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nr. 227 603 van 17 oktober 2019

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat V. NEERINCKX

Akkerstraat 1

9140 TEMSE

tegen:

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie.

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Franse nationaliteit te zijn, op 12 juli 2019 heeft

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van

Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 28 juni 2019 tot afgifte van een bevel

om het grondgebied te verlaten.

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

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

vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 20 augustus 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

24 september 2019.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter J. CAMU.

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. MAERTENS, die loco advocaat V. NEERINCKX verschijnt

voor de verzoekende partij en van advocaat L. VAN DE PUTTE, die loco advocaat C. DECORDIER

verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak

1.1. Op 28 juni 2019 neemt de gemachtigde van de bevoegde minister (hierna: de gemachtigde) een

bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) ten aanzien van de verzoekende partij.

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

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN

Betrokkene werd gehoord door de PZ Lokeren op 28/06/2019 en in deze beslissing werd rekening

gehouden met zijn verklaringen.
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Aan de Heer, die verklaart te heten:

Naam: B.,

Voornaam: M.

Geboortedatum: 15.05.1967

Geboorteplaats: Trougout

Nationaliteit: Frankrijk

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,

- tenzij er actueel een asielaanvraag hangende is in een van deze staten,

uiterlijk op 28/06/2019.

REDEN VAN DE BESLISSING:

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

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

verwijdering van vreemdelingen (hierna 'de wet') en volgende feiten:

Artikel 7, alinea 1, van de wet:

X 1 ° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2, van de wet vereiste

documenten. De betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort en niet van een geldig

visum/verblijfstitel op het moment van zijn arrestatie.

X 3° wanneer hij door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden.

Betrokkene maakt het voorwerp uit van meerdere PV's:

DE.37.L6.007178/2013 wegens aanranding van de eerbaarheid door PZ Lokeren

DE.43.L6.000662/2013 wegens opzettelijke slagen en verwondingen door PZ Lokeren

KO.21 .L1.107724/2005 wegens oplichting door PZ Vlas

KO.21 ,L1.101926/2005 wegens schriftvervalsing door PZ Vlas

Gezien het bedrieglijk en gewelddadige karakter van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene

door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden.

Betrokkene verkreeg een verblijfskaart op basis van een Frans paspoort die later werd ingetrokkene

nadat bleek dat het afgeleverde Frans paspoort vals was. Deze beslissing werd aan hem betekend op

09/05/2005 met een bevel om het grondgebied binnen de 5 dagen te verlaten.

Betrokkene heeft verschillende regularisatieaanvragen ingediend op basis van artikel 9bis van de wet

van 15/12/1980 waarvan de laatste op 03/12/2009. Deze aanvragen werd telkens verworpen waarvan

de laatste op 01/02/2011 Deze beslissing is op 13/05/2011 aan betrokkene betekend met een bevel om

het grondgebied te verlaten (geldig 30 dagen). Ook het beroep bij de RVV werd op 26/04/2012

verworpen.

Uit het dossier van betrokkene blijkt dat betrokkene een vrouw en vier kinderen heeft. Er is echter geen

enkel zicht op een mogelijke verblijfplaats van zijn familieleden. Volgens info van de PZ Lokeren zouden

zij zich in Roubaix bevinden en woont betrokkene in Lokeren zonder zijn familie.

Op 28/06/2019 verklaart hij aan de politie dat hij bij zijn dochter in Frankrijk woont.

Wat de vermeende schending van art. 8 EVRM betreft kan worden gesteld dat de terugkeer naar het

land van herkomst om aldaar eventueel een machtiging aan te vragen niet in disproportionaliteit staat

ten aanzien van het recht op een gezins- of privéleven. De verplichting om terug te keren naar het land

van herkomst betekent geen breuk van de familiale relaties maar enkel een eventuele tijdelijke

verwijdering van het grondgebied wat geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt.

Betrokkene verklaart niet een gezinsleven of minderjarige kinderen in België te hebben, noch medische

problemen te hebben. Een schending van de artikelen 3 en 8 EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt.
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Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Minister in zijn verwijderingsbeslissing rekening gehouden met

de bepalingen van artikel 74/13.

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

X Artikel 74/14 §3, 1 er bestaat een risico op onderduiken.

Er bestaat een risico op onderduiken:

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

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

werd op 13/05/2011.

De betrokkene heeft niet het bewijs geleverd dat hij deze beslissing heeft uitgevoerd.

X Artikel 74/14 §3, 3°: de onderdaan van een derde land is een gevaar voor de openbare orde.

Betrokkene maakt het voorwerp uit van meerdere PV's:

DE.37.L6.007178/2013 wegens aanranding van de eerbaarheid door PZ Lokeren

DE.43.L6.000662/2013 wegens opzettelijke slagen en verwondingen door PZ Lokeren

KO.21.L1.107724/2005 wegens oplichting door PZ Vlas

KO.21 ,L1.101926/2005 wegens schriftvervalsing door PZ Vlas

Gezien het bedrieglijk en gewelddadige karakter van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene

door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden.”

2. Onderzoek van het beroep

2.1.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van het hoorrecht, van de

rechten van verdediging, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van artikel 12 van de wetten van 18 juli

1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (hierna: de Taalwet).

De verzoekende partij licht haar eerste middel als volgt toe:

“De bestreden beslissing is tot stand gekomen met een manifeste schending van het hoorecht van

verzoeker.

De bestreden beslissing is misleidend waar deze stelt dat verzoeker gehoord zou zijn. Een tolk was niet

aanwezig en verzoeker werd aldus niet in de mogelijkheid gesteld zijn standpunt naar behoren kenbaar

te maken. Hij diende zich tgo. de betreffende inspecteur van de PZ Lokeren te bedienen van zijn

onvolmaakte en beperkte kennis van het Frans om te trachten zijn standpunt kenbaar te maken. Het

document dat hij ondertekende, werd door hem niet begrepen.

Voormelde werkwijze is redelijkerwijze niet in overeenstemming te brengen met de fundamentele

voorwaarden waaraan een gehoor/ verhoor dient te voldoen, wil het hoorrecht eerbiedigd zijn.

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

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

integraal deel uitmaakt (zie Arrest van het Hof van Justitie dd. 5 november 2014 (C 166/ 13 en arresten

Sopropé, C-349/07, EU:C:2008:746, punten 33 en 36; M., C-277/11, EU:C:2012:744, punten 81 en 82,

alsmede Kamino International Logistics, C-129/13, EU:C:2014:2041, punt 28).

Het recht om in elke procedure te worden gehoord is thans niet alleen verankerd in de artikelen 47 en

48 van het Handvest, die garanderen dat de rechten van de verdediging en het recht op een eerlijk

proces in het kader van elke gerechtelijke procedure worden geëerbiedigd, maar ook in artikel 41

daarvan, dat het recht op behoorlijk bestuur waarborgt. Artikel 41, lid 2, van het Handvest bepaalt dat dit

recht op behoorlijk bestuur met name het recht van eenieder behelst om te worden gehoord voordat

jegens hem een voor hem nadelige individuele maatregel wordt genomen (arresten M., EU:C:2012:744,

punten 82 en 83, alsmede Kamino International Logistics, EU:C:2014:2041, punt 29).

Dat recht maakt aldus integraal deel uit van de eerbiediging van de rechten van verdediging, dat een

algemeen beginsel van Unierecht is.
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Het recht om te worden gehoord waarborgt dat eenieder in staat wordt gesteld naar behoren en

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

voordat een besluit wordt genomen dat zijn belangen op nadelige wijze kan beïnvloeden (zie met name

arrest M., EU:C:2012:744, punt 87 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

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

gelegenheid moet worden gegeven om zijn opmerkingen kenbaar te maken voordat dit besluit wordt

genomen, tot doel de bevoegde autoriteit in staat te stellen naar behoren rekening te houden met alle

relevante elementen. Die regel beoogt met name, ter verzekering van de effectieve bescherming van de

betrokken persoon, deze laatste in staat te stellen om een vergissing te corrigeren of individuele

omstandigheden aan te voeren die ervoor pleiten dat het besluit wordt genomen, niet wordt genomen of

dat in een bepaalde zin wordt besloten (zie in die zin arrest Sopropé, EU:C:2008:746, punt 49).

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

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

onpartijdig te onderzoeken en het besluit toereikend te motiveren (zie arresten Technische Universitàt

Munchen, C-269/90, EU:C:1991:438, punt 14, en Sopropé, EU:C:2008:746, punt 50). De verplichting

om een besluit op voldoende specifieke en concrete wijze te motiveren zodat betrokkene in staat is te

begrijpen waarom zijn verzoek is geweigerd, vormt dus het uitvloeisel van het beginsel van eerbiediging

van de rechten van de verdediging (arrest M., EU:C:2012:744, punt 88).

Op de overheid rust aldus de verplichtig om de vreemdeling in de mogelijkheid te stellen om

daadwerkelijk zijn standpunt naar behoren kenbaar te maken; om vervolgens met de nodige aandacht

kennis te nemen van zijn opmerkingen;

Zulks is in casu geenszins het geval: verzoeker diende zijn verklaringen af te leggen in een taal welke hij

niet beheerst; er is niet de minste zekerheid dat de betreffende inspecteur voldoende de Franse taal

beheerst om de verklaringen van verzoeker juist en waarheidsgetrouw om te zetten van het Frans naar

het Nederlands;

Gelet op voorgaande kan redelijkerwijze niet worden voorgehouden dat aan verzoeker de mogelijkheid

werd geboden daadwerkelijk en naar behoren zijn standpunt kenbaar te maken.

De eerbiediging van het hoorrecht veronderstelt uiteraard meer dan het formalisme van de invulling van

een "formulier ter bevestiging van het horen van de vreemdeling" en veronderstelt dat de nodige

schikkingen worden getroffen om het standpunt van betrokkene te vernemen en te begrijpen . Zulks is in

casu geenszins het geval geweest. In tegendeel, het verhoor werd op een bijzonder nonchalante wijze

uitgevoerd, in omstandigheden waarin verzoeker en de inspecteur elkaar niet naar behoren begrepen.

Indien verzoeker naar behoren was gehoord had hij volgende elementen kunnen aanbrengen welke

hadden kunnen leiden tot een andere beslissing:

verzoeker had zijn gezinsleven met zijn dochter kunnen aantonen verzoeker had kunnen toelichten dat

de tenuitvoerlegging van de beslissing wel degelijk een duurzame scheiding creëert tussen hem en zijn

kinderen, aangezien het bevel in casu gepaard gaat met een inreisverbod, zodat de tenuitvoerlegging

van de bestreden beslisssing een scheiding van 2 jaar implicieert;

2.1.2. Waar de verzoekende partij stelt dat zij niet werd gehoord omdat er tijdens het ‘gehoor’ geen tolk

aanwezig was en zij daardoor haar standpunt niet kon duidelijk maken, voert de verzoekende partij een

schending aan van de hoorplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.

Tevens voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 12 van de wetten van 18 juli 1996 op

het gebruik van de talen in bestuurszaken. Deze bepaling luidt als volgt:

“Iedere plaatselijke dienst, die in het Nederlandse, het Franse of het Duitse taalgebied is gevestigd,

gebruikt uitsluitend de taal van zijn gebied voor zijn betrekkingen met de particulieren, onverminderd de

mogelijkheid die hem gelaten wordt aan de particulieren, die gevestigd zijn in een ander taalgebied, te

antwoorden in de taal waarvan de betrokkenen zich bedienen.

Er wordt nochtans steeds geantwoord in de taal, die door de particulier gebruikt wordt, wanneer deze

zich wendt in het Frans of in het Duits tot een dienst die gevestigd is in een gemeente uit het

Malmedyse of in een gemeente uit het Duitse taalgebied.
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In de taalgrensgemeenten wenden de diensten zich tot de particulieren in die van beide talen - het

Nederlands of het Frans - waarvan de betrokkenen zich hebben bediend of het gebruik hebben

gevraagd”

De Raad merkt vooreerst op dat uit het ‘Administratief rapport: Illegaal verblijf’ van 28 juni 2019, dat zich

in het administratief dossier bevindt, blijkt dat de verzoekende partij werd gehoord op die datum naar

aanleiding van een verkeersovertreding als passagier.

Niettegenstaande uit dit rapport niet blijkt of er een tolk aanwezig was tijdens het gehoor, blijkt nergens

uit dit voormeld administratief rapport dat de verzoekende partij zich ten aanzien van de inspecteur van

de PZ Lokeren niet naar behoren kon uitdrukken. Vooreerst wordt nergens in dit rapport aangegeven in

welk taal het gehoor heeft plaatsgevonden. Wel werden de volgende meldingen genoteerd “officiële taal:

Frans”, “gesproken taal: Frans, Arabisch”, “moedertaal: Frans”.

De politiebeambte noteert in het Nederlands dat de verzoekende partij geen identiteitskaart bij zich

heeft, dat zij enkel een medische kaart kan voorleggen uit Frankrijk (waar zij geen adres zou hebben),

en dat zij naar eigen zeggen zou verblijven bij haar dochter. Verder wordt vermeld met wie zij zich

bevindt op het moment van de verkeersovertreding. Tot slot vermeldt het rapport dat de verzoekende

partij verder geen verklaringen doet en dat de agenten geen uitleg krijgen voor de reden van verblijf in

België. Bij de vermelding ‘bijkomende informatie’ staat ‘NIHIL’ geschreven. Uit deze vermeldingen in dit

rapport als geheel blijkt dat de verzoekende partij wel degelijk werd gehoord en er geen opmerkingen

werden gemaakt door de agenten over enige taal of communicatie-problemen. De verzoekende partij

maakt dan ook niet aannemelijk dat zij zich niet kon uitdrukken op een voor de agenten verstaanbare

wijze.

Daarenboven merkt de Raad op dat de verzoekende partij naar eigen zeggen al sinds 2002 in België

verblijft. Dit blijkt overigens ook uit de stukken van het administratief dossier. De verzoekende partij

maakt dan ook in het geheel niet aannemelijk dat zij zich niet zou kunnen uitdrukken in één van de

landstalen. Tevens blijkt uit de gegevens van het administratief dossier (een verzoekschrift dat door de

verzoekende partij werd ingediend op 8 juni 2011 naar aanleiding van haar beroep tegen de beslissing

van 1 februari 2011 waarbij haar aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van

de vreemdelingenwet ongegrond werd verklaard) dat zij zelf verklaarde een taalcursus Nederlands voor

anderstaligen te hebben gevolgd en dat zij naast de kennis van het Nederlands ook het Frans machtig is

en het Arabisch. Uit verklaringen die door de verzoekende partij zijn bijgebracht ter ondersteuning van

haar aanvraag blijkt eveneens dat de verzoekende partij de landstalen kent en minstens het Frans goed

beheerst. Zo wordt onder meer gesteld "tevens kan je met deze persoon een boeiend gesprek aangaan

in het Frans” “hij was vriendelijk en beleefd en deed moeite om zich in het Nederlands en het Frans

verstaanbaar te maken”. Verder zijn in het administratief dossier geschreven verklaringen van de

verzoekende partij in het Nederlands terug te vinden en blijkt uit een administratief verslag

vreemdelingencontrole van 9 mei 2005 en 30 september 2005 dat de verzoekende partij naast het

Arabisch als moedertaal, kennis heeft van het Frans. De verzoekende partij maakt dus niet aannemelijk

dat zij niet werd gehoord en dat zij haar standpunt niet naar behoren heeft kunnen kenbaar maken in

een taal die zij beheerst. In zoverre de verzoekende partij aanhaalt dat er niet de minste zekerheid is dat

de betreffende inspecteur voldoende de Franse taal beheerst om haar verklaringen juist en

waarheidsgetrouw naar het Nederlands om te zetten, dient vooreerst opnieuw te worden vastgesteld dat

uit het betreffende rapport geenszins blijkt in welke taal de verzoekende partij werd gehoord. Zelfs

aangenomen dat zij zich kon uitdrukken in het Frans, toont zij niet aan dat zij haar standpunt niet correct

heeft kunnen uiteenzetten, daar uit dit rapport duidelijk blijkt dat de verzoekende partij geen

medewerking wou verlenen. Zij antwoordde immers niet op de vragen die haar werden gesteld. In het

rapport werd genoteerd “wij krijgen geen uitleg voor zijn reden van zijn verblijf hier in België”. Verder

blijken de gegevens die vermeld staan in het administratief rapport wel in overeenstemming te zijn met

de verklaringen die de verzoekende partij thans aanbrengt in haar verzoekschrift. Aldus kan de

verzoekende partij niet dienstig voorhouden dat haar verklaringen niet waarheidsgetrouw werden

omgezet.

Voor zover de verzoekende partij de schending aanvoert van artikel 41 van het Handvest benadrukt de

Raad dat uit de bewoordingen van artikel 41 van het Handvest volgt dat dit artikel niet is gericht tot de

lidstaten, maar uitsluitend tot de instellingen, organen en instanties van de Unie (cf. HvJ 21 december

2011, C-482/10, punt 28; HvJ 17 juli 2014, C-141/12, punt 67). De verzoekende partij kan zich ten

aanzien van de nationale autoriteiten dan ook niet dienstig beroepen op een schending van artikel 41

van het Handvest.
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Dit neemt echter niet weg dat het hoorrecht, zoals neergelegd in artikel 41 van het Handvest dat het

recht op behoorlijk bestuur waarborgt, het recht van eenieder verzekert om te worden gehoord voordat

jegens hem een voor hem bezwarende individuele maatregel wordt genomen. De Raad wijst er op dat

volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie het hoorrecht een algemeen beginsel van Unierecht

vormt (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., ro. 81-82). Het hoorrecht maakt tevens deel uit van de

grondrechten die een bestanddeel zijn van de rechtsorde van de Unie en die verankerd zijn in het

Handvest.

In casu stelt de verzoekende partij dat zij niet naar behoren en daadwerkelijk werd gehoord.

De vraag of er sprake is van een schending van het hoorrecht, moet worden beoordeeld aan de hand

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

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

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

Er moet worden opgemerkt dat volgens vaste rechtspraak van het Hof een schending van de rechten

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

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

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

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

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

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

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

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

administratieve procedure, een schending van het hoorrecht oplevert. Voorts is niet elk verzuim om het

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

leidt (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 39).

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

specifieke feitelijke en juridische omstandigheden van het geval na te gaan of er sprake is van een

onregelmatigheid die het hoorrecht op zodanig wijze aantast dat de besluitvorming in kwestie een

andere afloop had kunnen hebben, met name omdat de verzoekende partij in casu specifieke

omstandigheden had kunnen aanvoeren die na een individueel onderzoek het afleveren van een bevel

om het grondgebied te verlaten hadden kunnen beïnvloeden (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU,

M.G. e.a., ro. 40).

De Raad wijst er daarnaast verder op dat het vervullen van de hoorplicht slechts zin heeft voor zover het

horen van de betrokkene de overheid informatie kan opleveren die haar behoedt voor een vals beeld

van de feiten of die haar appreciatie van de feiten kan beïnvloeden (RvS 21 juni 1999, nr. 81.126). Met

andere woorden kan het niet voldoen aan de hoorplicht slechts dan tot de vernietiging van de aan de

verzoekende partij opgelegde nadelige beslissing leiden indien de verzoekende partij bij het vervullen

van haar hoorrecht informatie kan aanreiken op grond waarvan de verwerende partij zou kunnen

overwegen om deze nadelige beslissing niet te nemen dan wel een voor de verzoekende partij minder

nadelige beslissing te nemen.

Het is dus aan de verzoekende partij om aan te duiden dat zij de verwerende partij informatie had

kunnen verschaffen die van invloed kan zijn op de duur en/of het opleggen van het jegens haar

getroffen bevel om het grondgebied te verlaten. In casu verwijst de verzoekende partij slechts naar het

inreisverbod dat op dezelfde dag als het bevel om het grondgebied te verlaten aan haar werd opgelegd.

De verzoekende partij stelt dat zij het gezinsleven met haar dochter had kunnen aantonen en had

kunnen toelichten dat de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing wel degelijk een duurzame

scheiding creëert tussen haar en haar kinderen, aangezien het bevel om het grondgebied te verlaten

gepaard gaat met een inreisverbod, zodat de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een

scheiding van twee jaar impliceert. Vooreerst dient opgemerkt te worden dat de bestreden beslissing in

casu enkel het bevel om het grondgebied te verlaten is. De scheiding voor de duur van twee jaar is het

gevolg van een andere beslissing, met name het inreisverbod, zodat de verzoekende partij haar grief

aangaande een scheiding voor de duur van twee jaar had moeten aanbrengen naar aanleiding van het

gehoor ten aanzien van het inreisverbod. Hoe dan ook verliest de verzoekende partij uit het oog dat zij

werd gehoord doch dat zij zelf geen enkele uitleg wenste te verschaffen. Zo blijkt uit het gehoorverslag
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dat onder meer de volgende vragen werden gesteld: “zijn er nog elementen die de vreemdeling kenbaar

wil maken betreffende de regelmatigheid van zijn verblijf, zijn familie- en gezinslaven?”, “zijn er nog

elementen die een terugkeer in de weg staan?” Na deze vragen werd uitdrukkelijk genoteerd “wij krijgen

geen uitleg voor zijn reden van zijn verblijf hier in België”. De verzoekende partij heeft aldus de kans

gekregen om opmerkingen te formuleren doch heeft geen medewerking willen verlenen aan het gehoor.

Zij kan dan ook niet dienstig aanvoeren dat het gehoor niet naar behoren is verlopen.

Hoe dan ook blijkt uit de bestreden beslissing dat de verwerende partij in de bestreden beslissing wel

degelijk heeft gemotiveerd aangaande het beweerde gezinsleven van de verzoekende partij. De

bestreden beslissing bevat immers de volgende motieven: “Uit het dossier van betrokkene blijkt dat

betrokkene een vrouw en vier kinderen heeft. Er is echter geen enkel zicht op een mogelijke

verblijfplaats van zijn familieleden. Volgens info van de PZ Lokeren zouden zij zich in Roubaix bevinden

en woont betrokkene in Lokeren zonder zijn familie. Op 28/06/2019 verklaart hij aan de politie dat hij bij

zijn dochter in Frankrijk woont. Wat de vermeende schending van art. 8 EVRM betreft kan worden

gesteld dat de terugkeer naar het land van herkomst om aldaar eventueel een machtiging aan te vragen

niet in disproportionaliteit staat ten aanzien van het recht op een gezins- of privéleven. De verplichting

om terug te keren naar het land van herkomst betekent geen breuk van de familiale relaties maar enkel

een eventuele tijdelijke verwijdering van het grondgebied wat geen ernstig en moeilijk te herstellen

nadeel met zich meebrengt. Betrokkene verklaart niet een gezinsleven of minderjarige kinderen in

België te hebben, noch medische problemen te hebben. Een schending van de artikelen 3 en 8 EVRM

wordt niet aannemelijk gemaakt.”. Aldus blijkt dat de verwerende partij wel degelijk rekening heeft

gehouden met het gegeven dat de verzoekende partij zij bij haar dochter zou wonen, alsook met het

gegeven dat de verzoekende partij kinderen heeft.

Een schending van het hoorrecht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur wordt niet aannemelijk

gemaakt. De verzoekende partij maakt evenmin een schending van artikel 41 van het Handvest

aannemelijk, noch toont zij aan dat artikel 12 van de Taalwet werd geschonden.

Het eerste middel is, voor zover ontvankelijk, niet gegrond.

2.2.1. In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van het

zorgvuldigheidsbeginsel juncto de materiële motiveringsplicht, van artikel 62 van de vreemdelingenwet

juncto het redelijkheidsbeginsel juncto artikel 74/11 van de vreemdelingenwet juncto artikel 8 van het

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM).

De verzoekende partij zet het tweede middel als volgt uiteen:

“De gemachtigde voert in de bestreden beslissing een belangenafweging uit in het kader van art. 8

EVRM.

Deze belangenafweging is onzorgvuldig en houdt geen rekening met alle relevante gegevens eigen aan

de zaak.

De wijze waarop de gemachtigde de belangenafweging heeft uitgevoerd is aldus strijdig met art. 8 van

het EVRM dat bepaalt als volgt: "1. Eenieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en

gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. 2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is

toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische

samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het

economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de

bescherming van de gezondheid ofde goede %eden of voor de bescherming van de rechten en

vrijheden van anderen."

Overeenkomstig de vaste rechtspraak van het EHRM dient in concreto steeds een belangenafweging te

worden gemaakt tussen de inmenging in het gezinsleven vervat in artikel 8 van het EVRM enerzijds, en

de strikte noodzakelijkheid voor de democratische samenleving anderzijds.

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

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

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

primeert op de bepalingen van de vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de

taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek
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te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan zij kennis heeft of zou moeten

hebben.

Er rust bijgevolg een onderzoeksplicht bij Verdragsluitende Staten: bij het nemen van een verblijfs-en/ of

verwijderingsbeslissing dienen steeds nauwgezet de individuele en concrete omstandigheden van een

bepaald geval te worden onderzocht in het kader van een billijke belangenafweging. In casu houdt de

gemachtigde geen rekening met het inreisverbod waarmee het bevel om het grondgebied te verlaten

gepaard gaat, d.i. uiteraard wel een relevante feitelijke omstandigheid welke dient meegenomen in een

belangenafweging in het kader van art. 8 EVRM, aangezien het inreisverbod voor gevolg heeft dat de

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een duurzame scheiding tot stand brengt tussen

verzoeker en zijn kinderen en echtgenote.

Aangezien de gemachtigde met deze relevante omstandigheid geen rekening heeft gehouden in het

kader van zijn belangenafweging in het kader van art. 8 EVRM, dient een schending van art. 8 EVRM

iuo. de zorgvuldigheidsplicht te worden aangenomen.”

2.2.2. De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen

op deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die

in rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 14 juli

2008, nr. 185.388; RvS 20 september 2011, nr. 215.206; RvS 5 december 2011, nr. 216.669).

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 zorgvuldigheidsplicht legt de overheid onder

meer op 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 zij met kennis

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

Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de materiële

motiveringsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten

gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar

gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling

onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur is

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of het de feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en

of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr.

101.624).

Het redelijkheidsbeginsel staat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel

dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur

geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september

1999, nr. 82.301).

De verzoekende partij voert in haar tweede middel de schending aan van artikel 74/11 van de

vreemdelingenwet, maar legt op geen enkele concrete wijze uit waarom of op welke wijze de bestreden

beslissing deze bepaling zou schenden. Dit onderdeel van het tweede middel is niet ontvankelijk.

In haar tweede middel stelt de verzoekende partij dat de gemachtigde in de bestreden beslissing een

belangenafweging uitvoert in het kader van artikel 8 van het EVRM. Deze belangenafweging is volgens

de verzoekende partij onzorgvuldig en houdt volgens haar geen rekening met alle relevante gegevens

eigen aan de zaak. Volgens de verzoekende partij houdt de gemachtigde geen rekening met het

inreisverbod waarmee het bevel om het grondgebied te verlaten gepaard gaat en dit is volgens de

verzoekende partij uiteraard wel een relevante feitelijke omstandigheid die moet meegenomen worden

in een belangenafweging in het kader van artikel 8 van het EVRM, aangezien het inreisverbod volgens

de verzoekende partij voor gevolg heeft dat de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een

duurzame scheiding tot stand brengt tussen verzoeker en zijn kinderen en echtgenote. Aangezien de

gemachtigde met deze relevante omstandigheid geen rekening heeft gehouden in het kader van zijn

belangenafweging in het kader van artikel 8 van het EVRM, dient een schending van deze bepaling

juncto de zorgvuldigheidsplicht te worden aangenomen volgens de verzoekende partij.

Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt:
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"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."

Wanneer een risico van schending van het respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven wordt

aangevoerd, kijkt de Raad 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 hierop een inbreuk werd gepleegd door 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 13

februari 2001, Ezzoudhi/Frankrijk, § 25; EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 15 juli

2003, Mokrani/Frankrijk, § 21).

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.

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, § 150).

Het begrip 'privéleven' wordt evenmin gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. Het EHRM benadrukt dat

het begrip privéleven een brede term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk is om er een exhaustieve

definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29).

De beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven of van een privéleven of van

beiden, is een feitenkwestie.

Wanneer de verzoekende partij een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, is het in de eerste

plaats haar taak om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze

wijze het bestaan van het door haar ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te tonen,

alsook de wijze waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden.

Het politieverslag van 28 juni 2019 vermeldt wel dat de verzoekende partij stelt dat zij zou verblijven bij

haar dochter, maar daarmee maakt de verzoekende partij uiteraard nog geen gezinsleven aannemelijk

in de zin van artikel 8 van het EVRM. De verzoekende partij beperkt zich tot de loutere bewering, maar

maakt deze bewering op geen enkele concrete wijze aannemelijk. Zij brengt tot op heden niet het minste

begin van bewijs aan ter staving van haar betoog. Het is aan de verzoekende partij om in de eerste

plaats het bestaan van een gezinsleven aannemelijk te maken. Tevens wordt in de bestreden beslissing

gesteld dat uit de gegevens van het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij een vrouw en

vier kinderen heeft. In de bestreden beslissing wordt aangestipt dat uit informatie verkregen van de

politie blijkt dat zij in Roubaix zouden wonen en dat de verzoekende partij in Lokeren zou wonen zonder

haar familie. De verzoekende partij maakt op geen enkele wijze aannemelijk dat deze informatie niet

correct zou zijn. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt overigens dat de verzoekende partij

al sinds 2001 gescheiden is van haar echtgenote en dat zij inmiddels reeds een huwelijksaanvraag had

ingediend met Belgische onderdane, welke echter werd geweigerd. Nergens kan uit de stukken van het

administratief dossier worden afgeleid dat de verzoekende partij nog een contact met haar kinderen en

echtgenote onderhoudt, laat staan een gezinsleven leidt met hen. In casu toont de verzoekende partij op

geen enkele wijze aan dat zij zelfs onder het toepassingsveld van artikel 8 van het EVRM zou vallen. De

kritiek die zij aanvoert op een al dan niet zorgvuldig gemaakte belangenafweging is dan ook niet

dienstig.

De verzoekende partij maakt de schending van artikel 8 van het EVRM niet aannemelijk.

De verzoekende partij betwist geen van de overige motieven van de bestreden beslissing en zij blijven

dan ook overeind.
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Uit voorgaande bespreking is gebleken dat de verzoekende partij de schending van de door haar

opgeworpen bepalingen en beginselen niet aannemelijk heeft gemaakt, noch heeft zij aannemelijk

gemaakt dat de bestreden beslissing op kennelijk onredelijke wijze werd genomen.

Het tweede middel is, voor zover ontvankelijk, niet gegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien oktober tweeduizend negentien

door:

mevr. J. CAMU, kamervoorzitter,

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

C. VAN DEN WYNGAERT J. CAMU


