

zij op aannemelijke wijze kan aanvoeren dat zij geschaad is in één van haar rechten gewaarborgd door 

het EVRM (vaste rechtspraak EHRM: zie bv. EHRM 25 maart 1983, “Silver en cons./Verenigd 

Koninkrijk”, § 113). 

 

Het onderzoek van het ernstig karakter van een middel kenmerkt zich in schorsingszaken door het 

prima facie-karakter ervan. Dit prima facie-onderzoek van de door de verzoekende partij aangevoerde 

verdedigbare grief afgeleid uit de schending van een recht gewaarborgd in het EVRM, moet, zoals 



  

 

 

X - Pagina 6 

gesteld, verzoenbaar zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van artikel 13 van 

het EVRM en inzonderheid met de vereiste tot onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van 

elke verdedigbare grief. 

 

Dit houdt in dat, indien de Raad bij dit onderzoek op het eerste gezicht vaststelt dat er redenen 

voorhanden zijn om aan te nemen dat deze grief ernstig is of dat er minstens twijfels zijn over het ernstig 

karakter ervan, hij in deze stand van het geding het aangevoerde middel als ernstig beschouwt. Immers, 

de schade die de Raad toebrengt door in de fase van het kortgeding een middel niet ernstig te bevinden 

dat achteraf, in de definitieve fase van het proces toch gegrond blijkt te zijn, is groter dan de schade die 

hij berokkent in het tegenovergestelde geval. In het eerste geval kan het moeilijk te herstellen ernstig 

nadeel zich voltrokken hebben, in het tweede geval zal ten hoogste voor een beperkte periode de 

bestreden beslissing zonder reden geschorst zijn. 

 

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

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

van dien aard zijn dat daaruit blijkt dat er redenen zijn om te geloven dat de uitvoering van de bestreden 

beslissing de verzoekster zou blootstellen aan het risico te worden onderworpen aan de schending van 

de grondrechten van de mens ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is uit hoofde van artikel 15, 

tweede lid van het EVRM. 

 

3.3.2. De toepassing van deze voorwaarde 

 

Verzoeker voert de schending aan van artikel 62 van de Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van 

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

22 van de Grondwet, van de artikelen 8 en 12 van het EVRM, van artikel 23 van het BUPO-verdrag, van 

het voorzichtigheidsbeginsel, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van de “plicht tot procedurele 

medewerking.” 

 

Hij licht zijn middelen toe als volgt: 

 

« Pris de la violation des articles 62 de la loi du 15 décembre 1980, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs, 22 de la Constitution, 8 et 12 de la CEDH, 23 

du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques ainsi des principes généraux de droit tirés de 

l’erreur manifeste d’appréciation, de la sécurité juridique, de prudence, de précaution, de minutie et du 

devoir de collaboration procédurale ; 

 

Que par « moyens », il y a lieu d'entendre la description suffisamment claire de la règle de droit violée et 

de la manière dont cette règle de droit est violée par la décision attaquée (CE 17 décembre 2004, 

n°138.590; CE 4 mai 2004, n° 130.972; CE 1er octobre 2006, n° 135.618) ; 

Que l’analyse des différents motifs contenus et dans l’ordre de quitter le territoire et dans la décision 

d’irrecevabilité, précisément qu’ils ne sont pas sérieux. 

 

Qu’en l’espèce, il ne ressort pas de la motivation de l’ordre de quitter le territoire et de l’éloignement (13 

Annexe septies)  qu’un examen minutieux ait eu lieu.  

 

Evocation  lapidaire de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 

 

La partie adverse, invoquant de manière lapidaire l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, 

se contente de dire tout simplement que le requérant « séjourne sur le territoire du Royaume sans être 

titulaire des documents requis et qu’il n’est pas en possession d’un visa valable », comme si sa 

compétence serait entièrement liée en l’espèce. Alors qu’il n’en est rien. 

 

Ce défaut de motivation, sur ce point, a été sévèrement censuré par le Conseil d’Etat en ces termes : 

 

« Contrairement à ce que soutient l’Etat sa compétence pour l’adoption d’un ordre de quitter le territoire 

n’est pas une compétence entièrement liée, y compris dans le cas où l’article 7, alinéa 1er de la loi du 

15 décembre 1980 prévoit qu’il doit adopter un tel acte. En effet, même dans ces hypothèses, l’Etat 

n’est pas tenu d’édicter un ordre de quitter le territoire s’il méconnait les droits fondamentaux de 

l’étranger » (CE, 17 février 2015, n° 230.224). 
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Non prise en compte suffisante des droits fondamentaux du requérant au sein de la famille comprenant 

sa partenaire et  trois enfants mineurs 

 

Il faut souligner d’abord que dans la décision attaquée, la partie adverse ne conteste pas, en tant que 

telle, la situation du requérant comme partenaire de fait (en vue d’un mariage) d’une citoyenne belge 

laquelle est auteur d’enfants mineurs belges dont il a la charge et avec qui il cohabite de manière 

effective.  

 

Mais, malgré tout, la partie adverse refuse de tirer les conséquences de la réalité et de l’unité familiale 

existant entre le requérant, sa partenaire et les trois enfants de celle-ci, et ce, pour différentes raisons 

découlant du fait qu’il n’est pas le père des trois enfants mineurs, que les formalités du mariage n’ont 

pas abouties et qu’un retour temporaire ne serait pas préjudiciable pour l’équilibre familial.  

 

Concernant les trois enfants mineurs, il y a lieu de souligner que même si le requérant n’est pas leur 

père biologique, ni leur père légal, il existe néanmoins entre eux des liens de parenté solides. Qu’ils 

habitent tous sous le même toit et que le requérant se trouve à leur égard dans une situation de 

possession d’état de parent effectif accomplissant à leur égard toutes les obligations relevant d’un père 

(surveillance des devoirs, conduite à l’école, etc.). Dès lors, l’argument selon lequel le requérant ne 

serait ni le père biologique, ni père légal des enfants considérés n’est pas solide et viole par conséquent 

les droits fondamentaux visés à l’article  8 CEDH qui protège la famille et l’article 74/13 qui oblige la 

partie adverse à tenir compte de l’intérêt supérieur des enfants lors de la prise d’une décision 

d’éloignement.    

 

En outre, les démarches en vue du mariage entre le requérant et sa partenaire ont été initiées le 15 mai 

2018 à la commune de Vilvoorde qui leur a remis une liste de documents à produire pour cela. 

Pratiquement, tous les documents demandés ont été réunis. Reste seulement l’acte de naissance de la 

partenaire qui tarde à venir du Cameroun pour que le dossier soit complet. Le requérant et sa partenaire 

se sont aussi présenté en septembre 2018 devant le notaire pour faire dresser un acte notarié du 

régime matrimonial devant régir leur futur mariage. Par conséquent, la partie adverse viole les 

dispositions protectionnelles de la Circulaire du 17 septembre 2013 permettant au requérant, au titre de 

futur époux, de rester sans être inquiété sur le territoire du Royaume pendant toute la durée de la 

procédure de mariage envisagée. Selon cette Circulaire, le mariage est un droit fondamental garanti, 

notamment, par l’article 12 de la CEDH et par l’article  23 du Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques. D’ailleurs, pour pouvoir conclure un mariage, il n’est pas nécessaire que l’étranger soit admis 

ou autorisé à un séjour de plus de trois mois. Par conséquent, l’Officier de l’état civil ne peut refuser de 

dresser l’acte de déclaration de mariage ou de célébrer le mariage pour ce motif-là.  

Enfin, la partenaire du requérant a fait établir par acte notarié un testament en faveur de ce dernier. Ce 

qui est de nature à démontrer leur volonté de créer une communauté de vie durable sans arrière-

pensée. En cela, l’acte attaqué mérité d’être censuré par une suspension en extrême urgence pour 

méconnaissance des droits fondamentaux liés à la vie de famille. 

 

Irrelevance des ordres de quitter antérieurs attaqués pour violation des droits fondamentaux 

 

Les ordres de quitter le territoire délivrés antérieurement au requérant font tous l’objet d’un recours 

auprès du Conseil du Conseil des Etrangers pour violation des droits fondamentaux liés à la vie de 

famille au sens de l’article 8 CEDH et de l’article 74/13 selon lequel « lors de la prise d’une décision 

d’éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie de 

famille (…) ». Ils ne sont donc pas définitifs au sens pur du terme et ne peuvent en aucune manière 

justifier la décision attaquée. 

 

D’ailleurs, l’affaire référenciée sous numéro de rôle 228.856/VII concernant un ordre de quitter le 

territoire est fixée pour le 17 octobre 2019. 

 

Il convient dès lors d’attendre la décision de Votre Conseil pour être fixer sur la validité de l’ordre de 

quitter le territoire considéré. 

 

Au total, la décision attaquée viole les articles 62 de la loi du 15 décembre 1980, 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs,  8 et 12 de la CEDH, 23 du Pacte 

international relatifs aux droits civils et politiques, les dispositions de la Circulaire du 17 septembre 2013 

ainsi les principes généraux de droit tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de la sécurité juridique, 

de prudence, de précaution, de minutie et du devoir de collaboration procédurale ; 
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En cela, la motivation de la partie adverse n’est pas convaincante et mérite d’être suspendue puis 

annulée. » 

 

Verzoeker is van oordeel dat uit de motieven van de beslissing niet voortvloeit dat een minutieus 

onderzoek heeft plaatsgevonden. Vooreerst wijst verzoeker erop dat de gemachtigde niet gehouden is 

door een gebonden bevoegdheid om een bevel om het grondgebied op te leggen, wanneer men in het 

Rijk verblijft zonder in het bezit te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten. Verzoeker is van oordeel 

dat zijn grondrechten in het licht van zijn gezinsleven met zijn partner en de drie kinderen van zijn 

partner zijn miskend. 

 

Verzoeker wijst erop dat de bestreden beslissing op zich niet ontkent dat hij een feitelijke relatie heeft 

met een Belgische partner met het oog op een huwelijk met wie hij effectief samenwoont. Ondanks alles 

weigert de gemachtigde aan dit gezinsleven gevolgen te verbinden en dit omwille van de redenen dat hij 

niet de biologische vader is van de drie minderjarige kinderen, dat de huwelijksformaliteiten niet 

voleindigd zijn en dat een tijdelijke terugkeer geen schade zou berokkenen aan het familiaal evenwicht. 

Wat betreft de kinderen stipt verzoeker aan dat zelfs indien hij de biologische vader niet is, noch hun 

wettige vader, er wel sterke feitelijke banden bestaan tussen hen. Hij vervolgt dat ze onder een dak 

wonen en hij het bezit van staat heeft als ouder ten aanzien van hen (opvolgen van huiswerk, naar 

school brengen, etc.). Het loutere feit dat hij niet de biologische, noch de wettelijke vader van de 

kinderen is, is volgens verzoeker niet afdoende en schendt artikel 8 van het EVRM en artikel 74/13 van 

de Vreemdelingenwet dat de gemachtigde verplicht rekening te houden met het hoger belang van het 

kind op het ogenblik van het nemen van een verwijderingsmaatregel. 

 

Wat betreft zijn stappen die hij heeft gezet om te huwen, stelt hij dat die begonnen zijn op 15 mei 2018 

bij de stad Vilvoorde, die hem en zijn partner een lijst heeft gegeven van stukken die ze moeten 

voorleggen. Verzoeker stelt dat bijna alle stukken zijn verzameld, maar dat ze eveneens nog een 

geboorteakte van zijn partner moeten voorleggen, die op zich laat wachten vanuit Kameroen om het 

dossier te vervolledigen. Ondertussen hebben verzoeker en zijn partner zich aangemeld bij de notaris 

om een huwelijksakte op te stellen waarin het huwelijksvermogensstelsel van hun toekomstig huwelijk 

wordt geregeld. Verzoeker meent dat de bepalingen van de Omzendbrief van 17 september 2013 zijn 

geschonden betreffende de gegevensuitwisseling tussen ambtenaren van de burgerlijke stand en de 

Dienst Vreemdelingenzaken ter gelegenheid van een huwelijksaangifte of een verklaring van een 

wettelijke samenwoning van een vreemdeling in illegaal of precair verblijf. In deze omzendbrief wordt 

bepaald dat het huwelijk een grondrecht is, zoals neergelegd in artikel 12 van het EVRM en artikel 23 

van het BUPO-verdrag. Om een huwelijk te kunnen afsluiten is niet vereist dat men beschikt over een 

machtiging of recht op verblijf van meer dan drie maanden, daarom mag de ambtenaar van de 

burgerlijke stand niet om die reden weigeren een akte van huwelijksaangifte op te stellen. Daarnaast 

heeft de partner van verzoeker ook nog bij notariële akte een testament laten opstellen ten voordele van 

verzoeker. Uit dit alles blijkt nog hun wil om een duurzame levensgemeenschap op te bouwen en meent 

hij dat de beslissing een schending uitmaakt van artikel 8 van het EVRM. Verzoeker acht het niet 

relevant in het kader van de aangevoerde schending van artikel 8 van het EVRM dat er reeds eerdere 

bevelen zijn om het grondgebied te verlaten. Hij wijst erop dat deze bevelen werden aangevochten voor 

de Raad, waarin eveneens de schending van artikel 8 van het EVRM en artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet werd aangevoerd. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de overheid onder 

meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de 

feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat de overheid met 

kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221 475). 

 

Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

 

“1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit 

recht dan voor zover bij de Wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang 

van ‘s lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming 

van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de rechten en 

vrijheden van anderen.” 
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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. Wanneer een schending van het recht op respect 

voor het privé- en/of familie- en gezinsleven wordt aangevoerd, kijkt de Raad dan ook in de eerste 

plaats na of er een privé- en/of familie- en gezinsleven bestaat 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. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is 

van een privé- en/of familie- en gezinsleven dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de 

bestreden beslissing is genomen (cf. EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 23 juni 

2008, Maslov/Oostenrijk (GK), § 61). 

 

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 nauwe persoonlijke 

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

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

tussen deze familie- of gezinsleden voldoende hecht is (cf. EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland (GK), § 

150; EHRM 2 november 2010, Şerife Yiğit v.Turkije (GK), § 93). Wat koppels betreft, kan het begrip 

‘gezin’ niet worden beperkt tot gehuwde koppels, maar dient dit te worden uitgebreid tot andere de facto 

gezinsrelaties buiten het huwelijk (EHRM 18 december 1986, Johnston & others v. Ierland, § 56; EHRM 

3 april 2012, Van der Heijden v Nederland, § 50). 

 

Hoewel artikel 8 van het EVRM geen uitdrukkelijke procedurele vereisten omvat, moet het 

beslissingsproces dat aanleiding geeft tot maatregelen die een inmenging uitmaken in de rechten die 

door het verdragsartikel worden beschermd deugdelijk verlopen en afdoende waarborgen bieden 

(EHRM, 10 mei 2001, T.P. en K.M. v Verenigd Koninkrijk, §72). Dit geldt zowel voor situaties van een 

weigering van voortgezet verblijf (EHRM 11 juli 2000, nr. 29192/95, Ciliz v. Nederland, par. 66) als voor 

situaties van een eerste toelating tot verblijf (EHRM 10 juli 2014, nr. 52701/09, Mungenzi v. Frankrijk, 

par. 46; EHMR 10 juli 2014, nr; 2260/10, Tanda-Muzinga v. Frankrijk, par. 68). 

 

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 (hierna: het 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 gemachtigde alle relevante feiten en omstandigheden in haar belangenafweging heeft 

betrokken en, indien dit het geval is, of de gemachtigde 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 juni 2014, nr. 227.900; RvS 26 januari 2016, nr. 233.637; RvS 17 november 2016, 

nr. 236.439 ). 

 



  

 

 

X - Pagina 10 

De Raad stelt vast dat de gemachtigde wat betreft de kinderen van zijn partner zijn beoordeling heeft 

beperkt tot de vaststelling dat verzoeker en zijn Belgische partner geen gezamenlijke kinderen hebben, 

ook al heeft verzoeker nog in de aanvraag 9bis van 13 november 2018 beweerd dat het zijn kinderen 

waren. Verzoeker kan de verwantschap tussen zichzelf en die Belgische kinderen niet aantonen. 

Blijkens het gehoor dat door de politie van Vilvoorde werd afgenomen, heeft verzoeker niet langer 

voorgehouden dat de kinderen van zijn partner zijn (biologische) kinderen zijn. Verzoeker heeft evenwel 

een punt dat in het licht van een beschermingswaardig gezinsleven niet enkel de biologische of wettelijk 

vastgestelde band van tel is. In de nota met opmerkingen erkent verweerder dat het EHRM uitzonderlijk 

ook een beschermingswaardig gezinsleven aanvaardt in een situatie waar er sprake is van een de facto 

relatie tussen een minderjarig kind en een zorgdragende volwassene die geen bloedverwant is. 

Verweerder verwijst daarbij naar relevante rechtspraak van het EHRM. Bijgevolg moet de Raad 

vaststellen dat de gemachtigde niet op zorgvuldige wijze de verhouding tussen verzoeker en de 

kinderen heeft beoordeeld in de bestreden beslissing, door louter de struikelen over het feit dat 

verzoeker zijn verwantschap met de kinderen niet kan aantonen. Verzoeker houdt voor het bezit van 

staat te hebben ten aanzien van de kinderen. Hij doelt daarbij op zijn concrete dagdagelijkse zorg voor 

de kinderen, aangezien zijn partner van Belgische nationaliteit werkt. In de nota stipt verweerder, 

weliswaar a posteriori, aan dat verzoeker geen enkel stuk voorlegt om zijn vaderrol aannemelijk te 

maken en stelt hij de vraag naar de biologische vader van de kinderen. Ook al is de vaststelling van 

verweerder correct dat thans bij het verzoekschrift geen stuk is gevoegd om de band tussen verzoeker 

en de kinderen aan te halen, blijkt uit het administratief dossier wel dat in het kader van de aanvraag om 

verblijfsmachtiging op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet van 13 november 2018 foto’s 

werden voorgelegd waarop verzoeker met drie kinderen te zien is voor een Belfius gebouw en 

anderzijds een foto wordt weergegeven van verzoeker met een kind op een moto waarvan wordt gezegd 

dat de foto in Kameroen in juli 2014 zou genomen zijn. Er wordt niet betwist door verweerder dat dit om 

de kinderen gaat van zijn partner. De gemachtigde had kennis van deze stukken bij het nemen van de 

beslissing, doch heeft die niet in zijn beoordeling betrokken. De gemachtigde erkent overigens ook 

uitdrukkelijk dat verzoeker deelneemt aan het huishoudelijke leven van zijn partner en de drie kinderen. 

Waar de gemachtigde in de bestreden beslissing wel nog motiveert dat verzoekers partner zich moet 

beroepen op naschoolse opvang, kan de Raad prima facie maar gedeeltelijk volgen. Ook al zou een 

deel van de taken die verzoeker nu zegt uit te voeren, kunnen worden overgenomen door een 

naschoolse opvangdienst, dan nog kan een de facto rol als vader niet volledig door een dergelijke dienst 

worden opgevangen. De Raad blijft dus van oordeel dat wat betreft de kinderen prima facie geen zo 

nauwkeurig mogelijk onderzoek blijkt van de de facto band die verzoeker voorhoudt ten aanzien van de 

kinderen van zijn partner. De gemachtigde heeft prima facie niet afdoende onderzocht of er een 

beschermingswaardige relatie tussen verzoeker en de kinderen in de zin van artikel 8 van het EVRM 

kan aangenomen worden.  

 

Wat betreft zijn relatie met Mw. A.L.T.K. erkent de gemachtigde dat verzoeker en deze Belgische dame 

van Kameroenese afkomst zich hebben aangeboden in Vilvoorde om hun voorgenomen huwelijk te 

melden. Volgens de motieven van de beslissing deden verzoeker en zijn partner “afstand” van hun 

huwelijk omdat ze problemen ondervonden met het verkrijgen van de vereiste documenten. Er wordt in 

de bestreden beslissing ook vermeld dat verzoeker zich “had” voorgenomen om te huwen met zijn 

partner. Verder stelt de gemachtigde dat het feit dat verzoeker zich voorgenomen “had” te huwen met 

zijn partner hem geen automatisch verblijfsrecht geeft en dat het verzoeker niet belet om terug te keren 

en via de vigerende wettelijke bepalingen zijn verblijfsaanvraag in te dienen. 

 

De Raad stelt evenwel vast dat de gemachtigde op dit punt prima facie geen deugdelijke 

feitenvaststelling heeft gedaan. De gemachtigde gaat duidelijk uit van een “afstand” van een huwelijk 

terwijl uit de stukken van het administratief dossier, meer bepaald uit een uitdrukkelijk schrijven van 

verzoeker en zijn partner aan de stad Vilvoorde, blijkt dat ze omwille van administratieve obstakels de 

voortzetting van de behandeling van hun huwelijksdossier vragen te schorsen (“suspendre la poursuite 

du traitement réservé à ce dossier”). Er blijkt hieruit dus op generlijwijze een afstand van de 

huwelijksplannen, doch louter een verzoek tot schorsing wegens administratieve obstakels. Een 

schorsing van een procedure of een afstand van een procedure heeft juridisch gezien een andere 

draagwijdte. Waar de gemachtigde nog stelt dat de huwelijksplannen geen automatisch recht op verblijf 

geven, is dit correct, doch hij gaat er bij die stelling aan voorbij dat de thans bestreden beslissing 

evenwel geen weigering van een recht op verblijf is doch wel een gedwongen verwijderingsmaatregel.  

 

Verder stelt de Raad vast dat verzoeker nog bijkomende elementen heeft gevoegd aan zijn 

verzoekschrift teneinde de ernst van zijn relatie aan te tonen. Er wordt vooreerst een stuk voorgelegd 

aangaande de demarches ondernomen in Kameroen (extrait d’un jugement du 7 juillet 2019) door zijn 
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partner teneinde haar geboorteakte te reconstrueren, ontwerp van notarieel huwelijkscontract van 27 

december 2018 aangaande het toekomstig huwelijksvermogensstelsel van de betrokkenen en een 

handgeschreven testament van de partner van verzoekster van 27 december 2018. Deze stukken lagen 

niet voor bij de gemachtigde op het ogenblik dat hij de beslissing heeft genomen maar op grond van 

artikel 39/82 §4, vierde lid van de Vreemdelingenwet heeft verzoeker wel het recht nieuwe 

bewijsstukken voor te leggen die de Raad zorgvuldig en nauwgezet moet onderzoeken, inzonderheid 

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

bestreden beslissing de verzoeker zou blootstellen aan het risico onderworpen te worden aan de 

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

van artikel 15, tweede lid van het EVRM. Uit het arrest van het Grondwettelijk Hof van 27 januari 2016, 

nr. 13/2016, B 15.2 blijkt dat de term “inzonderheid” niet limitatief mag geïnterpreteerd worden waardoor 

de Raad ook met stukken die worden voorgelegd in het licht van artikel 8 van het EVRM moet rekening 

houden (B. 15.2 “Het woord « inzonderheid » in de voormelde bepalingen heeft immers een exemplatief 

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

bestreden bepalingen het onderzoek door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet enkel tot de 

voorgelegde bewijsstukken waaruit blijkt dat er redenen zijn om aan te nemen dat de uitvoering van de 

bestreden beslissing de verzoeker zou blootstellen aan het risico te worden onderworpen aan de 

schending van grondrechten ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is uit hoofde van artikel 15.2 

van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.”) De Raad is van oordeel dat die bijkomende 

stukken prima facie inderdaad getuigen van een doorgedreven intentie om een duurzame 

levensgemeenschap op te bouwen, zoals verzoeker aanvoert (en dus in geen geval van een afstand 

van de huwelijksprocedure) en dat het in deze fase van het geding ook om deze reden aangewezen is 

de gemachtigde de mogelijkheid te geven zich over deze bijkomende stukken te buigen om in dit licht 

over te gaan tot een nieuwe belangenafweging in het licht van artikel 8 van het EVRM alvorens over te 

gaan tot een gedwongen uitvoering van de thans bestreden verwijderingsmaatregel. De huidige 

belangenafweging die is gebeurd, waarin onder meer ook wordt gesteld dat er geen belemmering is een 

aanvraag in te dienen in het buitenland en er maar sprake zou zijn van een tijdelijke scheiding, is 

immers gebeurd vanuit een verkeerde veronderstelling dat verzoeker en zijn partner afstand zouden 

gedaan hebben van hun huwelijksdossier en kon niet gebeuren in het licht van de thans voorgelegde 

bijkomende stukken. 

 

Ook wat betreft het gezinsleven met de partner is de Raad bijgevolg prima facie van oordeel dat niet 

blijkt dat de gemachtigde is overgegaan tot een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van de feiten eigen 

aan de zaak zoals ze reeds door de gemachtigde gekend waren. Daarnaast meent de Raad dat het 

prima facie aangewezen is de gemachtigde de kans te geven de pertinente nieuwe stukken in een 

belangenafweging te kunnen betrekken. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt prima facie aannemelijk gemaakt. 

 

In de nota met opmerkingen blijkt dat verweerder eveneens er verkeerdelijk vanuit gaat dat verzoeker 

en zijn partner “afstand” gedaan hebben van de huwelijksprocedure. Verder meent verweerder dat 

verzoeker tijdelijk kan terugkeren naar Kameroen om via de geëigende procedures naar België terug te 

keren, inzonderheid nu uit het administratief dossier zou blijken dat verzoeker niet kan huwen met Mw. 

K. nu hij niet over bepaalde stukken beschikt die in Kameroen moeten worden aangevraagd. Ter zitting 

voegt verweerder hieraan toe dat verzoeker eens terug in Kameroen dan de vereiste stukken kan 

bekomen. De raadsman van verzoeker weerlegt ter zitting dat hiervoor een aanwezigheid in Kameroen 

vereist zou zijn, hetgeen de Raad prima facie volgt. Bijkomend is het in geen geval verzoeker die in 

Kameroen nog een stuk zou moeten bekomen maar wel diens toekomstige Belgische echtgenote 

aangezien het om haar Kameroenese geboorteakte gaat. De raadsman licht toe dat verzoeker en diens 

echtgenote nu nog juist zich in de fase bevinden waarin moet gewacht worden op een “certificat de non-

appel” aangaande die geboorteakte en dat de vereiste documenten voor het overige allemaal 

voorliggen. Dit is prima facie niet onaannemelijk aangezien reeds bij het verzoekschrift het “extrait du 

jugement du 7 juillet 2019” wordt gevoegd waarin de geboortedatum van zijn partner wordt bepaald, 

naast tal van andere stukken die zich in het administratief dossier bevinden met het oog op een volledig 

huwelijksdossier.  

 

De opmerkingen in de nota doen aan het voorgaande prima facie geen afbreuk. 

 

Het middel is in de aangegeven mate ernstig. 
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Geheel ten overvloede valt het in de bestreden beslissing op dat de gemachtigde geen idee heeft of 

men een terugleiding beoogt naar Kameroen, dan wel een overdracht naar Griekenland, indien een 

Eurodac-analyse dit zou uitwijzen. Uit het administratief dossier blijkt inderdaad dat de gemachtigde 

voor het nemen van de beslissing kennis had van een Eurodac-hit (GR 1 […]). Toch heeft men al 

geopteerd voor een terugkeerbesluit naar Kameroen. Het is evenwel vaste rechtspraak van de Raad dat 

het huidige terugkeerbesluit in geen geval kan gebruikt worden voor een overdracht naar Griekenland 

en de gemachtigde eerst duidelijkheid moest hebben over een eventuele toepassing van de Dublin III-

verordening alvorens over te gaan tot het nemen van het huidige terugkeerbesluit. Het is immers gezien 

de eurodac-hit niet uitgesloten dat verzoeker een hangend beschermingsverzoek heeft in Griekenland 

(RvV VK 8 maart 2018, nr. 200 933 en 9 maart 2018, nr 200.976 en 200 977). 

 

3.4. Betreffende de derde voorwaarde: het moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

 

3.4.1. Over de interpretatie van deze wettelijke voorwaarde 

 

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

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

van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke tenuitvoerlegging 

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

 

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

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

concrete gegevens aan te voeren waaruit blijkt dat zij persoonlijk een moeilijk te herstellen ernstig 

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

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

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

en argumenten te verdedigen. 

 

Verzoekende partij dient gegevens aan te voeren die enerzijds wijzen op de ernst van het nadeel dat zij 

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

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

herstelbaarheid van het nadeel. 

 

Er dient evenwel te worden opgemerkt dat een summiere uiteenzetting kan worden geacht in 

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

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

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

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

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

verzoekende partij kan beantwoorden (cf. RvS 1 december 1992, nr. 41 247). Dit geldt des te meer 

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

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

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

van het EVRM vereiste passende herstel kan verkrijgen. 

 

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

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

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

is uit hoofde van artikel 15, tweede lid, van het EVRM (artikelen 2,3,4, eerste lid en 7 van het EVRM). 

 

3.4.2. De beoordeling van deze voorwaarde 

 

In het verzoekschrift voert verzoeker het volgende aan betreffende het moeilijk te herstellen ernstig 

nadeel: 

 

« Le requérant participe en milieu associatif et citoyen qui atteste son bénévolat et son intégration 

sociale dans la cité. L’exécution de la décision attaquée porterait un préjudice difficilement réparable à 

la liberté d’association et d’opinion.  

 

Au plan personnel, la Circulaire, déjà citée, du 17 septembre 2013 précise la manière dont le droit civil 

et le droit administratif s’agencent dans le cas qui nous occupe. Elle rappelle que le droit au mariage 
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participe du droit au respect de la vie privée et familiale garantie par les articles 22 de la Constitution, 8 

et 12 de la CEDH et 23 du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques. Par conséquent, 

l’exécution de la décision attaquée, voire son maintien, sont de nature, d’une part, à entraver la bonne 

fin de la procédure de mariage et, d’autre part, à entraîner une rupture de la vie privée et familiale du 

requérant, sa future épouse et les enfants mineurs figurant dans leur ménage.  

Qu’eu égard au fait que la décision attaquée fait courir le risque d’éloignement à tout moment du 

requérant alors que la procédure en vue du mariage a été entamée, il y a incontestablement violation 

des articles 8 CEDH et 22 de la Constitution relatifs au respect de la vie privée et familiale. 

Qu’en l’espèce, il y a interaction entre les normes administratives avec le droit civil. Qu’à cet égard, la 

Circulaire du 17 septembre 2013 relative à l’échange d’informations entre les Officiers de l’Etat civil et 

l’Office des étrangers à l’occasion d’une déclaration de mariage ou d’une déclaration de cohabitation 

légale d’un étranger en séjour illégal ou précaire (M.B., 23 septembre 2013, p. 67.179). La Circulaire 

rappelle que le droit au mariage et à la cohabitation légale participent du droit au respect de la vie 

familiale et ne sont pas subordonnées à la condition que les personnes concernés soient en séjours 

légal. Elle protège en conséquence l’étranger qui a entamé une procédure en vue d’un mariage avec 

une ressortissante belge, sauf lorsque l’étranger fait l’objet d’une interdiction d’entrée ou présente un 

profil dangereux. Ce qui est le cas en l’espèce, le requérant ne présentant aucune dangerosité.   

Que le requérant estime par conséquent que si Votre Conseil ne suspend pas en extrême urgence la 

décision querellée, il subira un préjudice grave  difficilement réparable, en ce que son retour forcé dans 

son pays d’origine le privera de sa vie privée et familiale développée en Belgique, du bon aboutissement 

des formalités du mariage, de son rôle vis-à-vis des trois enfants mineurs, du bénéfice des centres 

d’intérêts y afférant ainsi que de sa participation active en milieu associatif;” 

 

 

De Raad stelt vast dat verzoeker zijn nadeel koppelt aan zijn gezinsleven in België en de scheiding van 

zijn partner en van de kinderen van zijn partner door toedoen van de tenuitvoerlegging. Hij verwijst 

eveneens naar zijn actieve participatie in het verenigingsleven.  

 

Bij de bespreking van het middel werd vastgesteld dat er bij het nemen van de bestreden beslissing niet 

kon blijken dat de gemachtigde over is gegaan tot een zo grondig mogelijk onderzoek in het licht van 

artikel 8 van het EVRM.  

 

Het verweer in de nota aangaande het moeilijk te herstellen ernstig nadeel beperkt zich tot het stellen 

dat verzoeker geen concrete elementen heeft aangehaald om zijn moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

aan te tonen. De Raad kan dit niet volgen nu hij duidelijk heeft gewezen op zijn rol ten aanzien van de 

drie minderjarige kinderen, op het tot een goed einde brengen van de reeds ver gevorderde formaliteiten 

aangaande zijn huwelijk en op zijn deelname aan het Belgische verenigingsleven.  

 

Van subsidiaire orde, stelt de Raad vast dat de actieve participatie in het verenigingsleven van 

verzoeker in casu concreet wordt onderbouwd met enkele getuigenissen van 27 september 2019 

gevoegd bij het verzoekschrift, van de heer M.D. bestuurder bij de organisatie Tournevie en van Mw. 

E.D.B. directeur van de vzw Cultureghem waarin zeer nadrukkelijk wordt gewezen op verzoekers zeer 

actieve en belangeloze meerwaarde voor deze organisaties. Ook dit betreft aspecten van verzoekers 

privéleven in het licht van artikel 8 van het EVRM en er kan prima facie niet worden uitgesloten dat niet 

alleen verzoeker doch ook de aangehaalde organisaties een ernstig nadeel ondervinden van de 

gedwongen uitvoering van de thans bestreden beslissing. Minstens is de Raad prima facie van oordeel 

dat het nuttig is deze stukken voor beoordeling aan de gemachtigde voor te leggen. 

 

Het moeilijk te herstellen ernstig nadeel wordt aanvaard. 

 

Uit wat voorafgaat volgt dat voldaan is aan de drie cumulatieve voorwaarden om over te gaan tot 

schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid. 

 

4. Kosten 

 

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

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

getroffen. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de beslissing van 24 

september 2019 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog 

op verwijdering (bijlage 13septies) wordt bevolen. 

 

Artikel 2 

 

Dit arrest is uitvoerbaar bij voorraad. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier oktober tweeduizend negentien door: 

 

mevr. A. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. VALGAERTS, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. VALGAERTS A. MAES 

 


