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 nr. 233 252 van 28 februari 2020 

in de zaak RvV x / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. MOSKOFIDIS 

Rootenstraat 21 / 18 

3600 GENK 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Bengaalse nationaliteit te zijn, op 17 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 13 september 2019 tot beëindiging van het verblijf met bevel om het grondgebied te 

verlaten. 

 

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 22 oktober 2019 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 19 november 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

11 december 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. MOSKOFIDIS, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat I. FLORIO, die loco advocaten C. DECORDIER & T. BRICOUT verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 24 januari 2012 dient verzoeker een asielaanvraag in. Op 22 oktober 2014 neemt het Commissaris-

Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna: de CGVS) de beslissing tot weigering van de 

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Tegen voormelde beslissing 

dient verzoeker hoger beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) die bij 
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arrest nr. 142 605 van 1 april 2015 de beslissing tot weigering van de vluchtelingen- en subsidiaire 

beschermingsstatus bevestigt.  

 

Op 30 oktober 2014 neemt de gemachtigde van de toenmalig bevoegde staatsecretaris de beslissing tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker.  

 

Op 4 december 2014 neemt de gemachtigde van de toenmalig bevoegde staatssecretaris opnieuw een 

beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

Op 27 mei 2015 dient verzoeker een nieuwe asielaanvraag in. Op 30 oktober 2015 beslist de CGVS de 

vluchtelingenstatus toe te kennen.  

 

Verzoeker wordt in het bezit gesteld van een verblijfskaart voor onbeperkte duur op 29 december 2015. 

 

Op 19 maart 2018 dient mevr. S.U. een visumaanvraag in met het oog op het sluiten van een huwelijk 

met verzoeker.  

 

Op 4 februari 2019 richt de gemachtigde van de bevoegde minister een verzoek tot intrekking van de 

vluchtelingenstatus aan de CGVS.  

 

Op 28 maart 2019 is verzoeker gehoord door de CGVS in het kader van de intrekking van de 

vluchtelingenstatus.  

 

Op 5 juli 2019 neemt de CGVS de beslissing tot intrekking van de vluchtelingenstatus met toepassing 

van artikel 55/3/1, §2, 2°, 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). Tegen voormelde beslissing dient verzoeker geen hoger beroep in.  

 

Op 7 augustus 2019 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 

9bis van de vreemdelingenwet.  

 

Op 13 september 2019 neemt de gemachtigde van de bevoegde minister de beslissing tot beëindiging 

van het verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden beslissing – het betreft in 

werkelijkheid twee beslissingen die zijn opgenomen in één akte –, die als volgt is gemotiveerd: 

 

“(…) 

BESLISSING TOT BEËINDIGING VAN HET VERBLIJF MET BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE 

VERLATEN  

Mijnheer  

naam : M. M.  

voornaam : H.  

geboortedatum : 01.01.1988  

geboorteplaats: S. B. 

nationaliteit : van Bengalese herkomst  

 

Krachtens artikel 11, § 3, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt een einde gemaakt 

aan uw verblijf en wordt u bevolen het grondgebied van België te verlaten, alsook het grondgebied van 

de Staten die het Schengenacquis volledig toepassen, tenzij u beschikt over de documenten die zijn 

vereist om die Staten binnen te komen, binnen 30 dagen vanaf de kennisgeving van de beslissing, 

omwille van volgende redenen:  

 

Op 24/01/2012 diende u een eerste verzoek om internationale bescherming in. Op 23/10/2014 was u 

het voorwerp van een beslissing van de Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

(CGVS) tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus, 

een beslissing waarvan u op 24/10/2014 in kennis werd gesteld. Op 27/05/2015 diende u een volgend 

verzoek om internationale bescherming in. Op 30/10/2015 werd u door het CGVS de vluchtelingenstatus 

toegekend, een beslissing waarvan u op 02/11/2015 in kennis werd gebracht. Als gevolg van deze 

beslissing werd u in het bezit gesteld van een verblijfsrecht van onbeperkte duur en werd u op 

29/12/2015 een B-kaart afgeleverd, op heden geldig tot 17/12/2020.  
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In het kader van uw tweede verzoek om internationale bescherming, verklaarde u tijdens uw gehoor bij 

de DVZ dd. 05/06/2015 homoseksueel te zijn. U verklaarde dit niet eerder te hebben verklaard, omdat u 

bang was dat u in België dezelfde problemen zou ondervinden als in uw land van herkomst. U gaf aan 

reeds sinds uw 12 à 13 jaar homoseksueel te zijn en een in België verblijvende vriend te hebben.  

 

Op 19/03/2018 werd een visumaanvraag ingediend op naam van Mevr. S. U., geboren op 10/09/1992 te 

C. (Bangladesh). U heeft immer voorgenomen te huwen in België. In het kader van deze visumaanvraag 

werd door de Belgische Ambassade te New Dehli (India) een interview afgenomen met Mevr. U.. 

Tijdens dit interview verklaarde zij reeds 12 jaar een relatie met u te hebben, met andere woorden voor 

uw aankomst in België.  

 

Dientengevolge werd door de DVZ op 04/02/2019 met toepassing van artikel 49/2, § 2, eerste lid, 

tweede zin (en artikel 55/3/1, § 2, 2°) van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen een verzoek tot intrekking 

van uw vluchtelingenstatus aan het CGVS verstuurd. In het licht van de heroverweging van uw 

vluchtelingenstatus werd u door het CGVS op 28/03/2019 gehoord teneinde u de mogelijkheid te bieden 

alle argumenten aan te brengen die het behoud van uw vluchtelingenstatus kunnen rechtvaardigen.  

 

Op 05/07/2019 heeft het CGVS uw vluchtelingenstatus ingetrokken op basis van artikel 55/3/1, § 2, 2°, 

van de wet van 15 december 1980, een beslissing waarvan u op 08/07/2019 in kennis werd gebracht. 

Het CGVS was van oordeel dat de vluchtelingenstatus u destijds onterecht werd toegekend op grond 

van feiten die u verkeerd heeft weergegeven of achtergehouden, van valse verklaringen of van valse of 

vervalste documenten die doorslaggevend zijn geweest voor de toekenning van die status. Het CGVS 

concludeerde dat, op basis van diverse tegenstrijdigheden en ongerijmdheden, geen geloof meer 

gehecht kan worden aan uw bewering homoseksuele geaardheid te bezitten. Tot slot gaf het CGVS aan 

dat er in Bangladesh momenteel geen sprake is van een internationaal of binnenlands gewapend 

conflict zodat er ten aanzien van u geen zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat u louter 

door uw aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c), 

van de wet van 15 december 1980.  

 

U diende tegen voormelde beslissing geen schorsend beroep in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (RVV). Bijgevolg is de intrekking van uw vluchtelingenstatus definitief 

geworden.  

 

Gezien uw vluchtelingenstatus definitief werd ingetrokken in toepassing van artikel 55/3/1, § 2, 2° van de 

wet van 15 december 1980, staat vast dat de minister of zijn gemachtigde kan beslissen om uw verblijf 

in te beëindigen en u een bevel om het grondgebied te verlaten te geven.  

 

U werd op 20/08/2019 via een aangetekend schrijven, dat door de DVZ naar het laatste adres vermeld 

in het Rijksregister werd gestuurd, uitgenodigd om alle documenten en elementen aan te brengen 

waarvan u het nodig acht dat de DVZ hiervan kennis heeft ten einde uw situatie correct in te schatten, 

zodoende een beslissing tot intrekking of beëindiging van het verblijfsrecht te verhinderen of 

beïnvloeden (art. 62, § 1, eerste lid, van de wet van 15/12/1980).  

 

U gaf gevolg aan dit schrijven en bezorgde de DVZ een ingevulde vragenlijst met volgende bijlagen 

terug: een betalingsbewijs in het kader van de Programmawet van 19/12/2014 en het KB van 

16/02/2015; een afschrift van uw reisdocument voor vluchtelingen; een afschrift van uw identiteitskaart; 

bewijzen van tewerkstelling in het jaar 2013 tot en met 2019; een schriftelijke verklaring aangaande uw 

liefdadigheidsproject om straatkinderen te helpen; foto’s van straatkinderen die rechtstreeks door dit 

project geholpen worden; administratieve gegevens die aantonen dat u de organisator was van het 

liefdadigheidsproject; overschrijvingen van fondsen ten voordele van het kinderproject in Bangladesh; 

een schriftelijke verklaring aangaande uw liefdadigheidsproject bij de constructie van een nieuw 

schoolgebouw in Bangladesh; foto’s van schoolkinderen die dankzij het project kunnen schoollopen en 

foto’s van de uw van nieuwe schoolgebouwen; overschrijvingen van fondsen ten voordele van een 

ander schoolproject in Bangladesh; documentatie die de Bengaalse schoolinstelling als blijk van dank 

en waardering aan u overmaakten; een vonnis van het Vredegerecht te Maaseik dd. 12/01/2018; 

conclusies opgesteld door uw raadsman in het kader van een beroepsprocedure in de rechtbank van 

Eerste aanleg te Tongeren; een strafklacht ingediend door uw raadsman lastens S. omwille van 

oplichting en misbruik van vertrouwen; bewijzen van stipte betalingen van een geldsom; certificaten van 

gevilde opleidingen en een attest van inburgering; een schriftelijke verklaring, aanbevelingsbrief en 

handtekeningenlijst; een andere schriftelijke verklaring/aanbevelingsbrief dd. 29/07/2019; een bewijs 
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van aankoop via Media Mark; bewijs van afbetaling van de aankoop van een bromfiets; een bewijs van 

afbetaling van de aankoop van een computer; een bewijs van lidmaatschap bij Basic-Fit; een 

aanslagbiljet van de provincie; een bewijs van aansluiting bij Vlaamse Zorgkas; een USB-stick met 

daarop 4 filmpjes en een attest van het OCMW te Maaseik dd. 27/08/2019 waarin wordt bevestigd dat u 

nooit ten laste bent geweest van het OCMW.  

 

De DVZ zal bij het nemen van deze beslissing tot beëindiging van uw verblijf en het bevel om het 

grondgebied te verlaten rekening houden met al deze elementen, evenals met alle andere actueel in uw 

dossier aanwezig elementen. Daarbij wordt, in toepassing van artikel 11, § 3, derde lid, (en van artikel 

74/13) van de wet van 15 december 1980, rekening gehouden met de aard en de hechtheid van uw 

gezinsband, met de duur van uw verblijf in het Rijk, alsmede met het bestaan van familiebanden of 

culturele of sociale banden met uw land van herkomst.  

 

We merken op dat u in het kader van uw eerste verzoek om internationale bescherming dd. 24/01/2012 

verklaarde dat u het Rijk een dag eerder binnenkwam, met andere woorden meer dan 7,5 jaar geleden. 

Derhalve stellen we vast dat u het merendeel van uw leven elders dan in België heeft doorgebracht. Het 

loutere feit dat u meer dan 7,5 jaar in het Rijk verblijft, volstaat op zich niet om van een doorgedreven 

integratie of hechte sociale of culturele banden met de Belgische samenleving te spreken.  

 

Zoals reeds vermeld, bracht u in het kader van het hoorrecht diverse documenten aan waaruit uw 

integratie in de Belgische samenleving moet blijken. Zo kon u bewijzen van tewerkstelling voorleggen, 

blijkt dat u taallessen Nederlands volgde, een attest van inburgering kon voorleggen, bewijzen van 

aankopen, een aanslagbiljet van de Provincie, een aansluiting bij Vlaamse Zorgkas, schriftelijke 

verklaringen en aanbevelingen en verschillende documenten die aantonen dat u nauw betrokken bent 

bij een project ten voordele van straatkinderen in uw land van herkomst.  

 

We merken op dat uw inspanningen om zich in de Belgische samenleving te integreren geen afbreuk 

doen aan het feit dat u in België verblijfsrecht opende op basis van een vluchtelingenstatus die u 

destijds verkeerdelijk werd toegekend op grond van door u verkeerd weergegeven, achtergehouden en 

valse verklaringen. U misleidde de Belgische autoriteiten herhaaldelijk op flagrante wijze, daar u loog 

over een van de meest fundamentele aspecten, zijnde uw seksuele geaardheid. Zo gaf u in het kader 

van uw tweede verzoek om internationale bescherming aan reeds sinds uw 12 à 13 jaar homoseksueel 

te zijn en een in België verblijvende mannelijke partner te hebben. U maakte op geen enkel ogenblik, 

hoewel daartoe ruimschoots de mogelijkheid geboden, gewag van het feit dat u in uw land van herkomst 

reeds 12 jaar een relatie had met een vrouw. Ook in het kader van uw gehoor bij het CGVS, dat 

aanleiding gaf tot toekenning van de vluchtelingenstatus, bleef u volharden in uw leugenachtige 

verklaringen. Vervolgens, in het kader van uw gehoor bij het CGVS dd. 28/03/2019, was het CGVS van 

oordeel dat geen geloofwaardigheid meer kan worden gehecht aan uw verklaringen inzake uw seksuele 

geaardheid, gelet op de verschillende tegenstrijdigheden en ongerijmdheden. Het feit dat u 

inspanningen leverde om zich in de Belgische samenleving te integreren, doen geen afbreuk aan het feit 

dat u de Belgische asielinstanties herhaaldelijk om manifeste wijze misleidde.  

 

We merken ook op dat u zeer veel documenten voorlegde waaruit blijkt dat u nauw betrokken bent bij 

een liefdadigheidsproject dat zich inzet voor straatkinderen in uw land van herkomst, Bangladesh. 

Hoewel ongetwijfeld zeer nobel, is het loutere feit dat u zich inzet voor straatkinderen in uw land van 

herkomst op zich onvoldoende reden om het behoud van uw verblijfsrecht te rechtvaardigen. We wijzen 

er bovendien op dat, na terugkeer naar uw land van herkomst, niets verhindert dat u dit project 

onverminderd kan voortzetten, aangezien dit project zich net in uw land van herkomst afspeelt.  

 

Wat mogelijke gezins- of familiebanden in België betreft, merken we op dat u in de door u aan de DVZ 

bezorgde vragenlijst verklaarde momenteel geen duurzame partnerrelatie met een Belgische onderdaan 

te hebben. U gaf aan wel op traditionele wijze verloofd te zijn met mevrouw S. U., die momenteel in 

Bangladesh woont en voor wie u een visumaanvraag gezinshereniging indiende. Vooreerst herhalen we 

dat aan uw verklaringen nauwelijks nog geloof kan worden gehecht, daar u de Belgische asielinstanties 

herhaaldelijk op flagrante wijze misleidde en u herhaaldelijk tegenstrijdige verklaringen aflegde. In het 

kader van uw tweede verzoek om internationale bescherming verklaarde u aan de DVZ een relatie met 

een Belgische man te hebben en in het kader van uw gehoor bij het CGVS dd. 28/03/2019 legde u 

verklaringen af aangaande relaties met Belgische mannen, waaronder een man genaamd N.. 

Raadpleging van het Rijksregister toont aan dat u sinds 07/06/2019 op hetzelfde adres verblijft als een 

man N. genaamd, waarvan we redelijkerwijs kunnen aannemen dat het dezelfde persoon betreft als 

diegene die u tijdens uw gehoor bij het CGVS aanhaalde.  
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We kunnen enkel concluderen dat u blijft volharden in leugenachtige, misleidende en tegenstrijdige 

verklaringen aangaande uw seksuele geaardheid en uw gezins- en familieleven. U kan bezwaarlijk 

beroep doen op uw vermeende homoseksuele geaardheid, die door het CGVS als onbestaande werd 

beschouwd, om uw verblijf in België te rechtvaardigen en tegelijk trachten verblijfsrecht in België te 

openen voor uw vrouwelijke partner. Gelet op het feit dat u in de meest recente verklaringen, vervat in 

de voormelde vragenlijst, aangaf op heden geen duurzame relatie in België te onderhouden en nog 

steeds de intentie koestert om uw vrouwelijke partner in het kader van gezinshereniging naar België te 

laten komen, kan enkel geconcludeerd worden dat uw gezins- en familieleven zich in exclusief afspeelt 

in uw land van herkomst. Uw wens om met uw verloofde herenigd te worden, kan ook vervuld worden 

door een terugkeer naar uw land van herkomst. Bijgevolg is er geen familiaal beletsel voor het nemen 

van deze beslissingen.  

 

Betreffende uw medische situatie merken we op dat u in de door u ingevulde vragenlijst aangaf geen 

ziekte te hebben die u belemmert te reizen of terug te keren naar uw land van herkomst. Bijgevolg zijn 

er geen indicaties zijn dat u medische problemen ervaart die een terugkeer naar uw land van herkomst 

in de weg staan.  

 

Betreffende een terugkeer naar uw land van herkomst, werd u in de door u ingevulde vragenlijst 

gevraagd of u redenen heeft waarom u niet zou kunnen terugkeren. U verklaarde niet te kunnen 

terugkeren omwille van uw langdurig wettelijk verblijf in België, evenals verregaande integratie. 

Daarnaast gaf u aan niet afhankelijk te zijn van de overheid, gelet onder andere op uw tewerkstelling. U 

gaf aan dat een terugkeer naar Bangladesh het gevaar kan inhouden dat u uw huidige zekerheid op een 

vaste tewerkstelling zou kunnen verliezen. U gaf ook aan dat u regelmatige inkomsten moet behouden 

om het voormelde liefdadigheidsproject in Bangladesh te kunnen blijven behouden. U gaf aan bij 

terugkeer naar Bangladesh op middellange termijn geen tewerkstelling te zullen vinden en dus het 

project niet te kunnen verderzetten. Tot slot gaf u aan dat er momenteel een lopende gerechtelijk 

procedure is voor de rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren omdat u het slachtoffer zou zijn geweest 

van oplichting en misbruik van vertrouwen. U gaf aan dat een terugkeer naar Bangladesh uw lopende 

gerechtelijke procedures zouden hypothekeren, daar u niet meer de nodige fondsen zou kunnen 

genereren.  

 

Vooreerst merken we op dat geen enkele van de door u aangehaalde argumenten betrekking heeft op 

een mogelijke schending van artikel 3 van het EVRM. U maakt niet aannemelijk dat u een terugkeer een 

risico zou inhouden op schending van artikel 48/3 of 48/4 van de wet van 15 december 1980. In het 

verleden gaf u reeds te kennen niet te kunnen terugkeren naar uw land van herkomst omwille van uw 

seksuele geaardheid, doch dit laat u in uw argumentatie buiten beschouwing. Derhalve kunnen we 

concluderen dat u impliciet erkent niet homoseksueel te zijn, of op zijn minst geen vrees voor vervolging 

te hebben omwille van een eventuele homoseksuele geaardheid bij terugkeer naar uw land van 

herkomst.  

 

Uw argumenten beperken zich tot elementen van integratie, werkzekerheid, financiële stabiliteit en de 

continuïteit van gerechtelijke procedures. We merken op dat u geenszins aannemelijk maakt dat u bij 

een terugkeer naar uw land van herkomst geen werk zou kunnen vinden en u op korte termijn geen 

financiële middelen meer zou hebben om uw liefdadigheidsproject en uw gerechtelijke procedures te 

bekostigen. Bovendien merken we op dat het loutere feit dat u een liefdadigheidsproject en gerechtelijke 

procedures in België niet meer zou kunnen bekostigen omdat u op middellange termijn geen werk zou 

vinden in Bangladesh, geen schending van artikel 3 van het EVRM inhoudt. We merken ook op dat u 

een gezonde jongeman bent, die in België sinds 2013 werkt, zelfstandig en vindingrijk genoeg is om een 

liefdadigheidsproject in Bangladesh uit te bouwen, te financieren en sponsors te vinden. We merken ook 

op dat u verklaarde diverse opleidingen te hebben gevolgd en Engels, Bengaals en Nederlands te 

beheersen. We kunnen enkel concluderen dat de kennis, vaardigheden en ervaring die u gedurende uw 

verblijf van meer dan 7,5 jaar in België opdeed, geenszins verloren gaan en door u aangewend kunnen 

worden om u in de toekomst elders te vestigen en te integreren. Het kan van iemand met uw profiel en 

achtergrond, redelijkerwijs verwacht worden dat u zich opnieuw succesvol vestigt in uw land van 

herkomst, waar u bovendien over een zeker netwerk beschikt, daar uw familie en uw verloofde daar 

verblijven.  

 

Bijgevolg kan geen van de door u aangehaalde argumenten het behoud van uw verblijfsrecht 

rechtvaardigen. 

(…)” 
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2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert in het eerste middel, gericht tegen de beslissing tot beëindiging van het verblijf, de 

schending aan van de artikelen 11, §3 en 62 van de vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de 

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van de 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur, zoals het materieel motiveringsbeginsel, het 

zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel.  

 

Ter adstruering van het middel zet verzoeker het volgende uiteen: 

 

“De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en in artikel 62 van de 

vreemdelingenwet heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt.  

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, 

nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710).  

In de bestreden beslissing wordt voorgehouden dat verzoeker “blijft volharden in leugenachtige, 

misleidende en tegenstrijdige verklaringen aangaande zijn seksuele geaardheid en zijn gezins- en 

familieleven.”  

Verweerder stelt dat verzoeker bezwaarlijk beroep kan (blijven) doen op zijn vermeende homoseksuele 

geaardheid, die door het CGVS als onbestaande werd beschouwd, om zijn verblijf in België te 

rechtvaardigen en tegelijk trachten verblijfsrecht in België te opnenen voor zijn vrouwelijke partner.  

Over wélke homoseksuele relatie het i.c. concreet gaat, daar heeft verzoeker het raden naar.  

Nérgens in de Vragenlijst dd. 20 augustus 2019 heeft verzoeker met één woord gerept over het feit dat 

hij momenteel in België een homoseksuele relatie zou onderhouden ; integendeel.  

Op vraag 6 van de Vragenlijst dd. 20 augustus 2019 had verzoeker als volgt geantwoord :  

“Bent u getrouwd of heeft u een duurzmame relatie in België ? Zo ja, met wie (naam, adres, telefoonnr., 

huwelijksakte, …)  

Ik heb momenteel geen duurzame partnerrelatie met een Belgische onderdaan. Ik ben wél verloofd (op 

traditionele wijze) met mevrouw S. U., °10/09/1992, die momenteel in Bangladesh woont en voor wie ik 

een visumaanvraag gezinshereniging had ingediend. (zie dossier in bijlage).”  

Zoals voormeld had verzoeker géén schorsend beroep ingediend tegen de beslissing dd. 5 juli 2019 van 

het CGVS houdende intrekking van de hem op 30 oktober 2015 toegekende vluchtelingenstatus. 

Verzoeker had omwille van principiële redenen géén beroep ingediend.  

Hij wilde niet langer door het leven gaan als homoseksueel en gezien de eerdere, door zijn Bengaalse 

vriendin ingediende, visumaanvraag om verzoeker in België te komen vervoegen, verkoos verzoeker om 

een streep te trekken onder het (homoseksueel) verleden.  

Verzoeker koos ervoor om in België zijn toekomst verder uit te bouwen met zijn Bengaalse vriendin S. 

U..  

Verzoeker was van mening dat het indienen van een schorsend beroep bij de RvV tegen de 

intrekkingsbeslissing dd. 5 juli 2019 van het CGVS een hereniging met zijn Bengaalse vriendin S. U. zou 

kunnen hypotheceren.  

In die zin is het voor verzoeker onbegrijpelijk waarom hij thans (n.a.v. de ingevulde Vragenlijst) verweten 

wordt door verweerder als zou hij “volharden in leugenachtige, misleidende en tegenstrijdige 

verklaringen aangaande uw seksuele geaardheid en uw gezins- en familieleven” …?  

Nergens in de Vragenlijst dd. 20 augustus 2019 heeft verzoeker één leugen of tegenstrijdigheid 

geschreven.  

Nergens in de Vragenlijst heeft verzoeker geschreven dat hij een (homoseksuele) relatie met een 

Belgische man, N. genaamd, zou hebben.  

Waarom persisteert verweerder in het afschilderen van verzoeker als iemand die volhardt in leugens, 

misleidingen en tegenstrijdigheden ??  

Verzoeker kan alleen maar gissen naar het antwoord…  

Het staat vast dat aan verzoeker de mogelijkheid wordt ontnomen om te begrijpen waarom verweerder 

aan verzoeker zijn recht op verblijf heeft beëindigd.  

Verweerder blijft in gebreke om in de weigeringsmotieven concreet aan te halen in welke mate 

verzoeker leugens, misleidingen en tegenstrijdigheden zou hebben aangewend.  

Het door verweerder gemaakte (foutief) portret over verzoeker (als zijnde een leugenaar en iemand die 

misleid) , heeft verzoekers algemene geloofwaardigheid gehypothekeerd en heeft voor verweerder een 
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doorslaggevend motief gevormd om (ook de rest van) verzoekers verklaringen in de Vragenlijst dd. 20 

augustus 2019 in een negatief daglicht te plaatsen.  

De weigeringsmotieven in de bestreden beslissing laten meer vragen open dan dat ze antwoorden 

geven.  

De weigeringsmotieven in de bestreden beslissing stellen verzoeker niet in staat om te begrijpen op 

welke feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen.  

Hierdoor wordt het verzoeker onmogelijk gemaakt om een degelijk verweer te kunnen voeren.  

Het is dan ook overduidelijk dat de bestreden beslissing een schending inhoudt van de formele 

motiveringsverplichting.  

Artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 voorziet dat de motivering van de beslissingen van het bestuur in 

de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag 

liggen en dat de motivering afdoende dient te zijn.  

Hetzelfde geldt voor artikel 62 van de vreemdelingenwet.  

Deze uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt.  

Het begrip "afdoende", zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat de opgelegde 

motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing.  

De bestreden beslissing dd. 13 september 2019 is genomen in toepassing van de artikelen 11 § 3 Vw. 

en art. 62 Vw.  

“De minister of zijn gemachtigde kan te allen tijde beslissen om het verblijf van de vreemdeling die op 

grond van artikel 49, § 1, tweede of derde lid, of artikel 49/2, §§ 2 of 3, als begunstigde van een 

internationale beschermingsstatus tot een verblijf van beperkte of onbeperkte duur in het Rijk werd 

toegelaten, in te trekken of te beëindigen en hem een bevel geven om het grondgebied te verlaten 

wanneer de internationale beschermingsstatus door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en 

de Staatlozen werd ingetrokken overeenkomstig de artikelen 55/3/1, § 2, of 55/5/1, § 2 of wanneer de 

vreemdeling afstand heeft gedaan van zijn internationale beschermingsstatus.  

Wanneer de minister of zijn gemachtigde een beslissing, zoals bedoeld in het eerste en tweede lid, 

overweegt te nemen, houdt hij rekening met de aard en de hechtheid van de gezinsband van de 

betrokkene, met de duur van zijn verblijf in het Rijk, alsmede met het bestaan van familiebanden of 

culturele of sociale banden met zijn land van herkomst.”  

Art. 62 Vw.  

“Art. 62.[1 § 1. Wanneer er wordt overwogen om het verblijf van een vreemdeling die gemachtigd of 

toegelaten is tot een verblijf van meer dan drie maanden op het grondgebied van het Rijk of die het 

recht heeft om er meer dan drie maanden te verblijven, te beëindigen of in te trekken wordt de 

betrokkene hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht en wordt hem de mogelijkheid geboden om de 

relevante elementen aan te voeren die het nemen van een beslissing kunnen verhinderen of 

beïnvloeden.”  

Uit de samenlezing van deze bepalingen volgt dat verweerder wel degelijk rekening dient te houden met 

door verzoeker aangereikte elementen die betrekking hebben op de lange duur van zijn verblijf in het 

Rijk alsook alle andere relevante elementen die het nemen van een beslissing (tot beëindiging) kunnen 

verhinderen of beïnvloeden.  

Verzoeker is van mening dat de bestreden beslissing dd. 13 september 2019 is genomen op kennelijk 

onredelijke wijze of met overschrijding van de ruime bevoegdheid waarover verweerder beschikt. 

Volgens verzoeker houdt de bestreden beslissing een schending in van voormelde artikelen.  

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

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; 

RvS 2 februari 2007, nr. 167.411).  

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat een bestuur zich op afdoende wijze dient te informeren over 

alle relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen, met dien verstande 

echter dat de aanvrager van een vergunning alle nuttige elementen moet aanbrengen om te bewijzen 

dat hij aan de voorwaarden voldoet om de gevraagde vergunning te krijgen. (RvS 12 maart 2013, nr. 

222.809)  

Ten eerste had verzoeker een Aanvullende nota van 5 pagina’s toegevoegd bij de Vragenlijst dd. 20 

augustus 2019 en daarbij niet minder dan 355 stavingsstukken toegevoegd (inclusief inventaris der 

stukken).  

In deze Aanvullende nota gaf verzoeker omstandige toelichting over :  

* zijn langdurig ononderbroken verblijf in België sinds januari 2012 en zijn verregaande integratie ; 

“Sedert mijn aankomst in België heb ik hechte sociale banden opgebouwd.  
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Als bewijs van mijn duurzame lokale verankering binnen de Stad Maaseik, leg ik een schriftelijke 

verklaring bij van mensen die formeel bevestigen dat verregaand geïntegreerd ben in het land : met 

name een handtekeningenlijst. (Stukken 335-338)  

Ik spreek goed Nederlands en ben bereid om, desgevraagd, een en ander persoonlijk te komen 

toelichten in het kader van een persoonlijk onderhoud met de dossierbehandelaar op de Dienst 

Vreemdelingenzaken.”  

* zijn jarenlange tewerkstelling als kok in het restaurant C. M. ;  

“Tijdens de duur van mijn wettig verblijf , zowel tijdens mijn asielprocedure alsook na de erkenning van 

mijn vluchtelingenstatus, was ik nooit ten laste geweest van het OCMW en heb ik steeds het nodige 

gedaan om op rechtsgeldige wijze te werken. (Stuk 355)  

Ik leg dienaangaande diverse loonfiches en individuele rekeningen voor die lopen van de jaren 2013 tot 

en met 2019. (Stukken 11-145) I 

n de beginperiode was ik tewerkgesteld via het bedrijf P. in Kinrooi.  

Sinds enkele jaren ben ik op permanente basis tewerkgesteld voor de firma C. M. BVBA en werk er als 

hulp-kok en medewerker in de keuken van het restaurant.  

Mijn werkgever is uitermate tevreden over mijn werkprestaties.  

Hij heeft hierover de volgende schriftelijke verklaring afgelegd t.a.v. Uw diensten : (Stuk 339)  

“Als werkgever van M.M. H., wilde ik toch meegeven dat hij sinds 2015 in dienst is als werknemer van 

C. M. bvba als fulltime Kok in de keuken.  

Hij is een voorbeeldige werknemer, waar veel mensen een voorbeeld aan kunnen nemen.  

Hij is punctueel, hygiënisch in de keuken en erg proper op zichzelf. Een echte team player en uitstekend 

in het werk dat hij uitvoert.  

Verder is hij een onmisbare schakel in onze onderneming.  

Hij zorgt mede voor een aangename sfeer en is altijd paraat om iedereen te helpen. Hij is gedurende 

zijn verblijf bij ons en in België op zo'n fijne manier geïntegreerd dat hij als een van ons wordt 

beschouwd. De communicatie tussen alle personeelsleden en hem loopt perfect.  

Hij heeft een hechte vrienden groep opgebouwd en is een positieve schakel in onze onderneming.  

Als afsluiting wil ik graag benadrukken dat hij; M.M. H. zeker nog diverse jaren van een gegarandeerd 

inkomen uit onze onderneming kan genieten.  

Mocht er een garantie omtrent de zojuist omschreven zaken afgegeven dienen te worden, dan willen wij 

dit zeker niet nalaten.  

Met vriendelijke groet, (…).”  

Met deze getuigenverklaring wenst mijn werkgever aan te tonen dat ik mijzelf heb aangepast aan de 

Belgische levensomstandigheden op sociaal-economisch vlak en dat ik een kans verdien om mijn 

toekomst in België verder uit te bouwen.  

Mijn werkgever hoopt dat ik zo spoedig mogelijk over een definitieve verblijfsvergunning zal beschikken , 

zodat hij ook in de verdere toekomst zal kunnen blijven rekenen op mijn diensten.  

Ik beschik m.a.w. momenteel niet alleen over een stabiele tewerkstelling maar zal deze tewerkstelling 

daarenboven ook op lange termijn kunnen blijven behouden.  

Ik wens hoedanook te benadrukken dat ik absoluut werkwillig ben en zou zeer graag mijn 

verantwoordelijkheid willen blijven opnemen zoals ik de voorbije maanden en jaren , sinds 2013 tot op 

heden , op geloofwaardige wijze heb bewezen.”  

* zijn door hemzelf opgestart project van fondsenwerving (liefdadigheidswerk) om straatkinderen in 

Bangladesh een tweede kans te bieden :  

“Ik startte in 2017 vanuit België dit liefdadigheidsproject genaamd ‘Street Childplan Friendship Save 

Unite’ om straatkinderen in Bangladesh een tweede kans te bieden in hun leven, o.a. door hen voeding , 

kledij en onderwijs aan te bieden.  

Ik tracht sinds een paar jaren mijn vrienden, kennissen en mensen in mijn nabije omgeving te inspireren 

voor dit goede doel zodat ik met giften en sponsoring fondsen kan verzamelen voor dit humanitair 

project en deze vervolgens over te maken aan lokale armoede-werkers in Bangladesh.  

Als bewijs van het liefdadigheidswerk dat ikzelf rond dit project voer, voeg ik in bijlage de administratieve 

gegevens bij waaruit de identiteitsgegevens blijken van de sponsors van mijn project alsook de fondsen 

die ik verzamel om ze aan lokale Bengaalse straathoekwerkers over te maken. (Stukken 158-226) 

Tevens voeg ik enkele foto’s bij van de straatkinderen die via dit project ondersteund worden op dit 

moment. (Stukken 147-157)  

Dankzij dit project en de fondsen die ik overmaak, kunnen de lokale Bengaalse werkers aan de 

hoogstnoodzakelijke inkomsten geraken om tegemoet te komen aan de meest elementaire 

levensbehoeften van de straatkinderen.  

Indien er een einde zou komen aan mijn Belgische verblijfsmachtiging en indien ik zou moeten 

terugkeren naar Bangladesh, zal ik mijn huidige tewerkstelling bij de C.M. BVBA moeten stopzetten, 

waardoor -enerzijds ikzélf geen financiële inbreng meer zal kunnen leveren aan mijn 
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liefdadigheidsproject én – anderzijds zal ik dan het risico lopen om mijn sponsors in België niet langer 

meer te kunnen blijven aanspreken om verder giften te blijven doen voor het ‘Street Childplan 

Friendship Save Unite’, en dit terwijl de noden van de vereniging zeer groot blijven.”  

* over zijn (tweede) project van fondsenwerving om de bouw van scholen te helpen mee financieren in 

bepaalde verpauperde regio’s in Bangladesh.  

“Ten derde werf ik sinds 2016 ook fondsen voor het bouwen van scholen in onderontwikkelde en 

verpauperde regio’s in Bangladesh.  

Op die manier hoop ik om de armste kinderen uit deze regio’s een kans te bieden op scholing die 

anders nooit de kans zouden hebben om naar school te gaan of die bij hun ouders thuis zouden moeten 

blijven om te helpen voorzien in het levensonderhoud.  

Via de scholing die de armste kinderen kunnen krijgen dankzij dit project van menslievendheid, hoop ik 

een bijdrage te leveren aan de ontplooiing van de kinderen en op die manier hun kansen op een beter 

leven en betere toekomst te vergroten.  

Sinds 2016 zet ik mij met name in voor de SHAMBARI IDEAL KINDER GARDEN. (Stuk 234)  

Het ingezamelde geld wordt ter plaatse gespendeerd aan de uitbouw van de school alsook aan het 

betalen van de lonen van de leerkrachten en het overige schoolpersoneel. …  

Als bewijs van mijn liefdadigheidswerk leg ik hierbij meerdere kleurenfoto’s van de schoolkinderen die 

dankzij dit project een unieke kans hebben gekregen op een beter leven. (Stukken 235-263)  

Ik leg tevens foto’s voor die de oude lamentabele toestand tonen waarin de kinderen in het verleden 

schoolliepen en tevens foto’s van de constructie van de nieuwe betonnen gebouwen dankzij de 

geldelijke giften die ik hen heb overgemaakt. (Stukken 235-263)  

Ik leg ook diverse overschrijvingen voor waaruit de transferts van fondsen blijken. (Stukken 264-285) 

Tenslotte leg ik diverse andere documenten voor die ik ontvang van de Bengaalse schoolinstelling 

(zoals schoolrapporten van de schoolkinderen) die mijzelf op die manier hun erkentelijkheid willen 

aantonen en mij op de hoogte willen houden van de vruchten van mijn inspanningen. (Stukken 286-300)  

Tenslotte gaf verzoeker ook toelichting over het feit dat hij in België een lopende burgerrechtelijke 

alsook strafrechtelijke procedure heeft in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren ingevolge een 

zaak van misbruik van vertrouwen waarvan hijzelf het slachtoffer is geweest door de genaamde S..  

In de Aanvullende nota legde verzoeker hierover het volgende uit :  

“Ten vierde is het zo dat ik momenteel een lopende gerechtelijke procedure heb voor de rechtbank van 

Eerste Aanleg te Tongeren.  

In 2016 was ik helaas het slachtoffer geworden van oplichting en misbruik van vertrouwen door de 

genaamde S..  

Ik had een droom om een eigen zelfstandige handelsactiviteit op te starten hier in België. In die zin had 

ik een aanzienlijke geldsom (€ 11.000) betaald aan voornoemde persoon om de handelszaak van een 

nachtwinkel over te nemen.  

Mijn droom werd echter een nachtmerrie toen achteraf duidelijk werd dat mijn vertrouwen misbruikt 

werd.  

De handelszaak werd failliet verklaard en de Vrederechter van Maaseik veroordeelde mijzelf tot betalen 

van een aanzienlijke huurachterstand van het handelspand , en dit ofschoon ikzelf in realiteit niet 

verantwoordelijk was voor de veroorzaakte schulden. (Stukken 301-309)  

Ik heb intussen hoger beroep ingediend tegen het vonnis dd. 12/01/2018 van het Vredegerecht van 

Maaseik.  

De beroepsprocedure is momenteel lopende in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren. (Stukken 

310-320)  

Tegelijkertijd is er een strafrechtelijke procedure lopende n.a.v. de strafklacht die ik had ingediend tegen 

de genaamde S. die mij had opgelicht. (Stukken 321-323)  

Een beëindiging van mijn verblijfsmachtiging en een verplichte terugkeer naar Bangladesh dreigt mijn 

lopende (burgerrechtelijke alsook strafrechtelijke) gerechtelijke procedure in België te hypotheceren.  

In dat geval zal ik niet meer de nodige fondsen kunnen genereren om de kosten die verbonden zijn aan 

het voeren van de gerechtelijke procedure (o.a. mijn juridische bijstand) te kunnen blijven betalen indien 

ik de inkomsten gekoppeld aan mijn huidige tewerkstelling voor de firma C. M. BVBA in België (al dan 

niet tijdelijk) zal verliezen.  

Mijn toegang tot justitie en mijn kansen om gerechtigheid te bekomen en een schadevergoeding te 

kunnen verkrijgen voor de aan mij berokkende schade, zal hierdoor ondermijnd worden.  

Bovendien moet ikzelf direct beschikbaar en bereikbaar zijn voor de diensten van het Parket in het 

kader van de lopende strafklacht-procedure.  

Tenslotte is het ook zo dat ik momenteel de -onterechte- schuld , waartoe ik werd veroordeeld door de 

Vrederechter van Maaseik, aan het afbetalen ben -zij het onder alle voorbehoud, en in afwachting van 

het resultaat van het door mij ingediende hoger beroep. (Stukken 324-327)  
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Bij een terugkeer naar Bangladesh, zal ik de inkomsten van mijn huidige tewerkstelling helaas moeten 

ontberen, waardoor ik de afbetalingen van deze schuld niet langer meer zal kunnen blijven naleven en ik 

hierdoor in overtreding zal zijn met het vonnis van de Vrederechter.  

Ik hoop dan ook vurig dat ik de noodzakelijke inkomsten die mijn huidige tewerkstelling bij de C. M. 

BVBA genereert, kan blijven behouden, zoniet riskeer ik in ernstige moeilijkheden te geraken.  

Als bewijs leg ik o.a. het vonnis dd. 12/01/2018 van de Vrederechter van Maaseik voor ; de door mijn 

advocaat neergelegde conclusies in het kader van de beroepsprocedure voor de Rechtbank van Eerste 

Aanleg ; de door mij (via mijn advocaat) ingediende strafklacht tegen S. alsook de bewijzen van de door 

mij gedane afbetalingen van de geldsom waartoe ik door de Vrederechter werd veroordeeld. (Stukken 

301-327)  

Verweerder schendt de motiveringsplicht door het feit dat hij naliet om al deze aangereikte argumenten 

op zichzelf te beoordelen ; lós van de weigeringsmotieven die aangehaald waren in de beslissing van 

het CGVS dd. 5 juli 2019 om over te gaan tot de intrekking van de vluchtelingenstatus.  

Het is overduidelijk dat de intrekkingsbeslissing dd. 5 juli 2019 van het CGVS de rode draad vormt 

doorheen de bestreden beslissing , en dat alle andere door verzoeker aangereikte argumenten (die 

betrekking hebben op de lange duur van zijn verblijf in België en diverse andere omstandig toegelichte 

relevante elementen, ondergesneeuwd zijn geraakt.  

Door de intrekkingsbeslissing dd. 5 juli 2019 van het CGVS als leidraad aan te wenden, en tegelijk alle 

andere door verzoeker aangereikte argumenten (mbt zijn langdurig verblijf, zijn tewerkstelling etc.) 

daaraan ondergeschikt te maken , heeft verweerder de door verzoeker voorgelegde, toegelichte en 

bewezen (relevante) elementen (van integratie etc.) ten onrechte niet (voldoende) op hun eigen merites 

beoordeeld.  

(“Het loutere feit dat u meer dan 7,5 jaar in het Rijk verblijft, volstaat op zich niet om van een 

doorgedreven integratie of hechte sociale of culturele banden met de Belgische samenleving te 

spreken.”)  

Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt integendeel duidelijk dat verzoeker door verweerder 

wordt gesanctioneerd omwille van zijn onwaarheden verteld t.a.v. het CGVS.  

(“We merken op dat uw inspanningen om zich in de Belgische samenleving te integreren geen afbreuk 

doen aan het feit dat u in België verblijfsrecht opende op basis van een vluchtelingenstatus die u 

destijds verkeerdelijk werd toegekend op basis van door u verkeerd weergegeven, achtergehouden en 

valse verklaringen.”)  

Hiermee schendt verweerder evenwel de bepalingen van de art. 11 § 3 Vw. en 62 Vw. die geenszins in 

een automatische sanctie voorzien, maar integendeel een verplichting voor verweerder inhouden om 

wel degelijk rekening te houden met de door verzoeker aangehaalde argumenten m.b.t. de duur van zijn 

verblijf alsook alle andere relevante elementen die het nemen van een (beëindigings-)beslissing kunnen 

verhinderen of beïnvloeden.  

Ten tweede is de motivering in de bestreden beslissing strijdig met de gegevens in het dossier alsook 

met de door verzoeker aangereikte argumenten in de Vragenlijst dd. 20 augustus 2019.  

Aangaande de twee liefdadigheidsprojecten die verzoeker vorm heeft gegeven en vanuit België 

coördineert, wordt in de bestreden beslissing het volgende gesteld :  

“We wijzen er bovendien op dat, na terugkeer naar uw land van herkomst, niets verhindert dat u dit 

project onverminderd kan voortzetten, aangezien dit project zich net in uw land van herkomst afspeelt.”  

Dit is in strijd met de door verzoeker gegeven toelichting in zijn Aanvullende nota bij de vragenlijst dd. 20 

augustus 2019 waar hij wees op het cruciale belang om hier in België zijn vaste tewerkstelling en de 

regelmatige inkomsten daaraan verbonden te kunnen blijven behouden om de voortzetting en de 

leefbaarheid van de twee liefdadigheidsprojecten te kunnen verzekeren.  

“Indien er een einde zou komen aan mijn Belgische verblijfsmachtiging en indien ik zou moeten 

terugkeren naar Bangladesh, zal ik mijn huidige tewerkstelling bij de C. M. BVBA moeten stopzetten, 

waardoor -enerzijds ikzélf geen financiële inbreng meer zal kunnen leveren aan mijn 

liefdadigheidsproject én – anderzijds zal ik dan het risico lopen om mijn sponsors in België niet langer 

meer te kunnen blijven aanspreken om verder giften te blijven doen voor het ‘Street Childplan 

Friendship Save Unite’, en dit terwijl de noden van de vereniging zeer groot blijven.  

Bovendien ben ik reeds vele jaren (sinds april 2009) afwezig uit Bangladesh ; land dat kampt met een 

grote werkloosheid én waar er een veel lagere levensstandaard is.  

Hierdoor zal ik onmogelijk op middellange termijn aan een tewerkstelling kunnen geraken ; laat staan 

een tewerkstelling die bovendien vergelijkbare inkomsten zal kunnen genereren als deze die ik hier in 

België heb.  

Het leven van veel straatkinderen, is afhankelijk van de fondsen die door mij worden opgestuurd naar 

Bangladesh.” …  

“Het ingezamelde geld wordt ter plaatse gespendeerd aan de uitbouw van de school alsook aan het 

betalen van de lonen van de leerkrachten en het overige schoolpersoneel.  
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Ook hier, bij een plotse beëindiging van mijn Belgische verblijfsmachtiging en een verplichte terugkeer 

naar Bangladesh, zal ik mijn tewerkstelling bij de C. M. BVBA helaas moeten stopzetten, waardoor -

enerzijds ikzélf geen financiële inbreng meer zal kunnen leveren aan dit liefdadigheidsproject én – 

anderzijds zal ik mijn sponsors in België niet langer meer kunnen benaderen om verdere fondsen te 

blijven inzamelen voor de school, en dit terwijl de noden van de school groot en levensnoodzakelijk zijn.”  

Over verzoekers argument (in de Aanvullende nota dd. 20 augustus 2019) dat hij een lopende 

strafrechtelijke en burgerrechtelijke procedure lopende heeft tegen de genaamde S. omwille van 

misbruik van vertrouwen en het cruciale gegeven dat verzoeker beschikbaar zou moeten zijn voor de 

gerechtelijke instanties in België, heeft verweerder in de bestreden beslissing ten onrechte met geen 

woord gerept.  

“Mijn toegang tot justitie en mijn kansen om gerechtigheid te bekomen en een schadevergoeding te 

kunnen verkrijgen voor de aan mij berokkende schade, zal hierdoor ondermijnd worden. Bovendien 

moet ikzelf direct beschikbaar en bereikbaar zijn voor de diensten van het Parket in het kader van de 

lopende strafklacht-procedure.”  

Dit houdt een schending in van de motiveringsplicht.  

De bestreden beslissing houdt eveneens een schending in van de motiveringsplicht door het feit dat 

verzoeker door verweerder helemaal foutief geprofileerd wordt ; in strijd met de voorhanden zijnde 

gegevens in het dossier.  

“Bovendien merken we op dat het loutere feit dat u een liefdadigheidsproject en gerechtelijke 

procedures in België niet meer zou kunnen bekostigen omdat u op middellange termijn geen werk zou 

vinden in Bangladesh, geen schending van artikel 3 van het EVRM inhoudt. We merken ook op dat u 

een gezonde jongeman bent, die in België sinds 2013 werkt, zelfstandig en vindingrijk genoeg is om een 

liefdadigheidsproject in Bangladesh uit te bouwen, te financieren én sponsors te vinden. We merken ook 

op dat u verklaarde diverse opleidingen te hebben gevolgd en Engels, Bengaals en Nederlands te 

beheersen. We kunnen enkel concluderen dat de kennis, vaardigheden en ervaring die u gedurende uw 

verblijf van meer dan 7,5 jaar in België opdeed, geenszins verloren gaan en door u aangewend kunnen 

worden om u in de toekomst elders te vestigen en te integreren. Het kan van iemand met uw profiel en 

achtergrond, redelijkerwijs verwacht worden dat u zich opnieuw succesvol vestigt in uw land van 

herkomst.”  

In tegenstrijd met de voorhanden zijnde gegevens over verzoeker, wordt deze laatste door verweerder 

ten onrechte geprofileerd als een hoger opgeleid persoon met een groot netwerk die op korte termijn wel 

een hoge functie zal kunnen invullen in Bangladesh met daaraan gekoppeld een mooi salaris.  

De realiteit is dat verzoeker een lager opgeleide werknemer is die de voorbije jaren gewerkt heeft als 

kok in de keuken van een Maaseiks restaurant.  

Een andere realiteit is dat verzoeker met een vergelijkbaar werk in het verpauperde Bangladesh waar 

een veel lagere levensstandaard is, nooit een vergelijkbaar inkomen zal kunnen genereren.  

“Bovendien ben ik reeds vele jaren (sinds april 2009) afwezig uit Bangladesh ; land dat kampt met een 

grote werkloosheid én waar er een veel lagere levensstandaard is. Hierdoor zal ik onmogelijk op 

middellange termijn aan een tewerkstelling kunnen geraken ; laat staan een tewerkstelling die 

bovendien vergelijkbare inkomsten zal kunnen genereren als deze die ik hier in België heb.”  

Tenslotte wordt verzoeker door verweerder volledig ten onrechte verweten dat hij zou blijven volharden 

in leugens, misleidingen en tegenstrijdigheden over zijn relatie.  

Zoals hierboven reeds aangehaald, was verzoeker 100% eerlijk geweest bij het invullen van de 

Vragenlijst.  

Nergens heeft verzoeker aangehaald als zou hij een homoseksuele relatie onderhouden ; integendeel.  

Het klopt inderdaad dat verzoeker samenwoont met de genaamde N. H., (…).  

Ter info van Uw Raad : dhr. H., die pedagogisch medewerker is in een technische school in Maaseik, is 

verzoekers vriend voor het leven met wie hij inderdaad onder één dak leeft ; met wie hij het huishouden 

deelt en met wie hij de facto een gezin vormt.  

In plaats van voorbarige en foutieve conclusies te trekken louter op basis van een nazicht van de 

adresgegevens (en gezinssamenstelling) van verzoeker in het Rijksregister, had verweerder niets ervan 

weerhouden om even contact op te nemen met verzoeker (of diens advocaat) om navraag te doen over 

de exacte aard van de relatie tussen verzoeker en N. H..  

Indien verweerder dit wél zou gedaan hebben, dan had verweerder een duidelijker beeld kunnen 

hebben over verzoeker en de aard van diens (vriendschaps-)relatie met N. H. en dan zou verweerder 

ongetwijfeld verzoeker niet langer afgeschilderd hebben als iemand die zgz. “volhardt in leugens, 

misleidingen en tegenstrijdigheden”.  

In dat geval had verweerder niet vanuit een vooringenomen, negatieve sfeer verzoekers ingevulde 

Vragenlijst beoordeeld maar integendeel verzoekers aangehaalde argumenten (gestaafd a.d.h.v. 354 

stavingsstukken) op onbevangen wijze hebben benaderd.” 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 12 

2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht, zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, heeft tot doel de 

burger, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom 

de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending 

van artikel 62 van de vreemdelingenwet. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 

verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de 

beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. 

 

In casu geeft de bestreden beslissing duidelijk het determinerend motief aan op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In de motieven wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk de 

artikel 11, §3, tweede lid, van de vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing een motivering in feite, 

met name dat verzoekers vluchtelingenstatuut door de CGVS is ingetrokken op 5 juli 2019 met 

toepassing van artikel 55/3/1, §2, 2°, van de vreemdelingenwet. Ingevolge deze intrekking van het 

statuut kan de gemachtigde het verblijfsrecht beëindigen en een bevel om het grondgebied te verlaten 

afgeven. Rekening houdende met de aard en de hechtheid van verzoekers gezinsbanden, met de duur 

van verzoekers verblijf in het Rijk en met het bestaan van familiebanden of culturele of sociale banden in 

zijn land van herkomst, besluit de gemachtigde dat geen van de door verzoekers aangehaalde 

argumenten het behoud van zijn verblijfsrecht rechtvaardigen.  

 

Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt te begrijpen op basis 

van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor 

niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele motiveringsplicht. 

 

De Raad stelt vast dat verzoeker in zijn middel verder aangeeft dat hij niet akkoord kan gaan met de 

beoordeling door het bestuur van de door hem aangehaalde elementen om het behoud van zijn 

verblijfsrecht te rechtvaardigen. Het middel dient derhalve te worden onderzocht vanuit het oogpunt van 

de materiële motiveringsplicht en dit in het licht van de bepaling van artikel 11, §3, van de 

vreemdelingenwet. 

 

De Raad is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet bevoegd zijn beoordeling in de 

plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is bij de uitoefening van zijn wettelijk 

toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij zijn beoordeling is uitgegaan van de juiste 

feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar 

besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624; RvS 28 oktober 2002, nr. 111.954). 

 

De Raad wijst erop dat het zorgvuldigheidbeginsel de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen 

op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 

2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). 

 

Verzoeker betoogt dat hij onterecht wordt afgeschilderd als leugenaar en dat hij zou blijven volharden in 

leugenachtige, misleidende en tegenstrijdige verklaringen aangaande zijn seksuele geaardheid en zijn 

gezins- en familieleven. Verzoeker wijst op de vragenlijst van 20 augustus 2019 waaruit blijkt dat hij met 

geen woord heeft gerept over een seksuele relatie in België. Nergens stelt hij dat hij een relatie zou 

hebben met een Belgische man, N. genaamd. Verzoeker heeft geen beroep ingediend tegen de 

intrekking van het vluchtelingenstatuut omdat hij verkiest een “streep te trekken onder het 

(homoseksueel) verleden” en ervoor kiest om in België zijn toekomst verder uit te bouwen met zijn 

Bengaalse vriendin.  

 

In de bestreden beslissing wordt hieromtrent het volgende gemotiveerd:  

 

“In het kader van uw tweede verzoek om internationale bescherming, verklaarde u tijdens uw gehoor bij 

de DVZ dd. 05/06/2015 homoseksueel te zijn. U verklaarde dit niet eerder te hebben verklaard, omdat u 

bang was dat u in België dezelfde problemen zou ondervinden als in uw land van herkomst. U gaf aan 

reeds sinds uw 12 à 13 jaar homoseksueel te zijn en een in België verblijvende vriend te hebben.  

 

Op 19/03/2018 werd een visumaanvraag ingediend op naam van Mevr. S. U., geboren op 10/09/1992 te 

C. (Bangladesh). U heeft immer voorgenomen te huwen in België. In het kader van deze visumaanvraag 

werd door de Belgische Ambassade te New Dehli (India) een interview afgenomen met Mevr. U.. 
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Tijdens dit interview verklaarde zij reeds 12 jaar een relatie met u te hebben, met andere woorden voor 

uw aankomst in België.  

(…) 

Op 05/07/2019 heeft het CGVS uw vluchtelingenstatus ingetrokken op basis van artikel 55/3/1, § 2, 2°, 

van de wet van 15 december 1980, een beslissing waarvan u op 08/07/2019 in kennis werd gebracht. 

Het CGVS was van oordeel dat de vluchtelingenstatus u destijds onterecht werd toegekend op grond 

van feiten die u verkeerd heeft weergegeven of achtergehouden, van valse verklaringen of van valse of 

vervalste documenten die doorslaggevend zijn geweest voor de toekenning van die status. Het CGVS 

concludeerde dat, op basis van diverse tegenstrijdigheden en ongerijmdheden, geen geloof meer 

gehecht kan worden aan uw bewering homoseksuele geaardheid te bezitten. Tot slot gaf het CGVS aan 

dat er in Bangladesh momenteel geen sprake is van een internationaal of binnenlands gewapend 

conflict zodat er ten aanzien van u geen zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat u louter 

door uw aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c), 

van de wet van 15 december 1980.  

(…) 

We merken op dat uw inspanningen om zich in de Belgische samenleving te integreren geen afbreuk 

doen aan het feit dat u in België verblijfsrecht opende op basis van een vluchtelingenstatus die u 

destijds verkeerdelijk werd toegekend op grond van door u verkeerd weergegeven, achtergehouden en 

valse verklaringen. U misleidde de Belgische autoriteiten herhaaldelijk op flagrante wijze, daar u loog 

over een van de meest fundamentele aspecten, zijnde uw seksuele geaardheid. Zo gaf u in het kader 

van uw tweede verzoek om internationale bescherming aan reeds sinds uw 12 à 13 jaar homoseksueel 

te zijn en een in België verblijvende mannelijke partner te hebben. U maakte op geen enkel ogenblik, 

hoewel daartoe ruimschoots de mogelijkheid geboden, gewag van het feit dat u in uw land van herkomst 

reeds 12 jaar een relatie had met een vrouw. Ook in het kader van uw gehoor bij het CGVS, dat 

aanleiding gaf tot toekenning van de vluchtelingenstatus, bleef u volharden in uw leugenachtige 

verklaringen. Vervolgens, in het kader van uw gehoor bij het CGVS dd. 28/03/2019, was het CGVS van 

oordeel dat geen geloofwaardigheid meer kan worden gehecht aan uw verklaringen inzake uw seksuele 

geaardheid, gelet op de verschillende tegenstrijdigheden en ongerijmdheden. Het feit dat u 

inspanningen leverde om zich in de Belgische samenleving te integreren, doen geen afbreuk aan het feit 

dat u de Belgische asielinstanties herhaaldelijk om manifeste wijze misleidde.” 

 

Verzoeker betwist niet dat hij naar aanleiding van zijn tweede asielaanvraag een nieuw element 

toevoegde aan zijn asielrelaas, met name zijn (homo)seksuele geaardheid. Naar aanleiding van de 

visumaanvraag van mevr. S.U., van Bengaalse nationaliteit, op 19 maart 2019, met het oogmerk om te 

huwen met verzoeker, wordt een onderzoek ingesteld in verband met verzoekers seksuele geaardheid 

en asielmotieven. Verzoeker legt een verklaring af op 18 september 2015 en stelt daarbij uitdrukkelijk 

een relatie te onderhouden met een man. Waar mevr. S.U een visumaanvraag voor een huwelijk indient 

en verklaart sedert 2007 samen te zijn met verzoeker en nog steeds samen te zijn, is het niet kennelijk 

onredelijk dat de gemachtigde oordeelt dat deze elementen moeilijk te rijmen vallen met verzoekers 

eerdere verklaringen bij het Commissariaat-Generaal. De gemachtigde vraagt aldus aan de CGVS om 

een onderzoek in te stellen over de door verzoeker eerder afgelegde verklaringen in 2015. 

 

Na een gehoor op 28 maart 2019 op het CGVS omtrent deze elementen besluit de CGVS dat er geen 

geloof meer kan worden gehecht aan verzoekers verklaringen. In de beslissing van 5 juli 2019 tot 

intrekking van de vluchtelingenstatus motiveert de CGVS omtrent verzoekers verklaringen over zijn 

seksuele geaardheid het volgende: 

 

“U geeft tijdens uw persoonlijk onderhoud van 28 maart 2019 toe dat u plant te huwen met de 

Bengaalse dame E.S. en dat zij een visumaanvraag indiende om hier te kunnen huwen (CGVS, p.3). 

Dat u enkel met deze vrouw wilt huwen zodat uw moeder niet te weten komt dat u in werkelijkheid 

homoseksueel bent zoals u aanvoert tijdens uw persoonlijk onderhoud op 28 maart 2019, is echter 

weinig aannemelijk en intern tegenstrijdig te noemen. 

(…) 

Verder verklaarde S.U. dat jullie reeds samen zijn sedert 2007 en nog steeds samen zijn. Zij voegde 

eraan toe dat zij eveneens in het bezit is van foto’s om jullie relatie te kunnen bewijzen. U beweert 

echter geen amoureuze relatie met deze vrouw U.S. te hebben noch er ooit een gehad te hebben met 

haar (CGVS, 28/03/2019, p.14). U zegt nooit over een relatie met haar te hebben gesproken. U ontkent 

ooit telefoonnummers met U.S. te hebben uitgewissel, terwijl zij beweerde dat jullie mekaar ontmoet 

hebben in de woning van haar tante en daar telefoonnummers hebben uitgewisseld.” 

  

 Waar verzoeker tijdens het gehoor van 28 maart 2019 verklaart dat hij in ‘werkelijkheid’ homoseksueel is  
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en ontkent een amoureuze relatie te hebben met mevr. U.S. waarmee hij wenst in het huwelijk te treden, 

komt verzoeker er in zijn vragenlijst van 20 augustus 2019 en in zijn verzoekschrift op terug stellende 

dat hij ‘niet langer door het leven wil gaan als homoseksueel’. Het is bijgevolg niet kennelijk onredelijk 

dat de gemachtigde vaststelt en oordeelt dat verzoeker de Belgische autoriteiten herhaaldelijk op 

flagrante wijze misleidde, gelet op de verschillende tegenstrijdigheden en ongerijmdheden met 

betrekking tot zijn seksuele geaardheid. Verzoeker kan de geloofwaardigheid van zijn verklaringen thans 

niet herstellen door in het verzoekschrift erop terug te komen en plots een streep te willen trekken onder 

zijn homoseksueel verleden. Verzoeker heeft geen hoger beroep ingediend tegen de intrekking van zijn 

vluchtelingenstatuut waardoor de beslissing van 5 juli 2019 van het CGVS definitief in het rechtsverkeer 

is. Waar verzoeker toen verklaarde homoseksueel te zijn en geen amoureuze relatie te hebben met 

mevr. U.S. en met haar te willen huwen ‘zodat zijn moeder niet te weten komt dat hij in werkelijkheid 

homoseksueel is’ en thans verklaart een streep te willen trekken onder zijn homoseksueel verleden en 

een toekomst te willen uitbouwen met zijn Bengaalse vriendin, voegt verzoeker aldus nog een 

ongerijmdheid toe ten aanzien van zijn eerdere verklaringen. Het is aldus niet kennelijk onredelijk dat de 

gemachtigde vaststelt dat verzoeker volhardt in het afleggen van misleidende en tegenstrijdige 

verklaringen aangaande zijn seksuele geaardheid. 

 

De schending van de materiële motiveringsplicht wordt niet aangetoond.  

 

Verzoeker betoogt verder dat er geen rekening is gehouden met de door hem aangereikte elementen 

die betrekking hebben op de lange duur van zijn verblijf, alsook alle andere relevante elementen. Hij 

verwijst naar de aanvullende nota van 20 augustus 2019. Verzoeker gaf een omstandige toelichting over 

zijn langdurig verblijf in België sinds 2012 en zijn verregaande integratie; zijn jarenlange tewerkstelling 

als kok; zijn project van fondsenwerving om straatkinderen in Bangladesh een tweede kans te bieden; 

zijn tweede project van fondsenwerving voor de bouw van scholen in verpauperde regio’s in Bangladesh 

en over de lopende burgerrechtelijke en strafrechtelijke procedures voor de Rechtbank van Eerste 

Aanleg. Verzoeker meent dat al deze elementen niet afdoende en op hun eigen merites zijn beoordeeld 

door de gemachtigde. In dit verband wenst verzoekers raadsman ter terechtzitting nog een 

krantenartikel in te dienen. Het betreft een horecaprijs dat de brasserie, waarvoor verzoeker werkt, heeft 

behaald.    

 

Verzoeker kan niet worden gevolgd waar hij meent dat de door hem aangereikte elementen niet 

afdoende zijn beoordeeld. Vooreerst merkt de Raad op dat de gemachtigde alle door verzoeker 

ingediende stukken heeft opgesomd in de bestreden beslissing. Verzoeker betwist niet dat alle 

ingediende documenten zijn aangehaald in de beslissing. Bijgevolg toont verzoeker niet aan dat de 

gemachtigde bepaalde stukken niet zou hebben betrokken in zijn beoordeling van de aangehaalde 

elementen. Vervolgens stelt de Raad vast dat met betrekking tot de aangehaalde elementen het 

volgende werd gemotiveerd:  

 

“We merken op dat u in het kader van uw eerste verzoek om internationale bescherming dd. 24/01/2012 

verklaarde dat u het Rijk een dag eerder binnenkwam, met andere woorden meer dan 7,5 jaar geleden. 

Derhalve stellen we vast dat u het merendeel van uw leven elders dan in België heeft doorgebracht. Het 

loutere feit dat u meer dan 7,5 jaar in het Rijk verblijft, volstaat op zich niet om van een doorgedreven 

integratie of hechte sociale of culturele banden met de Belgische samenleving te spreken.  

(…)  

We merken op dat uw inspanningen om zich in de Belgische samenleving te integreren geen afbreuk 

doen aan het feit dat u in België verblijfsrecht opende op basis van een vluchtelingenstatus die u 

destijds verkeerdelijk werd toegekend op grond van door u verkeerd weergegeven, achtergehouden en 

valse verklaringen. U misleidde de Belgische autoriteiten herhaaldelijk op flagrante wijze, daar u loog 

over een van de meest fundamentele aspecten, zijnde uw seksuele geaardheid. Zo gaf u in het kader 

van uw tweede verzoek om internationale bescherming aan reeds sinds uw 12 à 13 jaar homoseksueel 

te zijn en een in België verblijvende mannelijke partner te hebben. U maakte op geen enkel ogenblik, 

hoewel daartoe ruimschoots de mogelijkheid geboden, gewag van het feit dat u in uw land van herkomst 

reeds 12 jaar een relatie had met een vrouw. Ook in het kader van uw gehoor bij het CGVS, dat 

aanleiding gaf tot toekenning van de vluchtelingenstatus, bleef u volharden in uw leugenachtige 

verklaringen. Vervolgens, in het kader van uw gehoor bij het CGVS dd. 28/03/2019, was het CGVS van 

oordeel dat geen geloofwaardigheid meer kan worden gehecht aan uw verklaringen inzake uw seksuele 

geaardheid, gelet op de verschillende tegenstrijdigheden en ongerijmdheden. Het feit dat u 

inspanningen leverde om zich in de Belgische samenleving te integreren, doen geen afbreuk aan het feit 

dat u de Belgische asielinstanties herhaaldelijk om manifeste wijze misleidde.  
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We merken ook op dat u zeer veel documenten voorlegde waaruit blijkt dat u nauw betrokken bent bij 

een liefdadigheidsproject dat zich inzet voor straatkinderen in uw land van herkomst, Bangladesh. 

Hoewel ongetwijfeld zeer nobel, is het loutere feit dat u zich inzet voor straatkinderen in uw land van 

herkomst op zich onvoldoende reden om het behoud van uw verblijfsrecht te rechtvaardigen. We wijzen 

er bovendien op dat, na terugkeer naar uw land van herkomst, niets verhindert dat u dit project 

onverminderd kan voortzetten, aangezien dit project zich net in uw land van herkomst afspeelt.  

(…) 

Betreffende een terugkeer naar uw land van herkomst, werd u in de door u ingevulde vragenlijst 

gevraagd of u redenen heeft waarom u niet zou kunnen terugkeren. U verklaarde niet te kunnen 

terugkeren omwille van uw langdurig wettelijk verblijf in België, evenals verregaande integratie. 

Daarnaast gaf u aan niet afhankelijk te zijn van de overheid, gelet onder andere op uw tewerkstelling. U 

gaf aan dat een terugkeer naar Bangladesh het gevaar kan inhouden dat u uw huidige zekerheid op een 

vaste tewerkstelling zou kunnen verliezen. U gaf ook aan dat u regelmatige inkomsten moet behouden 

om het voormelde liefdadigheidsproject in Bangladesh te kunnen blijven behouden. U gaf aan bij 

terugkeer naar Bangladesh op middellange termijn geen tewerkstelling te zullen vinden en dus het 

project niet te kunnen verderzetten. Tot slot gaf u aan dat er momenteel een lopende gerechtelijk 

procedure is voor de rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren omdat u het slachtoffer zou zijn geweest 

van oplichting en misbruik van vertrouwen. U gaf aan dat een terugkeer naar Bangladesh uw lopende 

gerechtelijke procedures zouden hypothekeren, daar u niet meer de nodige fondsen zou kunnen 

genereren.  

 

Vooreerst merken we op dat geen enkele van de door u aangehaalde argumenten betrekking heeft op 

een mogelijke schending van artikel 3 van het EVRM. U maakt niet aannemelijk dat u een terugkeer een 

risico zou inhouden op schending van artikel 48/3 of 48/4 van de wet van 15 december 1980. In het 

verleden gaf u reeds te kennen niet te kunnen terugkeren naar uw land van herkomst omwille van uw 

seksuele geaardheid, doch dit laat u in uw argumentatie buiten beschouwing. Derhalve kunnen we 

concluderen dat u impliciet erkent niet homoseksueel te zijn, of op zijn minst geen vrees voor vervolging 

te hebben omwille van een eventuele homoseksuele geaardheid bij terugkeer naar uw land van 

herkomst.  

 

Uw argumenten beperken zich tot elementen van integratie, werkzekerheid, financiële stabiliteit en de 

continuïteit van gerechtelijke procedures. We merken op dat u geenszins aannemelijk maakt dat u bij 

een terugkeer naar uw land van herkomst geen werk zou kunnen vinden en u op korte termijn geen 

financiële middelen meer zou hebben om uw liefdadigheidsproject en uw gerechtelijke procedures te 

bekostigen. Bovendien merken we op dat het loutere feit dat u een liefdadigheidsproject en gerechtelijke 

procedures in België niet meer zou kunnen bekostigen omdat u op middellange termijn geen werk zou 

vinden in Bangladesh, geen schending van artikel 3 van het EVRM inhoudt. We merken ook op dat u 

een gezonde jongeman bent, die in België sinds 2013 werkt, zelfstandig en vindingrijk genoeg is om een 

liefdadigheidsproject in Bangladesh uit te bouwen, te financieren en sponsors te vinden. We merken ook 

op dat u verklaarde diverse opleidingen te hebben gevolgd en Engels, Bengaals en Nederlands te 

beheersen. We kunnen enkel concluderen dat de kennis, vaardigheden en ervaring die u gedurende uw 

verblijf van meer dan 7,5 jaar in België opdeed, geenszins verloren gaan en door u aangewend kunnen 

worden om u in de toekomst elders te vestigen en te integreren. Het kan van iemand met uw profiel en 

achtergrond, redelijkerwijs verwacht worden dat u zich opnieuw succesvol vestigt in uw land van 

herkomst, waar u bovendien over een zeker netwerk beschikt, daar uw familie en uw verloofde daar 

verblijven. Bijgevolg kan geen van de door u aangehaalde argumenten het behoud van uw verblijfsrecht 

rechtvaardigen.” 

 

Aldus kan in de bestreden beslissing worden gelezen dat : 

 

- verzoeker het grootste deel van zijn leven elders dan in België verbleef en dat het verblijf van 7,5 jaar 

in het Rijk niet volstaat om van een doorgedreven integratie of hechte sociale of culturele banden met 

de Belgische samenleving te spreken; 

- verzoekers inspanningen om zich te integreren geen afbreuk doen aan het feit dat hem het 

vluchtelingenstatuut werd gegeven door de Belgische asielinstanties die verzoeker herhaaldelijk op 

manifeste wijze misleidde; 

- verzoeker kan de liefdadigheidsprojecten verderzetten in zijn land van herkomst, alwaar de projecten 

ook plaatshebben;  

- verzoeker gaf geen enkel argument aan dat betrekking zou kunnen hebben op een mogelijke 

schending van artikel 3 van het EVRM in geval van terugkeer; 
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- verzoeker is een gezonde jongeman die in België sinds 2013 werkt, zelfstandig en vindingrijk genoeg 

is om een liefdadigheidsproject uit te bouwen, te financieren en sponsors te vinden. Verzoeker 

verklaarde ook diverse opleidingen te hebben gevolgd en verschillende talen te beheersen. De kennis, 

vaardigheden en ervaring gaan geenszins verloren en kunnen door verzoeker aangewend worden om 

zich in de toekomst elders te vestigen en te integreren. Er kan, met verzoekers profiel en achtergrond, 

redelijkerwijs worden verwacht dat hij zich opnieuw succesvol vestigt in zijn land van herkomst; 

- verzoeker beschikt over een netwerk in zijn land van herkomst, met name zijn familie en verloofde.  

 

In tegenstelling tot verzoekers betoog is de motivering niet beperkt tot de intrekkingsbeslissing van het 

CGVS, doch is er eveneens uitgebreid gemotiveerd ten aanzien van de door hem aangehaalde 

elementen van verblijf, integratie en redenen waarom hij meent niet te kunnen terugkeren.   

 

In zoverre verzoeker van de Raad een inhoudelijke beoordeling van de aangehaalde elementen 

verwacht en hij de Raad uitnodigt tot een opportuniteitsonderzoek, wijst de Raad erop dat dit in 

voorliggende procedure niet tot haar bevoegdheid behoort, zoals hoger uiteengezet.  

 

Verzoeker meent dat het motief dat hij de liefdadigheidsprojecten kan verderzetten in zijn land van 

herkomst in strijd is met het argument van verzoeker dat hij over een vaste tewerkstelling en 

regelmatige inkomsten dient te beschikken om deze projecten te kunnen verderzetten. Evenwel gaat 

verzoeker eraan voorbij dat de gemachtigde motiveerde dat uit verzoekers profiel en achtergrond blijkt 

dat hij zich opnieuw succesvol kan vestigen in zijn land van herkomst. Dit motief is niet kennelijk 

onredelijk, nu uit verzoekers profiel blijkt dat hij een gezonde jonge man is, werkbereid is, zelfstandig is, 

vindingrijk is, diverse opleidingen heeft gevolgd en verschillende talen beheerst.  

 

Verzoeker meent dat er niet gemotiveerd is aangaande zijn burgerrechtelijke en strafrechtelijke 

procedures in België.  

 

In de bestreden beslissing wordt dienaangaande het volgende gemotiveerd: 

 

“We merken op dat u geenszins aannemelijk maakt dat u bij een terugkeer naar uw land van herkomst 

geen werk zou kunnen vinden en u op korte termijn geen financiële middelen meer zou hebben om uw 

liefdadigheidsproject en uw gerechtelijke procedures te bekostigen. Bovendien merken we op dat het 

loutere feit dat u een liefdadigheidsproject en gerechtelijke procedures in België niet meer zou kunnen 

bekostigen omdat u op middellange termijn geen werk zou vinden in Bangladesh, geen schending van 

artikel 3 van het EVRM inhoudt.”  

 

Aldus oordeelt de gemachtigde dat verzoeker niet heeft aangetoond bij een terugkeer geen werk te 

kunnen vinden en op korte termijn geen financiële middelen meer zou hebben om zijn gerechtelijke 

procedures verder te bekostigen. Bovendien vormt dit argument geen mogelijke schending van artikel 3 

van het EVRM. De gemachtigde wijst verder op zijn profiel waaruit blijkt dat van hem redelijkerwijs mag 

verwacht worden dat hij zich opnieuw succesvol vestigt in zijn land van herkomst. In tegenstelling tot 

verzoekers betoog blijkt overigens niet dat de gemachtigde hem profileert als een hoger opgeleid 

persoon die op korte termijn een hoge functie zal kunnen vervullen. De gemachtigde wijst slechts op het 

feit dat hij een gezonde, jonge, man is, die werkbereidheid heeft aangetoond, zelfstandig is, vindingrijk 

is, diverse opleidingen heeft gevolgd en verschillende talen beheerst.  

 

Verzoeker komt terug op zijn samenwoonst met dhr. N. met wie hij geen homoseksuele relatie heeft 

maar die zijn ‘vriend voor het leven is’. Verzoeker meent dat de gemachtigde voorbarige conclusies trekt 

uit de samenwoonst.  

 

De Raad leest evenwel niet dat verzoeker zou worden verweten (nog steeds) een homoseksuele relatie 

te onderhouden met dhr. N. De gemachtigde wijst in de bestreden beslissing op de beslissing tot 

intrekking van het vluchtelingenstatuut op 5 juli 2019 om reden van het misleiden van de Belgische 

asielinstanties door bepaalde informatie achter te houden en door bedrieglijke verklaringen af te leggen. 

Zo verklaarde verzoeker tijdens het gehoor van 28 maart 2019 eerst dat hij geen seksuele relatie heeft 

met zijn buurman N. om er nadien op terug te komen en uitdrukkelijk te verklaren dat hij wél een 

seksuele relatie onderhoudt met dhr. N. Verzoeker verklaarde dat hij eerst loog omdat N. hem dat vroeg. 

Daarentegen verklaart verzoeker in de vragenlijst van 2 september 2019 dan weer geen duurzame 

partnerrelatie met een Belgische onderdaan te hebben. Verzoeker kan bezwaarlijk verwijten dat er thans 

onduidelijkheid bestaat over de relatie met dhr. N., met wie hij samenwoont en eerst verklaart geen 

intieme relatie te onderhouden met dhr. N., vervolgens erop terugkomt (gehoor 28 maart 2019, p. 3 en 
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p. 11) en daarna in de vragenlijst van 2 september 2019 en thans ontkent een homoseksuele relatie te 

hebben met dhr. N. Waar de gemachtigde vaststelt, na raadpleging van het rijksregister, dat verzoeker 

op het ogenblik van de bestreden beslissing verblijft bij dhr. N., is het niet kennelijk onredelijk van de 

gemachtigde te oordelen dat verzoeker met dezelfde man N. een intieme relatie onderhield of 

onderhoudt, nu verzoeker op 28 maart 2019 immers verklaarde met N. een seksuele relatie te 

onderhouden. Waar verzoeker thans verklaart dat N. slechts een goeie vriend is, doet hij geen afbreuk 

aan de eerder afgelegde verklaringen en integendeel bevestigt verzoeker hiermee dat hij herhaaldelijk 

tegenstrijdige verklaringen aflegt en de Belgische asielinstanties tracht te misleiden. Van ‘voorbarige 

conclusies’ is in casu geen sprake aangezien verzoeker in maart 2019, of vijf maanden ervoor, zelf 

verklaarde een seksuele relatie te onderhouden met dhr. N. 

 

De bestreden beslissing steunt op deugdelijke, feitelijke en juridische overwegingen en de motieven 

staan niet in kennelijke wanverhouding tot het besluit. Verzoeker maakt niet aannemelijk dat de 

gemachtigde bepaalde elementen niet of onvoldoende zou hebben onderzocht. Er is geen sprake van 

een motiveringsgebrek of van een schending van het zorgvuldigheids- of het redelijkheidsbeginsel. 

 

Het eerste middel is ongegrond.  

 

2.3. Verzoeker voert in het tweede middel, gericht tot het bevel om het grondgebied te verlaten, de 

schending aan van artikel 62 van de vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de algemene beginselen 

van behoorlijk bestuur, met name het materieel motiveringsbeginsel, het zorgvuldigheids- en 

redelijkheidsbeginsel, het hoorrecht, artikel 41 van het Handvest van de Grondrechten van de EU, van 

artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, van artikel 5 van de richtlijn 2008/115/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de 

lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven 

(hierna: de Terugkeerrichtlijn) en van artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming voor de 

Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en 

goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM). 

 

Ter adstruering van het middel zet verzoeker het volgende uiteen: 

 

“Het uitwijzingsbevel dd. 13 september 2019 miskent de algemene beginselen van behoorlijk bestuur 

om reden dat verzoeker op 7 augustus 2019 een aanvraag tot verblijfsmachtiging op grond van 

humanitaire redenen (artikel 9 bis Vreemdelingenwet) had ingediend via de Burgemeester van de Stad 

Maaseik waarop tot op heden nog geen beslissing werd genomen. (Stuk 2)  

Verzoeker is van oordeel dat verweerder het redelijkheidsbeginsel miskent. 

Gelet op de nog lopende regularisatieprocedure waarin nog geen beslissing werd genomen, kan 

verweerder niet in redelijkheid komen tot het door hem genomen uitwijzingsbevel dd. 13 september 

2019 en is het redelijk dat verzoeker de kans moet krijgen om het resultaat van deze procedure af te 

wachten.  

Het is duidelijk dat verweerder niet op een zorgvuldige manier tewerk is gegaan.  

Bovendien had verweerder bij de motivering van zijn beslissing dd. 13 september 2019 de door 

verzoeker ingediende aanvraag tot verblijfsmachtiging dd. 7 augustus 2019 minstens in overweging 

moeten (kunnen) nemen.  

Verweerder heeft dit ten onrechte niet gedaan.  

In zijn aanvraag dd. 7 augustus 2019 cfr. art. 9bis Vw. had verzoeker opgeworpen dat reeds meerdere 

jaren onafgebroken tewerkgesteld is als kok in een Maaseiks restaurant en dat hij bij een terugkeer naar 

Bangladesh zijn tewerkstelling dreigt te zullen verliezen ; dat hij vanuit België twee 

liefdadigheidsprojecten in Bangladesh ondersteunt en coördineert en dat hij een lopende strafrechtelijke 

en burgerrechtelijke procedure in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren lopende heeft tegen de 

genaamde S. o.w.v. misbruik van vertrouwen en dat het cruciaal is dat hij omwille van al deze redenen 

verder in België moet kunnen blijven.  

Al deze gegevens zijn nergens in de bestreden beslissing (uitwijzingsmaatregel) gemotiveerd.  

In die zin is de aangevochten beslissing foutief en onafdoende gemotiveerd en maakt zij een schending 

uit van de motiveringsplicht.  

Overeenkomstig artikel 62 van de Vreemdelingenwet moeten alle administratieve beslissingen met 

redenen omkleed worden.  

Artikelen 2 en 3 van de Wet van 29/07/1991 voorzien dat de bestuurshandelingen, onder haar 

toepassingsgebied vallend, uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de opgelegde motivering in de 
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akte de juridische en de feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag 

liggen en dat de motivering afdoende moet zijn.  

De motivering moet correct zijn en afdoende, en de omvang van de motivering moet aangepast zijn aan 

het belang van de beslissing.  

De motivering is niet afdoende als het gaat om :  

Vage, duistere of niet terzake dienende uitleg, onduidelijke, onnauwkeurige, ongeldige of niet plausibele 

motiveringen, stereotiepe, geijkte of gestandaardiseerde motiveringen (Van Heule D., De 

motiveringsplicht en vreemdelingenwet, TVVR 1993,67 ev.).  

Door zich in de bestreden beslissing dd.13 september 2019 te beperken tot een loutere verwijzing naar 

de intrekkingsbeslissing dd. 5 juli 2019 van het CGVS , blijkt dat verweerder niet in alle objectiviteit alle 

elementen in verzoekers dossier (m.n. de lopende regularisatieprocedure) , in overweging heeft 

genomen.  

Het is duidelijk dat verweerder niet op een zorgvuldige manier tewerk is gegaan.  

* Art. 8 van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden bepaalt :  

"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 m.b.t. de uitoefening van dit recht dan zover 

bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang van 's lands 

veiligheid, de openbare veiligheid, 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. "  

Verzoeker is sinds januari 2012 in België woonachtig.  

Het is vanzelfsprekend dat verweerder bij het nemen van de bestreden beslissing , en met name 

wanneer verweerder een Bevel wenst te laten afleveren aan verzoeker, dat verweerder om evidente 

redenen het privé leven van verzoeker en de lange duur van verblijf in België dient te respecteren.  

Verzoeker heeft recht op eerbiediging van zijn privé & gezinsleven conform art. 8 van het Europees 

Verdrag voor de Rechten van de Mens.  

Art. 8 van het Verdrag voorziet in zijn tweede lid dat inmenging m.b.t. de uitoefening van dit recht slechts 

toegestaan is wanneer dit in een democratische samenleving nodig is in het belang van 's lands 

veiligheid en de openbare veiligheid.  

Verzoeker vorm in geen enkel opzicht een gevaar voor de Belgische openbare orde of voor de 

openbare veiligheid.  

Art. 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is geschonden door het bestreden 

Bevel.  

Door de Raad van State wordt art. 62 van de Vreemdelingenwet in samenhang met art. 8 van het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens in die zin geïnterpreteerd dat de redengeving van een 

uitzettings- of uitwijzingsbeslissing een afweging moet bevatten tussen de motieven van de 

verwijderingsmaatregel en de inbreuk op het recht op gezinsleven van betrokkene :  

"Op grond van art. 62 van de Vreemdelingenwet en art. 8 EVRM moet uit de motieven zelf van een 

uitzettings- of uitwijzingsbeslissing blijken dat de overheid heeft afgewogen of er evenredigheid bestaat 

tussen de motieven van de verwijderingsmaatregel en de door die maatregel veroorzaakte ontwrichting 

van het gezin van de betrokken vreemdeling.  

Uit de motivering van het bestreden bevel dd. 13 september 2019 blijkt niet dat dergelijke afweging is 

gebeurd.  

Art. 8 van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en van de 

fundamentele vrijheden wordt om deze reden geschonden door de bestreden beslissing.  

Dat er in casu wel degelijk sprake is van een privé- en/of familie- en gezinsleven in de zin van het 

EVRM, hoeft niet in vraag te worden gesteld.  

Verzoeker is verregaand geïntegreerd binnen de lokale gemeenschap van zijn verblijfplaats in Maaseik. 

Hij had dienaangaande schriftelijke verklaringen, aanbevelingsbrieven en een handtekeningenlijst 

voorgelegd in het kader van de Vragenlijst dd. 20 augustus 2019 (Stukken 335-339).  

Dat er in casu sprake is van een inmenging door verweerder in het privé- en/of familie- en gezinsleven 

van verzoeker, staat buiten kijf.  

Verweerder had (cfr. artikel 8, eerste lid van het EVRM) een billijke afweging dienen te doen en rekening 

dienen te houden met de elementen die in het administratief dossier aanwezig waren.  

Verweerder had moeten weten dat door het afleveren van een bevel om het grondgebied te verlaten (en 

terug te keren naar Bangladesh) het privé leven van verzoeker daadwerkelijk zal worden 

gehypothekeerd.  
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Minstens had verweerder moeten weten dat verzoeker zou worden geconfronteerd met onoverkomelijke 

hinderpalen en die verhinderen dat het gezins- en privéleven in Bangladesh normaal en effectief wordt 

uitgebouwd of verdergezet.  

Om die redenen had verweerder het gezinsleven van verzoeker samen met N. H. in België, in de (…) 

dienen te handhaven.  

Een schending van artikel 8 van het EVRM staat vast.  

Om al de hierboven aangehaalde redenen dien derhalve de beslissing van verweerder dd. 13 

september 2019 (Bevel om het grondgebied te verlaten ) te worden vernietigd.”  

 

2.4. Verzoeker betoogt dat hem geen bevel om het grondgebied te verlaten mocht worden afgegeven nu 

hij op 7 augustus 2019 een aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet heeft ingediend en deze aanvraag nog niet is behandeld. Aan verzoeker moet 

redelijkerwijze de kans worden gegeven om deze procedure af te wachten. Verzoeker meent ook dat de 

verwerende partij zijn argumenten, aangehaald in de verblijfsmachtigingsaanvraag, mee in overweging 

diende te nemen in de huidige bestreden beslissing, hetgeen niet is gebeurd. Met name wees verzoeker 

op zijn jaren van tewerkstelling als kok, de twee liefdadigheidsprojecten en de lopende strafrechtelijke 

en burgerrechtelijke procedures.  

 

Vooreerst merkt de Raad op dat het bevel om het grondgebied te verlaten steunt op de toepassing van 

artikel 11, §3, tweede lid, van de vreemdelingenwet, dat als volgt luidt: § 3. De minister of zijn 

gemachtigde kan in één van de volgende gevallen beslissen dat de vreemdeling die op grond van artikel 

49, § 1, tweede lid, of artikel 49/2, § 2, als begunstigde van een internationale beschermingsstatus tot 

een verblijf van beperkte duur in het Rijk werd toegelaten, niet meer het recht heeft om in het Rijk te 

verblijven en hem een bevel geven om het grondgebied te verlaten : (…)    

De minister of zijn gemachtigde kan te allen tijde beslissen om het verblijf van de vreemdeling die op 

grond van artikel 49, § 1, tweede of derde lid, of artikel 49/2, §§ 2 of 3, als begunstigde van een 

internationale beschermingsstatus tot een verblijf van beperkte of onbeperkte duur in het Rijk werd 

toegelaten, in te trekken of te beëindigen en hem een bevel geven om het grondgebied te verlaten 

wanneer de internationale beschermingsstatus door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en 

de Staatlozen werd ingetrokken overeenkomstig de artikelen 55/3/1, § 2, of 55/5/1, § 2 of wanneer de 

vreemdeling afstand heeft gedaan van zijn internationale beschermingsstatus.” 

 

Verzoeker betwist niet dat zijn vluchtelingenstatus op 5 juli 2019 is ingetrokken met toepassing van 

artikel 55/3/1, §2, 2°, van de vreemdelingenwet. Met toepassing van artikel 49, §3, van de 

vreemdelingenwet kan de gemachtigde vervolgens een einde maken aan het verblijf van de 

vreemdeling en hem verwijderen overeenkomstig de bepalingen van de wet. Het feit dat verzoeker na 

de intrekking van het vluchtelingenstatuut op 7 augustus 2019 een verblijfsmachtiging heeft 

aangevraagd, doet hieraan geen afbreuk. Waar verzoeker de mening zou zijn toegedaan dat hem geen 

bevel om het grondgebied te verlaten mocht worden gegeven, nu hij een aanvraag om machtiging tot 

verblijf met toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet had ingediend en de desbetreffende 

aanvraag nog steeds hangende is, dient opgemerkt te worden dat een aanvraag om machtiging tot 

verblijf de uitvoerbaarheid van het thans aangevochten bevel niet opschort (cf. RvS 6 april 2000, nr. 

86.715; RvS 22 juli 2002, nr. 109.500; RvS 6 februari 2004, nr. 127.903; RvS 3 juni 2004, nr. 132.035; 

RvS 3 juni 2004, nr. 132.036; RvS 7 januari 2005, nr. 138.946 en RvS 20 november 2006, nr. 164.950), 

of zou verhinderen dat na het indienen ervan nog een dergelijk bevel aan de vreemdeling wordt 

gegeven (RvS 3 juni 2004, nr. 132.036). Het indienen van een aanvraag op basis van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet heeft immers geen invloed op de verblijfsstatus van de vreemdeling en verhindert 

bijgevolg in principe niet dat ten aanzien van de vreemdeling een verwijderingsmaatregel wordt 

genomen (RvS 12 januari 2007, nr. 166.626).  

 

Verzoeker heeft ook geen belang bij zijn grief waar hij stelt dat de argumenten, aangehaald in de 

verblijfsmachtigingsaanvraag van 7 augustus 2019, niet in overweging zijn genomen, nu uit de 

beslissing tot beëindiging van het verblijf wel degelijk blijkt dat er ten aanzien van deze door verzoeker 

aangehaalde elementen uitgebreid is gemotiveerd. In tegenstelling tot verzoekers betoog is er bij de 

beëindiging van zijn verblijf en de afgifte van het bevel rekening gehouden met zijn jaren van 

tewerkstelling als kok, met de twee liefdadigheidsprojecten en met de lopende strafrechtelijke en 

burgerrechtelijke procedures, zoals uit een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing blijkt.  

 

De schending van de motiveringsplicht, het redelijkheids- en zorgvuldigheidsbeginsel wordt niet 

aangetoond.  
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Vervolgens betoogt verzoeker dat artikel 8 van het EVRM wordt geschonden omdat er met toepassing 

van het tweede lid geen afweging is gebeurd met zijn privéleven, met name de verregaande integratie in 

de lokale gemeenschap in Maaseik en met zijn gezinsleven met dhr. N.  

 

De Raad merkt op dat het niet ter discussie staat dat de in casu bestreden beslissing(en) een inmenging 

uitmaken in het privé- en gezinsleven van verzoeker. Verweerder wijst er evenwel in de nota met 

opmerkingen terecht op dat een dergelijke inmenging mogelijk is wanneer er een wettelijke basis is en 

een maatregel nodig is om bepaalde doelstellingen, zoals de bescherming van de openbare orde, te 

verzekeren. Het staat vast dat er een wettelijke basis is om de beslissing tot beëindiging van het verblijf 

te nemen.  

 

Wanneer er een wettelijke basis is die een inmenging in het privé- en gezinsleven mogelijk maakt, dan 

dient ook te worden nagegaan of deze inmenging is vereist om de in artikel 8, tweede lid, van het EVRM 

bepaalde doelstelling te bereiken. Er dient derhalve te worden onderzocht of de inmenging 

gerechtvaardigd wordt door een dwingende maatschappelijke behoefte en proportioneel is met het 

nagestreefde doel (EHRM 19 februari 1998, Dalia/Frankrijk, § 52; EHRM 9 oktober 2003, 

Slivenko/Letland (GK), § 113; EHRM 18 oktober 2006, Üner/Nederland (GK), § 54; EHRM 2 april 2015, 

Sarközi en Mahran/Oostenrijk, § 62). 

 

Onder het eerste middel is reeds besproken dat verzoekers verblijfsrecht is ingetrokken naar aanleiding 

van de intrekking van zijn vluchtelingenstatus. Verzoekers vluchtelingenstatus is op 5 juli 2019 

ingetrokken door de CGVS omdat de vluchtelingenstatus onterecht werd toegekend op grond van feiten 

die hij verkeerd heeft weergegeven of achtergehouden, van valse verklaringen of van valse of vervalste 

documenten die doorslaggevend zijn geweest voor de toekenning van die status. Verzoeker is tegen 

deze beslissing niet in beroep gegaan.  

 

Op 20 augustus 2019 is verzoeker door de gemachtigde uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen en 

om alle elementen en documenten aan te brengen die een beslissing tot intrekking of beëindiging van 

het verblijfsrecht kunnen verhinderen of beïnvloeden, teneinde zijn situatie correct in te schatten.  

 

Wat betreft verzoekers privéleven blijkt uit de lezing van de bestreden beslissing dat de gemachtigde 

zijn verblijf in België, zijn elementen van integratie en de redenen waarom hij meent niet terug te kunnen 

keren op uitgebreide wijze heeft afgewogen. De gemachtigde motiveert dat: 

 

- verzoekers verblijf van 7,5 jaar in België niet volstaat om van een doorgedreven integratie of hechte 

sociale of culturele banden met de Belgische samenleving te spreken; 

- de inspanningen om te integreren geen afbreuk doen aan de fraude die verzoeker pleegde om een 

vluchtelingenstatus en bijgevolg verblijfsrecht te bekomen en de Belgische asielinstanties herhaaldelijk 

op manifeste wijze misleidde; 

- dat de liefdadigheidsprojecten in Bangladesh op zich onvoldoende reden zijn om het behoud van zijn 

verblijfsrecht te rechtvaardigen; 

- dat er geen indicaties zijn dat verzoeker medische problemen ervaart die een terugkeer in de weg 

staan; 

- dat verzoeker geen enkel argument aanhaalt dat zou kunnen wijzen op een mogelijke schending van 

artikel 3 van het EVRM in geval van een terugkeer naar zijn land van herkomst; 

- dat verzoeker geenszins aannemelijk maakt dat hij bij een terugkeer geen werk zou kunnen vinden en 

op korte termijn geen financiële middelen meer zou hebben om zijn liefdadigheidsproject en 

gerechtelijke procedures te bekostigen; 

- dat verzoekers kennis, vaardigheden en ervaring die hij in België opdeed geenszins verloren gaan en 

aangewend kunnen worden om in de toekomst zich elders te vestigen en te integreren; 

- dat met verzoekers profiel en achtergrond redelijkerwijs verwacht mag worden dat hij zich opnieuw 

succesvol kan vestigen in zijn land van herkomst, alwaar hij over een zeker netwerk beschikt.  

 

Verzoeker uit geen enkele kritiek op deze motieven. De Raad stelt vast dat verzoeker zich beperkt tot 

een herhaling van de elementen die door de gemachtigde werden meegenomen in zijn afweging, doch 

nergens concreet ingaat op de precieze beoordeling en afweging ervan door de gemachtigde, zoals 

deze in de motieven van de bestreden beslissing worden uiteengezet, laat staan aantoont dat kennelijk 

onredelijk werd opgetreden. 

 

Wat betreft verzoekers gezins- en familieleven overweegt de gemachtigde het volgende: 
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- verzoeker verklaart geen duurzame partnerrelatie te hebben met een Belgische onderdaan; 

- verzoeker verklaart op traditionele wijze verloofd te zijn met mevr. S.U. die momenteel in Bangladesh 

woont; 

- verzoeker wenst in het kader van gezinshereniging mevr. S.U. naar België te laten komen, aldus speelt 

verzoekers gezins- en familieleven zich exclusief af in zijn land van herkomst; 

- verzoekers wens om met zijn verloofde herenigd te worden kan ook vervuld worden door een 

terugkeer naar zijn land van herkomst; 

- verzoeker beschikt over een netwerk in zijn land van herkomst, met name zijn familie en zijn verloofde 

verblijven daar.  

  

Waar verzoeker thans betoogt dat zijn gezinsleven met dhr. N. in België dient gehandhaafd te blijven, 

kan hij niet worden gevolgd. Verzoeker toont geen bloed- of aanverwantschapsband aan met dhr. N. en, 

integendeel, bevestigt zelf dat zijn relatie met dhr. N. louter vriendschappelijk is. De verwerende partij 

stelt vast dat verzoekers gezins- en familieleven zich exclusief afspeelt in zijn land van herkomst. Dit is 

niet kennelijk onredelijk, nu verzoekers verloofde en familie zich in zijn land van herkomst bevinden en 

verzoeker geen duurzame partnerrelatie heeft met een Belgische onderdaan.   

 

Uit het voorgaande volgt dat de gemachtigde in het kader van het recht op eerbiediging van het privé- 

en gezinsleven de individuele belangen van verzoeker heeft afgewogen tegen het algemeen belang van 

de Belgische staat in het handhaven van de openbare orde. Hij heeft daarbij op zorgvuldige wijze alle 

relevante feiten en omstandigheden die de situatie van verzoeker kenmerken, in overweging genomen. 

 

De gemachtigde heeft deze feiten en omstandigheden vervolgens kenbaar afgewogen tegen de 

vaststelling dat verzoekers “status werd erkend op grond van feiten die hij verkeerd heeft weergegeven 

of achtergehouden, van valse verklaringen of van valse of vervalste documenten die doorslaggevend 

zijn geweest voor de erkenning van de status of ten aanzien van de vreemdeling wiens persoonlijk 

gedrag later erop wijst dat hij geen vervolging vreest” (artikel 55/3/1, §2, 2°, van de vreemdelingenwet). 

 

Gelet op de bijzondere omstandigheden van deze zaak acht de Raad het niet kennelijk onredelijk dat de 

gemachtigde in casu een zwaar gewicht toekent aan de intrekking van de vluchtelingenstatus wegens 

het afleggen van valse verklaringen en oordeelt dat de belangen van verzoeker niet opwegen tegen de 

vrijwaring van de openbare orde (EHRM 18 oktober 2006, Üner/Nederland (GK), § 64; zie in deze zin 

ook EHRM 11 december 2016, nr. 77036/11, Salem/Denemarken, § 76; EHRM 16 mei 2017, nr. 

25748/15, Hamesevic/Denemarken, § 40 (niet-ontvankelijkheidsbeslissing)). 

 

Al het voorgaande in acht genomen, oordeelt de Raad dat de gemachtigde zich in de bestreden 

beslissing niet ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat er geen sprake is van een schending van 

artikel 8 van het EVRM. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM kan niet worden aangenomen. 

 

Luidens artikel 39/78 juncto artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4°, van de vreemdelingenwet moet het 

verzoekschrift op straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter 

ondersteuning van het beroep worden ingeroepen”. Onder “middel” wordt begrepen: “een voldoende 

duidelijke omschrijving van de door de bestreden beslissing overtreden rechtsregel of rechtsprincipe en 

van de wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsprincipe door de bestreden beslissing wordt 

geschonden” (RvS 22 januari 2010, nr. 199.798). Te dezen voert verzoeker in de aanhef van het tweede 

middel de schending aan van artikel 41 van het Handvest, van het hoorrecht, van artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet en van artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn, maar laat hij na in zijn verzoekschrift in 

concreto uiteen te zetten op welke wijze hij deze bepalingen door de bestreden beslissing geschonden 

acht. Het tweede middel is, wat dit betreft, niet-ontvankelijk. 

 

Het tweede middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel aangevoerd dat tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing(en) kan leiden. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van 

het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 
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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 verzoekende 

partij.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Artikel 2 

 

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

 

 

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

door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN N. MOONEN 


