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 nr. 232 689 van 17 februari 2020 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M.-C. WARLOP 

J. Swartenbroucklaan 14 

1090 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 18 oktober 2019 heeft 

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

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

van 18 september 2019 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten – verzoeker om 

internationale bescherming (bijlage 13quinquies). 

 

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. 

 

Gezien de nota met opmerkingen. 

 

Gelet op de beschikking van 26 november 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

16 december 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat M.-C. WARLOP verschijnt 

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

DE WILDE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

In het verzoekschrift worden de volgende feiten naar voor gebracht: 

 

“Madame Y. est née à W. en Irak le (…) 1982. 

 

Elle possède la natonalité irakienne. 

 

Elle est musulmane de courant confessionnel sunnite. 
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Madame a rencontré de très graves poblèmes familiaux en Irak et a sollicité la protection internationale 

en Belgique. Ils ont abouti à la mort du frère de Madame. 

 

Madame est veuve et la famille de son défunt mari, en cas de retour en Irak, veut accaparer sa fille M., 

âgée de 13 ans pour pouvoir la marier de force avec quelqu'un de leur tribu. 

 

Actuellement, Madame Y. a rencontré Monsieur S. S. A., reconnu réfugié avec lequel elle entretient une 

relation affective durable. 

 

Ils effectuent ensemble touts les démarches en vue de pouvoir se marier en Belgique." 

 

Op 18 september 2019 treft de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en  Volksgezondheid, 

en van Asiel en Migratie ten aanzien van de verzoekster een beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten – verzoeker om internationale bescherming (bijlage 13quinquies). De 

verzoekster vermeldt in haar verzoekschrift dat deze beslissing haar ter kennis werd gebracht op 21 

september 2019. 

 

Dit bevel om het grondgebied te verlaten is de thans bestreden beslissing, die als volgt is gemotiveerd: 

 

“(…) 

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

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

mevrouw, die verklaart te heten,  

 

naam : Y. M.    + kind: M., M. (…)  

voornaam : A. 

geboortedatum : (…) 1982  

geboorteplaats : W. 

nationaliteit : Irak  

 

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

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

om er zich naar toe te begeven.  

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

Op 27/06/2017 werd door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een 

negatieve beslissing inzake het verzoek om internationale bescherming genomen en op 09/08/2018 

werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het beroep tegen deze beslissing verworpen door 

de Raad voor vreemdelingenbetwistingen met toepassing van artikel 39/2, §1,1°, van de wet van 15 

december 1980.  

 

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

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

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

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

geldig visum.  

 

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

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

bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 30 (dertig) dagen. 

(…)”  

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. Artikel 39/81, tweede 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) schrijft voor dat de verweerder binnen acht dagen na de kennisgeving van het 

beroep het administratief dossier indient waarbij hij een nota met opmerkingen kan voegen.  
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De verweerder werd bij schrijven van de griffie van de Raad voor Vreemdelingenzaken (hierna: de 

Raad) van 22 oktober 2019 in kennis gesteld van het verzoekschrift en werd verzocht om het 

administratief dossier en een nota met opmerkingen in te dienen.  

 

Er werd echter geen administratief dossier neergelegd.  

 

Artikel 39/59, § 1, eerste lid, van de vreemdelingenwet bepaalt dat wanneer verweerder het 

administratief dossier niet binnen de vastgestelde termijn toestuurt, de door verzoekster vermelde feiten 

als bewezen worden geacht tenzij deze feiten kennelijk onjuist zijn. 

 

2.2. Aan de verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een tweede middel voert de verzoekster de schending aan van artikel 8 van het Europees 

Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te 

New York op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM).  

 

Het tweede middel wordt als volgt toegelicht: 

 

"Deuxième Moyen pris de la violation de l'article 8 de la CEDH  

 

En ce que la partie adverse ne prend pas en considération tous les éléments spécifiques à la situation 

privée et familiale de Madame Y. laquelle vit auprès de son futur mari ;  

 

La partie adverse n'en a nullement tenu compte avant de rendre la décision litigieuse et n'a donc 

nullement procédé à une mise en balance des intérêts en présence.  

 

La petite M. est parfaitement scolarisée en Belgique.  

 

L'on sait qu'en Irak la scolarité est désastreuse :  

 

L'Unicef appelle Bagdad à favoriser la scolarisation des élèves  

 

Les inégalités économiques affectent le parcours des élèves en Irak, ravagé par ta guerre et la  

pauvreté, a mis en garde l’Unicef lundi, appelant Bagdad à augmenter son budget de l'Education  afin 

de permettre une plus longue scolarisation de tous les élèves.  

 

L 'Irak a besoin de 7.500 écoles supplémentaires, a affirmé le Fonds des Nations unies pour  l'enfance, 

alors que plus de 1.000 établissements avaient été entièrement ou partiellement  détruits. Pour faire 

face à cette carence, un tiers des écoles irakiennes ont dû mettre en place  jusqu'à trois rotations par 

jour pour accueillir leurs élèves, a précisé l’Unicef dans un nouveau  rapport. Il préconise une révision à 

la hausse du budget alloué à l'éducation, l'un des plus bas de  la région, à 5,7% de l'ensemble des 

dépenses.  

 

Mais le manque d'infrastructure n'est pas le seul responsable de l'échec de nombreux élèves dans un 

pays où 60°/o de la population a moins de 24 ans. Selon l'Unicef, 73% des élèves issus des familles les 

plus riches vont jusqu'au bout de l'enseignement secondaire, tandis que seuls 237o des plus pauvres y 

parviennent. "Cela est Hé aux guerres, à l'effondrement économique et aux manque d'investissement 

depuis 20 ans", accuse le chef de l'Unicef en Irak Peter Hawkins. "Quand la qualité s'effrite, les enfants 

quittent d'eux-mêmes l'école", poursuit-il dans un 6 entretien avec l'AFP. "Le fossé grandissant entre 

ceux qui possèdent (des richesses) et ceux qui n’ en ont pas sème la discorde et sape les intérêts des 

enfants et de l'Irak", ajoute-t-il.  

 

Alors que l'Irak tente de se relever de trois années d'occupation du groupe djihadiste Etat islamique (El) 

et d'offensives meurtrières pour le déloger, les divisions au sein du Parlement bloquent toujours la 

nomination des ministres de l'Education et de l'Enseignement supérieur.  

 

"...L'Irak a besoin de 7.500 écoles supplémentaires, a affirmé le Fonds des Nations unies pour I 

enfance, alors que plus de 1.000 établissements avaient été entièrement ou partiellement détruits. Pour 
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faire face à cette carence, un tiers des écoles irakiennes ont dû mettre en place jusqu'à trois rotations 

par jour pour accueillir leurs élèves, a précisé l'Unicef dans un nouveau rapport... » (19/11/2018)  

 

Hathaway et Foster font remarquer que « les affaires concernant des enfants demandeurs d'asile ont 

souligné l'importance de l'accès à l'éducation et aux moyens élémentaires de subsistance. (Cour 

constitutionnelle allemande, Décision du 24 mars 1997, 2 BVR 1024/95, NVWZ 97, 55)  

 

La décision canadienne Elmi a déclaré utilement : « Ce qui représente un simple inconvénient pour un 

adulte risque fort bien de constituer une épreuve indue pour un enfant, en particulier l'absence d'amis ou 

de parents. En outre, dans le cas d'enfants dont les études ont déjà été interrompues par la guerre et 

qui arriveraient sans argent, il ne s'agit pas simplement d'une question de travail qui leur convient mais 

carrément de moyens de subsistance. » (Elmi Cl Canada, Cour Fédérale du Canada, Décision IMM-

580-98, 12 mars 1999) (E. Feller, V. Turk et F. Nicholson, La protection des Réfugiés en droit 

international, Larder 2008, p. 102)  

 

En plus, il n'est pas exclu qu'elle puisse être victime d'un mariage forcé organisé par la tribu de la famille 

paternelle.  

 

L'article 8 de la CEDH vise à la fois la vie familiale et la vie privée : (F. JULIEN-LAFERRIERE, Note de 

Jurisprudence, CE, 19 avril 1991, Belgacem et Babas », AJDA, 20 juillet/20 août 1991, p. 551)  

 

Or, la partie adverse n'a nullement fait apparaître dans sa motivation qu'elle aurait eu le souci de 

ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte aux droits fondamentaux de 

Madame Y. dans le respect de sa vie familiale et privée.  

 

La partie adverse n'a nullement procédé à un examen attentif et sérieux de la situation ni n'a réalisé de 

mise en balance des intérêts en présence.  

 

« Qu'il n'apparaît néanmoins pas de cette énumération lapidaire, ni du dossier administratif, que la partie 

adverse aurait examiné la demande d'autorisation de séjour introduite par la requérante, en particulier 

sous l'angle de l'article 8 de la Convention précitée, pourtant expressément visé dans cette dernière, ni 

quelle aurait eu le souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte au droit 

de la requérante au respect de sa vie privée et familiale; qu'il ne ressort ni de l'acte attaqué, ni du 

dossier administratif, que la partie adverse aurait valablement pu considérer, sans commettre d'erreur 

manifeste d'appréciation, que les intérêts familiaux et personnels de la requérante ne pouvaient pas 

l'emporter sur la nécessité de l'éloigner du territoire;  

 

Considérant que la partie adverse a, en prenant les actes attaqués, méconnu l'article 8 de la 7 

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et violé son obligation 

de motivation formelle» (Arrêt CE n° 100.587 du 7 novembre 2001)  

 

Partant, la motivation ne contient aucun élément de vie privée et familiale et, par conséquent, la 

décision querellée doit être annulée."  

 

3.2. De verweerder repliceert hierop in de nota met opmerkingen als volgt : 

 

“De bestreden beslissing heeft evenzeer betrekking op artikel 7, eerste lid, 1° van de Wet van 15 

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

van de vreemdelingen. 

 

Dit artikel bepaalt: 

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

gemachtigde aan de vreemdeling, die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan 

drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde 

termijn te verlaten afgeven of moet de minister of zijn gemachtigde in de in 1°, 2°, 5°, 11° of 12° 

bedoelde gevallen een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven]1 : 

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

 

Dit motief wordt trouwens niet betwist in het verzoekschrift van verzoekende partij waardoor verwerende 

partij deze beslissing geldig kon nemen. 
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3. Op 09.08.2018 werd door Uw Raad het beroep tegen deze voorafgaande beslissing vanwege het 

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen verworpen met toepassing van artikel 

39/2, § 1, 1°, van de wet van 15 december 1980. 

 

4. Ten laatste heeft het Grondwettelijk Hof in haar arrest van 11 juni 2015 herinnerd aan het gegeven 

dat de minister of zijn afgevaardigde gehouden is een bevel om het grondgebied af te leveren wanneer 

de vreemdeling zich in onregelmatig verblijf bevindt en voornamelijk wanneer hij beantwoordt aan de 

hypothesen zoals bedoeld in het artikel 7, 1e alinea, 1° en 2°. 

 

Het Hof stelt onder meer dat « à ce stade, le ministre ou son délégué ne doit pas apprécier si l’exécution 

de l’ordre de quitter le territoire respecte les articles 3 et 8 de la CEDH » 

Ofwel 

« In dit stadium, hoeft de minister of zijn afgevaardigde niet te beoordelen of de uitvoering van het bevel 

om het grondgebied te verlaten de artikelen 3 en 8 van het EVRM schendt. 

 

Volgens het Hof dient er aldus een onderscheid gemaakt te worden tussen enerzijds het stadium waarin 

het bevel wordt afgeleverd en anderzijds het stadium waarin het bevel uitgevoerd zal worden. 

 

Het onderzoek naar deze bepalingen dient te gebeuren op het moment dat het bevel om het 

grondgebied te verlaten gedwongen uitgevoerd wordt. 

 

Uit het voorgaande volgt, voor een bevel om het grondgebied te verlaten ten aanzien van een 

asielzoeker (bijlage 13quinquies), dat het onderzoek overeenkomstig artikel 8 van het EVRM dient 

uitgevoerd te worden op het moment dat het bevel gedwongen ten uitvoer wordt gebracht en niet op het 

moment van het uitreiken ervan. 

 

Het middel ten aanzien van de schending van het artikel 3 en 8 van het EVRM is op dit vlak dan ook 

minstens voorbarig. 

 

Bovendien dient er op gewezen te worden dat het dochtertje van verzoekende partij eveneens 

inbegrepen is in de huidige beslissing en dat de eenheid van het kerngezin niet in het gedrag komt. 

 

In zoverre verzoekende partij lijkt te doelen op het hoger belang van het kind dient opgemerkt te worden 

dat ook het Grondwettelijk Hof in een arrest van 13 juli 2017 opmerkte dat hoewel het belang van het 

kind een primordiaal karakter heeft, het daarom nog geen absoluut karakter heeft. 

 

5. De loutere verwijzing naar internationale rapporten is niet voldoende om een risico op het ondergaan 

van onmenselijke of vernederende behandelingen te bewijzen. 

 

Verzoekende partij bewijst inderdaad op geen enkele wijze haar beweringen door concrete en 

pertinente elementen. In deze zin preciseert zij niet hoe deze geciteerde rapporten, die zij enkel op zeer 

een algemene wijze in haar verzoekschrift vermeldt, toegepast zouden moeten worden in haar concreet 

geval. Het is echter gepast om er aan te herinneren dat verzoekende partij er toe gehouden is om aan te 

tonen in hoeverre de door haar beschreven algemene situatie opgenomen in deze rapporten toegepast 

wordt op haarzelf persoonlijk wat zij in dit concreet geval niet doet. 

Het komt immers aan verzoekende partij toe om concreet aan te tonen op welke wijze zij een 

daadwerkelijk risico loopt in het land naar waar zij verwijderd wordt, waarbij zij kennelijk in gebreke blijft 

dit te doen. 

 

6. Geenszins toont verzoekende partij aan dat verwerende partij kennelijk onredelijk of onzorgvuldig zou 

hebben gehandeld. 

 

De verzoekende partij maakt derhalve met het voorgaande niet aannemelijk dat de bestreden beslissing 

werd genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van 

de ruime bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling volstaat om de 

bestreden beslissing te schragen. 

 

7. Verwerende partij meent dat voor zover het middel uw Raad uitnodigt zijn appreciatie in de plaats van 

deze van de overheid te stellen, het middel verworpen dient te worden. Het behoort niet tot de 

bevoegdheid van de Raad zijn beoordeling in de plaats te stellen van de administratieve overheid. De 

Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de 
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beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op 

grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

8. Het opgeworpen middel is bijgevolg ongegrond.” 

 

3.3. Beoordeling 

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt: 

 

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

briefwisseling.  

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

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

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

van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de 

goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.”  

 

Hoewel deze bepaling geen uitdrukkelijk procedurele waarborgen bevat, stelt het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens (hierna: het EHRM) dat de besluitvormingsprocedure die leidt tot maatregelen die 

een inmenging uitmaken op het privé- en gezinsleven billijk moet verlopen en op passende wijze 

rekening moet houden met de belangen die door artikel 8 van het EVRM worden gevrijwaard. Dit geldt 

zowel voor situaties waar sprake is van een weigering van voortgezet verblijf (EHRM 11 juli 2000, 

Ciliz/Nederland, § 66) als voor situaties waar sprake is van een eerste toelating tot verblijf (EHRM 10 juli 

2014, Mugenzi/Frankrijk, § 46; EHMR 10 juli 2014, Tanda-Muzinga/Frankrijk, § 68).  

 

Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt voorts dat bij de belangenafweging in het kader van het door 

artikel 8 van het EVRM beschermde recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven een "fair 

balance" moet worden gevonden tussen het belang van de vreemdeling en diens familie enerzijds en 

het algemeen belang van de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en/of het 

handhaven van de openbare orde anderzijds.  

 

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

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

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

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

taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek 

te voeren van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou moeten 

hebben. Bij dit onderzoek moeten alle voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten en 

omstandigheden kenbaar worden betrokken.  

 

Staten gaan hun beoordelingsmarge te buiten en schenden artikel 8 van het EVRM wanneer zij falen op 

zorgvuldige wijze een redelijke belangenafweging te maken (EHRM 28 juni 2011, Nuñez/Noorwegen, § 

84; EHRM 10 juli 2014, Mugenzi/Frankrijk, § 62). 

 

Het waarborgen van een recht op eerbiediging van het gezinsleven, veronderstelt uiteraard vooreerst 

het bestaan van een gezinsleven dat valt onder het toepassingsgebied van artikel 8 van het EVRM. Dit 

gezinsleven dient te bestaan op het moment van de bestreden beslissing.  

 

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

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

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

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

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

(GK), § 93).  

 

De Raad dient dan ook na te gaan of er op het moment van de bestreden beslissing factoren aanwezig 

waren die wijzen op het bestaan van effectief beleefde hechte persoonlijke banden die de verzoekster in 

België heeft opgebouwd.   

 

In haar verzoekschrift zet de verzoekster uiteen dat zij een duurzame affectieve relatie heeft opgebouwd 

met een erkend vluchteling, de heer S. S. A. De verzoekster geeft tevens aan dat zij en haar partner 
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momenteel stappen aan het ondernemen zijn om in België in het huwelijk te kunnen treden. Aangezien 

de verweerder nagelaten heeft om een administratief dossier over te maken, en de Raad over geen 

enkel gegeven beschikt waaruit zou kunnen blijken dat deze feiten kennelijk onjuist zouden zijn, moeten 

deze feitelijkheden overeenkomstig artikel 39/59, §1, eerste lid, van de vreemdelingenwet als bewezen 

worden beschouwd.  

 

In haar tweede middel geeft de verzoekster onder meer aan dat de verweerder niet alle specifieke 

elementen van haar familiale situatie in rekening heeft genomen, meer bepaald het feit dat zij met haar 

toekomstige echtgenoot samenleeft. De verzoekster betoogt dat de verweerder hiermee op geen enkele 

wijze rekening heeft gehouden en dat hij terzake niet is overgegaan tot het voeren van een 

belangenafweging.  

 

De Raad stelt vast dat uit de motieven van de bestreden beslissing alvast niet blijkt dat de verweerder 

de belangen van de verzoekster bij het verderzetten van haar relatie met de heer S. S. A., die erkend 

vluchteling is en met wie de verzoekster in België in het huwelijk wenst te treden, af te wegen tegen de 

belangen van de Belgische staat bij het doen naleven van de toepasselijke verblijfsreglementering. 

Aangezien de verweerder nagelaten heeft om een administratief dossier over te maken, heeft hij de 

Raad bovendien niet in de mogelijkheid gesteld om na te gaan of er voorafgaand aan het treffen van de 

bestreden beslissing op enige andere wijze een belangenafweging werd doorgevoerd waarbij 

verzoeksters concrete familiale situatie in België in rekening werd genomen en waarbij verzoeksters 

gezins- en familiale belangen concreet werden afgewogen tegen de belangen van de staat bij het 

opleggen van een terugkeerverplichting aan de verzoekster die niet over een regelmatig verblijf in België 

beschikt.   

 

Het komt niet aan de Raad, als annulatierechter, toe om in de onderhavige procedure zelf de specifieke 

situatie van verzoeksters gezinsleven af te wegen tegen het algemeen belang van de staat bij het 

voeren van een migratiebeleid. De Raad kan enkel een door de gemachtigde doorgevoerde 

belangenafweging marginaal toetsen indien bij deze afweging alle van betekenis zijnde feiten en 

omstandigheden kenbaar werden betrokken, hetgeen in casu echter niet onderzocht kan worden 

wegens het verzuim om een administratief dossier over te maken.  

 

Uit de argumentatie van de verzoekster blijkt dat het noodzakelijk is inzage te hebben van de stukken 

die geleid hebben tot de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. De Raad 

kan niet nagaan of de verweerder uit de inlichtingen waarover hij beschikte wel de juiste conclusie 

getrokken heeft. Daar de administratie deze determinerende informatie niet ter beschikking van de Raad 

heeft gesteld, maakt ze de wettigheidscontrole op haar beslissing onmogelijk (RvS 17 februari 1998, nr. 

71.867). Derhalve dringt de nietigverklaring van de bestreden beslissing zich op. 

 

Het verweer in de nota met opmerkingen doet hieraan geen afbreuk. Waar de verweerder, in verwijzing 

naar het arrest nr. 89/2015 van het Grondwettelijk Hof, stelt dat de beoordeling in het licht van de 

artikelen 3 en 8 van het EVRM nog niet aan de orde is bij het treffen van de bestreden beslissing, maar 

pas bij de gedwongen tenuitvoerlegging ervan, wijst de Raad erop dat het thans bestreden bevel om het 

grondgebied te verlaten – zoals de verweerder het zelf stelt in de verweernota – onder meer is getroffen 

met toepassing van artikel 7, eerste lid, 1°, van de vreemdelingenwet. In de aanhef van artikel 7 van de 

vreemdelingenwet is uitdrukkelijk voorzien dat deze bepaling toepassing vindt “onverminderd meer 

voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag”. Nu een bevel om het grondgebied te 

verlaten reeds de verplichting oplegt om het grondgebied te verlaten en dit bevel dus een 

terugkeerverplichting oplegt, die niet naar om het even welk land geldt (RvS 28 september 2017, nr. 

239.259), en gelet op de aanhef van artikel 7 van de vreemdelingenwet, moet de verweerder reeds bij 

de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten onderzoeken of de door artikel 8 van het EVRM 

geboden bescherming wordt geëerbiedigd.  

 

De stelling van de verweerder dat de aangevoerde scheiding van artikel 8 van het EVRM voorbarig is, 

strookt zodoende niet met de duidelijke termen van artikel 7 van de vreemdelingenwet. Dit standpunt 

wordt, mutatis mutandis, bevestigd door de Raad van State die op 29 mei 2018 in de arresten met nrs. 

241.623 en 241.625 - dit is ná het door de verweerder geciteerde arrest van het Grondwettelijk hof van 

11 juni 2015 - het volgende uiteenzette:  

 

“Het nemen van een beslissing houdende bevel om het grondgebied te verlaten houdt in dat de 

rechtstoestand van de betrokken vreemdeling als dusdanig bestaat op het ogenblik dat die beslissing 

wordt genomen, dat die vreemdeling op dat ogenblik dus geen titel (meer) heeft om op het grondgebied 
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te verblijven zodat hij er onwettig verblijft en dat hij derhalve het grondgebied dient te verlaten. Het 

betreft dan ook een beslissing tot verwijdering in de zin van artikel 1, 6°, van de vreemdelingenwet.  

De betrokken vreemdeling is ertoe gehouden de terugkeerverplichting na te leven en het bevel om het 

grondgebied te verlaten, […], uit te voeren zonder dat de verzoekende partij [in casu de gemachtigde] 

een nieuwe beslissing dient te nemen. Naar luid van artikel 7, eerste lid, van de vreemdelingenwet wordt 

een bevel om het grondgebied te verlaten gegeven “onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in 

een internationaal verdrag”.  

De verzoekende partij moet derhalve bij het nemen van een beslissing houdende bevel om het 

grondgebied te verlaten reeds onderzoeken of die verwijderingsmaatregel in overeenstemming is met 

de normen van de internationale verdragen waardoor België gebonden is (…). Hieraan wordt geen 

afbreuk gedaan door de mogelijkheid voor de verzoekende partij om bij niet-naleving van het bevel om 

het grondgebied te verlaten over te gaan tot dwangmaatregelen met het oog op verwijdering in de zin 

van artikel 1, 7°, van de vreemdelingenwet, zijnde de fysieke verwijdering van het grondgebied.” 

 

Bovendien dient erop te worden gewezen dat artikel 74/13 van de vreemdelingenwet uitdrukkelijk 

voorziet dat bij het nemen van een beslissing tot verwijdering de minister of zijn gemachtigde rekening 

houdt met onder meer het gezins- en familieleven van de betrokken vreemdeling. Het thans bestreden 

bevel om het grondgebied te verlaten maakt onmiskenbaar een beslissing tot verwijdering uit, zoals 

gedefinieerd in artikel 1, §1, 6°, van de vreemdelingenwet. Het betref immers, gelet op de erin 

gehanteerde bewoordingen, duidelijk “een beslissing die de illegaliteit van het verblijf van een 

vreemdeling vaststelt en een terugkeerverplichting oplegt”. Ook uit artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet blijkt aldus dat reeds bij het treffen van het bestreden bevel, en niet pas voor het 

eerst bij de gedwongen tenuitvoerlegging ervan, rekening moet worden gehouden met de gezins- en 

familieleven van de verzoekster.  

 

Het verweer in de nota met opmerkingen kan, gelet op hetgeen voorafgaat, dan ook geen afbreuk doen 

aan de vastgestelde onmogelijkheid om na te gaan of de verweerder bij het treffen van het bestreden 

bevel de bij artikel 8 van het EVRM vereiste concrete beoordeling en billijke afweging heeft doorgevoerd 

van alle relevante feiten en omstandigheden die verzoeksters gezins- en familiaal leven in België 

kenmerken.  

 

Deze vaststelling leidt reeds tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing, zodat de overige 

middelen niet onderzocht hoeven te worden.  

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft een middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 

december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en  Volksgezondheid, en van 

Asiel en Migratie van 18 september 2019 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten – 

verzoeker om internationale bescherming (bijlage 13quinquies) wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien februari tweeduizend twintig door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken  

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. DE GROOTE 

 


