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 nr. 229 136 van 22 november 2019 

in de zaak RvV X/ VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Ten kantore van advocaat T. MITEVOY 

Haachtsesteenweg 55 

1210 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE VIIIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nigerese nationaliteit te zijn, op 15 november 2019 

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

tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken 

en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 5 november 2019  tot terugdrijving (bijlage 11). 

 

Gezien titel I bis, 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 15 november 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

18 november 2019. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. VAN DEN BROECK, die loco advocaat T. MITEVOY 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat S. VAN ROMPAEY, die loco advocaten D. 

MATRAY & Mr. A. DE WILDE  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. Verzoeker, geboren op 25 oktober 1998 te Niamey (Niger), komt blijkens het administratief dossier  

met zijn moeder in België aan op 19 november 2000, op de leeftijd van afgerond 2 jaar. 

  

1.2. Verzoeker wordt op 22 juni 2005 gemachtigd tot een verblijf voor onbeperkte duur, op grond van het 

oude artikel 9, derde lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet). Hij is in 

het kader hiervan in het bezit van een B-kaart, geldig tot 12 augustus 2021.  

 

1.3. Verzoeker vertrekt – zo stelt hij zelf in zijn verzoekschrift – op 18 juli 2018 naar Niger en komt op 5 

november 2019 aan op de luchthaven van Zaventem. Hij is in het bezit van zijn B-kaart, geldig tot 12 

augustus 2021. 

 

1.4. Verweerder treft op 5 november 2019 een beslissing tot terugdrijving (bijlage 11). Dit betreft de 

thans bestreden beslissing. 

 

Zij luidt als volgt: 

 

“Op .......................................... om ...................... uur, aan de grensdoorlaatpost 

.............................................., 

werd door ondergetekende, 

................................................................................................................................ 

 

de heer: 

naam I. A. voornaam O. 

geboren op 25.10.1998 te Niamey geslacht (m/v) Mannelijk 

die de volgende nationaliteit heeft Niger 

houder van het document paspoort nummer […] 

afgegeven op : 30.09.2019 

afkomstig uit Istanbul International met Turkish Airlines (TK1941) 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) : 

[…] 

(E) Is niet in het bezit van documenten die het doel van het voorgenomen verblijf en de 

verblijfsomstandigheden staven (art. 3, eerste lid, 3°) 

Reden van de beslissing: 

De Identiteitskaart voor Vreemdelingen/B-kaart met nummer 332416168, geldig van 18.07.2018 tot 

12.08.2021 

Uit de uitreisstempel dd. 18.07.2018 in uw nationaal paspoort blijkt dat u 

 

 

Artikel 19,§ 1, lid 1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen geeft de vreemdeling die houder is van een 

Belgische verblijfs- of vestigingsvergunning en die het land verlaat, gedurende één jaar het recht op 

terugkeer in het Koninkrijk. Overeenkomstig artikel 19, §1, lid 2 van de wet van 15/12/1980 verliest de 

vreemdeling, die op grond van artikel 15bis de status van langdurig ingezetene bezit , zijn recht op 

terugkeer wanneer hij gedurende 12 opeenvolgende maanden het grondgebied van de lidstaten van de 

Europese Unie verlaat of wanneer hij het Rijk sinds ten minste zes jaar verlaten heeft. Overeenkomstig 

artikel 42 quinquies, §7 van de wet van 15/12/1980 verliest de EU-burger of het familielid van een Eu-

burger die een duurzaam recht op verblijf verkregen heeft, zijn recht op terugkeer in het Rijk door een 

afwezigheid van meer dan twee opeenvolgende jaren. Artikel 35 van het KB van 08.10.1981 stelt dat het 

bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, al dan niet met de vermelding tijdelijk verblijf, de 

identiteitskaart voor vreemdelingen, de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie zijn 

geldigheid verliest zodra de houder ervan langer dan twaalf opeenvolgende maanden buiten het Rijk 

verblijft, tenzij hij heeft voldaan aan de verplichtingen voorzien in artikel 39 van het KB van 08.10.1981. 

Overeenkomstig artikel 35 van het KB van 08.10.1981 verliest het document ter staving van duurzaam 

verblijf, de duurzame verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie zijn geldigheid zodra 

de houder ervan langer dan vierentwintig opeenvolgende maanden buiten het Rijk verblijft. 

Artikel 35 van het KB van 08.10.1981 bepaalt verder dat de EG-verblijfsvergunning van langdurig 

ingezetene haar geldigheid verliest zodra de houder ervan langer dan twaalf achtereenvolgende 
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maanden buiten het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie of langer dan zes jaar buiten 

het Rijk verblijft, tenzij hij heeft voldaan aan de verplichtingen voorgeschreven door het koninklijk besluit 

van 22 juli 2008 tot vaststelling van bepaalde uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

Artikel 39, §3, 1° van KB van 08.10.1981stelt dat de vreemdeling die houder is van een geldige verblijfs- 

of vestigingsvergunning het recht op terugkeer kan uitoefenen na een afwezigheid van méér dan 1 jaar 

op voorwaarde dat deze “vóór zijn vertrek bewezen heeft dat hij zijn hoofdbelangen in België behoudt en 

het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats kennis heeft gegeven van zijn voornemen om het land te 

verlaten en er terug te keren.” Overeenkomstig §6 van dit zelfde artikel wordt hij op dat ogenblik door 

het gemeentebestuur in het bezit gesteld van een bijlage 18. 

Gezien u hieraan niet voldaan heeft, en uw verblijfsdocument bijgevolg niet meer geldig is, wordt de 

hierboven vermelde verblijfskaart ingetrokken. 

[…]” 

 

2. Betreffende de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

 

2.1. 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 dient te 

bevatten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. 

 

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

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

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

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. 

 

2.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

2.2.1. De wettelijke bepaling 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

2.2.2. De toepassing van de wettelijke bepaling 

 

In casu bevindt verzoeker zich in een situatie waarbij hij is vastgehouden in een welbepaalde plaats 

zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 van de Vreemdelingenwet of ter beschikking is gesteld van de 

regering. In dit geval wordt het uiterst dringend karakter van de vordering wettelijk vermoed. Er zijn geen 

elementen die dit wettelijk vermoeden onderuit halen. Het uiterst dringende karakter van de vordering 

wordt ook niet betwist door verweerder. Het staat dan ook vast. Aan de eerste cumulatieve voorwaarde 

is bijgevolg voldaan. 

 

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

 

2.3.1. De interpretatie van deze voorwaarde 
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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 en a fortiori de schorsing ervan. 

 

2.3.2. De toepassing van deze voorwaarde 

 

2.3.2.1. Verzoeker voert in een enig middel een schending aan van de artikelen 1 tot en met 4 van de 

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de 

wet van 29 juli 1991), van de artikelen 3, 19 en 62 van de Vreemdelingenwet, van de artikelen 35, 39 en 

40 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: het Vreemdelingenbesluit), van de artikelen 

2 en 5 van het koninklijk besluit van 7 augustus 1995 houdende vaststelling van de gevallen waarin en 

van de voorwaarden waaronder een vreemdeling, wiens afwezigheid uit het Rijk langer dan één jaar 

duurt, kan gemachtigd worden er terug te keren, van de artikelen 8 en 14 van het EVRM, “du principe du 

respect des droits de la défense en tant que principe fondamental du droit de l’Union européenne”,  van 

de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en van “des principes généraux de droit et plus particulièrement, 

le principe général de bonne administration, le principe de prudence et de gestion consciencieuse, de 

bonne foi et de préparation avec soin des décisions administratives, le principe de proportionnalité ainsi 

que le principe audi alteram partem, du principe de légalité”. 

 

Verzoeker betoogt als volgt:  

 

« Première branche 

En ce que la partie adverse n’a pas entendu le requérant avant de prendre la décision querellée et n’a, 

en conséquence, pas donné la possibilité au requérant : 

de faire valoir ses éléments constitutifs d’une vie privée et familiale en Belgique de manière utile et 

effective ; 

- d’expliquer les circonstances exceptionnelles justifiant que les démarches prévues à l’article 39, §3, 

1° de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 n’avaient pas été accomplies et par conséquent expliquer en quoi 

il lui était possible d’être replacé dans sa situation antérieure sur base de l’article 40 de l’arrêté royal du 

8 octobre 1981 auprès de l’administration communale de Woluwe-Saint-Lambert ; 

- de foire valoir la possibilité qu’il avait de légalement introduire une demande de séjour auprès de 

l’administration communale de Woluwe- Saint-Lambert sur base des articles 2 et 5 de l’arrêté royal du 7 

août 1995; 

Alors que selon le principe audi alteram partem ci une jurisprudence constante de la Cour de Justice de 

l'Union Européenne (ci après C.J.U.E.), le respect des droits de la défense constitue un principe 

fondamental dont le droit d’être entendu dans toute procédure fait partie intégrante ; 

Et que le droit d’être entendu implique la possibilité de foire connaître, de manière utile et effective, son 

point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible 

d’affecter de manière défavorable ses intérêts ; 

Selon une jurisprudence constante de la C.J.U.E., Je respect des droits de la défense constitue un 

principe fondamental du droit de l’Union dont le droit d’être entendu dans toute procédure fait partie 

intégrante . 

La C.J.U.E. précise que le droit d’être entendu s’applique également aux ressortissants de pays tiers . 

Or, en l’absence de toute audition, le requérant n’a pas été en mesure de faire connaître, de manière 

utile et effective, son point de vue avant que la partie adverse ne lui délivre la décision querellée. 

. En l’espèce, le requérant n’a pas été en mesure de faire valoir son point de vue de manière utile et 

effective sur les éléments suivants : 

- ses éléments constitutifs d’une vie privée et familiale en Belgique ; 

- les circonstances exceptionnelles expliquant qu’il n’a pas accompli les démarches prévues à l'article 

39, §3, 1° de l'arreté royal du 8 octobre 1981 et par conséquent expliquer en quoi il lui était possible 

d’être replacé dans sa situation antérieure sur base de l’article 40 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 

auprès de l’administration communale de Woluwe-Saint-Lambert ; 

sur la possibilité qu’il avait dans les 15 jours de son arrivée en Belgique d’introduire auprès de 

l’administration communale de Woluwe-Saint- Lambert une demande de séjour sur pied des articles 2 et 

5 de l’arrêté royal du 7 août 1995 ; 

S’agigsant de la possibilité pour le requérant de faire valoir sa vie privée et familiale en Belgique, 

l’audition préalable du requérant aurait permis à ce dernier d’expliquer que toute sa vie résidait en 

Belgique ; qu’il y vit depuis ses 18 mois, qu’il y a réalisé ses études maternelles, primaires et 

secondaires, qu’il y a sa famille (mère et frères et sœurs), que son père décédé était belge et que ses 
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frères et sœurs le sont également. Ces éléments étaient fondamentaux dans la mise en balance à 

laquelle devait procéder la partie adverse et ce au regard de l’article 8 de la CEDH. 

S’agissant des circonstances exceptionnelles expliquant que les démarches prévues à l’article 39t §3. 

1° de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 n’avaient pas 

été accomplies, le requérant aurait pu les expliquer si il avait été entendu préalablement à la décision 

querellée. Le requérant aurait pu alors préciser que ce n’est qu’eu égard à des circonstances tragiques 

et exceptionnelles (décès de son père et dépression du requérant à la suite de ce décès), qu’il est resté 

beaucoup plus longtemps que prévu initialement au Niger. Il aurait pu expliquer qu’il n’a pas réalisé ces 

démarches avant de partir car il ne pensait pas rester au Niger et que par conséquent il n’y avait pas 

lieu d’accomplir ces démarches au regard de son projet initial (séjour de moins de trois mois). 

Ces précisions auraient permis au requérant de faire valoir l’article 40 de l’arrêté royal du 8 octobre 

1981 : 

« L'étranger qui, conformément aux dispositions de l'article 39; § 2, 3, 4 et 5, a informé l'administration 

communale du lieu de sa résidence de son intention de quitter le pays et d'y revenir et qui, pour des 

circonstances indépendantes de sa volonté, n'a pas été en mesure de rentrer dans le pays dans les 

délais prévus, peut être replacé dans sa situation antérieure par décision du (Ministre) ou de son 

délégué 

Dans l'attente de cette décision, l'administration communale, au vu des documents requis pour sa 

rentrée dans le Royaume, remet à l'étranger un document conforme au modèle figurant à l'annexe 15. 

Ce document atteste que l'étranger s'est présenté à l'administration communale et couvre 

provisoirement son séjour pendant trois mois. 

En cas de décision favorable ou si, dans ce délai, aucune décision n 'est portée à la connaissance de 

l'administration communale, L'étranger est replacé dans sa situation antérieure. 

Si le (Ministre) ou son délégué décide que L'étranger n 'est plus autorisé au séjour dans le Royaume, 

l'administration communale lui notifie cette décision par la remise d'un document conforme au modèle 

figurant à l'annexe 14 ». 

A défaut d’avoir entendu le requérant, la partie adverse n’a même pas envisagé la possibilité pour le 

requérant de se prévaloir de cette disposition qui est applicable en l’espèce même si le requérant n’a 

pas informé son administration communale de son départ au Niger. Sur l’applicabilité de l’article 40 de 

l’arrêté royal du 8 octobre 1981, le requérant renvoie intégralement à sa troisième branche. 

S’agissant de la possibilité pour le requérant de légalement introduire une 

demande de séjour auprès de l’administration communale de Woluwe-Saint-  

Lambert sur base des articles 2 et 5 de l'arrêté royal du 7 août 1995. l'audition du requérant aurait 

permis de mettre en évidence cette possibilité légale moins attentatoire à ses droits et par conséquent le 

caractère tout à fait disproportionné de la décision querellée. 

Cette violation du droit à être entendu doit mener à constater l’illégalité de la décision attaquée dans la 

mesure où cette violation a effectivement privé le requérant de la possibilité de mieux faire valoir sa 

défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 

En ne procédant pas à l'audition du requérant, la partie adverse a violé le principe du respect des droits 

de la défense en tant que principe fondamental du droit de l'Union ainsi que le principe audi alteram 

partem en combinaison avec l’article 8 de la CEDH, av.ee l’obligation de motivation, avec l’article 19 de 

la loi du 15 décembre 1980, avec l’article 40 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 et avec les articles 2 et 

5 de l'arrêté royal du 7 août 1995. 

Seconde branche 

En ce que la partie adverse ne procède à aucun examen sous l’angle de l’article 8 de la CEDH ; 

Alors que l'article 8 de la CEDH exige de l’autorité de procéder à un examen rigoureux et in concreto 

sous cet angle ; 

Que le requérant dispose assurément d’une vie privée et familiale en Belgique, que la décision 

querellée constitue une ingérence grave dans sa vie privée et familiale et que cette ingérence n’est, au 

regard des circonstances concrètes de la cause, pas nécessaire dans une société démocratique ; 

a) Principes applicables L’article 8 de la CEDH dispose comme suit : 

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 

correspondance. 

2.11 rte peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que 

cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société 

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du 

pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de 

la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » 

Votre Conseil rappelle que : 



  

 

 

 

X Pagina 6 

 

« lorsqu’un risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, il 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, le 

Conseil doit se placer au moment oà l'acte attaqué a été pris (cf. Cour EDH 13 février 2001, 

Ezzoudhi/France, § 23 ; Cour EDH 31 octobre 2002, Yïldiz/Autriche, § 34 ; Cour EDH 13 juillet 2003, 

Mokrani/France, $ 21). 

L'article 8 delà 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 (cf. Cour EDH 12 juillet 2001, K. et T./Finlande, § 130). La notion de 'vie 

privée' n'est pas non plus définie par l'article 8 delà 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 

(Cour EDH 16 décembre 1992, Niemietz/Allemagne, § 29). L'existence d'une vie familiale ou d'une vie 

privée, ou des deux, s'apprécie en fait. 

Ensuite, le Conseil doit examiner s'il y a ingérence dans la vie familiale et/ou privée. A cet égard, il 

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

mettant fin à un séjour acquis. 

Lorsqu’il s’agit d’une décision mettant fin à un séjour acquis, comme en l’espèce, la Cour EDH admet 

qu’il y a ingérence et il convient de prendre en considération le deuxième paragraphe de l’article S de la 

CEDH, Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la CEDH n’est pas 

absolu. Il peut en effet être circonscrit par les Etats dans les limites énoncées au paragraphe précité. 

Ainsi, l’ingérence de l’autorité publique est admise pour autant qu’elle soit prévue par la loi, qu’elle soit 

inspirée par un ou plusieurs des buts légitimes énoncés au deuxième paragraphe de l’article 8 delà 

CEDH et qu’elle soit nécessaire dans une société démocratique pour les atteindre. Dans cette dernière 

perspective, il incombe à l’autorité de montrer qu 'elle a eu le souci de ménager un juste équilibre entre 

le but visé et la gravité de l 'atteinte. 

En matière d’immigration, la Cour EDH a, dans l’hypothèse susmentionnée, rappelé, à diverses 

occasions, que la CEDH ne garantissait, comme tel, aucun droit pour un étranger d’entrer ou de résider 

sur le territoire d’un Etat dont il n 'est pas ressortissant (Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 23 ; 

Cour EDH 26 mars 1992, Beldjoudi/France, § 74 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 

43). L’article 8 de la CEDH ne peut davantage s’interpréter comme comportant, pour un Etat, l’obligation 

générale de respecter le choix, par des étrangers, de leur pays de résidence commune et de permettre 

le regroupement familial sur le territoire de ce pays (Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer/Pays-Bas, § 39). En vertu d’un principe de droit international bien établi, il incombe en effet 

à l’Etat d’assurer l’ordre public, en particulier dans l’exercice de son droit de contrôler l’entrée et le 

séjour des non nationaux (Cour EDH 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga/Belgique, 

§ 81 ; CourEDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 43 ; Cour EDH 28 mai 1985, Abdulaziz, 

Cabales et Balkandali/Royaume-Um, § 67). L’Etat est dès lors habilité à fixer des conditions à cet effet. 

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 Vordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou de l'arrangement pratique (Cour EDH 5 

février 2002, Conka / Belgique, § 83), d'une part, et du fait que cet article prévaut sur les dispositions de 

la loi du 15 décembre 1980 (C.E. 22 décembre 2010, n° 210.029), 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. » (CCE, arrêt n° 221 

619 du 23 mal 2019). 

Votre Conseil a également rappelé les principes suivants dans un arrêt n° 225 

140 du 23 août 2019 : 

« il convient de rappeler que dans l'hypothèse d'une décision mettant fin à un séjour acquis, la Cour 

EDH admet qu'il y a ingérence, et il convient de prendre en considération le deuxième paragraphe de 

l'article 8 delà CEDH. Le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la CEDH, 

n'est en effet pas absolu. Ce droit peut être circonscrit par les Etats, dans les limites énoncées par le 

paragraphe précité, Ainsi, l'ingérence de l'autorité publique est admise pour autant qu'elle soit prévue 

par la loi (légalité), qu'elle soit inspirée par un ou plusieurs des buts légitimes énoncés au deuxième 

paragraphe de l'article 8 delà CEDH (légitimité) et qu'elle soit nécessaire dans une société démocratique 

afin de les atteindre (proportionnalité). Les Etats disposent d'une certaine marge d'appréciation en ce 

qui concerne la nécessité de l'ingérence. Dans cette dernière perspective, il incombe à l'autorité de 

montrer qu 'elle a eu le souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte au 

droit au respect de la vie privée et familiale (Cour EDH, Dalia/France, 19 février 1998, § 52; Cour EDH, 
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Slivenko/Lettonie (GC), 9 octobre 2003, § 113 ; Cour EDH, Üner/Pays-Bas (GC), 18 octobre 2006, § 54 

; Cour EDH, Sarkozi et Mahran/Autriche, 2 avril 2015, § 62). Un contrôle peut être effectué, à ce sujet, 

par une mise en balance des intérêts en présence, permettant de déterminer si l'Etat est parvenu à un 

équilibre raisonnable entre les intérêts concurrents de l'individu, d'une part, et de La société, d’autre part 

(Cour EDHSlivenko/Lettonie (GC), 9 octobre 2003, § 113 ; Cour EDH, Maslov/A utriche (GC), 23 

juin2008, % 76).» 

Concernant l'hypothèse d’une première admission, votre Conseil a rappelé les principes suivants dans 

un arrêt n° 74 258 du 31 janvier 2012 : 

« S’il s’agit d’une première admission, la Cour EDH considère qu’il rt’y a pas d’ingérence 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 (Cour EDH 28 novembre 1996, 

Abmut/Pays-Bas, § 63; Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkam er/Pays-Bas, § 38). 

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 

(cf. Cour EDH 17 octobre 1986, Rees/Royaume- Uni, § 37). 

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 (Cour EDH 3 février 2002, Conka/ Belgique, § 83), d’une part, et du fait que cet 

article prévaut sur les dispositions de la loi du 13 décembre 1980 (C.E. 22 décembre 2010, n° 210.029), 

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.» 

b) Application en, l'espèce 

Primo, il est incontestable que le requérant dispose d'une vie privée et familiale en Belgique. 

A l’âge de 18 mois, le requérant est arrivé en Belgique avec sa mère. Depuis lors, le requérant a vécu 

en Belgique de manière continue et régulière. 

JÆ requérant a effectué toute sa scolarité en Belgique : ses maternelles et ses primaires à l’Institut 

Notre Dame à Anderlecht, le début de ses secondaires dans le même établissement et après leur 

déménagement à Woluwe-Saint-Lambert, il continua sa scolarité à l’Athénée royale de Woluwe- Saint-

Lambert jusqu’en juin 2018. 

L’intégralité des attaches sociales et familiales du requérant se trouvent en Belgique : sa mère vit en 

Belgique, ses frères et sœurs egalement 

Secundo, la décision querellée constitue assurément une ingérence dans la vie privée et familiale du 

requérant car elle lui interdit l’entrée sur le territoire et donc la possibilité de rejoindre sa Famille et lui 

retire son titre de séjour pourtant valable jusqu’au 12 août 2021. 

Tertio, cette ingérence n’est pas du tout nécessaire dans une société démocratique et n’est pas 

proportionnée au but poursuivi. 

A titre préliminaire, il convient de rappeler que si le requérant n’a pas, avant son départ dans l’urgence 

pour le Niger, informé son administration communale, d’une parc, de son intention de quitter le pays, 

d’autre part, qu’il conservait le centre de ses intérêts en Belgique, c’est pour la simple raison qu’il 

pensait rester un court laps de temps de Niger et ensuite revenir en Belgique afin d’y poursuivre sa 

scolarité. Ce n’est qu’en raison des circonstances exceptionnelles (décès de son père et dépression à la 

suite de ce décès) que le requérant s’est maintenu beaucoup plus longtemps que prévu sur le territoire 

nigérien. Or, au regard de son projet initial (un court séjour au Niger inférieur à trois mois), le requérant 

n’était pas tenu de signaler son départ à son administration communale. 

En l’espèce, la vie privée et familiale du requérant en Belgique est à ce point importante (arrivé en bas 

âge, y aillant passé toute sa vie avec la présence de sa famille) qu’elle pèse de manière prépondérante 

sur l’exigence administrative prévue à l’article 39, §3,1° de l’arrêté royal du 8 octobre 1981. 

Faire primer cette formalité est totalement disproportionné compte tenu des circonstances propres au 

cas d’espèce et viole l’article 8 de la CEDH.  

La partie adverse a opté pour la décision k plus attentatoire pour le requérant, soit une décision de 

refoulement alors qu’elle aurait pu opter pour une autre décision moins attentatoire consistant à 

admettre le requérant sur le territoire et lui permettre de $e rendre auprès de l’administration 

communale de Woluwe-Saint-Lambert dans les 15 jours en vue d’y introduire une demande sur pied 

des articles 2 et 5 de l’arrêté royal du 7 août 1995 ou de faire valoir un retour à sa situation antérieure 

sur base de l’aiticle 40 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, 

En conséquence, la partie adverse a violé scs obligations au regard de l’ardcle 8 de la CEDH, son 

obligation de motivation ainsi que le principe de proportionnalité. 

Troisième branche 
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En ce que la partie adverse n'a pas fait application de l’article 40 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 en 

mettant en avant l’absence de démarche du requérant auprès de son administration communale avant 

sont départ pour le Niger en juillet 2018 (article 39, §3,1° de l’arrêté royal du 8 octobre 1981) ; 

Alors que cette condition spécifique d'information de la commune visée à l’article 40 de l’arrêté royal du 

8 octobre 1981 ne peut s’appliquer en l’espèce en raison de son caractère discriminatoire ; 

Selon les articles 10 et 11 de la Constitution et de l’article 14 de la CEDH, une différence de traitement 

peut être établie entre certaines catégories de personnes pour autant que le critère de différenciation 

soit susceptible de justification objective et raisonnable en vue d’atteindre le but poursuivi et soit 

proportionnel à celui-ci. 

En l’espèce, l’article 40 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 établit des différences de traitement entre 

catégories d’étrangers sans que le critère de différenciation soit susceptible de justification objective et 

raisonnable en vue d’atteindre le but poursuivi et soit proportionnel à celui-ci. 

La discrimination en cause réside en l'espèce entre ces deux catégories d’étrangers : 

- l’étranger qui poux des circonstances indépendantes de sa volonté, n'a pas été en mesure de 

rentrer dans le pays dans les délais prévus et qui comptait au départ voyager pour une période 

inférieure à trois mois de telle sorte qu’il n’était pas tenu d’informer l’administration communale ; 

- et l’étranger qui pour des circonstances indépendantes de sa volonté, n'a pas été en mesure de 

rentrer dans le pays dans les délais prévus et qui comptait au départ voyager pour une période 

supérieure à trois mois de telle sorte qu’il était tenu d’informer l’administration communale ; 

L’étranger visé dans la première hypothèse ne pourra pas se prévaloir de l’article 40 de l’arrêté royal du 

8 octobre 1981 tandis que l’étranger visé dans la seconde hypothèse pourra se prévaloir de cette 

disposition. 

Cette différence de traitement n’est nullement justifiée objectivement et est disproportionnée. 

Le requérant se trouve dans la première hypothèse et est, par conséquent, traité de manière 

discriminatoire. 

La source de la discrimination en cause se situe à l’article 40 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 et plus 

précisément dans la phrase suivante « conformément aux dispositions de l'article 39, § 2, 3, 4 et 3, a 

informé l'administration communale du lieu de sa résidence de son intention de quitter le pays et d'y 

revenir et qui ». II convient d’écarter cette phrase en raison de son caractère discriminatoire sur base de 

l’article 159 de la Constitution. L’article 159 de la Constitution dispose que : « Les cours et tribunaux n 

'appliqueront les arrêté et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes 

aux lois. ». S’agissant d’actes réglementaires, ils «peuvent être critiqué par la voie incidente sans 

limitation de délai » . Comme le souligne M. Nihoul, « le caractère général du contrôle de légalité 

incident va de pair avec le caractère d'ordre public - et, panant, obligatoire - de la règle » , 

En conclusion, la décision entreprise, en ne faisant pas application de l’article 40 de l’arrêté royal du 8 

octobre 1981 sur base d’une lecture discriminatoire de cette disposition contrevient aux articles 10 et 11 

de la Constitution et aux articles 8 et 14 de la CEDH. »  

 

2.3.2.2. De bestreden beslissing werd genomen in toepassing van artikel 3, eerste lid, 3° 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 :  

(...) 

3° wanneer hij, zo nodig, geen documenten kan overleggen ter staving van het doel en de 

verblijfsomstandigheden van het voorgenomen verblijf; (...)”.  

 

2.3.2.3. Het Grondwettelijk Hof heeft met betrekking tot voormelde bepaling gesteld, “Bovendien laat die 

bepaling niet toe een vreemdeling de toegang tot het grondgebied te weigeren, zonder daarbij de 

naleving van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens te waarborgen”. (GwH 18 

juli 2019, nr. 112/20, B11.2.).  

 

2.3.2.4. Verzoeker betoogt onder meer dat verweerder bij de totstandkoming van de bestreden 

beslissing in gebreke is gebleven hem te horen, wat in strijd is met  de rechten van verdediging als 

algemeen beginsel van Unierecht. Hij wijst er onder meer op dat hij niet de mogelijkheid heeft gehad om 

constitutieve elementen inzake onder meer zijn privéleven naar voren te brengen en dat de bestreden 

beslissing een schending vormt van artikel 8 EVRM door hiermee geen rekening te houden en geen 

afweging te maken in dit verband.     
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2.3.2.5. Het Hof van Justitie heeft in meerdere arresten gesteld dat het recht om te worden gehoord 

integraal deel uitmaakt van de rechten van de verdediging, dat een algemeen beginsel van Unierecht is 

(HvJ 11 december 2014, Boudjlida, C-249/13; HvJ 5 november 2014, Mukaburega, C-166/13; HvJ 17 

juli 2014, Ys e.a., C-141/12 en C-372/12). De verplichting tot eerbiediging van de rechten van de 

verdediging van de adressaten van besluiten die hun belangen aanmerkelijk raken, rust op de 

administratieve overheden van de lidstaten wanneer zij maatregelen of beslissingen nemen die binnen 

de werkingssfeer van het Unierecht vallen (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., pt. 35). 

Dit is in casu het geval.  Uit de voorbereidende werken van de wet van 24 februari 2017, meer bepaald 

tot vervanging van artikel 3 van de Vreemdelingenwet, blijkt dat de redenen van weigering van toegang 

in wezen overeenkomen met de redenen voor weigering van toegang bepaald in artikel 14 van de 

Schengengrenscode, gelezen in samenhang met zijn artikel 6 (Parl. St, Kamer, 2016-2017, 2215/001, 

p.11 e.v.). Het betreft meer bepaald Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de 

Raad van 9 maart 2016 betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen 

(Schengengrenscode). Verder is de bestreden beslissing ontegensprekelijk een besluit dat de belangen 

van verzoeker aanmerkelijk beïnvloedt.  

 

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

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

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

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

van het Hof van Justitie heeft de regel dat aan de adressaat van een bezwarend besluit de gelegenheid 

moet worden gegeven om zijn opmerkingen kenbaar te maken voordat dit besluit wordt genomen, tot 

doel de bevoegde autoriteit in staat te stellen naar behoren rekening te houden met alle relevante 

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

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

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

dat in een bepaalde zin wordt besloten (HvJ 18 december 2008, C-349/07, Sopropé, pt. 49).  

 

2.3.2.7. 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 (cf. HvJ 21 november 

1991, C-269/90, punt 14, en HvJ 18 december 2008, C-349/07, punt 50). De Raad merkt echter tevens 

op dat volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie een schending van de rechten van de 

verdediging, in het bijzonder het recht om te worden gehoord, 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, punt 38 met verwijzing naar de arresten van 14 februari 1990, C-301/87, punt 31; 5 oktober 

2000, C-288/96, punt 101; 1 oktober 2009, C-141/08, punt 94, en 6 september 2012, C-96/11 P, punt 

80). Hieruit volgt dat niet elke onregelmatigheid bij de uitoefening van de rechten van de verdediging 

tijdens een administratieve procedure die aanleiding geeft tot een bestuurlijke beslissing, een schending 

van die rechten oplevert. Voorts is niet elk verzuim om met name het recht om te worden gehoord te 

eerbiedigen zodanig dat dit stelselmatig tot de onrechtmatigheid van het genomen besluit leidt (HvJ 10 

september 2013, C-383/13, punt 39). Om een dergelijke onrechtmatigheid te constateren, dient de Raad 

aan de hand van de specifieke feitelijke en juridische omstandigheden van het geval na te gaan of, 

wanneer hij van oordeel is dat sprake is van een onregelmatigheid die het recht om te worden gehoord 

aantast, de administratieve procedure in kwestie een andere afloop had kunnen hebben, omdat de 

betrokken vreemdeling dienstige inlichtingen had kunnen aanvoeren die van die aard zijn dat de 

besluitvorming in kwestie een andere afloop had kunnen hebben (HvJ 10 september 2013, C-383/13, 

punt 40). 

 

2.3.2.8. Ter terechtzitting – na inzage van het administratief dossier – erkent verzoeker dat er een 

zekere vorm van gehoor werd afgenomen, doch hij volhardt dat hem niet op een nuttige en effectieve 

wijze de mogelijkheid werd geboden de elementen die zijn zaak kenmerken kenbaar te maken 

waaronder elementen inzake zijn privéleven. Bovendien stelt hij zich de vraag in welke mate het gehoor 

heeft plaatsgevonden voorafgaand aan de totstandkoming van de bestreden beslissing, nu nergens in 

deze beslissing wordt verwezen naar enig gehoor, laat staan naar wat hierin werd verklaard.  

 

2.3.2.9. De Raad kan verzoeker volgen, waar hij stelt dat niet blijkt dat verweerder hem de mogelijkheid 

heeft gegeven om alle nuttige elementen aan te brengen inzake zijn privéleven waarover hij beschikt 

(zie infra punt 2.3.2.16.), dit vooraleer de bestreden beslissing getroffen werd. Dit zijn dienstige 
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inlichtingen waarbij niet kan worden uitgesloten dat indien hij ze had kunnen aanvoeren alvorens de 

bestreden beslissing getroffen werd, de besluitvorming in kwestie een andere afloop had kunnen 

hebben.   

 

2.3.2.10. In het administratief dossier bevindt zich een verslag van inspecteur S.C. van de grenspolitie 

dd. 4 november 2019, waarin wordt aangegeven dat verzoeker om 22u20 werd ontvangen door 

voormelde inspecteur. Onder de hoofding “6. Interpellatie passagier(s)” wordt aangegeven: “Hij [d.i. 

verzoeker] drukt zich uit in de Franse taal. Uit zijn verklaring begrijpen wij het volgende:  Betrokkene is 

op 18/07/2018 naar Niger vertrokken om daar te gaan studeren. Hij woont bij zijn nonkel.  Hij komt nu 

terug naar België om de begrafenis van zijn vader bij te wonen. Hij keert op 29/11/2019 terug naar 

Niger.” Onder hoofding “7. Vaststellingen en info”, wordt aangegeven,  “betrokkene geeft ook toe dat zij 

het land verliet op deze datum om in Niger te gaan studeren” en “hij verklaart zijn gemeente van 

woonplaats niet ingelicht te hebben van zijn voornemen om het land meer dan één jaar te verlaten”. De 

Raad merkt vooreerst op dat voormeld verslag slechts een eigen interpretatie (“uit zijn verklaring 

begrijpen wij het volgende”) van de door verzoeker afgelegde verklaringen omvat. Nergens in het 

verslag van de inspecteur S.C. wordt de integrale verklaring van verzoeker weergegeven. Het is dan 

ook niet mogelijk te achterhalen wat verzoeker precies heeft verklaard en of hem de mogelijkheid werd 

geboden om nuttige elementen aan te brengen inzake zijn privéleven. De Raad merkt nog op dat het 

verslag van de grenspolitie geen handtekening van verzoeker omvat, waarmee hij de daarop vermelde 

verklaringen aan zich toe-eigent.  

 

2.3.2.11. De Raad stelt verder vast er zich in het administratief dossier weliswaar nog een vragenlijst 

hoorrecht ( “questionnaire”) van 5 november 2019 bevindt met voorgedrukte rubrieken. In de aanhef van 

het document wordt aangegeven dat verzoeker gehoord wordt omdat hij het Belgische grondgebied niet 

mag betreden (“vous n’êtes pas autorisé à entrer sur le territoire belge”). In dit verslag wordt  

aangegeven dat het in belang is van de vreemdeling dat hij de vragen juist en volledig beantwoordt en 

dat dit de Dienst Vreemdelingenzaken moet toelaten om adequaat gevolg te geven aan het dossier. In 

het betrokken document worden de antwoorden van verzoeker weergegeven en het is tevens door 

laatstgenoemde ondertekend. Evenwel kan de Raad enkel vaststellen dat deze vragenlijst hoorrecht 

(“questionnaire”) van 5 november 2019 duidelijk vermeldt dat het werd ingevuld om 00u55. Uit het 

verslag van inspecteur S.C. (zie punt 2.3.2.10.) blijkt dat “op 05/11/2019 om 00.43 uur wordt beslist 

“terugdrijving, vasthouding & intrekken verblijfskaart” en dat “betrokkene om 00.55 uur in kennis [wordt] 

gesteld van de beslissing”. Het gehoor van verzoeker aan de hand van de vragenlijst hoorrecht 

(“questionnaire”) werd  derhalve slechts afgenomen na de totstandkoming van de bestreden beslissing 

en samen met de betekening ervan, zodat dit bezwaarlijk kan voldoen aan het recht om gehoord te 

worden vooraleer de beslissing getroffen wordt. De verwerende partij weet nochtans blijkens haar nota 

welke verplichtingen ze in dit verband heeft, vermits hierin kan gelezen worden,  “In ieder geval voorziet 

het recht op een behoorlijk bestuur met name dat iedere persoon die eventueel negatief aangetast wordt 

door een individuele maatregel ten aanzien van zijn persoon, voor het nemen van een dergelijke 

beslissing gehoord wordt”. 

 

2.3.2.12. Wat betreft artikel 8 EVRM, wijst de Raad erop dat de kernvraag is 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.  

 

2.3.2.13. De verwerende partij kan voorts volledig gevolgd worden wanneer ze in haar nota opwerpt:  

 

“Bijgevolg dient er te worden nagegaan of de verwerende partij alle relevante feiten en omstandigheden 

in haar belangenafweging heeft betrokken en, indien dit het geval is, of de verwerende partij zich niet 

ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat die afweging heeft geresulteerd in een "fair balance" 
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tussen enerzijds het belang van een vreemdeling bij de uitoefening van het familie- en gezins-

/privéleven hier te lande en anderzijds het algemeen belang van de Belgische samenleving bij het 

voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare orde. Deze maatstaf impliceert dat 

Uw Raad niet de bevoegdheid bezit om zijn eigen beoordeling in de plaats te stellen van die van de 

administratieve overheid. Bijgevolg kan de Uw Raad niet zelf de belangenafweging doorvoeren”.  

 

2.3.2.14. In de eerste plaats moet, zoals de verwerende partij eveneens terecht opmerkt in haar nota, 

worden nagekeken of er een gezins- en/of privéleven bestaat in de zin van het EVRM, vooraleer te 

onderzoeken of verzoeker zich kan beroepen op artikel 8 van het EVRM. De verwerende partij kan ook 

gevolgd worden wanneer ze in haar nota stelt: “Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een 

gezinsleven dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen.” 

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). 

 

2.3.2.15. Wat betreft het privéleven, benadrukt het EHRM dat het begrip privéleven een ruime term is en 

dat het mogelijk noch noodzakelijk is om er een exhaustieve definitie van te geven (EHRM 16 december 

1992, “Niemietz/Duitsland”, § 29; EHRM 27 augustus 2015, “Parrillo/Italië” (GK), § 153). Het EHRM stelt 

wel dat moet worden aanvaard dat het geheel van sociale banden tussen de “gevestigde 

vreemdelingen” (“immigrés établis”) en de gemeenschap waarin zij leven noodzakelijk deel uitmaakt van 

het begrip ‘privéleven’ in de zin van artikel 8 van het EVRM. In die zin maakt het netwerk van 

persoonlijke, sociale en economische belangen onderdeel uit van het privéleven van elke persoon 

(EHRM 9 oktober 2003, “Slivenko/Letland” (GK), § 95-96). 

 

2.3.2.16. In casu ligt de bijzondere situatie voor van een vreemdeling, die thans 21 jaar oud is, sedert de 

leeftijd van twee jaar in België verblijft, waarbij zijn moeder, broers en zussen alhier verblijven alsook 

zijn vader- die in 2007 de Belgische nationaliteit verwierf- tot aan zijn overlijden op 14 juli 2018 en hij  

sinds 2005 is gemachtigd tot een verblijf van onbeperkte duur. Dit zijn gegevens die ook blijken uit het 

administratief dossier ook al bevinden zich hierin (hoofdzakelijk) stukken aangaande verzoekers broer, 

I.H.H., en waarin de familiale situatie uiteengezet wordt. De verwerende partij beschikte aldus zelf ook 

over deze gegevens alvorens de bestreden beslissing te treffen. Verzoeker stelt in zijn verzoekschrift 

dat hij alhier zijn gehele schoolloopbaan – kleuterschool, basisonderwijs en middelbaar onderwijs – 

heeft doorlopen en voegt hiervan ook stukken bij zijn verzoekschrift. Dit schoollopen van verzoeker 

wordt niet betwist door verweerder. Er lijkt aldus te kunnen worden aangenomen dat verzoeker hier een 

beschermenswaardig privéleven heeft opgebouwd. Verzoeker is weliswaar op 18 juli 2018 gedurende 

één jaar en twee maanden teruggekeerd naar zijn herkomstland, doch er kan niet zonder meer worden 

aangenomen dat een privéleven opgebouwd in België, sinds de leeftijd van twee jaar volledig ophoudt te 

bestaan ten gevolge van een afwezigheid van één jaar en twee maanden.  

 

2.3.2.17. Uit een lezing van de bestreden beslissing kan op geen enkele wijze worden afgeleid of 

verweerder rekening heeft gehouden met het hierboven geschetste privéleven. De Raad kan net zoals 

verzoeker enkel vaststellen dat hierover in de bestreden beslissing met geen woord wordt gerept. Het 

verslag van inspecteur S.C. van de grenspolitie dd. 4 november 2019 biedt evenmin enige verheldering 

op dit vlak. Hierin is geen spoor terug te vinden van een gehoor van verzoeker aangaande zijn 

privéleven. Wat betreft de vragenlijst hoorrecht (“questionnaire”) van 5 november 2019, herhaalt de 

Raad dat duidelijk blijkt dat dit gehoor slechts plaatsvond nà de totstandkoming van de bestreden 

beslissing (zie supra). Ook op grond van dit verslag “hoorrecht” kan derhalve niet worden afgeleid dat 

verweerder, alvorens de bestreden beslissing te treffen, verzoeker heeft gehoord aangaande zijn privé- 

leven en deze gegevens op zorgvuldige wijze heeft betrokken bij zijn onderzoek.  

 

2.3.2.18. Verzoeker kan aldus worden bijgetreden waar hij een schending aanvoert van het recht om 

gehoord te worden, met name dat hij niet de mogelijkheid heeft gehad om elementen aan te brengen in 

het licht van zijn privéleven en dat de bestreden beslissing een schending uitmaakt van artikel 8 EVRM 

door hiermee geen rekening te houden en in dit verband geen afweging te maken. 

 

2.3.2.19. In haar nota met opmerkingen repliceert de verwerende partij als volgt op de aangevoerde 

schending van het hoorrecht en van artikel 8 van het EVRM: 
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“De grief waarbij aangevoerd wordt dat het recht om gehoord te worden, geschonden zou zijn, faalt in 

feite. Het blijkt inderdaad uit het administratief dossier dat verzoekende partij minstens nog op 

05.11.2019 gehoord werd en dat hiervan een bevestigend formulier te vinden is in het administratief 

dossier. Dit gehoor vond plaats voor het nemen van de bestreden beslissing. 

 

Het komt aan de bestuurde toe om de administratieve overheid die moet beslissen op een volledige 

wijze te informeren  . Gelet op het voorgaande gehoor had verzoekende partij hiertoe alle kansen. 

 

Onder andere blijft verzoekende partij in gebreke om een staat van voldoende concrete elementen voor 

te brengen die zij ter kennis had kunnen brengen bij het nemen van de bestreden beslissing welke in de 

administratieve procedure tot een ander gevolg had kunnen leiden.  

 

Verwerende partij dient hierbij vast te stellen dat verzoekende partij eigenlijk geen enkele informatie 

geeft in verband met diens gezins-of privéleven. Nochtans had zij hiertoe wel de kans. Sterker nog het 

blijkt dat zij enkel een adres aangeeft waar er familie van haar zou verblijven, maar zonder verdere 

verduidelijking. 

 

In ieder geval voorziet het recht op een behoorlijk bestuur met name dat iedere persoon die eventueel 

negatief aangetast wordt door een individuele maatregel ten aanzien van zijn persoon, voor het nemen 

van een dergelijke beslissing gehoord wordt. Het arrest van het Europees Hof van Justitie (hierna EU 

HvJ) d.d. 05.11.2014, n° C-166/13 stelt dat: 

 

“Zoals het Hof er aan herinnerd heeft in het punt 67 van het arrest YS e.a. (C-141/12 en C-372/12, 

EU:C.2014.2081 volgt duidelijk uit de bewoordingen van artikel 41 van het Handvest dat dit zich niet 

richt tot de lidstaten, maar enkel tot de instellingen, organen en organismen van de Unie (zie in deze zin 

arrest Cicala, C-482/10, EU:C:2011:868, punt 28). Bijgevolg kan een aanvrager van een verblijfstitel uit 

artikel 41, paragraaf 2, a geen recht om gehoord te worden halen in iedere procedure ten aanzien van 

zijn verzoek.”    

 

Deze rechtspraak wordt trouwens toegepast door een arrest van de Raad van State nr. 229.382 dd. 27 

november 2014.  

 

Verwerende partij herinnert er aan dat in tegenstelling tot de onderrichtingen van arrest van 10.09.2013 

(C-383/13) van het Europees Hof van Justitie dat verzoekende partij wel elementen aanvoert waarover 

zij gehoord had willen worden, maar dat er reeds geoordeeld werd over deze door haar gekende 

elementen bij het nemen van de eerste beslissing. Er zal een tweede meer fundamenteel onderzoek 

gevoerd worden met een bijkomend gehoor van verzoekende partij over het geheel van haar 

persoonlijke omstandigheden. 

 

Bijgevolg blijft verzoekende partij in gebreke om een staat van concrete elementen voor te brengen die 

zij ter kennis had kunnen brengen bij het nemen van de bestreden beslissing en blijft bijgevolg tevens in 

gebreke in welke zin de administratieve procedure tot een ander gevolg had kunnen leiden.   In dit kader 

verwijst verwerende partij naar het voorgaande betoog. 

 

De duur van het gehoor van een derdelander is trouwens niet bepalend voor de naleving van het recht 

om te worden gehoord. Het gaat er immers om of een dergelijke derdelander in voldoende mate is 

gehoord over de rechtmatigheid van zijn verblijf en over zijn persoonlijke situatie.  

 

Verzoekende partij bewijst dus niet dat haar recht om gehoord te worden of haar rechten van 

verdediging geschonden zouden zijn. 

 

In hoofdorde, wanneer een risico van schending van het respect voor het gezinsleven wordt 

aangevoerd, dient Uw Raad in de eerste plaats na te gaan of er een gezinsleven bestaat in de zin van 

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

EVRM.  

 

Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een gezinsleven dient de Raad zich te plaatsen op het 

tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen.  
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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.  Verder wijst verwerende partij er op dat de beoordeling 

of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven, een feitenkwestie is. 

 

Het dient te worden aangegeven dat slechts een wettigheidscontrole uitgevoerd dient te worden op de 

bestreden beslissing.  

 

Bijgevolg dient er te worden nagegaan of de verwerende partij alle relevante feiten en omstandigheden 

in haar belangenafweging heeft betrokken en, indien dit het geval is, of de verwerende partij zich niet 

ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat die afweging heeft geresulteerd in een "fair balance" 

tussen enerzijds het belang van een vreemdeling bij de uitoefening van het familie- en gezins-

/privéleven hier te lande en anderzijds het algemeen belang van de Belgische samenleving bij het 

voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare orde. Deze maatstaf impliceert dat 

Uw Raad niet de bevoegdheid bezit om zijn eigen beoordeling in de plaats te stellen van die van de 

administratieve overheid. Bijgevolg kan de Uw Raad niet zelf de belangenafweging doorvoeren.  

 

In het op heden voorliggende beroep werpt de verzoekende partij op dat zij zich op een gezinsleven 

baseert en stelt dat zij reeds lange tijd in België verbleven heeft, hier school gelopen heeft en dat een 

dergelijke beslissing zoals op heden voorligt niet nodig zou zijn in een normale samenleving. 

 

Uit het administratief dossier en de stukken welke ter beschikking waren van verwerende partij bij het 

nemen van de bestreden beslissing blijkt dat er echter de nodige vragen gesteld kunnen worden bij het 

bestaan van een dergelijk gezinsleven nu er door verzoekende partij op het nuttige moment geen enkele 

informatie geboden wordt in verband met dit gezinsleven. 

 

Vooreerst stelt verwerende partij vast het bestaan van een beschermenswaardig gezinsleven tussen 

verzoekende partij en haar moeder en overige meerderjarige familieleden in de zin van artikel 8 van het 

EVRM, niet aannemelijk wordt gemaakt. Uit de rechtspraak van het EHRM volgt dat de relatie tussen 

ouders en meerderjarige kinderen enkel wordt beschermd door artikel 8 van het EVRM indien het 

bestaan van bijkomende elementen van afhankelijkheid, andere dan de gewoonlijke affectieve banden, 

wordt aangetoond.  

 

Verzoekende partij toont geen meer dan gebruikelijke afhankelijkheidsrelatie aan tussen haarzelf en 

haar meerderjarige familieleden. Evenmin wordt aangetoond dat de moeder van verzoekende partij als 

ouder, een betekenisvolle zorgdragende rol speelt in het leven van haar kind (verzoekende partij), zodat 

er sprake is van een gezinsleven dat valt onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM.  

 

Sterker nog, verzoekende partij heeft meer dan een jaar buiten haar gezin in Niger verbleven en werd er 

blijkbaar opgevangen door een oom. 

 

Vermits het privé -en gezinsleven niet aangetoond wordt, kan er ook geen sprake zijn van een 

schending van het artikel 8 van het EVRM. 

 

Ondergeschikt en dit ten aanzien van een toelating op het grondgebied van het Rijk, en niet bij het einde 

van het verblijf, heeft het EHRM gemeend dat er geen sprake kan zijn van een inmenging en dat er 

bijgevolg geen onderzoek nodig is op basis van de tweede paragraaf van het artikel 8 in die zin dat er 

geen nood is om na te gaan of verwerende partij een gewettigd doel nagestreefd werd en of deze 

maatregel evenredig was ten aanzien van dit doel . 

 

In dit geval acht het EHRM dat het desalniettemin gepast voorkomt om te onderzoeken of de overheid 

gehouden is tot een positieve verplichting tot het behoud of de ontwikkeling van het privé en/of 

gezinsleven. .  

 

Aangaande deze toetsing met betrekking tot het bestaan of ontbreken van deze positieve verplichting, 

heeft het Europees Hof geoordeeld dat :  : 

 «(…) de Staat moet een juist evenwicht vinden tussen de concurrerende belangen van het individu en 

de gemeenschap als geheel. In beide gevallen geniet de staat echter een zekere beoordelingsmarge. 

Bovendien legt artikel 8 geen algemene verplichting op aan een staat om de keuze van immigranten 

voor hun land van verblijf te respecteren en om gezinshereniging toe te staan op het grondgebied van 
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dat land. (…) De factoren waarmee in dit verband rekening moet worden gehouden, zijn de mate waarin 

het gezinsleven daadwerkelijk is verstoord, de mate waarin de betrokken personen banden met de 

betrokken verdragsluitende staat hebben, of er sprake is van onoverkomelijke hindernissen voor het 

gezin dat in het land van herkomst van een of meer van de betrokken personen woont en of er 

elementen zijn van  controle van de immigratie (bijvoorbeeld precedenten voor schendingen van 

immigratiewetgeving) of overwegingen van openbare orde die voor uitsluiting doorwegen (Solomon 

tegen Nederland (dec.), nr. 44328/98, 5 september 2000). Een ander belangrijk punt is of het 

gezinsleven in kwestie ontwikkeld werd in een periode waarin de betrokken personen wisten dat de 

situatie met betrekking tot de immigratieregels van een van hen zodanig was dat het duidelijk was dat 

het behoud van dit gezinsleven in het gastland van meet af aan precair zou zijn. Het Hof heeft eerder 

geoordeeld dat, wanneer dit het geval is, alleen in bijzonder uitzonderlijke omstandigheden de 

verwijdering van het familielid dat niet de nationaliteit van het gastland heeft, een schending van artikel 8 

vormt.  

 

Bovendien merkt verzoekende partij geen enkele onoverkomelijke hindernis op om het voorgehouden 

privé –of gezinsleven verder te zetten in het land van herkomst nu zij meer dan een jaar aldaar verbleef. 

 

Omwille van deze verschillende redenen is er bijgevolg vast te stellen dat de overheid geen enkele 

positieve verplichting had ten aanzien van verzoekende partij om te verblijven in het Rijk. 

 

Ten laatste, het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het gezins- en 

privéleven is niet absoluut. Inzake immigratie heeft 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.  

 

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.  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.  

 

4. In ondergeschikte orde en voor zover Uw Raad van mening is dat de bestreden beslissing een 

beëindiging uit zou maken van een einde van he verblijf van verzoekende partij kan evenmin tot een 

schending van artikel 8 van het EVRM besloten worden. 

 

Aangaande het eerbiedigen van het private en familieleden in hoofde van verzoekende partij kan 

gesteld worden dat er geen sprake is van een gezinsleven van verzoekende partij in deze zin dat een 

dergelijke omstandigheid tot enige rechten kan leiden, in de bestreden beslissing wordt verduidelijkt dat 

er geen sprake is van een dergelijke omstandigheid en bijgevolg evenmin van een schending van artikel 

8 EVRM.  

 

Ondergeschikt toont verzoekende partij met haar betoog niet aan dat verwerende partij het recht om de 

binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen te controleren op een zodanige wijze heeft uitgeoefend 

dat artikel 8 EVRM zou zijn geschonden, noch toont zij aan dat het kennelijk onredelijk is van 

verwerende partij te oordelen dat er geen sprake is van een gezinsleven.  

 

Aangezien de bestreden beslissing eventueel als een beslissing omtrent het beëindigen van een verblijf 

aanzien kan worden, heeft het EHRM aanvaard dat er sprake is van inmenging en men rekening moet 

houden met artikel 8, lid 2 EVRM. Het recht op eerbiediging van het privé-en gezinsleven dat door 

artikel 8 EVRM wordt gewaarborgd is niet absoluut. Het kan inderdaad worden beperkt door de staten 

binnen de grenzen die in bovengenoemde paragraaf zijn uiteengezet. De inmenging van de 

overheidsinstanties is toegestaan op voorwaarde dat de wet daarin voorziet en dat zij is ingegeven door 

een of meer legitieme doelstellingen die bedoeld zijn in artikel 8, lid 2 EVRM. De inmenging van de 

overheidsdienst is dus toegestaan op voorwaarde dat de wet hierin voorzien heeft, zij is ingegeven door 

een of meerdere doelstellingen vernoemd in de tweede paragraaf van artikel 8 EVRM en zij noodzakelijk 

is voor een democratische samenleving. In dit laatste perspectief is het de verantwoordelijkheid van de 

autoriteit om aan te tonen dat het erom gaat een redelijk evenwicht te vinden tussen het doel en de 

ernst van de inbreuk  
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Artikel 8 EVRM waarborgt als dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling om het grondgebied van 

een Staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven.   

 

Uit artikel 8 EVRM kan niet worden afgeleid dat een Staat de verplichting heeft om de keuze van de 

verblijfplaats van een vreemdeling te eerbiedigen en een recht op gezinshereniging of verblijf op zijn 

grondgebied toe te laten.   

 

Het is in het kader van dit beginsel dat de Belgische en Europese wetgevers van mening waren dat het 

noodzakelijk was om een einde te maken aan het verblijf van Europese burgers of hun gezinsleden met 

als nagestreefde doelen de controle op immigratie, de bescherming van de nationale veiligheid en de 

handhaving van de openbare orde. Bijgevolg moet worden opgemerkt dat deze doelstellingen 

overeenstemmen met de opdracht van de staat om de openbare orde in België te waarborgen. Deze 

doelstelling wordt vermeld in paragraaf 2 van artikel 8 van het EVRM. 

 

De maatregel die door de wet wordt voorzien streeft een legitiem doel na. Gelet op het nagestreefde 

doel, moet worden vastgesteld dat de maatregelen van de wetgever proportioneel zijn. 

 

In deze zaak volgt uit de bestreden beslissing dat verweerder het privé- en gezinsleven van afgewogen 

heeft en de inmenging hierin in aanmerking heeft genomen die de bestreden beslissing mogelijk heeft in 

het privé- en gezinsleven van de verzoekende partij.   

 

Er wordt bijgevolg geen schending aangetoond van artikel 8 EVRM.” 

 

2.3.2.20. Waar verweerder in de nota met opmerkingen verwijst naar een gehoor dat op 5 november 

2019 plaatsvond, waarvan “een bevestigend formulier [terug] te vinden is in het administratief dossier” 

en dat “plaats[vond]voor het nemen van de bestreden beslissing”, verwijst de Raad naar het gestelde in 

punt 2.3.2.11.  Er blijkt duidelijk dat voormeld gehoor slechts plaatsvond nàdat de bestreden beslissing 

reeds werd getroffen, zodat hiermee geenszins werd voldaan aan de vereisten van het recht om 

gehoord te worden. De Raad kan niet nalaten op te merken dat dergelijke handelswijze de indruk wekt 

dat verweerder het gehoor in huidige zaak slechts heeft beschouwd als een formaliteit in plaats van dit 

te benutten als een mogelijkheid om alle relevante elementen van de zaak te achterhalen, teneinde 

hiermee op gedegen wijze rekening te houden. In zoverre verweerder nog zou wensen te verwijzen naar 

het verslag van inspecteur S.C. van de grenspolitie dd. 4 november 2019, waarin een samenvatting van 

verzoekers verklaringen worden weergegeven, verwijst de Raad naar het gestelde in punt 2.3.2.10.  

 

2.3.2.21. Waar verweerder stelt “dat verzoekende partij wel elementen aanvoert waarover zij gehoord 

had willen worden, maar dat er reeds geoordeeld werd over deze door haar gekende elementen bij het 

nemen van de eerste beslissing. Er zal een tweede meer fundamenteel onderzoek gevoerd worden met 

een bijkomend gehoor van verzoekende partij over het geheel van haar persoonlijke omstandigheden”, 

is het de Raad niet duidelijk wat verweerder hiermee precies bedoelt. Er wordt verwezen naar een 

“eerste beslissing”, doch in casu ligt slechts één bestreden beslissing voor. Nergens uit het 

administratief dossier blijkt dat verweerder reeds eerder een beslissing heeft getroffen, waarbij  rekening 

werd gehouden met alle relevante elementen van de zaak waaronder verzoekers privéleven. Waar 

verweerder stelt “een tweede meer fundamenteel onderzoek gevoerd [zal] worden met een bijkomend 

gehoor van verzoekende partij over het geheel van haar persoonlijke omstandigheden”, lijkt verweerder 

veeleer te erkennen dat het afgenomen gehoor geenszins toeliet een fundamenteel onderzoek van het 

geheel van verzoekers persoonlijke omstandigheden te voeren. Dit verweer beaamt aldus eerder 

verzoekers grieven. Waar verweerder in zijn nota opwerpt, “De duur van het gehoor van een 

derdelander is trouwens niet bepalend voor de naleving van het recht om te worden gehoord. Het gaat 

er immers om of een dergelijke derdelander in voldoende mate is gehoord over de rechtmatigheid van 

zijn verblijf en over zijn persoonlijke situatie.” dient de Raad op te merken dat verzoeker niet zozeer valt 

over de duur van het gehoor maar wel over het feit dat hij niet de kans heeft gekregen om nuttige 

elementen aan te brengen over zijn privéleven alvorens de bestreden beslissing getroffen werd.  

 

2.3.2.22. In tegenstelling tot wat verweerder aanvoert in zijn nota, concretiseert verzoeker in zijn 

verzoekschrift wel degelijk zijn privéleven die hij bovendien ondersteunt met de nodige stukken (zie 

supra). Zoals reeds gezegd zijn dit  dienstige inlichtingen aangaande een bijzondere situatie waarbij niet 

kan worden uitgesloten dat indien verzoeker ze had kunnen aanvoeren alvorens de bestreden 

beslissing getroffen werd, de besluitvorming in kwestie een andere afloop had kunnen hebben. 

Verweerder concretiseert niet waarom hij – niettegenstaande deze elementen – alsnog kan voorhouden 
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dat er geen privéleven voorhanden zou zijn. Verweerder is wel van oordeel dat er geen gezinsleven 

voorligt maar aan verzoekers privéleven gaat hij volledig voorbij in zijn nota. Verweerder kan zich ook 

niet verschuilen achter zijn verweer dat “er door verzoekende partij op het nuttige moment geen enkele 

informatie geboden wordt (...)”. Dit “nuttige moment” waarnaar verweerder verwijst, situeerde zich 

immers nà de totstandkoming van de bestreden beslissing, op het ogenblik dat verzoeker reeds te horen 

heeft gekregen dat de verwerende partij een beslissing tot terugdrijving heeft getroffen.     

 

2.3.2.23. Waar verweerder in de nota met opmerkingen alsnog een beoordeling van verzoekers situatie 

in het licht van artikel 8 van het EVRM maakt, wijst de Raad erop dat dit een afweging a posteriori 

uitmaakt. Deze a posteriori beoordeling kan niet remediëren dat verweerder in gebreke is gebleven met 

de nodige aandacht kennis te nemen van elementen van verzoekers privéleven die in casu een 

bijzondere situatie betreffen en op basis hiervan een “fair balance” te maken tussen enerzijds het belang 

van een vreemdeling bij de uitoefening van zijn privéleven hier te lande en anderzijds het algemeen 

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

openbare orde anderzijds.  

 

2.3.2.24. Gelet op bovenstaande kan verzoeker worden gevolgd, waar hij stelt dat de bestreden 

beslissing een schending inhoudt van de rechten van verdediging als algemeen beginsel van Unierecht 

waarvan het recht om gehoord te worden deel van uitmaakt juncto artikel 8 van het EVRM. Het betoog 

in de nota met opmerkingen doet geen afbreuk aan het voorgaande. 

 

Het middel is in de aangegeven mate ernstig.  

 

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

 

2.4.1. Over de interpretatie van deze wettelijke voorwaarde  

 

Een verzoekende partij dient gegevens aan te voeren die enerzijds wijzen op de ernst van het nadeel 

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

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

herstelbaarheid van het nadeel. Er dient evenwel te worden opgemerkt dat een summiere uiteenzetting 

kan worden geacht in overeenstemming te zijn met de bepalingen van artikel 39/82, §2, eerste lid van 

de Vreemdelingenwet en van artikel 32, 2° van het PR RvV, indien het moeilijk te herstellen ernstig 

nadeel evident is, dat wil zeggen wanneer geen redelijk denkend mens het kan betwisten en dus ook, 

wanneer de verwerende partij, wier recht op tegenspraak de voormelde wets- en 

verordeningsbepalingen mede beogen te vrijwaren, onmiddellijk inziet om welk nadeel het gaat en zij 

wat dat betreft de uiteenzetting van de verzoekende partij kan beantwoorden (cf. RvS 1 december 1992, 

nr. 41.247).  

 

Dit geldt des te meer indien de toepassing van deze vereiste op een overdreven restrictieve of 

formalistische wijze tot gevolg zou hebben dat de verzoekende partijen, 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 kunnen verkrijgen. 

 

2.4.2. De beoordeling van deze voorwaarde  

 

2.4.2.1. Verzoeker betoogt onder het kopje “V. Prejudice grave et dificilement reparable” van zijn 

verzoekschrift onder meer als volgt: 

 

“(…)  La mise en exécution de l’acte attaqué aurait pour effet d’empêcher la vie privée et familale du 

requérant en Belgique et ce en violation de l’article 8 de la CEDH. 

Le requérant est arrivé en Belgique avec sa mère quand il avait 18 mois. Depuis lors, le requérant a 

vécu en Belgique de manière continue et régulière. 

Le requérant a effectué toute sa scolarité en Belgique : ses maternelles et ses primaires à l’Institut Notre 

Dame à Anderlecht, le début de ses secondaires dans le même établissement et après leur 

déménagement à Woluwe-Saint-Lambert, il continua sa scolarité à l'Athénée royale de Woluwe- Saint-

Lambert. 

L’intégralité des attaches sociales et familiales de mon client se trouvent en Belgique ; sa mère vit en 

Belgique, ses frères et sœurs également. 
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Si la décision devait être mise à exécution, le requérant serait alors renvoyé vers le Niger, pays où il est 

un étranger. 

(…) 

Une telle situation constituerait une ingérence tout à fait disproportionnée dans la vie privée et familiale 

du requérant. 

(…) ». 

 

2.4.2.2. Verzoeker kan gelet op de bespreking van zijn grief inzake artikel 8 van het EVRM worden 

gevolgd in zijn betoog dat de onmiddellijke uitvoering van de bestreden beslissing hem een moeilijk te 

herstellen en ernstig nadeel dreigt te berokkenen. Verweerder stelt in zijn nota onder het punt 

“Weerlegging “ van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel “,Verwerende partij verwijst naar de 

ontwikkelede argumentatie onder punt V van de huidige nota waarbij een weerlegging gevonden kan 

worden ten aanzien van de schending van onder andere artikel 8 van het EVRM en uiteraard evenzeer 

in verband met het beweerde gebrek aan motivering”. Het volstaat opnieuw te verwijzen naar de 

bespreking van verzoekers grief inzake artikel 8 van het EVRM die ernstig werd bevonden. 

 

Aan de voorwaarde van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel is voldaan.  

 

2.5. Aangezien werd voldaan aan de cumulatieve schorsingsvoorwaarden, wordt de bestreden 

beslissing geschorst. 

 

3. 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 5 

november 2019 houdende bevel tot terugdrijving wordt bevolen. 

 

Artikel 2 

 

Dit arrest is uitvoerbaar bij voorraad. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig november tweeduizend 

negentien door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter, 

 

dhr. M. CLAESEN, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. CLAESEN M. EKKA 

 


