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 nr. 227 846 van 23 oktober 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat C. DEBRUYNE 

Avenue Louise 500 

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 Congolese (D.R.C.) nationaliteit te zijn, op 

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

de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 10 oktober 2019 tot 

terugdrijving.  

 

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 20 oktober 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

21 oktober 2019 om 15.00 uur.  

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. WALDMANN, die loco advocaat C. DEBRUYNE verschijnt 

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

BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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1.1 Op 23 september 1993 komt de verzoekende partij België binnen en verklaart ze zich vluchteling. 

Op 30 september 1993 wordt een weigering van binnenkomst met terugdrijving genomen. Op 17 maart 

1997 weigert de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de verzoekende partij de 

vluchtelingenstatus. Op 24 juni 1997 wordt deze beslissing door de Vaste Beroepscommissie voor 

Vluchtelingen bevestigd. Op 10 december 1997 wordt ten aanzien van de verzoekende partij een bevel 

om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) genomen, dat op 7 april 1997 aan haar ter kennis wordt 

gebracht. 

 

1.2 Op 14 april 1997 huwt de verzoekende partij met mevrouw M. E., een gevestigde Congolese 

onderdaan. Op 29 april 1998 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9, derde lid (oud) van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

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

vreemdelingenwet). Op 18 augustus 2000 wordt deze aanvraag ingewilligd en op 20 oktober 2000 wordt 

de verzoekende partij in het bezit gesteld van een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister 

(BIVR).  

 

1.3 Op 9 januari 2000 verkrijgt de echtgenote van de verzoekende partij de Belgische nationaliteit. Op 

16 oktober 2000 dient de verzoekende partij een aanvraag tot vestiging in functie van haar Belgische 

echtgenote in. Op 15 maart 2001 wordt de verzoekende partij ingeschreven in het bevolkingsregister en 

ontvangt zij een identiteitskaart voor vreemdelingen.  

 

1.4 Op 4 maart 2009 wordt de verzoekende partij in het bezit gesteld van een duurzame verblijfskaart 

van een familielid van een burger van de Unie (F+ kaart), geldig tot 21 januari 2014. Op 24 oktober 2011 

wordt zij van ambtswege afgeschreven en op 3 november 2011 wordt haar F+ kaart gesupprimeerd. Op 

13 september 2012 dient de verzoekende partij een aanvraag tot herinschrijving in. Op 1 oktober 2012 

wordt een beslissing tot herinschrijving in het bevolkingsregister en tot aflevering van een nieuwe F+ 

kaart genomen.  

 

1.5 Op 30 september 2013 wordt de verzoekende partij opnieuw van ambtswege afgeschreven. Op 18 

november 2013 dient de verzoekende partij een aanvraag tot herinschrijving in. Op 28 november 2013 

wordt een beslissing tot herinschrijving in het bevolkingsregister genomen. Op 23 januari 2014 wordt 

een nieuwe F+ kaart afgeleverd, geldig tot 9 januari 2019. 

 

1.6 Op 11 december 2015 vertrekt de verzoekende partij zonder haar echtgenote naar Congo (D.R.C). 

Op 7 december 2015 wordt zij van ambtswege afgeschreven en op 8 december 2015 wordt haar F+ 

kaart gesupprimeerd.  

 

1.7 Op 24 januari 2016 wordt ten aanzien van de verzoekende partij een beslissing omtrent 

binnenkomst genomen, met name het bij uitzondering afleveren van een visumverklaring aan de grens 

(type C), geldig voor België voor twee dagen.  

 

1.8 Op 4 maart 2016 scheidt de verzoekende partij uit de echt met mevrouw M. E.  

 

1.9 Op 8 april 2016 wordt de verzoekende partij opnieuw in het bezit gesteld van een F+ kaart, geldig tot 

22 maart 2021. Op 26 september 2019 wordt zij van ambtswege afgeschreven en op 27 september 

2019 wordt haar F+ kaart gesupprimeerd. 

 

1.10 Op 10 oktober 2019 komt de verzoekende partij aan op de luchthaven van Zaventem, in het bezit 

van haar Congolees paspoort en de in punt 1.9 vermelde F+ kaart. 

 

1.11 Op 10 oktober 2019 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie (hierna: de gemachtigde) een beslissing tot terugdrijving 

(bijlage 11). Dit is de bestreden beslissing, die op dezelfde dag aan de verzoekende partij ter kennis 

werd gebracht en die luidt als volgt: 

 

“(...) Op 10-10-2019 om 08.45 uur, aan de grensdoorlaatpost BRUSSEL NATIONAAL, 

werd door ondergetekende, 1. Inp. T(...) H(...), 

 

de heer / mevrouw : 

naam N(...) A(...) voornaam E(...) 

geboren op (...) te (...) geslacht (m/v) Mannelijk 
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die de volgende nationaliteit heeft Congo (Dem. Rep.)  

 

houder van het document nationaal paspoort van Congo nummer (...)  

afgegeven te MINAFFET op : 27.07.2019 

 

afkomstig uit Kinshasa met SN(...) (het gebruikte transportmiddel vermelden en bijvoorbeeld het 

nummer van de vlucht), op de hoogte gebracht van het feit dat de toegang tot het grondgebied aan hem 

(haar) wordt geweigerd, krachtens artikel 3, eerste lid van de wet van 15.12.1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, om de 

volgende reden(en) : 

 

X (C) Is niet in het bezit van een geldig visum of een geldige machtiging tot verblijf (art. 3, eerste lid, 

2°) 

  Reden van de beslissing: Betrokkene legt een geldig nationaal paspoort van Congo voor en een 

Belgische verblijfstitel. De verblijfskaart werd op 27.09.2019 gesupprimeerd. Betrokkene heeft 

zijn verblijfsrecht in het verleden verkregen wegens zijn huwelijk met een Belgische onderdaan. 

Betrokkene werd meermaals ambtshalve afgevoerd en zijn verblijfskaarten gesupprimeerd wat 

wijst op het feit dat zijn hoofdverblijfplaats zich niet in België situeert. Op basis van de gegevens 

in het rijksregister en het administratief dossier blijkt dat betrokkene niet meer gehuwd is. Verder 

blijkt dat hij vier kinderen heeft welke niet met hem samenwonen. Op basis van deze gegevens 

is er geen schending van artikel 8 op het recht op eerbiediging van privé- , familie- en 

gezinsleven van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. (...)” 

 

1.12 Op 10 oktober 2019 neemt de grenspolitie een attest van afneming (bijlage 37) van de 

identiteitskaart voor vreemdeling, met name de in punt 1.10 vermelde F+ kaart. Op 21 oktober 2019 

wordt deze beslissing ingetrokken. 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

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

 

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

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

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

 

De onderhavige vordering is een in het voormelde artikel 39/82, § 4, tweede lid bedoelde vordering.   

 

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

is derhalve tijdig ingediend. 

 

3. Over de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

 

3.1 De drie cumulatieve voorwaarden 

 

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

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

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

bevatten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. 

 

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

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

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

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

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

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

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

 

3.2 Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

3.2.1 De wettelijke bepaling 
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Artikel 39/82, § 4, tweede lid van de vreemdelingenwet bepaalt: 

 

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

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

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

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

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

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

 

3.2.2 De toepassing van de wettelijke bepaling 

 

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

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

wettelijk vermoed.  

 

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

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

voldaan. 

 

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

 

3.3.1 De interpretatie van deze voorwaarde  

 

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

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

vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke 

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

 

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

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

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

 

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

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

nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: 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 verzoekende partij zou blootstellen 

aan het risico te worden onderworpen aan de schending van de grondrechten van de mens ten aanzien 

waarvan geen afwijking mogelijk is uit hoofde van artikel 15, tweede lid van het Europees Verdrag tot 

bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (hierna: het EVRM). 

 

3.3.2 De toepassing van deze voorwaarde 

 

3.3.2.1 In een tweede middel voert de verzoekende partij onder meer de schending aan van het 

hoorrecht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van artikel 

8 van het EVRM. 

 

Zij zet in haar verzoekschrift in dit verband het volgende uiteen: 

 

 “La partie requérante n’a pas fait l’objet d’un droit d’être entendu, concret et effectif. 

 

Selon la jurisprudence du Conseil d’État, le droit d’être entendu implique que « l’autorité doit, pur statuer 

en pleine connaissance de cause, procéder à une recherche minutieuse des faits, récolter des 

renseignements nécessaires à la prise de décision et prendre en considération tous les éléments du 

dossier ». Le Conseil du contentieux des étrangers précise que ce droit d’être entendu doit permettre à 

l'intéressé de faire connaître, « de manière utile et effective », tous les éléments qui s’opposent à 

l'adoption de la mesure envisagée.  
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Le droit d’être entendu – s’il peut être qualifié de la sorte - s’est déroulé en quelques minute ; il ne 

ressort pas de la décision que le requérant ait été assisté d’un interprète en langue française: il n’a pas 

bénéficié de l’assistance préalable d’un conseil ; il n’a reçu aucune information sur le type de décision 

que les autorités envisageaient de prendre. Ce faisant, la partie adverse a violé son devoir de minutie et 

le principe de précaution. 

 

Or, sur base de la décision remise au requérant, rien n’indique qu’il a fait l’objet d’un entretien individuel 

mais au contraire qu’il a uniquement fait l’objet d’un « droit d’être entendu complété par le contrôle des 

frontières » le jour où la décision a été prise. Or, il ne ressort pas de l’article 6 § 1 er de l’arrêté 

ministériel du 18 mars 2009 portant délégation de certains pouvoirs du Ministre qui a l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences que « la police 

des frontières » est compétente pour l’application de l’article 3 de la Loi. 

 

Rien n’indique, dans la décision, que ce « droit d’être entendu » a été réalisé dans une langue comprise 

par le requérant ou avec l’assistance d’un interprète. 

 

Que si la partie requérante avait été entendue elle aurait pu expliquer :  

 

- Qu’il entretient depuis plus de 6 ans une relation avec Madame T(…) B(…) avec qui il cohabite à 

Ninove depuis plus de 6 ans et avec laquelle des préparatifs en vue d’un mariage ont été effectués 

(pièce 5). 

 

- Qu’il entretient une vie familiale avec sa fille M(…) qui précise : « De Staat gaat ervan uit dat mijn 

vader niet in België woont omwille van het feit dat hij vaak hem en terug reist naar Congo en lterug. 

Ik kan met zekerheid bevestigen dat dit niet correct is en dat mijn vader effectief in Belgie woont en 

dit al jaren. Zijn huidig adres is (…) te H(…).Mijn zussen en ik kunnen metzekerheid bevestigen dat 

we onze vader regelmatig zien en dit wanneer we tijd vinden. Dit is meestal in G(…) ,waar we 

wonen, o fbij hem. (Pièce 6). 

 

- Qu’il entretient une vie familiale avec son fils J(…) (Pièce 7) et ses enfants mineurs E(…) (15 ans) et 

Ma(…) 10 ans (pièce 8). L’Ex-épouse de la partie requérante précisant que : « Monsieur N(…) 

s’occupe bien de ses enfants, il est soucieux de leur bien-être et répond à leurs besoins (…) il les 

emmène en balade, faires des activités (…) sur les aspects concernant l’éducation et 

l’épanouissement de ses enfants il est très impliqué ».  

 

- Qu’en outre la partie requérante s’était vu offrir des opportunités de travail encore récemment en 

Belgique (pièce 11) et respectait ses obligations Actiris (pièce 10) (…)  

 

 En l’espèce, le Conseil constatera, que la partie défenderesse n’a pas pris la peine d’interpeller le 

requérant sur les éléments de sa situation concrète en lien avec sa situation personnelle avant de 

prendre la décision querellée. 

 

Il résulte de ce qui précède que le requérant n’a pas pu faire valoir les éléments relatifs à sa situation 

familiale, en l’occurrence les éléments développés notamment au point 50 de la présente requête n’ont 

pas pu être évoqués. 

 

Sans devoir se prononcer sur ces éléments, votre Conseil ne pourra que constater qu’en ne donnant 

pas au requérant la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, ses observations avant 

l’adoption de l’acte attaqué, qui constitue une décision susceptible d’affecter de manière défavorable les 

intérêts de ce dernier, la partie défenderesse n’a pas respecté le droit d’être entendu en tant que 

principe général de bonne administration et principe général de droit européen. 

 

Dans ces conditions, il ne peut être raisonnablement soutenu qu’en tout état de cause la procédure 

administrative n’aurait pu aboutir à un résultat différent. La vie familiale fait clairement partie des 

éléments de nature à militer en défaveur de la décision prise ou, éventuellement, à influer sur son 

contenu. Il résulte de ce qui précède que le moyen en cette branche prima facie est fondé. 

 

Par conséquent, la deuxième condition cumulative est remplie.  

 

3ème Branche 
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Que l’article 8 de la CEDH prévoit que : (…). 

 

Que ce droit garantit que la partie requérante voit ces éléments de vie privé respecté. 

 

Que la partie adverse se devait, pour que la motivation de la décision litigieuse puisse être considérée 

comme adéquate, énoncer de manière circonstanciée comment elle établit la balance des intérêts, 

compte tenu du besoin social impérieux qu'il lui revient d'établir, entre le droit au respect de la vie privée 

et familiale du requérant et les objectifs légitimes du paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention 

Européenne des Droits de l’Homme ; 

 

Lorsqu’un risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, votre 

conseil examine d’abord s’il existe une vie privée et/ou familiale au sens de la CEDH, avant d’examiner 

s’il y est porté atteinte par l’acte attaqué. Quant à l’appréciation de l’existence ou non d’une vie privée 

et/ou familiale, votre conseil doit se placer au moment où l’acte attaqué a été pris. 

 

L’article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de « vie familiale »ni la notion de « vie privée ». Les deux 

notions sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées indépendamment du droit national.  

 

En ce qui concerne l’existence d’une vie familiale, il convient tout d’abord de vérifier s’il est question 

d’une famille. Ensuite, il doit apparaître, dans les faits, que le lien personnel entre les membres de cette 

famille est suffisamment étroit. 

 

La notion de vie privée n’est pas non plus définie par l’article 8 de la CEDH. La Cour EDH souligne que 

la notion de vie privée’ est un terme large et qu’il n’est pas possible ni nécessaire d’en donner une 

définition exhaustive. L’existence d’une vie familiale ou d’une vie privée, ou des deux, s’apprécie en fait.  

 

Ensuite, votre Conseil doit examiner s’il y a violation de la vie familiale et/ou privée. A cet égard, il 

convient de vérifier si l’étranger a demandé l’admission pour la première fois ou s’il s’agit d’une décision 

mettant fin à un séjour acquis. 

 

S’il s’agit d’une première admission, comme en l’espèce, la Cour EDH considère qu’il n’y a pas de 

violation et il n’est pas procédé à un examen sur la base du deuxième paragraphe de l’article 8 de la 

CEDH. Dans ce cas, la Cour EDH considère néanmoins qu'il convient d’examiner si l’Etat est tenu à une 

obligation positive pour permettre de maintenir et de développer la vie privée et/ou familiale Cela 

s'effectue par une mise en balance des intérêts en présence. S’il ressort de cette mise en balance des 

intérêts que l’Etat est tenu par une telle obligation positive, il y a violation de l’article 8 de la CEDH. En 

l’espèce, il ne s’agit pas d’une première admission et il y a lieu de procédé à un examen sur base du 

deuxième paragraphe. 

 

Compte tenu du fait que les exigences de l’article 8 de la CEDH, tout comme celles des autres 

dispositions de la Convention, sont de l’ordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou de 

l’arrangement pratique, d’une part, et du fait que cet article prévaut sur les dispositions de la loi du 15 

décembre 1980, d’autre part, il revient à l’autorité administrative de se livrer, avant de prendre sa 

décision, à un examen aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle 

a ou devrait avoir connaissance.  

 

Lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de la CEDH, il lui appartient en premier 

lieu d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, l’existence 

de la vie privée et familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté 

atteinte.  

 

Enfin, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que le lien familial 

entre des conjoints ou des partenaires doit être présumé.  

 

En l’occurrence, il importe de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits 

de l’homme que le lien familial entre des partenaires, ainsi qu’entre parents et enfants mineurs est 

supposé.  

 

En l’espèce, votre Conseil observera que le lien familial entre la partie requérante et ses enfants n’est 

pas formellement contesté par la partie défenderesse. L’existence d’une vie familiale dans leur chef peut 

donc être présumée, d’autant plus pour les enfants mineurs au regard des pièces 5 à 9. 
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Or, la partie adverse ne pouvait ignorer qu’il existait des risques que la prise de la décision de 

refoulement le territoire attaqué puisse porter atteinte à un droit fondamental protégé par des 

instruments juridiques internationaux liant l’Etat belge, à savoir, l’article 8 de la CEDH. Il lui incombait 

donc, à tout le moins, de procéder à un examen attentif de la situation et de réaliser la balance des 

intérêts en présence. D’autant plus que la partie requérante est le père d’enfant mineur belge, qu’il 

héberge de manière alterné avec son ex-épouse et que l’autorité parentale conjointe. La partie adverse 

dans sa décision n‘explique à aucun moment en quoi la décision entreprise est compatible avec le droit 

au respect de la vie familiale de la partie requérante et nécessaire dans une société démocratique. En 

outre, en n’interrogeant pas la partie requérante et en n’expliquant pas les motifs pour lesquels, la partie 

adverse ne l’a pas fait, la partie adverse a violé son devoir de motivation et le caractère effectif du droit 

à être entendu.  

 

Or, force est de constater qu’il ne ressort nullement de la motivation de la décision de refoulement 

querellée et de la décision de rejet que la partie défenderesse a eu le souci de ménager un juste 

équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte, ni qu’elle a procédé à une mise en balance des 

intérêts en présence, au regard de la vie familiale de la partie requérante en Belgique. Elle n’explique 

pas plus comment la partie requérante pourrait exercer son droit de garde et de visite au Congo avec 

les enfants mineurs alors que ceux-ci sont belge et scolarisés en Belgique… (…) 

 

Compte tenu de ce qui précède, le la partie requérante estime que la partie défenderesse ne s’est pas 

livrée, en l’espèce, à un examen aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des 

circonstances dont elle avait ou devait avoir connaissance au moment de prendre la décision de 

refoulement querellé notamment eu égard aux éléments développés point 50, et que la violation 

invoquée de l’article 8 de la CEDH doit, dès lors, être considérée comme prima facie fondée à cet 

égard.  

 

Que le moyen est sérieux et fondé en sa troisième branche ;” 

 

3.3.2.2 De Raad wijst erop dat de bestreden beslissing werd genomen in toepassing van artikel 3, 

eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet, dat luidt als volgt: 

 

“Behoudens de in een internationaal verdrag of in de wet bepaalde afwijkingen, kan de toegang worden 

geweigerd aan de vreemdeling die zich in een van de volgende gevallen bevindt : 

2° wanneer hij het Rijk poogt binnen te komen zonder in het bezit te zijn van de bij artikel 2 vereiste 

documenten;” 

 

Het voormelde artikel 2 luidt vervolgens als volgt: 

 

“Wordt toegelaten het Rijk binnen te komen de vreemdeling die houder is : 

1° hetzij van de documenten die vereist zijn krachtens een internationaal verdrag, een wet of een 

koninklijk besluit; 

2° hetzij van een geldig paspoort of van een daarmee gelijkgestelde reistitel, voorzien van een visum of 

van een visumverklaring, geldig voor België, aangebracht door een Belgische diplomatieke of consulaire 

vertegenwoordiger of door een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger van een Staat die partij is 

bij een internationale overeenkomst betreffende de overschrijding van de buitengrenzen, die België 

bindt. 

De Minister of zijn gemachtigde kan een vreemdeling die geen enkele van de in het voorgaande lid 

bepaalde documenten bezit, toestaan België binnen te komen, zulks op grond van bij koninklijk besluit 

vastgestelde regelen.” 

 

In casu blijkt uit de bestreden beslissing en het administratief dossier dat de verzoekende partij een 

geldig nationaal paspoort van Congo voorlegde en een Belgische verblijfstitel, en dat de Belgische 

verblijfskaart op 27 september 2019 werd gesupprimeerd. Uit het administratief dossier blijkt dat de 

verzoekende partij op 26 september 2019 van ambtswege werd afgevoerd en dat haar F+ kaart, die op 

8 april 2016 was afgegeven en die geldig was tot 22 maart 2021, op 27 september 2019 inderdaad werd 

gesupprimeerd.  

 

De verzoekende partij betwist deze vaststelling door te verwijzen naar de artikelen 42quater en 44 van 

de vreemdelingenwet en te stellen dat zij nooit verwittigd is geweest dat de gemachtigde van plan was 

haar verblijf te beëindigen en dat haar ook nooit zulke beslissing tot beëindiging van verblijf ter kennis is 

gebracht. Zij verliest echter uit het oog dat de bestreden beslissing niet is gestoeld op het feit dat de 
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verzoekende partij haar onderliggende verblijfsrecht (het zogenaamde negotium) zou zijn verloren, maar 

wel op het feit dat zij niet over de vereiste binnenkomstdocumenten beschikt, met name omdat haar F+ 

kaart (het zogenaamde instrumentum) werd gesupprimeerd. Dat de betrokken F+ kaart op 27 

september 2019 werd gesupprimeerd, wordt door de verzoekende partij ter terechtzitting weliswaar 

betwist, maar uit het bovenstaande blijkt dat dit element wel degelijk blijkt uit de stukken van het 

administratief dossier.  

 

In de mate dat de verzoekende partij in dit verband in haar verzoekschrift en ter terechtzitting nog een 

betoog voert met betrekking tot de gevolgen van de afgifte van het attest van afneming (bijlage 37) van 

10 oktober 2019, wijst de Raad erop dat dit attest op 21 oktober 2019 werd ingetrokken. Het betrokken 

betoog van de verzoekende partij doet dan ook niet langer ter zake. 

 

Vervolgens stelt de Raad vast dat de verzoekende partij aanvoert dat zij niet op een concrete en 

daadwerkelijke manier is gehoord en dat geen rekening werd gehouden met haar gezinsleven, zodat de 

bestreden beslissing artikel 8 van het EVRM juncto het hoorrecht als algemeen rechtsbeginsel en het 

zorgvuldigheidsbeginsel schendt. De Raad wijst erop dat artikel 3, eerste lid van de vreemdelingenwet 

in zijn aanhef het volgende bepaalt: “behoudens de in een internationaal verdrag (...) bepaalde 

afwijkingen”. De verwerende partij kan dan ook niet voorhouden dat het loutere feit dat de verzoekende 

partij geen afbreuk kan doen aan de vaststelling in de bestreden beslissing dat zij zich in het in artikel 3, 

eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet voorziene geval bevindt, op zich steeds zou volstaan opdat 

terecht zou zijn besloten tot de weigering van binnenkomst en terugdrijving, en dit zelfs al zou worden 

vastgesteld dat de verzoekende partij een daadwerkelijk gezinsleven in België onderhoudt. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; 

RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de 

administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op 

alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Wat het hoorrecht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur betreft, blijkt niet dat de verwerende 

partij in haar nota met opmerkingen betwist dat dit in casu van toepassing is. Zij stelt immers dat de 

verzoekende partij blijkens het administratief dossier wel degelijk een vragenlijst overhandigd kreeg, 

welke zij heeft ingevuld, en dat zij derhalve de mogelijkheid heeft gehad om haar standpunt naar 

behoren en daadwerkelijk kenbaar te maken.  

 

De Raad stelt vast dat aan de verzoekende partij inderdaad een vragenlijst werd voorgelegd, opgesteld 

in het Frans, een taal die de verzoekende partij aangeeft te kennen. Op de vragenlijst wordt 

meegedeeld dat de verzoekende partij wordt ondervraagd omdat zij niet toegelaten is het Belgisch 

grondgebied binnen te komen, en dat het daarom is dat zij wordt vastgehouden met het oog op haar 

verwijdering naar het land vanwaar zij is gekomen. Deze vragenlijst werd ingevuld op 10 oktober 2019 

om 6.40 uur of 8.40 uur. De Raad kan uit de handgeschreven toevoeging van het uur niet met zekerheid 

opmaken of het eerste cijfer een 6 of een 8 is. Aangezien de bestreden beslissing echter werd genomen 

op 10 oktober 2019 om 8.45 uur, lijkt te kunnen worden aangenomen dat de verzoekende partij door 

middel van de voormelde vragenlijst werd gehoord vóór het nemen van de bestreden beslissing, ook al 

geeft de inleiding van de vragenlijst zelf de indruk dat reeds een beslissing tot binnenkomstweigering 

werd genomen. De verzoekende partij voert echter aan dat zij haar hoorrecht niet op een concrete en 

daadwerkelijke manier heeft kunnen uitoefenen. Hierop gaat de Raad verder in de bespreking van het 

middel in. 

 

Verder wijst de verwerende partij in haar nota met opmerkingen terecht erop 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 (cf. RvS 21 juni 1999, nr. 81.126). Met andere woorden kan het niet voldoen aan de 

hoorplicht slechts dan tot de schorsing van de aan de verzoekende partij opgelegde nadelige beslissing 

leiden, indien de verzoekende partij bij het vervullen van haar hoorrecht informatie kon aanreiken op 

grond waarvan de gemachtigde had kunnen overwegen om deze nadelige beslissing niet te nemen dan 

wel een minder nadelige beslissing te nemen. De verwerende partij stelt vervolgens dat de verzoekende 

partij zich beperkt tot een theoretisch betoog en nergens aangeeft welke informatie zij aan de 

gemachtigde had kunnen verschaffen die ertoe zou hebben geleid dat de besluitvorming inzake de 

bestreden beslissing een andere afloop had kunnen hebben. 
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De Raad stelt vast dat de verzoekende partij, in tegenstelling tot hetgeen de verwerende partij in haar 

nota met opmerkingen voorhoudt, wel degelijk een aantal elementen heeft aangevoerd die zij, mocht zij 

naar behoren zijn gehoord, (nader) had kunnen toelichten.  

 

Ten eerste wijst de verzoekende partij erop dat zij reeds zes jaar een relatie heeft met mevrouw J. T. B. 

met wie zij samenwoont te N. en met wie zij reeds voorbereidingen voor een huwelijk heeft getroffen. Zij 

verwijst hierbij naar een stuk dat zij bij haar verzoekschrift voegt, zijnde een handgeschreven verklaring 

van mevrouw J. T. B. van 14 oktober 2019 en een kopie van de identiteitskaart van mevrouw J. T. B., 

waaruit blijkt dat deze de Belgische nationaliteit heeft. In deze verklaring geeft mevrouw J. T. B. aan dat 

zij sinds zes jaar een partnerrelatie heeft met de verzoekende partij, dat deze laatste zeer dikwijls bij 

haar in haar huis te N. woont, en dat zij momenteel hun huwelijk voor binnenkort voorbereiden. Zij 

bevestigt dat het adres van de verzoekende partij het adres te H. is dat de verzoekende partij blijkens 

het administratief dossier ook tijdens haar gehoor bij de grenscontrole op 10 oktober 2019 om 6.20 uur 

heeft opgegeven als woonadres. Als tweede element wijst de verzoekende partij op een gezinsleven 

met haar dochter M. Van haar wordt een verklaring toegevoegd en een kopie van haar identiteitskaart, 

waaruit blijkt dat zij de Belgische nationaliteit heeft en meerderjarig is. In haar verklaring van 15 oktober 

2019 bevestigt zij met zekerheid dat haar vader in België woont, op het voormelde adres te H., en dat zij 

en haar zussen haar vader regelmatig zien, meestal in G., waar zij wonen, of bij haar vader. Ten derde 

wijst de verzoekende partij erop dat zij een gezinsleven onderhoudt met haar zoon J. en haar 

minderjarige kinderen E. en Ma. Zij verwijst hiervoor vooreerst naar een verklaring van de betrokken 

zoon. Deze werd opgesteld op 15 oktober 2019 te A. en de zoon verklaart hierin dat hij en zijn zussen 

zeer ongerust zijn en bevestigt dat zijn vader wel degelijk in België woont sinds meer dan twintig jaar en 

niet in Afrika. Bijgevoegd is een kopie van de F+ kaart van de zoon. Daarnaast verwijst de verzoekende 

partij naar een verklaring, opgesteld door haar ex-echtgenote M. E. te G. op 14 oktober 2019, waarin 

deze stelt dat de verzoekende partij de vader is van de kinderen J. (24 jaar), M. (18 jaar), E. (15 jaar) en 

Ma. (10 jaar). Ook stelt mevrouw M. E., ondanks de echtscheiding, vast dat de verzoekende partij goed 

voor haar kinderen zorgt en bezorgd is om hun welzijn en om aan hun noden tegemoet te komen. 

Mevrouw M. E. geeft verder aan dat de verzoekende partij erover waakt dat het de kinderen aan niets 

ontbreekt, ondanks haar beperkte middelen, en dat zij de kinderen meeneemt om te wandelen en 

activiteiten te doen (bioscoop, sport, ...). Vervolgens stelt de moeder van de kinderen dat de 

verzoekende partij zeer betrokken is bij de opvoeding en ontplooiing van de kinderen en autoriteit 

uitstraalt zonder autoritair te zijn. Mevrouw M. E. besluit dat de verzoekende partij een liefhebbende 

vader is. Bij deze verklaring is een kopie van de Belgische identiteitskaart van mevrouw M. E. gevoegd. 

Ten slotte voegt de verzoekende partij nog een (volgens de inventaris) familiefoto toe. Als vierde 

element wijst de verzoekende partij erop dat zij nog zeer recent werkaanbiedingen in België heeft 

ontvangen en dat zij ook haar verplichtingen ten aanzien van Actiris respecteert. Bij haar verzoekschrift 

voegt zij een e-mail van Actiris van 15 juli die aan haar lijkt gericht te zijn, waarin zij wordt herinnerd aan 

een afspraak op 16 juli 2019, een e-mail van tewerkstellingsconsulent K. V. van Actiris van 17 juli die 

aan haar lijkt gericht te zijn, waarin K. V. een afspraak van 18 juli bevestigt, en een brief van N. 

Consulting Group Srl, geadresseerd aan de verzoekende partij op het voormelde adres te H., waarin 

wordt gereageerd op een kandidaatstelling van de verzoekende partij op 18 juli 2019.  

 

De verzoekende partij geeft aan dat de gemachtigde in casu niet de moeite heeft gedaan om haar te 

ondervragen over haar concrete, persoonlijke situatie, vooraleer de bestreden beslissing te nemen. Zij 

stelt dat zij daardoor niet de mogelijkheid heeft gekregen de elementen met betrekking tot haar familiale 

situatie te laten gelden, dat zij in het bijzonder de voormelde vier elementen niet heeft kunnen inroepen. 

De verzoekende partij besluit dat niet redelijk kan worden voorgehouden dat de administratieve 

procedure geen ander verloop had kunnen kennen, dat het gezinsleven duidelijk een van de elementen 

is die van aard zijn om ten nadele van de genomen beslissing te werken of eventueel de inhoud ervan 

kunnen beïnvloeden. 

 

Daarnaast wijst de verzoekende partij ook in het kader van haar betoog met betrekking tot artikel 8 van 

het EVRM op het feit dat zij niet werd gehoord over haar gezinsleven. Zij wijst erop dat zij de vader van 

een Belgisch minderjarig kind is, dat het kind afwisselend bij haar en haar ex-echtgenote verblijft en dat 

zij gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen. De verzoekende partij voert verder aan dat het geen 

eerste toegang betreft, zodat een toetsing aan het tweede lid van artikel 8 van het EVRM moet 

gebeuren. Zij benadrukt dat niet blijkt dat een billijke belangenafweging werd gedaan en wijst hierbij 

erop dat niet duidelijk is hoe zij haar hoederecht en bezoekrecht in Congo zou moeten uitoefenen voor 

de minderjarige kinderen, die Belg zijn en in België naar school gaan. De verzoekende partij besluit dat 

de gemachtigde niet is overgaan tot een zo rigoureus mogelijk onderzoek, rekening houdend met de 
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elementen waarvan zij kennis had of kennis had moeten hebben, in het bijzonder met betrekking tot de 

vier hoger opgesomde elementen, en dat zo een schending van artikel 8 van het EVRM voorligt.  

 

Het voormelde artikel 8 luidt als volgt: 

 

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

correspondentie.  

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

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

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

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

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

De Raad herinnert eraan dat artikel 8 van het EVRM erop is gericht om het individu te beschermen 

tegen een willekeurige overheidsinmenging in het gezins- of privéleven.  

 

Evenwel benadrukt de Raad dat het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor 

het gezins- en privéleven niet absoluut is. Inzake immigratie heeft het Europees Hof voor de Rechten 

van de Mens (hierna: het EHRM) bij diverse gelegenheden eraan herinnerd dat het EVRM als dusdanig 

geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een staat waarvan hij geen 

onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; 

EHRM 26 maart 1992, Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43). 

Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene 

verplichting inhoudt om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk 

verblijf te respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 

31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39). Met toepassing van een 

vaststaand beginsel van internationaal recht is het immers de taak van de Staat om de openbare orde te 

waarborgen en in het bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en het verblijf van 

niet-onderdanen te controleren (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga/België, 

§ 81; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, Cabales en 

Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67). 

 

Anderzijds, hoewel artikel 8 van het EVRM dus geen absoluut recht omvat en ongeacht of een verblijf 

wordt geweigerd dan wel beëindigd, zijn Verdragsluitende Staten er wel toe gehouden om, binnen de 

beleidsmarge waarover zij beschikken, een billijke afweging te maken tussen de concurrerende 

belangen van het individu en het algemeen belang (zie EHRM 28 juni 2011, Nuñez/Noorwegen, §§ 68-

69). In zaken die zowel op een gezinsleven als op immigratie betrekking hebben, zal de omvang van de 

negatieve dan wel positieve verplichtingen van een Verdragsluitende Staat in het kader van artikel 8 van 

het EVRM afhankelijk zijn van de individuele omstandigheden van de betrokken personen en het 

algemeen belang (EHRM 17 april 2014, Paposhvili/België, § 140). 

 

Zowel wanneer sprake is van een eerste vraag om toelating tot verblijf als wanneer het gaat om een 

weigering van een voortgezet verblijf, zijn de toepasselijke beginselen dezelfde en dient dezelfde 

kernvraag te worden beantwoord, met name of de Staat binnen haar beleidsmarge een billijke afweging 

gemaakt heeft tussen de concurrerende belangen van het individu en het algemeen belang (zie 

EHRM 28 juni 2011, Nuñez/Noorwegen, §§ 68-69).  

 

De beleidsmarge van Verdragsluitende Staten wordt overschreden wanneer Staten geen billijke 

afweging maken tussen het algemeen belang enerzijds, en het belang van het individu anderzijds. Of 

het nu een negatieve verplichting of een positieve verplichting betreft, in beide gevallen dienen de 

genomen maatregelen gerechtvaardigd en proportioneel te zijn. Rekening houdend met het feit 

enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van de overige bepalingen van het 

EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met louter goede wil of met praktische regelingen 

(EHRM 5 februari 2002, Conka/België, § 83), en anderzijds dat dit artikel primeert op de bepalingen van 

de vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de taak van de administratieve 

overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek te voeren van de zaak en 

dit op grond van de omstandigheden waarvan zij kennis heeft of zou moeten hebben. De toepassing van 

de vreemdelingenwet moet aan de voorwaarden van artikel 8 van het EVRM worden getoetst (cf. RvS 

26 mei 2009, nr. 193.522). Er rust bijgevolg een onderzoeksplicht bij Verdragsluitende Staten: bij het 

nemen van een verblijfs- en/of verwijderingsbeslissing dienen steeds nauwgezet de individuele en 
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concrete omstandigheden van een bepaald geval te worden onderzocht in het kader van een billijke 

belangenafweging.  

 

Indien kinderen betrokken zijn, zoals in casu, dan besteedt het EHRM bijzondere aandacht aan de 

omstandigheden van de betrokken minderjarige kinderen, met name hun leeftijd, hun situatie in het land 

van herkomst en de mate waarin zij afhankelijk zijn van hun ouders. Een andere fundamentele kwestie 

voor het Hof is de vraag naar het aanpassingsvermogen van kinderen, met name de vraag of de 

betrokken kinderen van een leeftijd zijn dat zij zich nog aan een verschillende en andere omgeving 

kunnen aanpassen (EHRM 17 april 2014, Paposhvili/België, § 143; EHRM 3 november 2011, 

Arvelo Aponte/Nederland, § 60; EHRM 31 juli 2008, Darren Omoregie/Noorwegen, § 66; EHRM 

1 december 2005, Tuquabo-Tekle e.a./Nederland, § 44). Ten slotte benadrukt het Hof dat in situaties 

waarbij kinderen betrokken zijn, de elementen van migratiecontrole moeten worden afgewogen tegen 

het belang van het kind. Het belang van het kind vormt een essentiële overweging die moet worden 

meegenomen in de belangenafweging vereist onder artikel 8 van het EVRM. Hoewel het belang van het 

kind op zich niet beslissend is, moet aan dit belang een zeker gewicht worden toegekend. Dit betekent 

dat nationale overheden, in beginsel, aandacht moeten besteden aan elementen met betrekking tot de 

uitvoerbaarheid, haalbaarheid, proportionaliteit van een verblijfs- en of verwijderingsmaatregel die wordt 

getroffen ten aanzien van een ouder en deze moeten beoordelen in het licht van het belang van de 

betrokken kinderen (EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland, § 109; EHRM 24 juli 2014, 

Kaplan e.a./Noorwegen; EHRM 17 april 2014, Paposhvili/België, § 144; EHRM 30 juli 2013, 

Polidario/Zwitserland; EHRM 30 juli 2013, Berisha/Zwitserland, § 51 met verwijzing naar EHRM (GK) 

6 juli 2010, Neulinger en Shuruk/Zwitserland, §§ 135-136; EHRM 8 juli 2013, M.P.E.V./Zwitserland; 

EHRM 28 juni 2011, Nuñez/Noorwegen, § 78). 

 

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

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

 

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

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

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

‘privéleven’. Beide begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht dienen 

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

dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen (cf. EHRM 

15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 21; EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 

13 februari 2001, Ezzoudhi/Frankrijk, § 25). 

 

In casu beroept de verzoekende partij zich op een gezinsleven met haar vier kinderen en met haar 

Belgische partner J. T. B.  

 

De Raad wijst erop dat de bescherming die artikel 8 van het EVRM biedt, in beginsel hoofdzakelijk 

betrekking heeft op het kerngezin, zijnde gehuwden of partners in een stabiele de facto relatie en, 

desgevallend, hun minderjarige kinderen (EHRM (GK) 9 oktober 2003, Slivenko/Letland, § 94). 

 

De Raad wijst er verder op dat de bestreden beslissing wel degelijk een motivering met betrekking tot 

artikel 8 van het EVRM bevat: “Op basis van deze gegevens is er geen schending van artikel 8 op het 

recht op eerbiediging van privé- , familie- en gezinsleven van het Europees Verdrag voor de Rechten 

van de Mens.” Het is niet geheel duidelijk welke van de ervoor vermelde gegevens de gemachtigde in 

het licht van het voormelde artikel 8 precies relevant acht, maar in de bestreden beslissing wordt 

alleszins naar het volgende verwezen: “Betrokkene legt een geldig nationaal paspoort van Congo voor 

en een Belgische verblijfstitel. De verblijfskaart werd op 27.09.2019 gesupprimeerd. Betrokkene heeft 

zijn verblijfsrecht in het verleden verkregen wegens zijn huwelijk met een Belgische onderdaan. 

Betrokkene werd meermaals ambtshalve afgevoerd en zijn verblijfskaarten gesupprimeerd wat wijst op 

het feit dat zijn hoofdverblijfplaats zich niet in België situeert. Op basis van de gegevens in het 

rijksregister en het administratief dossier blijkt dat betrokkene niet meer gehuwd is. Verder blijkt dat hij 

vier kinderen heeft welke niet met hem samenwonen.” 

 

In de eerste plaats moet worden vastgesteld dat de gemachtigde in het geheel geen melding maakt van 

de partner van de verzoekende partij, mevrouw J. T. B., laat staan dat hij in dit verband een 

belangenafweging heeft doorgevoerd. Ook elders in het administratief dossier blijkt niet dat de 

gemachtigde voor het nemen van de bestreden beslissing met deze relatie rekening heeft gehouden. 

Nochtans had de verzoekende partij van haar partner reeds melding gemaakt in de voormelde 
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vragenlijst van 10 oktober 2019. Op de vraag of zij een duurzame relatie in België heeft, antwoordt zij 

bevestigend en geeft zij de naam en het telefoonnummer van haar partner op. Op basis van de naam 

lijkt de verzoekende partij te verwijzen naar mevrouw J. T. B. Ook bij het huidig verzoekschrift voegt de 

verzoekende partij minstens een begin van bewijs van het bestaan van een gezinsleven van de 

verzoekende partij met haar partner J. T. B., die verklaart dat de relatie reeds zes jaar duurt en dat er 

voorbereidingen worden getroffen om te huwen. Deze laatste elementen lagen niet voor vóór het nemen 

van de bestreden beslissing, maar het kan prima facie niet worden uitgesloten dat de verzoekende partij 

deze naar voren hebben kunnen brengen, mocht zij naar behoren zijn gehoord. De Raad benadrukt dat 

in de vragenlijst slechts zonder meer wordt gevraagd naar het bestaan van een duurzame relatie in 

België en naar de gegevens van de eventuele partner. 

 

Vervolgens blijkt dat in de bestreden beslissing op zich niet wordt betwist dat de verzoekende partij vier 

kinderen heeft. Over deze kinderen wordt slechts gesteld dat zij niet met de verzoekende partij 

samenwonen. De Raad stelt vast dat de verzoekende partij tijdens haar gehoor bij de grenscontrole op 

10 oktober 2019 verklaarde dat zij vader is van drie kinderen, waarvan er drie bij de moeder in G. wonen 

en het oudste kind in A. Ook in de vragenlijst van 10 oktober 2019 maakte zij melding van deze 

kinderen. Zij gaf hierbij hun namen op, dat ze in G. verblijven en een telefoonnummer. Ook hier 

benadrukt de Raad dat in de vragenlijst niet meer wordt gevraagd dan of de betrokkene familie en 

minderjarige kinderen in België heeft, en hun verblijfplaats. Ook uit het gehoor bij de grenscontrole blijkt 

niet dat om nadere toelichting met betrekking tot de kinderen werd gevraagd. Verder wijst de Raad erop 

dat uit het verzoekschrift en het administratief dossier blijkt dat van de vier kinderen drie de Belgische 

nationaliteit hebben en één kind over een duurzaam verblijfsrecht beschikt. Twee kinderen zijn 

meerderjarig, twee kinderen – allebei met de Belgische nationaliteit – zijn minderjarig.  

 

Zoals hoger reeds aangegeven, wordt een gezinsleven tussen een ouder en zijn minderjarige kinderen 

in principe verondersteld. Op basis van de motivering van de bestreden beslissing lijkt de gemachtigde 

het bestaan van een gezinsleven tussen de verzoekende partij en haar minderjarige kinderen niet te 

hebben aangenomen omwille van het feit dat zij niet samenwonen. De Raad wijst er echter op dat 

samenwoning met een kind niet is vereist om een beschermenswaardig gezinsleven vast te stellen, al 

moeten er wel elementen voorhanden zijn die toelaten vaststellen dat de relatie tussen de verzoekende 

partij en haar minderjarige kinderen voldoende standvastig is om de facto gezinsbanden te creëren (cf. 

EHRM 8 januari 2009, Joseph Grant/Verenigd Koninkrijk, § 30; EHRM; EHRM 26 mei 1994, 

Keegan/Ierland, §§ 43-45, EHRM 1 juni 2004, L/Nederland, § 36). De verzoekende partij maakt met de 

elementen die zij aanvoert in haar verzoekschrift en de stukken die zij bijbrengt, waaronder een 

verklaring van de moeder van de betrokken kinderen en tevens ex-echtgenote van de verzoekende 

partij, prima facie aannemelijk dat zij het bestaan van een gezinsleven met de minderjarige kinderen 

nader had kunnen toelichten. Het valt dan ook niet uit te sluiten dat de gemachtigde in dit verband 

anders zou hebben geoordeeld. 

 

Wat de meerderjarige kinderen betreft, wijst de Raad erop dat banden met andere gezinsleden dan die 

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

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

gewoonlijke affectieve banden, wordt aangetoond. Het EHRM oordeelt dat ‘de relaties tussen 

volwassenen niet noodzakelijkerwijs van de bescherming van artikel 8 zullen genieten zonder dat het 

bestaan van bijkomende elementen van afhankelijkheid wordt aangetoond, naast de gewone affectieve 

banden’ (EHRM 10 juli 2003, Benhebba/Frankrijk, § 36; EHRM 13 februari 2001, Ezzouhdi/Frankrijk, 

§ 34). De afhankelijkheidsrelatie moet aldus de gebruikelijke banden die tussen gezins- en familieleden 

bestaan, overstijgen. In casu moet dan ook een meer dan gebruikelijke afhankelijkheidsrelatie bestaan 

tussen de verzoekende partijen en haar meerderjarige kinderen. In casu blijkt prima facie niet dat de 

verzoekende partij in haar verzoekschrift van zulke bijkomende elementen melding maakt of een begin 

van bewijs voorbrengt, zodat zij een gezinsleven met haar meerderjarige kinderen in de zin van artikel 8 

van het EVRM prima facie niet aannemelijk lijkt te maken. 

 

Zoals hoger reeds aangegeven, blijkt uit de motivering niet duidelijk op basis van welke elementen de 

gemachtigde precies oordeelt dat geen schending van artikel 8 van het EVRM voorligt. In de mate dat 

ook de vaststelling van de gemachtigde dat de hoofdverblijfplaats van de verzoekende partij zich niet in 

België zou situeren, een van deze elementen zou zijn, hetgeen ook de verwerende partij in haar nota 

met opmerkingen lijkt voor te houden, wijst de Raad erop dat de verzoekende partij ook in dit verband 

elementen naar voren heeft gebracht die een begin van bewijs kunnen vormen dat deze vaststelling niet 

beantwoordt aan de daadwerkelijke situatie, zoals onder meer de verklaringen van de twee 

meerderjarige kinderen, de partner en de ex-echtgenote van de verzoekende partij enerzijds en de 
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voorgelegde documenten met betrekking tot de recente zoektocht naar werk van de verzoekende partij 

anderzijds. Ook wat dit betreft, kan de verzoekende partij bijgevolg prima facie aannemelijk maken dat 

zij wel degelijk elementen naar voren had kunnen brengen of nader had kunnen toelichten, mocht zij 

naar behoren gehoord zijn geweest. Ook in dit verband valt vervolgens prima facie niet uit te sluiten dat 

het om elementen gaat die, samen met het geheel van de andere elementen van het dossier, de 

bestreden beslissing hadden kunnen beïnvloeden.  

 

Gelet op het bovenstaande maakt de verzoekende partij dan ook prima facie aannemelijk dat de 

gemachtigde in het licht van artikel 8 van het EVRM onzorgvuldig heeft gehandeld. Dit enerzijds door 

geen rekening te houden met relevante elementen waarvan hij reeds kennis had, en anderzijds door de 

verzoekende partij niet naar behoren te horen, zodat zij niet de mogelijkheid heeft gekregen om 

elementen naar voren te brengen die in het licht van de beoordeling van het bestaan van een 

gezinsleven met haar partner en haar twee minderjarige kinderen, en voor de vervolgens desgevallend 

door te voeren belangenafweging, relevant hadden kunnen zijn. De Raad benadrukt in dit verband nog 

dat het niet aan hem als annulatierechter is om in de plaats van de gemachtigde de elementen te 

beoordelen die de verzoekende partij in het kader van haar hoorrecht naar voren had kunnen brengen of 

nader had kunnen toelichten.  

 

In haar nota met opmerkingen voert de verwerende partij een uitgebreid betoog met betrekking tot 

artikel 8 van het EVRM. Het is niet duidelijk of zij het bestaan van een gezinsleven van de verzoekende 

partij met haar partner en haar minderjarige kinderen betwist, maar zij is alleszins van oordeel dat een 

schending van het voormelde artikel 8 niet voorligt. In dit verband voert de verwerende partij in haar 

nota met opmerkingen zelf een toetsing door aan het tweede lid van artikel 8 van het EVRM.  

 

De verwerende partij verwijst in dit verband opnieuw naar de vaststelling in de bestreden beslissing dat 

de verzoekende partij zonder de vereiste binnenkomstdocumenten heeft getracht het Rijk binnen te 

komen. Hoger heeft de Raad reeds vastgesteld dat artikel 3, eerste lid van de vreemdelingenwet 

uitdrukkelijk bepaalt dat de toegang kan worden geweigerd aan de vreemdeling die poogt het Rijk 

binnen te komen zonder in het bezit te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten, “behoudens de in 

een internationaal verdrag of in de wet bepaalde afwijkingen”. De verwerende partij kan dan ook niet 

zonder meer voorhouden dat artikel 8 van het EVRM een rechtmatige toepassing van de 

vreemdelingenwet niet in de weg zou staan. Bovendien vereist de in casu van toepassing zijnde 

bepaling van de vreemdelingenwet zelfs uitdrukkelijk dat rekening wordt gehouden met 

internationaalrechtelijke verplichtingen, waaronder aldus de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 8 

van het EVRM. 

 

Daarnaast verwijst de verwerende partij naar het gegeven dat de gemachtigde op basis van de feitelijke 

vaststellingen van het dossier heeft vastgesteld dat de hoofdverblijfplaats van de verzoekende partij zich 

kennelijk niet in België bevindt en naar het feit dat de verblijfskaart van de verzoekende partij reeds 

tweemaal eerder werd gesupprimeerd ingevolge een afschrijving van ambtswege. Hoger heeft de Raad 

echter reeds vastgesteld dat de verzoekende partij wel degelijk betwist dat haar hoofdverblijfplaats niet 

in België zou gesitueerd zijn en dat niet kan worden uitgesloten dat het naar behoren horen van de 

verzoekende partij een ander licht op de zaak had kunnen werpen. Het is echter noch aan de Raad als 

annulatierechter noch aan de verwerende partij in haar nota met opmerkingen om hierover in de plaats 

van de gemachtigde te oordelen. Bijkomend heeft de Raad reeds meermaals vastgesteld dat uit de 

motivering van de bestreden beslissing niet duidelijk blijkt of de gemachtigde dit element al dan niet 

heeft betrokken in zijn beoordeling van artikel 8 van het EVRM. In de mate dat dit niet het geval is en de 

verwerende partij dit voor het eerst in haar nota met opmerkingen doet, maakt dit betoog een a 

posteriori-motivering uit. Hiermee kan de verwerende partij het gebrek aan zorgvuldigheid van de 

gemachtigde niet herstellen.  

 

Verder voert de verwerende partij nog aan dat de verzoekende partij niet heeft aangetoond dat het 

onmogelijk zou zijn haar gezinsleven in het land van herkomst verder te zetten. Niet alleen maakt dit 

opnieuw een a posteriori-motivering uit, bovendien heeft de verzoekende partij wel degelijk gewezen op 

een aantal elementen, zoals het feit dat haar minderjarige kinderen Belg zijn en in België naar school 

gaan. Ook het betoog van de verwerende partij dat de bestreden beslissing hoe dan ook niet tot gevolg 

heeft dat de verzoekende partij definitief van haar partner wordt gescheiden, is een a posteriori-

motivering. Bovendien verliest de verwerende partij uit het oog dat de verzoekende partij zich ook 

beroept op een gezinsleven met minderjarige kinderen.  
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Met haar betoog kan de verwerende partij prima facie dan ook geen afbreuk doen aan de hoger 

gemaakte vaststellingen van de Raad. 

 

Een schending van het hoorrecht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur en 

zorgvuldigheidsbeginsel in het licht van artikel 8 van het EVRM wordt prima facie aannemelijk gemaakt.  

 

3.3.2.3 Het tweede middel is in de besproken mate ernstig. Op de overig aangevoerde schendingen 

moet zodoende niet meer worden ingegaan.  

 

Aan de tweede cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

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

 

3.4.1 Over de interpretatie van deze wettelijke voorwaarde 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

argumenten te verdedigen. 

 

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

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

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

herstelbaarheid van het nadeel. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

van het EVRM vereiste passende herstel kan verkrijgen.  

 

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

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

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

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

 

3.4.2 De beoordeling van deze voorwaarde 

 

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

door haar ontwikkelde ernstige grief ontleend aan artikel 8 van het EVRM. Zij verwijst immers 

uitdrukkelijk naar een schending van deze bepaling. 

 

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

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

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

 

Aan de voorwaarde van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel is voldaan. 
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3.5 Derhalve is voldaan aan alle cumulatieve voorwaarden, zodat de schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid van de bestreden beslissing kan worden bevolen. 

 

4. Kosten 

 

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

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

getroffen. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

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

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

10 oktober 2019 tot terugdrijving wordt bevolen. 

 

Artikel 2 

 

Dit arrest is uitvoerbaar bij voorraad. 

 

 

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

door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN I. VAN DEN BOSSCHE 


