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 nr. 241 673 van 29 september 2020 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M. DEMOL 

Avenue des Expositions 8/A 

7000 MONS 

  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 Syrische nationaliteit te zijn, op 24 juni 2020 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van 

Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 25 mei 2020 tot afgifte van een bevel 

om het grondgebied te verlaten - verzoeker om internationale bescherming. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 14 augustus 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 15 september 

2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat M. DEMOL verschijnt voor de 

verzoekende partij, en van advocaat B. HEIRMAN, 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 

 

Verzoeker dient op 10 december 2019 een verzoek om internationale bescherming in. Op 12 maart 

2020 beslist de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen tot de niet-

ontvankelijkheid van het verzoek om internationale bescherming, omdat verzoeker reeds internationale 

bescherming geniet in Spanje. Op 25 mei 2020 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale 

Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie een bevel om het grondgebied te verlaten-

verzoeker om internationale bescherming (bijlage 13quinquies). Dit is de bestreden beslissing: 
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“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN - VERZOEKER OM INTERNATIONALE 

BESCHERMING 

 

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

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

mevrouw  , die verklaart te heten, 

 

naam : K. (…)  

voornaam : M. F. (…)  

geboortedatum : (…)  

geboorteplaats : Aleppo  

nationaliteit : Syrië (Arabische Rep.) 

 

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

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

om er zich naar toe te begeven. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

Op 13/03/2020 werd door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een 

negatieve beslissing inzake het verzoek om internationale bescherming genomen. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert een enig middel aan: 

 

“• SCHENDING VAN ARTIKEL 7, 62 EN 74/13 VAN DE VREEMDELINGENWET;  DE SCHENDING 

VAN ARTIKELEN 2 EN 3 VAN DE WET VAN 29 JULI 1991 BETREFFENDE DE FORMELE 

MOTIVERINGSPLICHT VAN BESTUURSHANDELINGEN; DE SCHENDING VAN DE 

MOTIVERINGSPLICHT, DE ZORGVULDIGHEIDSPLICHT, HET BEGINSEL VAN BEHOORLIJK 

BESTUUR EN HET BEGINSEL AUDI ALTERAM PARTEM. DE SCHENDING VAN ARTIKEL 8  VAN 

HET EUROPEES VERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS EN VAN DE 

FUNDAMENTELE VRIJHEDEN VAN 4 NOVEMBER 1950, GOEDGEKEURD DOOR DE WET VAN 13 

MEI 1955 (HIERNA « HET EVRM ») ; 

 

Art. 74/13 van de Vreemdelingenwet stelt: « 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. » 

 

De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen neergelegde 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 ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat 

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 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. 

 

Het beginsel audi alteram partem eist dat eenieder waartegen een maatregel overwogen wordt, die 

deze persoon nadelig zou kunne beïnvloeden, voor het nemen van deze maatregel wordt verhoord; 

 

De Raad heeft al beslist: (…) (arrest nr. 178 745 van 30 november 2016) 
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De verzoeker is aangekomen in België met zijn familieleden; Hij is nog steeds afhankelijk van zijn 

ouders wegens die inlichtingen: 

- hij vraagt met hen een internationale verdediging 

- hij woont met hen 

- hij is nog a student  

- hij was ten laste van zijn ouders in Spanje voordat hij op het grondgebied aankwam;  

- hij heeft een profiel van zwakheid wegens zijn isolering in Spanje zonder zijn ouders 

- hij had al ernstige problemen in Spanje 

Alle die inlichtingen werden niet beschouwd door de verwester, in bestrijding met artikel 74/13 van de 

vreemdelingwet.  Het administratieve dossier bevat alleen en nota over artikel 74/13 die bepaalt: 

 

“Gezins- en familieleven : Betrokkene verklaarde tijdens zijn gehoor bij de DVZ (dd. 17.02.2020) in 

België te verblijven met zijn ouders, twee broers en grootmoeder, maar die behoren niet tot de 

gezinskern van betrokkene. Betrokkene en zijn familieleden genieten bovendien allen reeds 

internationale bescherming in Spanje en bijgevolg kan het familieleven in Europa plaatsvinden. 

Daarnaast verklaarde betrokkene een neef in Duitsland te hebben, maar die behoort niet tot de 

gezinskern van betrokkene.” 

 

Verwerster verklaart helemaal niet waarom ze beschouwt dat hun familieleden niet tot de gezinskern 

van de verzoeker behoren Niettegenstaande de uitzonderlijke omstandigheden; Een familieleven mag 

bestaan tussen meerderjarige en hun ouders wegens die uitzonderlijke omstandigheden; die 

omstandigheden staan in het administratieve dossier bij “VERKLARING DVZ”. De verweerster was zich 

dus bewust van een sterke zakelijke relatie tussen verzoeker en zijn ouders, die een familiale leven 

vormt, ofwel een privé-leven in zin van artikel 8 EVRM. Minstens toont de motivering van de bestreden 

beslissing niet dat die plicht door de verweerster werd respecteert. De verzoeker toont ook een 

schending van de zorgvuldigheidsplicht, het beginsel van behoorlijk bestuur en het beginsel audi 

alteram partem. Hij werd niet verhoord voordat de verweerster de bestreden beslissing genomen heeft 

en ze voert in casu specifieke omstandigheden aan die na een individueel onderzoek het opleggen van 

een bevel om het grondgebied te verlaten hadden kunnen beïnvloeden. De verzoeker toont specifieke 

omstandigheden die het opleggen van een bevel om het grondbied te verlaten hadden moeten 

beïnvloeden. Er bestaat een bestrijding van het beginsel audi alteram partem en van de 

zorgvuldigheidsplicht; Er bestaat geen redenen opdat hij het grondegebied moet verlaten voor zijn 

ouders die hem beschermen en opvoeden; Ten slotte stelt de verzoeker een schending van artikel 8 

EVRM vast; Hij bewijst een privaat/gezin leven met zijn ouders wegens een bijzonderlijk situatie van 

Afhankelijkheid en verweerster moest ervan rekenong houden; Er bestond geen effectieve analyse van 

de familiale situatie van de verzoeker en de bestreden beslissing artikel 8 EVRM overtreedt. De 

bestreden beslissing moet vernietigd worden.” 

 

2.2. De Raad wijst erop dat de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 – net als artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet – de administratieve overheid verplichten in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dit op ‘afdoende’ wijze. Het 

afdoende karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen dat 

ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, dit wil zeggen 

dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. De belangrijkste 

bestaansreden van de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de wet van 29 juli 1991, bestaat 

erin dat de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen 

op grond waarvan ze werd genomen, opdat hij met kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het 

aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (cf. RvS 9 september 2015, nr. 

232.140). 

 

De Raad stelt vast dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing 

kunnen worden gelezen, zodat de verzoekende partij niet kan voorhouden dat de juridische en feitelijke 

overwegingen die aan de bestreden beslissing ten grondslag liggen, niet in deze beslissing zouden zijn 

opgenomen. In deze mate maakt zij een schending van de formele motiveringsplicht zoals vervat in de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en artikel 62 van de Vreemdelingenwet niet aannemelijk. De 

verzoekende partij lijkt de opgenomen motivering echter niet afdoende te achten. 

 

De verzoekende partij voert tevens aan dat de bestreden beslissing niet op de juiste feiten berust. 

Hiermee voert zij dan ook een schending aan van de materiële motiveringsplicht. Deze houdt immers in 

dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op deugdelijke motieven, dit zijn motieven 

waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in rechte ter verantwoording van die 
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handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 5 december 2011, nr. 216.669; RvS 20 

september 2011, nr. 215.206; RvS 14 juli 2008, nr. 185.388). De materiële motivering vereist met 

andere woorden dat voor elke administratieve beslissing rechtens aanvaardbare motieven met een 

voldoende feitelijke grondslag moeten bestaan. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad zijn 

beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening 

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

de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in 

onredelijkheid tot haar besluit is gekomen (RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

De verzoekende partij meent evenwel dat de gemachtigde bij het nemen van de bestreden beslissing 

geen rekening zou hebben gehouden met haar gezins- en familieleven, waarbij de verzoekende partij 

zich beroept op een schending van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet en artikel 8 EVRM. Artikel 

74/13 van de Vreemdelingenwet luidt 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 8 EVRM als volgt luidt: 

 

"1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen." 

 

Het begrip ‘gezinsleven’ in het voormeld artikel 8, lid 1 van het EVRM is een autonoom begrip dat 

onafhankelijk van het nationaal recht dient te worden geïnterpreteerd. Om zich dienstig te kunnen 

beroepen op artikel 8 van het EVRM dient verzoeker te vallen onder het toepassingsgebied van artikel 8 

lid 1 van het EVRM. Er moet in casu nagegaan worden of er daadwerkelijk sprake is van een familie- of 

gezinsleven in de betekenis van artikel 8 van het EVRM (EHRM, Gül t. Zwitserland, 19 februari 1996). 

De vreemdeling dient in zijn aanvraag ten aanzien van het bestuur en ten laatste voor deze tot zijn 

beslissing komt, aannemelijk te maken dat hij een feitelijk gezin vormt met een Belg of een vreemdeling 

met legaal verblijf in België. Er moet sprake zijn van een effectief beleefde gezinssituatie of van een 

voldoende hechte relatie tussen de vreemdeling en zijn familie. 

 

Wanneer verzoeker een schending van artikel 8 EVRM aanvoert, is het in de eerste plaats zijn taak om, 

rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze wijze het bestaan van 

het door hem ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te tonen, alsook de wijze waarop de 

bestreden beslissing dit heeft geschonden. 

 

Hoewel het gezinsleven van ouders en hun minderjarige kinderen wordt verondersteld, kan, 

overeenkomstig de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg 

(EHRM 9 oktober 2003, nr. 48321/99, Slivenko/Litouwen; EHRM 17 februari 2009, nr. 27319/07, 

Onur/Groot-Brittannië; N. MOLE, Asylum and the European Convention on Human Rights, Council of 

Europe Publishing, 2008, 97) slechts van een door artikel 8 van het EVRM beschermd gezinsleven 

tussen ouders en hun meerderjarige kinderen gesproken worden indien, naast de afstammingsband, 

een vorm van afhankelijkheid blijkt. Er wordt aangenomen dat in de relatie tussen een ouder en een 

meerderjarig kind het bestaan van bijkomende elementen van afhankelijkheid moet worden aangetoond 

die anders zijn dan de gewone affectieve banden. 

 

De loutere bewering van de verzoekende partij, als dat zij afhankelijk zou zijn van haar ouders, volstaat 

niet opdat bijkomende elementen van afhankelijkheid daadwerkelijk zouden worden aangetoond. 

 

De verzoekende partij toont niet aan dat zij het voorgehouden familieleven niet elders zou kunnen 

beleven, zoals door de gemachtigde in de synthesenota overigens ook wordt opgemerkt: “Gezins- en 

familieleven : Betrokkene verklaarde tijdens zijn gehoor bij de DVZ (dd. 17.02.2020) in België te 
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verblijven met zijn ouders, twee broers en grootmoeder, maar die behoren niet tot de gezinskern van 

betrokkene. Betrokkene en zijn familieleden genieten bovendien allen reeds internationale bescherming 

in Spanje en bijgevolg kan het familieleven in Europa plaatsvinden. Daarnaast verklaarde betrokkene 

een neef in Duitsland te hebben, maar die behoort niet tot de gezinskern van betrokkene.” 

 

Gelet op het feit dat alle betrokken familieleden van de verzoekende partij in Spanje internationale 

bescherming genieten, moet inderdaad worden aangenomen dat de verzoekende partij zich in Spanje 

kan laten vergezellen door haar ouders, grootouders en/of broers. Minstens moet de verzoekende partij 

geacht worden om gedurende een eventuele periode van tijdelijke scheiding een nauw contact te 

onderhouden met voormelde familieleden via moderne communicatiemiddelen. De verzoekende partij 

toont het tegendeel alvast niet aan. 

 

Een schending van artikel 8 EVRM en artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet is niet aangetoond.  

 

Opdat verzoeker een belang zou hebben bij zijn grief dat hij, voorafgaand aan het nemen van de 

bestreden beslissing, niet werd gehoord, moet hij aannemelijk maken dat de bestreden beslissing 

mogelijk anders had kunnen zijn mocht hij zijn gehoord. Immers, niet elke onregelmatigheid bij de 

uitoefening van het hoorrecht tijdens een administratieve procedure  levert een schending van dit recht 

op, en niet elk verzuim om het hoorrecht te eerbiedigen leidt stelselmatig tot de onrechtmatigheid van 

het genomen besluit (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 39).  

 

Om een dergelijke onrechtmatigheid te constateren, dient de Raad dus aan de hand van de specifieke 

feitelijke en juridische omstandigheden van het geval na te gaan of er sprake is van een 

onregelmatigheid die het hoorrecht op zodanige wijze aantast dat de besluitvorming in kwestie een 

andere afloop had kunnen hebben, met name omdat verzoeker in casu specifieke omstandigheden had 

kunnen aanvoeren die na een individueel onderzoek het afleveren van een bevel om het grondgebied te 

verlaten hadden kunnen beïnvloeden (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 40). 

 

De verzoekende partij beperkt zich tot een theoretisch betoog en nergens aangeeft welke informatie zij 

aan de gemachtigde had kunnen verschaffen die ertoe zou hebben geleid dat de besluitvorming inzake 

de bestreden beslissing een andere afloop had kunnen hebben. De loutere verwijzing naar de 

aanwezigheid van haar familieleden in België kan in dit kader evident niet volstaan, gelet op het feit dat 

hoger reeds werd aangetoond dat de verzoekende partij geen beschermenswaardige relatie met de 

betrokken familieleden aantoont en hoe dan ook nergens uit blijkt dat het familieleven niet in Spanje zou 

kunnen worden beleefd en/of uitgebouwd, gelet op de internationale beschermingsstatus die er aan 

betrokkenen werd toegekend. Het is aan de verzoekende partij om aan te duiden dat zij de gemachtigde 

van de minister informatie had kunnen verschaffen die van invloed kan zijn op de bestreden beslissing. 

In de gegeven omstandigheden en bij gebrek aan nadere duiding vanwege de verzoekende partij kan 

de aangevoerde schending van het hoorrecht zoals vervat in de rechten van verdediging als algemeen 

beginsel van het Unierecht of van de hoorplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur dan ook 

niet tot de vernietiging van de bestreden beslissing leiden. 

 

Het enig middel is ongegrond. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig september tweeduizend 

twintig door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN     M. MILOJKOWIC 


