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 nr. 234 696 van 31 maart 2020 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat V. LURQUIN 

Gentsesteenweg 1206 

1082 SINT-AGATHA-BERCHEM 

  tegen: 

 

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

gezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ivoriaanse nationaliteit te zijn, op 3 december 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 4 november 2019 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 8 januari 2020 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 6 februari 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 februari 

2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat V. LURQUIN verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 4 november 2019 beslist de gemachtigde van de bevoegde minister tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden beslissing, die is gemotiveerd als volgt: 

 

“Betrokkene werd gehoord door de politie zone Amow op 04/11/2019 en in deze beslissing werd 

rekening gehouden met zijn verklaringen. 
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Aan de Heer, die verklaart te heten: 

Naam: [K.] 

Voornaam: [O.A.K.] 

[…] 

Nationaliteit: Ivoorkust 

 

In voorkomend geval, alias: 

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen, 

- tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven, 

- tenzij er actueel een asielaanvraag hangende is in een van deze staten, 

 

uiterlijk op 03/12/2019. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van de artikel(en) van de wet 

van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen (hierna 'de wet’) en volgende feiten: 

 

Artikel 7, alinea 1, van de wet: 

 

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

documenten. 

 

De betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort en niet van een geldig visum/verblijfstitel op 

het moment van zijn arrestatie. 

 

Betrokkene verklaart dat hij wil huwen met zijn Congolese vriendin [L.K.A.] de moeder van hun kind 

[K.A.K.]. Betrokkene verklaart dat hij niet ziek is. Betrokkene verklaart dat hij een dochterje heeft [K.A.K.] 

geboren op [2016]. Betrokkene verklaart dat hij verder geen familie of sociale relaties heeft. 

 

Betrokkene diende een huwelijksdossier in met de Congolese onderdane [L.K.A.], die momenteel een 

recht op verblijf heeft. Bovendien, geeft zijn intentie om te huwen hem niet automatisch recht op een 

verblijf. Hij kan naar zijn land terugkeren om een visum te krijgen vanaf het moment dat er een 

huwelijksdatum vastgelegd is. We kunnen dus concluderen dat een terugkeer naar Ivoorkust geen 

schending van artikel 8 van het EVRM inhoudt. 

Een schending van de artikelen 3 en 8 EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. Bijgevolg heeft de 

gemachtigde van de Minister in zijn verwijderingsbeslissing rekening gehouden met de bepalingen van 

artikel 74/13.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 7, 62, § 2 en 74/13 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) en van de wet van 29 juli 1991 

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

 

Hij verstrekt de volgende toelichting bij het middel: 

 

“L’acte attaqué exclut l’application de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, 

sans pour autant contester que Monsieur [K.] et Madame [L.K.] entretiennent une relation et sont les 

parents d’un enfant mineur. 

Bien que l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980 contienne une obligation pour la partie adverse de 

délivrer un ordre de quitter le territoire dans une série de situations déterminées, l’administration ne peut 

pas pour autant se prévaloir d’une compétence entièrement liée et se dispenser de toute motivation. 

Elle n’est en effet dans cette hypothèse tenue de respecter l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 

et tenue de respecter ses obligations internationales, telles que celles contenues dans la Convention 

européenne des droits de l’homme. 

Dans la décision « C.C.E, AG, 19 décembre 2013, n° 116. 003 » la Cour rappelle que : 
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« dans le prescrit de la directive retour, transposée par l’article [74/13] de la loi du 15 décembre 1980 

qui stipule que : Lors de la prise d'une décision d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte 

de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers 

concerné. Il résulte de ce qui précède que si [l’administration] doit, dans certains cas déterminés à 

l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, délivrer un ordre de territoire, à tout ressortissant de pays tiers 

se trouvant sur le territoire belge en séjour irrégulier, cette obligation ne doit pas s’entendre comme 

s’imposant de manière automatique et en toutes circonstances. Ainsi, le caractère irrégulier du séjour ne 

saurait suffire à lui seul à justifier la délivrance d’un ordre de quitter le territoire sans que d’autres 

facteurs, notamment liés à la violation des droits fondamentaux garantis aux articles 3 et 8 de la CEDH 

soient également pris en compte, en manière telle que [l’administration] n’est pas dépourvue d’un 

certain pouvoir d’appréciation. En conséquence, [l’administration] ne peut ainsi se prévaloir d’une 

compétence entièrement liée lorsqu’elle délivre un ordre de quitter le territoire sur base de l’article 7 de 

la loi du 15 décembre 1980 » (pt. 2.2 et 2.3). 

En l’espèce, si l’acte attaqué précise que Monsieur pourrait retourner en Côte d’ivoire pour pouvoir 

demander un visa, elle ne précise pas sur base de quoi elle s’assure que Monsieur ne subira pas une 

atteinte à son droit à la vie privée et familiale ou des traitements inhumains et dégradants. 

Au regard de ces éléments, la motivation de la décision attaquée doit être considérée comme erronée, 

de sorte que la partie adverse a violé son obligation de motivation formelle.” 

 

2.2. Artikel 62, § 2 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de administratieve beslissingen met redenen 

worden omkleed en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 voorzien dat de beslissingen van de 

besturen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de motivering de juridische en de feitelijke 

overwegingen dient te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat deze motivering 

afdoende moet zijn.  

 

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 Raad stelt vast dat de bestreden beslissing duidelijk de determinerende motieven weergeeft op basis 

waarvan deze is genomen. Er wordt zo geduid dat verzoeker bevel wordt gegeven om het grondgebied 

te verlaten met toepassing van artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet en omdat hij in het Rijk 

verblijft zonder in het bezit te zijn van de vereiste binnenkomstdocumenten, met name van een geldig 

paspoort en van een geldig visum of een geldige verblijfstitel. Verweerder maakt verder melding van het 

gegeven dat verzoeker een dossier heeft ingediend om te kunnen huwen met zijn Congolese vriendin 

die hier verblijfsgerechtigd is en met het gegeven dat zij een gezamenlijk kind hebben. In tegenstelling 

tot wat verzoeker voorhoudt, heeft verweerder toegelicht waarom volgens hem in de voorliggende 

omstandigheden een verwijderingsmaatregel niet in strijd is met het door artikel 8 van het EVRM 

beschermde recht op eerbiediging van het gezins- en familieleven. Verweerder stelt dat de intentie om 

te huwen niet automatisch recht geeft op verblijf. Hij ziet verder geen probleem voor verzoeker om 

tijdelijk terug te keren naar zijn land van herkomst en om vanuit dit land een visum te krijgen om terug te 

keren naar België vanaf het moment dat er een huwelijksdatum is vastgelegd. In deze omstandigheden 

acht hij de verwijderingsmaatregel niet in strijd met artikel 8 van het EVRM. Verweerder stelt nog dat 

verzoeker verklaart niet ziek te zijn, waardoor evenmin een miskenning blijkt van artikel 3 van het 

EVRM. Ook hier kan verzoeker dus niet worden gevolgd in zijn betoog dat niet wordt uiteengezet 

waarom volgens verweerder geen risico op behandelingen in strijd met artikel 3 van het EVRM dreigt.  

 

De voorziene motivering stelt verzoeker in staat om te begrijpen op welke juridische en feitelijke 

gegevens de door hem bestreden beslissing is gegrond, derwijze dat het doel van de formele 

motiveringsplicht is bereikt (RvS 26 maart 2002, nr. 105.103). Verzoeker betoogt dat de motivering niet 

afdoende is, maar toont niet aan dat enig concreet aspect met betrekking tot zijn persoonlijke en 

familiale situatie ten onrechte niet in de motivering van de bestreden beslissing is betrokken.  

 

Een schending van artikel 62, § 2 van de Vreemdelingenwet of van de wet van 29 juli 1991 blijkt niet. 

 

2.3. Artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet bepaalt als volgt: 
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“Onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de minister of zijn 

gemachtigde of, in de in 1°, 2°, 5°, 9°, 11° of 12° bedoelde gevallen, moet de minister of zijn 

gemachtigde een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven aan de 

vreemdeling die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan drie maanden in het 

Rijk of om er zich te vestigen : 

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

 

Verzoeker betwist niet dat hij niet is gemachtigd of toegelaten tot een verblijf van meer dan drie maan-

den of om zich te vestigen en evenmin dat hij op het grondgebied verblijft zonder in het bezit te zijn van 

de vereiste binnenkomstdocumenten, met name een geldig paspoort en een geldig visum of een geldige 

verblijfstitel. Verzoeker geeft als dusdanig ook niet aan dat een meer voordelige bepaling vervat in een 

internationaal verdrag zich verzette tegen het nemen van een verwijderingsmaatregel. Hij wijst welis-

waar op een gezinsleven met zijn verloofde en hun gemeenschappelijk kind, maar geeft niet aan dat het 

recht op eerbiediging van het gezinsleven zoals beschermd door artikel 8 van het EVRM daadwerkelijk 

zou worden geschonden door de bestreden beslissing. Hij beroept zich niet op een miskenning van 

deze verdragsbepaling en zet geenszins concreet uiteen waarom de bestreden beslissing deze 

verdragsbepaling dan zou schenden. Verzoeker voert evenmin de schending aan van artikel 3 van het 

EVRM. Enig begin van bewijs dat kan wijzen op een risico op behandelingen in strijd met artikel 3 van 

het EVRM ligt ook niet voor. 

 

Verzoeker beroept zich wel nog op een schending van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, dat 

voorziet als volgt: 

 

“Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land.” 

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet vormt de omzetting 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.  

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet voorziet uitdrukkelijk dat bij het nemen van een beslissing tot 

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

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

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet weerspiegelt in deze zin hogere rechtsnormen, zoals deze 

onder meer voortvloeien uit de artikelen 3 en 8 van het EVRM, en maakt een individueel onderzoek 

noodzakelijk. 

 

Zoals reeds werd aangegeven, blijkt uit de motivering van de bestreden beslissing dat rekening werd 

gehouden met de gezinssituatie van verzoeker met zijn Congolese partner en hun gezamenlijke kind. Er 

wordt aangegeven dat de bestreden beslissing enkel een tijdelijke scheiding betekent van deze gezins-

leden. Van zodra er een huwelijksdatum is vastgesteld, kan verzoeker – zo stelt verweerder – een visum 

krijgen om terug te keren naar België. In deze omstandigheden is er volgens verweerder geen sprake 

van een miskenning van het recht op eerbiediging van het gezins- of familieleven zoals beschermd door 

artikel 8 van het EVRM. Verzoeker maakt niet aannemelijk dat deze doorgevoerde belangenafweging 

onzorgvuldig of kennelijk onredelijk is. Daarnaast wees verweerder er in zijn beslissing op dat verzoeker 

zelf aangaf dat hij niet ziek is, waardoor een schending van artikel 3 van het EVRM niet blijkt.  

 

Verzoeker maakt met zijn uiteenzetting niet aannemelijk dat hem geen bevel om het grondgebied te 

verlaten met toepassing van artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet kon worden gegeven of 

dat verweerder bij de afgifte van dit bevel artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet heeft miskend. Een 

verdere concrete toelichting waarom in het voorliggende geval deze wetsbepalingen worden miskend, 

ontbreekt. 

 

Een schending van de artikelen 7 en 74/13 van de Vreemdelingenwet blijkt niet. 

 

2.4. Het enig middel is ongegrond.  
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3. Korte debatten 

 

Verzoeker heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan leiden 

aangevoerd. 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.  

 

4. Kosten 

 

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

 

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 eenendertig maart tweeduizend twintig door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN I. CORNELIS 

 


