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 nr. 233 094 van 25 februari 2020 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. RICHIR 

Place de la station 9 

5000 NAMUR 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 21 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, tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten – verzoeker om internationale 

bescherming van 18 september 2019. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 7 november 2019 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 6 januari 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 januari 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en van advocaat S. VAN ROMPAEY, die loco 

advocaat D. MATRAY verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker diende bij de Belgische autoriteiten een verzoek om internationale bescherming in. Het 

beroep dat hij bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen indiende tegen de beslissing van de 

Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen van 18 december 2018, werd afgewezen 

bij arrest nr. 218 727 van 25 maart 2019, waarbij hem de vluchtelingenstatus en de subsidiaire 

beschermingsstatus werden geweigerd.  
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Op 18 september 2019 werd vervolgens een bevel om het grondgebied te verlaten genomen. Dit is de 

bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN - VERZOEKER OM INTERNATIONALE 

BESCHERMING 

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, 

[…] 

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 18/12/2018 werd door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een 

negatieve beslissing inzake het verzoek om internationale bescherming genomen en op 25/03/2019 

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 in het bezit van een geldig paspoort maar zonder 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. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In het eerste middel voert verzoeker onder meer de schending aan van het 

zorgvuldigheidsbeginsel, van artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 

en van artikel 8 van het EVRM. Hij verwijst naar het feit dat hij sinds anderhalf jaar samenwoont met zijn 

partner en dat zij in juli 2019 samen een kind kregen en betoogt verder: 

 

“Dat tegenpartij voorafgaand aan haar beslissing verzoeker moest verhoren, of op zijn minst, hem moest 

toelaten zich uit te leggen aangaande de eventuele kennisgeving om het grondgebied te verlaten 

teneinde twee doelstellingen te verwezenlijken, die voordurend door de rechtspraak van de Raad van 

State worden herhaald, hetzij : «d’une part, permettre à l’autorité de statuer en pleine et entière 

connaissance de cause et, d’autre part, permettre à l’administré de faire valoir ses moyens compte tenu 

de la gravité de la mesure que ladite autorité s’apprête à prendre à son égard » (R.S., arrest nr. 197.693 

dd. 10 november 2009 en R.S. nr.° 212.226 dd. 24 maart 2011 en voor herinnering van het beginsel 

R.S., arrest nr. 218.302 dd. 5 maart 2012 en R.S., arrest nr. 218.303, dd. 5 maart 2012). 

Dat uit de rechtspraak van de Raad van State blijkt dat wanneer tegenpartij een dergelijke beslissing wil 

nemen ten opzichte van verzoeker, zij deze laatste eerst moet verhoren.  

Dat de Raad van State zo onlangs eraan herinnerde dat « Ce droit à être entendu garantit à toute 

personne la possibilité de faire 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. La règle selon laquelle le destinataire d’une décision faisant grief doit être mis 

en mesure de faire valoir ses observations avant que celle-ci soit prise, a pour but que l’autorité 

compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l’ensemble des éléments pertinents. Le droit 

à être entendu avant l’adoption d’une telle décision doit permettre à l’administration nationale 

compétente d’instruire le dossier de manière à prendre une décision en pleine connaissance de cause 

et de motiver cette dernière de manière appropriée, afin que, le cas échéant, l’intéressé puisse 

valablement exercer son droit de recours (CJUE, C-249/13, 11 décembre 2014, XXX, points 36, 37 et 

59) », de poursuivre en indiquant qu’« Eu égard_ à la finalité précitée du droit à être entendu. la partie 

adverse, a Vobligation de rechercher les informations lui permettant de 

statuer en connaissance de cause » et d’en conclure qu’« en jugeant en substance que le droit à être 

entendu requérait seulement que la requérante eût pu ƒaire valoir spontanément 

ses arguments auprès de la partie qdverst?, l'arrêt attaqué, a méconnu la portée de ce droit » 

(R.S., arrest nr. 230.257 dd. 19 februari 2015, pp. 6-7). 

Dat verzoeker zo uitgelegd zou hebben dat hij wettelijk samenwoont en de vader van een dochtertje is. 

Dat tegenpartij echter een clichématige en onvolledige beslissing neemt, zonder rekening te houden met 

de eigen situatie van verzoeker. 
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[…]” 

 

2.2. In de nota stelt de verwerende partij vooreerst het volgende: 

 

“De bestreden beslissing is gegrond op artikel 52/3, §1 van de wet van 15.12.1980, dat stelt dat: 

“§ 1. De minister of zijn gemachtigde geeft aan de vreemdeling die illegaal in het Rijk verblijft en een 

verzoek om internationale bescherming heeft ingediend, het bevel om het grondgebied te verlaten, 

gemotiveerd op basis van één van de gronden voorzien in artikel 7, eerste lid, 1° tot 12°, nadat de 

Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het verzoek om internationale 

bescherming heeft geweigerd, niet-ontvankelijk heeft verklaard of de behandeling van het verzoek heeft 

beëindigd, en de in artikel 39/57 bedoelde beroepstermijn is verstreken, of, wanneer dergelijk beroep 

binnen de termijn werd ingesteld, nadat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het beroep heeft 

verworpen met toepassing van artikel 39/2, § 1, 1°. 

Indien het een tweede volgend verzoek om internationale bescherming of meer betreft en indien dit 

verzoek door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen op grond van artikel 

57/6, § 3, eerste lid, 5°, niet-ontvankelijk wordt verklaard, wordt het bevel om het grondgebied te 

verlaten afgegeven na deze niet-ontvankelijkheidsbeslissing. Dit bevel om het grondgebied te verlaten 

wordt ter kennis gebracht van de betrokkene overeenkomstig artikel 51/2. Indien de betrokkene wordt 

vastgehouden, wordt dit bevel ter kennis gebracht op de plaats waar hij wordt vastgehouden.” (noot: 

eigen onderlijning) 

Uit deze wetsbepaling volgt dat indien de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus weigert toe te kennen, verwerende partij 

verplicht is om onverwijld een bevel om het grondgebied af te geven op basis van een van de gronden 

voorzien in artikel 7, eerste lid, 1° tot 12° van de Vreemdelingenwet. 

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,” (…) 

De bestreden beslissing motiveert inderdaad concreet op dit vlak dat verzoekende partij in het bezit is 

van een geldig paspoort maar zonder geldig visum. Dit motief wordt bovendien niet betwist door 

verzoekende partij. 

Op dit vlak kon verwerende partij dan ook volledig terecht de bestreden beslissing nemen. 

Verwerende partij is in dit geval verplicht om een dergelijk bevel om het grondgebied te verlaten, af te 

leveren waarbij zij niet over een discretionaire bevoegdheid beschikt.” 

 

Op de concrete kritiek van verzoeker repliceert zij: 

 

“Aangaande het hoger belang van het kind is verzoekende partij van mening dat verwerende partij niet 

voldoende gewicht heeft toegekend aan het belang van haar minderjarige dochter aangezien zij 

gescheiden zou worden van haar vader. 

Aangaande de belangen van verzoekende partij haar kind merkt verwerende partij op dat nergens uit 

het administratief dossier blijkt dat verzoekende partij daadwerkelijk een kind zou hebben voor het 

nemen van de bestreden beslissing. Verzoekende partij verklaarde zelf op 18.09.2019 tijdens de 

evaluatie artikel 74/13 “geen in België verblijvende kinderen te hebben.” 

Beweringen over deze punten zijn voor het eerst opgeworpen door verzoekende partij in haar 

verzoekschrift, waardoor verwerende partij hiermede geen rekening kon houden. 

Het is immers vaste rechtspraak dat de wettigheid van een administratief besluit wordt beoordeeld op 

basis van de elementen waarvan het bestuursorgaan op het moment van het nemen van haar beslissing 

op de hoogte is.” 

 

2.3.1. Vooreerst, wat betreft het argument van de verwerende partij dat zij in casu verplicht is om een 

beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten te nemen en dus niet over enige 

discretionaire bevoegdheid beschikt, moet worden gewezen op het volgende: 
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Hoewel de gemachtigde in bepaalde gevallen is gebonden op basis van artikel 7 van de 

Vreemdelingenwet om een bevel om het grondgebied te verlaten af te geven, mag dit niet worden 

begrepen als een verplichting die op automatische wijze en in alle omstandigheden geldt (RvV 19 

december 2013, nr. 116.003, AV). Het onregelmatig karakter van het verblijf voldoet op zich niet om de 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten te rechtvaardigen zonder dat andere elementen, in 

het bijzonder elementen verbonden met fundamentele rechten verbonden aan de artikelen 3 en 8 van 

het EVRM zoals weerspiegeld in artikelen 74/13 en 74/17 van de Vreemdelingenwet, evenzeer in 

rekening worden genomen. De gemachtigde is in deze materie dus, in tegenstelling tot wat verwerende 

partij beweert, niet verstoken van enige appreciatiebevoegdheid.  

 

Er kan dan ook niet worden volgehouden dat het de minister of zijn gemachtigde aan elke 

beoordelingsmarge ontbreekt bij het nemen van de verwijderingsmaatregel. De verzoekende partij heeft 

er hoe dan ook een belang bij de feitelijke vaststellingen of de juistheid van de conclusies te weerleggen 

die tot de bestreden beslissing aanleiding hebben gegeven, ook al betreft het een gebonden 

bevoegdheid. 

 

2.3.2. Het middel raakt aan het vermeende gezinsleven van verzoeker en het hoger belang van het kind, 

en dus aan de artikelen 8 van het EVRM en 74/13 van de Vreemdelingenwet.  

 

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

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

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

zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en de feitelijke en juridische aspecten 

van het dossier deugdelijk te onderzoeken, zodat zij met kennis van zaken kan beslissen. (RvS 28 juni 

2018, nr. 241.985, ROELS) 

 

Het recht om te worden gehoord als algemeen beginsel van Unierecht –en niet ex artikel 41 van het 

Handvest, nu deze bepaling zich richt tot de instellingen en organen van de Unie- 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. Die regel beoogt met name, ter verzekering van de effectieve 

bescherming van de betrokken persoon, deze laatste in kennis 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.  

 

Het arrest Boudjlida legt dienaangaande de verantwoordelijkheid duidelijk bij de lidstaten door te stellen 

dat wanneer de bevoegde nationale autoriteit voornemens is een terugkeerbesluit uit te vaardigen, zij 

dus gehouden is aan de door artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn (zoals omgezet in artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet) opgelegde verplichtingen te voldoen en zij de betrokkene daarover moet horen, in 

die zin dat de derdelander naar behoren en daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar moet kunnen maken 

over de onrechtmatigheid van zijn verblijf en over de redenen die overeenkomstig het nationale recht 

kunnen rechtvaardigen dat die autoriteit afziet van de vaststelling van een terugkeerbesluit en waarbij de 

betrokkene zich tijdens het gehoor coöperatief moet opstellen (HvJ 11 december 2014, C-249/13, 

Boudjlida, §§ 49, 50 en 55).  

 

Of er sprake is van een schending van het hoorrecht, moet worden beoordeeld aan de hand van de 

specifieke omstandigheden van het geval (HvJ 10 september 2013, C- 383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 34).  

 

Het Europese Hof van Justitie heeft herhaaldelijk opgemerkt dat 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. Hieruit volgt dat niet elk verzuim 

om het recht om te worden gehoord te eerbiedigen stelselmatig leidt tot de onrechtmatigheid van het 

genomen besluit. Teneinde een dergelijke onrechtmatigheid te constateren moet worden nagegaan aan 

de hand van de specifieke feitelijke en juridische omstandigheden van het geval of de administratieve 

procedure in kwestie een andere afloop had kunnen hebben, omdat de betrokkene elementen ter 

rechtvaardiging van zijn standpunt had kunnen aanvoeren. (HvJ 10 september 2013, M.G. en N.R., C-

383/13 en aldaar aangehaalde rechtspraak)  

 

Verzoeker betoogt dat hij niet werd gehoord en stelt dat, moest hij wél zijn gehoord, hij dan zou hebben 

uitgelegd dat hij wettelijk samenwoont en vader is van een dochtertje.  
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De verwerende partij repliceert daarop dat verzoeker zelf op 18 september 2019 “tijdens de evaluatie 

artikel 74/13” zou hebben verklaard geen in België verblijvende kinderen te hebben.  

 

Het document waarnaar wordt verwezen bevindt zich in het administratief dossier en luidt als volgt: 

 

“Evaluatie artikel 74/13 

[…] 

In het kader van Artikel 74/13 van de wet van 15 december 1980 “Bij het nemen van een beslissing tot 

verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met het hoger belang van het kind, het 

gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land.” is 

de situatie bij het nemen van het bevel om het grondgebied te verlaten geëvalueerd : 

Hoger belang van het kind : betrokkene verklaarde geen in België verblijvende minderjarige kinderen te 

hebben. 

Gezins- en familieleven : Betrokkene verklaarde dat hij samen woont met zijn verloofde van Duitse 

nationaliteit. Betrokkene bracht evenwel geen enkel element aan waaruit blijkt dat er effectief sprake is 

van een duurzame en stabiele relatie in België. Het loutere feit dat zij op hetzelfde adres verblijven, is op 

zich onvoldoende bewijs van een dergelijke relatie. Betrokkene verklaarde ook dat hij een zus heeft in 

Italië, maar zij maakt ook geen deel uit van het kerngezin. 

Gezondheidstoestand : betrokkene verklaarde tijdens zijn gehoor bij DVZ een sinusinfectie te hebben, 

maar legde geen medische attesten voor die een verwijdering in de weg staan. 

Derhalve zijn er geen elementen die problemen opleveren voor het nemen van een bevel om het 

grondgebied te verlaten.”  

 

Uit niets blijkt echter van wanneer de verklaringen van verzoeker waarop de nota is gebaseerd, dateren. 

Het administratief dossier bevat geen enkel document waaruit blijkt dat verzoeker kort voordat de 

bestreden beslissing werd genomen, zou zijn gehoord. Het enige stuk dat aan de bovenstaande nota 

kan worden gelinkt is een stuk van 4 april 2018, met name de “pré-screening” in het kader van het 

verzoek om internationale bescherming. Zelfs indien dit stuk al zou kunnen worden beschouwd als het 

resultaat van een gehoor van verzoeker, dan moet erop worden gewezen dat deze pré-screening in het 

kader van een verzoek om internationale bescherming een hele andere finaliteit had en de verwerende 

partij in casu niet heeft toegelaten om kennis te nemen van de individuele actuele omstandigheden van 

verzoeker in het kader van het besluitvormingsproces inzake het bestreden bevel om het grondgebied te 

verlaten: het kindje waarvan sprake werd immers pas geboren op 29 juli 2019, meer dan een jaar na de 

pré-screening, maar wél een kleine twee maanden voordat het bevel werd genomen. De verwerende 

partij kan zich in haar nota dan ook niet zonder meer beroepen op “de evaluatie artikel 74/13” nu uit 

niets blijkt dat deze evaluatie het resultaat is van een actueel gehoor van verzoeker.   

 

Verzoeker voegt bij zijn verzoekschrift een geboorteakte waarin hij wordt vermeld als vader van het op 

29 juli 2019 geboren kind van zijn partner, en een attest van samenstelling van het gezin, waaruit blijkt 

dat verzoeker samenwoont met partner en kind. Hij maakt derhalve aannemelijk dat, mocht hij op 

adequate wijze zijn gehoord voorafgaand aan het nemen van de bestreden beslissing, het 

besluitvormingsproces mogelijk een andere afloop had kunnen hebben.  

 

2.3.3. Een schending van het hoorrecht is aannemelijk gemaakt. Het middel is in de besproken mate 

gegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft een gegrond 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. Er dient 

derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot 

schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verwerende 

partij. 
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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, tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten – verzoeker om internationale 

bescherming van 18 september 2019, wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

Artikel 3 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijfentwintig februari tweeduizend twintig 

door: 

 

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

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT A. WIJNANTS 

 


