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 nr. 242 973 van 26 oktober 2020 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. VANSTEENHUYSE 

Kestelstraat 131 

9880 AALTER 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie, thans de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie  

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Sri Lankaanse nationaliteit te zijn, op 17 juli 2020 

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 Volksgezond-heid, en van Asiel 

en Migratie van 18 juni 2020 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten – verzoeker om 

internationale bescherming (bijlage 13quinquies). 

 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier.  

 

Gelet op de beschikking van 3 september 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 

september 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat S. VANSTEENHUYSE 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat T. SCHREURS, die loco advocaten C. 

DECORDIER en T. BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker dient op 13 december 2005 in België een asielaanvraag in onder de naam R.J. Hij 

verklaart geboren te zijn in april 1989 en dus minderjarig te zijn. Een medisch onderzoek wijst echter uit 

dat verzoeker meer dan 18 jaar oud is. Deze asielaanvraag wordt negatief afgesloten met een 

bevestigende beslissing van weigering van verblijf van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen 

en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal) van 16 juni 2006. Een bij de Raad van State 

ingesteld beroep wordt verworpen bij arrest van 8 maart 2010 met nr. 201.646.  
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1.2. Verzoeker dient op 1 oktober 2015 opnieuw een verzoek om internationale bescherming in. Hij 

erkent dat hij eerder een valse naam en valse geboortedatum en -plaats heeft opgegeven. Hij verklaart 

dit te hebben gedaan omdat zijn asielaanvraag in Nederland negatief was beoordeeld en dit land hem 

wilde terugsturen naar Sri Lanka. Verzoeker erkent ook dat “het hele Tsunami verhaal” dat hij eerder in 

zijn asielaanvraag had aangebracht “niet correct” is. Dit verzoek wordt negatief afgesloten door de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) met een arrest van 14 november 2016 met nr.     

177 710 waarbij verzoeker de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus worden 

geweigerd. 

 

1.3. Op 30 oktober 2017 dient verzoeker opnieuw een verzoek om internationale bescherming in. Op 30 

april 2018 verklaart de commissaris-generaal dit volgende verzoek onontvankelijk. Bij arrest van 19 

december 2018 met nr. 214 323 verwerpt de Raad het tegen deze beslissing ingestelde beroep.  

 

1.4. Bij brief van 26 december 2018 dient verzoeker een aanvraag in om te worden gemachtigd tot een 

verblijf van meer dan drie maanden op grond van artikel 9bis 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). De gemachtigde van de bevoegde minister verklaart 

deze aanvraag op 17 juni 2020 onontvankelijk.  

 

1.5. Op 18 juni 2020 neemt de gemachtigde van de bevoegde minister de beslissing tot afgifte van een 

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

Dit is de bestreden beslissing, die is gemotiveerd als volgt: 

 

“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 : [R.] 

voornaam : [J.] 

geboortedatum : [1989]  

geboorteplaats : Jaffna  

nationaliteit : Sri Lanka  

 

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 30/04/2018 werd door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een 

beslissing van niet-ontvankelijkheid van het verzoek om internationale bescherming genomen op grond 

van artikel 57/6, §3, eerste lid, 5° en op 19/12/2018 werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

het beroep tegen deze beslissing verworpen met toepassing van artikel 39/2, §1,1°, van de wet van 15 

december 1980.  

 

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

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

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

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

 

Artikel 74/14 van de wet van 15 december 1980  

§ 1. De beslissing tot verwijdering bepaalt een termijn van dertig dagen om het grondgebied te verlaten. 

Voor de onderdaan van een derde land die overeenkomstig artikel 6 niet gemachtigd is om langer dan 

drie maanden in het Rijk te verblijven, wordt een termijn van zeven tot dertig dagen toegekend.  

 

Het verzoek om internationale bescherming van een onderdaan van een derde land werd niet-

ontvankelijk verklaard op grond van artikel 57/6, §3, eerste lid, 5°, inderdaad, aangezien betrokkene al 

op 13/12/2005; 01/10/2015: 30/10/2017; internationale bescherming heeft aangevraagd en door de 

beslissing van niet-ontvankelijkheid van het CGVS blijkt dat er geen nieuwe elementen zijn, wordt de 

termijn van het huidige bevel om het grondgebied te verlaten bepaald op 6 (zes) dagen.  
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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 6 (zes) dagen.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag tot 

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (hierna: het EVRM), van het 

verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951 (hierna: het Vluchtelingenverdrag), van 

de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurs-

handelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), van artikel 62 van de Vreemdelingenwet, van het redelijk-

heidsbeginsel, van het proportionaliteitsbeginsel, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het vertrouwens-

beginsel en van “het beginsel van behoorlijk bestuur”.  

 

Hij verstrekt de volgende uiteenzetting bij zijn middel: 

 

“Verzoeker verliet Sri Lanka in 1998 op 12-jarige leeftijd en verblijft inmiddels ruim 22 jaar in Europa.  

Hij kwam in 2000 aan in Nederland en vroeg daar asiel aan. Hij verbleef er legaal tot 2005. Toen zijn 

asielaanvraag uiteindelijk werd afgewezen, heeft hij asiel aangevraagd in België. Op aanraden van een 

kennis gebruikte hij hiervoor een valse naam en geboortedatum (zijnde de naam [R.J.]).  

[…] 

Verzoeker beschikte ook in België door de jaren heen gedurende diverse periodes over een verblijfs-

recht.  

Hij bouwde in die periodes van afwisselend legaal en illegaal verblijf een privéleven uit op het 

grondgebied.  

Hij is al sinds 1998 weg uit Sri Lanka en heeft er geen contacten meer, geen netwerk, geen vrienden en 

niets dat van enig belang is voor zijn persoonlijke identiteit.  

Zoals aangehaald, verblijft hij al ruim 2/3 van zijn leven in Europa, waarvan grotendeels in België.  

[…] 

Verzoeker is van oordeel dat de bestreden beslissing een inmenging vormt in de uitoefening van zijn 

privé- en gezinsleven.  

[…] Artikel 8 EVRM stelt het volgende :  

“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 'privéleven' wordt niet gedefinieerd in artikel 8 EVRM.  

Vast staat evenwel dat dit begrip onafhankelijk van het nationale recht dient te worden geïnterpreteerd.  

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: het EHRM) benadrukt dat het begrip 

privéleven een ruime term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk is om er een exhaustieve definitie 

van te geven (EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29; EHRM 27 augustus 2015, 

Parrillo/Italië (GK), § 153). De beoordeling of er sprake is van een privéleven, is een feitenkwestie.  

Het Hof oordeelt dat de gezondheid evenals de fysieke en morele integriteit behoren tot het privéleven, 

alsook het recht op persoonlijke ontwikkeling en het recht om contacten met andere mensen en met de 

buitenwereld in het algemeen aan te knopen en te onderhouden (EHRM 12 september 2012, 

Nada/Zwitserland (GK), § 151; zie ook EHRM 16 december 2014, Chbihi Loudoudi en anderen/België, § 

123).  

Het behelst aspecten van de sociale identiteit van een persoon en kan dus ook de relatie met vrienden 

en kennissen insluiten. (EHRM 29 april 2002 Pretty v.Verenigd Koninkrijk, § 61).  

Aldus maakt het netwerk van persoonlijke, sociale en economische belangen onderdeel uit van het 

privéleven van elke persoon (EHRM 9 oktober 2003, Grote Kamer, Slivenko v. Letland, §§ 95 en 96).  

Het privéleven bestaat uit de optelsom van alle banden die de vreemdeling met de Belgische 

samenleving is aangegaan. Het Hof heeft hierbij verduidelijkt dat de waarborg van artikel 8 principieel 

bedoeld is om de ontwikkeling, zonder inmenging van buitenaf, te verzekeren van de persoonlijkheid 

van ieder individu in de relaties met zijn naasten (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki 

Mitunga/België, § 83).  
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[…]  

In het licht van artikel 8 EVRM dient er bijgevolg een belangenafweging te worden gemaakt tussen het 

belang van de vreemdeling en diens privé- en gezinsleven enerzijds, en het algemeen belang van de 

Belgische samenleving en de openbare orde anderzijds.  

Alle feiten en omstandigheden die van betekenis kunnen zijn, dienen met het oog op die belangen-

afweging in aanmerking te worden genomen.  

Wanneer geen enkel element van openbare orde of openbare veiligheid voorhanden is, weegt het 

private belang van de betrokken persoon zwaarder door.  

Bovendien dienen deze gegevens met het oog op de motiveringsplicht kenbaar te worden gemaakt en 

dient verzoeker in de mogelijkheid te zijn te verifiëren welke feiten in aanmerking werden genomen bij 

de beoordeling en totstandkoming van de beslissing.  

Verzoeker verwijst hiervoor naar eerdere rechtspraak van Uw Raad (o.m. arrest RVV nr. 234 492 van 26 

maart 2020) :  

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

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

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

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

taak van het bestuur om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek te doen van de 

zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan het kennis heeft of zou moeten hebben.  

Het waarborgen van een recht op eerbiediging van het gezins- en privéleven, veronderstelt het bestaan 

van een gezins- en privéleven dat beschermenswaardig is onder artikel 8 van het EVRM. Artikel 8 van 

het EVRM definieert niet de begrippen ‘gezinsleven’ en ‘privéleven’, die onafhankelijk van het nationale 

recht dienen te worden geïnterpreteerd. De beoordeling of er al dan niet sprake is van een gezinsleven 

en privéleven is een feitenkwestie (zie EHRM 12 juli 2001, nr. 25702/94, K. en T. v. Finland, § 150; 

EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29). Dit gezins- en/of privéleven dient te bestaan op 

het moment van de bestreden beslissing.  

Uit de rechtspraak van het EHRM volgt dat bij de beoordeling van het door artikel 8 van het EVRM 

beschermde recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven een ‘fair balance’ moet worden 

gevonden tussen het belang van de vreemdeling en diens familie enerzijds en het algemeen belang van 

de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare 

orde anderzijds. Daarbij moeten alle voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten en 

omstandigheden kenbaar worden betrokken.”  

[…] 

Het is op heden geheel onduidelijk welke maatschappelijke noodzaak de ingrijpende bestreden 

maatregel in verzoekers privéleven proportioneel en noodzakelijk maakt.  

Dit valt geenszins af te lezen uit de bestreden beslissing.  

Meer nog, er is geen enkele motivering opgenomen omtrent deze inmenging en de noodzaak ervan.  

De verwerende partij heeft nagelaten een evenredigheidstoets te maken waarbij werd nagegaan of de 

inmenging in verzoekers privé- en gezinsleven in verhouding staat tot het belang om hem van het 

grondgebied verwijderd te zien.  

[…] 

Er kan nochtans worden aangenomen dat verzoeker, gelet op zijn (deels legaal) verblijf in België sedert 

2005 (in Nederlands sedert 2000), menselijke contacten en een sociaal netwerk heeft opgebouwd.  

Verzoeker wijst op rechtspraak van het EHRM waarbij het Hof heeft erkend dat, wanneer de duur van 

het verblijf van de vreemdeling en de hechtheid van zijn sociale, culturele en familiale banden met het 

gastland worden onderzocht, de situatie uiteraard niet dezelfde is wanneer de betrokken persoon in het 

land in zijn kindertijd of zijn jeugd toegekomen is, of zelfs geboren is, in het gastland, dan wel wanneer 

de betrokken persoon pas op volwassen leeftijd is toegekomen in het gastland.  

Artikel 8 van het EVRM verleent geen enkele categorie vreemdelingen - zelfs niet de vreemdelingen die 

in hun kindertijd of hun jeugd toegekomen zijn of geboren zijn in het gastland - een absoluut recht op 

niet-uitwijzing. Het Hof heeft evenwel overwogen dat rekening moet worden gehouden de bijzondere 

situatie van de vreemdelingen die het grootste deel van hun kindertijd, zo niet gans hun kindertijd, 

hebben doorgebracht in het gastland, er werden grootgebracht en er hun opleiding genoten hebben 

(EHRM 23 juni 2008, Maslov/Oostenrijk (GK), §§ 73-74).  

Het staat vast dat verzoeker sinds 2000 in Nederland en sedert 2005 in België verblijft.  

Het kan dan ook niet betwist worden dat verzoeker zeer nauwe banden en sociale contacten heeft 

opgebouwd in België.  

De motivering in de bestreden beslissing laat verzoeker evenwel niet toe om na te gaan of er in zijn 

individuele zaak specifiek rekening werd gehouden met alle elementen omtrent zijn privé- en familie-

leven.  

[…] 
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Gelet op het bovenstaande dient te worden geconcludeerd dat verwerende partij in gebreke is gebleven 

over te gaan tot een zorgvuldige beoordeling aangaande alle elementen en omstandigheden van het 

privéleven van verzoeker.” 

 

2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 en artikel 62, § 2 van de Vreemdelingenwet 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. Deze bepalingen 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 (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, 

nr. 132.710).  

 

In de bestreden beslissing worden de determinerende motieven vermeld die tot deze beslissing hebben 

geleid. Zo wordt verwezen naar de juridische grondslag, met name artikel 52/3, § 1 in samenhang met 

artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet. Er wordt verder gemotiveerd dat verzoekers meest 

recente verzoek om internationale bescherming op 30 april 2018 door de commissaris-generaal 

onontvankelijk werd verklaard en het door verzoeker tegen deze beslissing ingestelde beroep door de 

Raad op 19 december 2018 werd verworpen. Daarnaast wordt vastgesteld dat verzoeker in België 

verblijft zonder dat hij in het bezit is van een geldig paspoort voorzien van een geldig visum.  

 

De voorziene motivering is pertinent en draagkrachtig en 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).  

 

Een schending van de formele motiveringsplicht zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 en in artikel 62 van de Vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. 

 

2.3. In de mate dat verzoeker aangeeft niet akkoord te kunnen gaan met de bestreden beslissing, wordt 

het middel onderzocht vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht.  

 

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 haar 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). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid verder de verplichting op 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). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt 

derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van 

het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Wat het redelijkheidsbeginsel betreft, en het daarmee samenhangende proportionaliteitsbeginsel, moet 

daarnaast worden gesteld dat de keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire 

bevoegdheid maakt, het redelijkheidsbeginsel slechts schendt wanneer men op zicht van de opgegeven 

motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Met 

andere woorden moet men voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood 

kan geloven dat ze werkelijk is genomen. Het redelijkheidsbeginsel staat de rechter niet toe het oordeel 

van het bestuur over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle 

redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het 

dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). 

 

2.4. De bestreden beslissing vermeldt uitdrukkelijk te zijn genomen in uitvoering van 52/3, § 1 van de 

Vreemdelingenwet. Deze bepaling luidt als volgt: 

 

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

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

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

generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het verzoek om internationale bescherming heeft 
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geweigerd, niet-ontvankelijk heeft verklaard of de behandeling van het verzoek heeft beëindigd, en de in 

artikel 39/57 bedoelde beroepstermijn is verstreken, of, wanneer dergelijk beroep binnen de termijn 

werd ingesteld, nadat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het beroep heeft verworpen met 

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

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

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

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

verlaten afgegeven na deze niet-ontvankelijkheidsbeslissing. 

Dit bevel om het grondgebied te verlaten wordt ter kennis gebracht van de betrokkene overeenkomstig 

artikel 51/2. Indien de betrokkene wordt vastgehouden, wordt dit bevel ter kennis gebracht op de plaats 

waar hij wordt vastgehouden.” 

 

Het in de bestreden beslissing eveneens toegepaste artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet 

stelt verder als volgt: 

 

“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.” 

 

Het is niet betwist dat op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing de commissaris-

generaal had beslist om verzoekers volgende verzoek om internationale bescherming onontvankelijk te 

verklaren en de Raad het tegen deze beslissing ingestelde beroep ook reeds had verworpen. Verder is 

het evenmin betwist dat verzoeker niet is gemachtigd of toegelaten tot een verblijf van meer dan drie 

maanden in België, of om er zich te vestigen, en hij niet beschikt over een geldig paspoort dat is 

voorzien van een geldig visum. 

 

In deze situatie is verweerder in beginsel verplicht tot de afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten (“dient”, “moet”), tenzij meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag zich 

hiertegen zouden verzetten. Een onderzoek naar de door verzoeker ingeroepen hogere rechtsnormen 

dringt zich dan ook op.  

 

2.5. Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

 

“1. Eenieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, 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 waarborgen van het recht op respect voor het privé- en/of gezins- en familieleven veronderstelt het 

bestaan van een privé- en/of gezins- en familieleven dat beschermenswaardig is onder artikel 8 van het 

EVRM. Dit privé- en/of gezins- en familieleven dient te bestaan op het moment van het nemen van de 

bestreden beslissing. 

 

De verzoekende partij die een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, dient minstens een 

begin van bewijs aan te brengen van het privé- en/of gezins- en familieleven in de zin van artikel 8 van 

het EVRM waarop zij zich beroept. Dit begin van bewijs dient voldoende nauwkeurig te zijn met 

inachtneming van de omstandigheden van de zaak. 

 

De Raad vermag als annulatierechter desgevraagd te onderzoeken of artikel 8 van het EVRM is 

geschonden bij het nemen van een verwijderingsmaatregel, dit aan de hand van de door de partijen 

verstrekte gegevens en de gegevens van het administratief dossier. Hij dient zich daarbij niet te 

beperken tot de eventuele uitdrukkelijke motieven dienaangaande in de bij hem aangevochten 

beslissing. Artikel 8 van het EVRM houdt immers geen bijzondere motiveringsplicht in (RvS 28 

november 2017, nr. 239.974). Waar verzoeker aldus een uitdrukkelijke motivering lijkt te verwachten in 
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de bestreden beslissing aangaande artikel 8 van het EVRM kan hij niet worden gevolgd (zie ook RvS 15 

mei 2019, nr. 13.317 (c)). 

 

Verzoeker geeft niet aan dat hij een gezins- of familieleven heeft in België, zodat niet blijkt dat het recht 

op eerbiediging van het gezins- of familieleven in het gedrang is. Met verwijzing naar zijn integratie en 

verblijf in België sinds 2005 betoogt hij wel in dit land een privéleven te hebben opgebouwd. Hij stelt dat 

hij zich heeft geïntegreerd in de Belgische samenleving, Nederlands spreekt en een duurzame band met 

België heeft. Hij is van oordeel dat de bestreden beslissing een disproportionele inmenging uitmaakt in 

zijn privéleven.  

 

Verzoeker kan allereerst niet worden gevolgd in zijn stelling dat is overgegaan tot het nemen van de 

bestreden beslissing zonder voorafgaand rekening te houden met deze elementen van een privéleven in 

België. De Raad merkt zo op dat verweerder pas is overgegaan tot het nemen van de bestreden 

beslissing nadat hij vooraf de door verzoeker ingediende verblijfsaanvraag in toepassing van artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet onontvankelijk had verklaard. In zijn beslissing van 17 juni 2020 tot het 

onontvankelijk verklaren van de voormelde verblijfsaanvraag hield verweerder reeds rekening met de 

ingeroepen elementen van een langdurig verblijf en integratie. Verweerder was van mening dat de 

elementen van integratie zoals verzoeker deze aanhaalde, alsook de duur van het verblijf en van de in 

België doorlopen procedures, hem niet verhinderen om tijdelijk terug te keren naar zijn land van 

herkomst voor het indienen van de aanvraag via de geëigende procedure. Er werd aangestipt dat niet 

blijkt dat verzoeker enig gevaar zou lopen bij een terugkeer naar zijn land van herkomst, dat mag 

worden aangenomen dat hij er nog een familiaal en/of sociaal netwerk heeft en dat het ongeloofwaardig 

is dat verzoeker geen enkele band meer heeft met zijn land van herkomst en met de taal en cultuur in dit 

land. Ook werd aangegeven dat verzoeker er zich van bewust diende te zijn dat hij enkel tijdelijk in 

België vermocht te blijven in afwachting van het nemen van een beslissing inzake de door hem 

ingediende verzoeken tot het verkrijgen van internationale bescherming en verblijfsaanvragen en dat hij 

bij een negatieve uitkomst, wat telkens het geval was, het land diende te verlaten. Verzoeker kan 

moeilijk volhouden dat verweerder op geen enkele wijze een beoordeling en belangenafweging in het 

licht van zijn situatie heeft doorgevoerd.  

 

Voor zover een beschermenswaardig privéleven moet worden aangenomen, wenst de Raad te 

benadrukken dat de bestreden beslissing geen einde stelt aan enig bestaand recht op verblijf in België. 

Er kan derhalve niet worden gesteld dat deze beslissing een inmenging vormt in verzoekers privéleven. 

Er dient te worden opgemerkt dat het EHRM reeds meermaals heeft aangegeven dat wanneer een 

vreemdeling in een dergelijke situatie een Staat confronteert met een privéleven als een voldongen feit 

(“fait accompli”) er op deze Staat geen uit artikel 8 van het EVRM voortvloeiende positieve verplichting 

rust om deze vreemdeling toe te laten zich te vestigen. Het EHRM oordeelt dat, in regel, vreemdelingen 

in deze situatie niet vermogen te verwachten dat hen enig verblijfsrecht zal worden toegestaan (EHRM 3 

oktober 2014, nr. 12.738/10, Jeunesse/ Nederland). 

 

Voorliggende zaak kan niet worden vergeleken met zaken waarbij een einde wordt gesteld aan het recht 

op verblijf van vreemdelingen die door het EHRM worden beschouwd als “gevestigde vreemdelingen”, 

met andere woorden vreemdelingen die formeel tot een verblijf werden toegelaten (EHRM 30 juni 2015, 

nr.39.350/13, A.S./ Zwitserland). Verzoeker kan dan ook niet dienstig verwijzen naar rechtspraak van 

het EHRM die handelt over “gevestigde vreemdelingen”. 

 

In zaken zoals deze die thans voorligt, waarin niet enkel de bescherming van een privéleven aan de 

orde is, maar die tevens handelt over een immigratiekwestie, dienen andere gegevens in aanmerking te 

worden genomen. Het EHRM gaf al aan dat in zaken die ook immigratiekwesties betreffen de mate 

waarin een privéleven zou worden aangetast, de banden in de verdragsstaat, de vraag of er 

onoverbrugbare obstakels bestaan om een privéleven verder te zetten in het land van oorsprong van de 

vreemdeling en het bestaan van redenen die verband houden met de immigratiecontrole aan de orde 

zijn.  

 

Ook belangrijk bij de te maken afweging is het antwoord op de vraag of een privéleven tot stand werd 

gebracht op het ogenblik dat de betrokken persoon reeds wist dat de verblijfsstatus dusdanig was dat 

het van meet af aan duidelijk was dat de mogelijkheid tot voortzetting van een privéleven in een 

bepaalde staat precair was. Volgens de vaste rechtspraak van het EHRM zal, indien dit het geval is, 

slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kunnen worden besloten dat de verwijdering van een vreemdeling 

aanleiding geeft tot een schending van artikel 8 van het EVRM.  
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Verzoeker geeft zelf aan dat hij als meerderjarige in 2005 naar België is gekomen, nadat hij als 

alleenstaande minderjarige in Nederland niet langer een beperkt verblijf kon genieten. Hij heeft ervoor 

geopteerd in België te verblijven, dit ondanks het feit dat zijn verblijfssituatie alhier steeds illegaal, 

minstens precair is geweest en al zijn verzoeken tot het verkrijgen van internationale bescherming en 

verblijfsaanvragen werden afgewezen. Verzoeker kan niet ontkennen dat hij op de hoogte was van zijn 

illegale dan wel precaire verblijfssituatie. Het loutere gegeven dat verzoeker al die jaren in België heeft 

doorgebracht toont nog niet aan dat de Belgische Staat een positieve verplichting heeft om hem verder 

op het grondgebied te laten verblijven. Het EHRM stelt ook dat staten het recht hebben om van 

vreemdelingen die een verblijfsrecht of verblijfsmachtiging wensen op hun grondgebied, te vereisen dat 

zij een passende aanvraag indienen vanuit het buitenland. Staten hebben geen verplichting om 

vreemdelingen het resultaat van de behandeling van hun aanvraag op hun grondgebied te laten 

afwachten (EHRM 9 oktober 2012, nr. 3391/12, Djokaba Lambi vs. Nederland, par. 81; en EHRM 3 

oktober 2014, nr. 12738/10, Jeunesse vs. Nederland, par. 101).  

 

Verzoeker maakt geenszins concreet aannemelijk dat hij actueel specifieke banden heeft met België die 

zodanig hecht en duurzaam zijn dat zij maken dat een terugkeer naar zijn land van herkomst niet in 

redelijkheid van hem kan worden verwacht of die maken dat zulks voor hem bijzonderlijk moeilijk zou 

zijn. De bestreden beslissing houdt ook enkel in dat verzoeker in de huidige omstandigheden het 

Schengengrondgebied dient te verlaten, zonder dat dit hem verhindert om op een later tijdstip, van 

zodra hij zich in het bezit heeft doen stellen van de nodige binnenkomst- en verblijfsdocumenten, 

opnieuw het Belgische grondgebied te betreden en hier te verblijven. Verzoeker blijft wijzen op zijn 

lange verblijf in Europa en België dat deels ‘legaal’ was tijdens de behandeling van zijn verzoeken om 

internationale bescherming en verblijfsaanvragen en de menselijke contacten en het sociaal netwerk dat 

hij in België heeft opgebouwd, zonder deze verder te concretiseren. Hiermee toont hij nog niet aan dat 

een (tijdelijke) terugkeer naar zijn land van herkomst zijn belangen op disproportionele wijze benadeelt. 

Verzoeker maakt verder ook nog niet concreet aannemelijk dat hij niet langer een familiaal en/of sociaal 

netwerk heeft in Sri Lanka en hij geen enkele band meer heeft met dit land en met de plaatselijke taal en 

cultuur. Verzoeker heeft aangegeven dat zijn vader, moeder, broer en zussen nog verblijven in zijn land 

van herkomst, alsook andere familieleden. Hij blijkt ook regelmatige contacten te hebben met andere Sri 

Lankanen in Europa. Verzoeker maakt niet met concrete argumenten aannemelijk dat hij in zijn land van 

herkomst of elders waar hij kan verblijven niet opnieuw een privéleven kan leiden of zulks niet in 

redelijkheid van hem kan worden verwacht. 

 

In de voorliggende omstandigheden toont verzoeker niet aan dat de verplichting om in uitvoering van de 

bestreden beslissing minstens tijdelijk terug te keren naar zijn herkomstland om zich in regel te stellen 

met de immigratiewetgeving en de door de Vreemdelingenwet opgelegde binnenkomst- en verblijfs-

vereisten en de erin voorziene procedures te respecteren, zijn privéleven in die mate verstoort dat er 

sprake kan zijn van een schending van artikel 8 van het EVRM. Een disproportionaliteit tussen de 

belangen van verzoeker enerzijds en de belangen van de Belgische Staat in het kader van het doen 

naleven van de verblijfsreglementering anderzijds, blijkt niet.  

 

Een schending van 8 van het EVRM wordt niet aangetoond. 

 

2.6. Verzoeker beroept zich nog op een schending van het Vluchtelingenverdrag. Hij duidt evenwel noch 

de concrete bepaling uit dit verdrag die hij geschonden acht noch de wijze waarop deze bepaling dan 

zou zijn miskend. Dit onderdeel van het middel is, bij gebrek aan de vereiste precisie, onontvankelijk. 

Ten overvloede wordt nog opgemerkt dat de bevoegde asielinstanties reeds hebben vastgesteld dat 

verzoeker niet in aanmerking komt voor een erkenning als vluchteling. 

 

2.7. Verzoeker maakt niet aannemelijk dat met enig relevant gegeven dat zijn situatie kenmerkt ten 

onrechte geen rekening is gehouden voor het nemen van de bestreden beslissing. Zijn uiteenzetting laat 

ook niet toe om te besluiten dat de bestreden beslissing is genomen op grond van onjuiste feitelijke 

gegevens of op onzorgvuldige of kennelijk onredelijke wijze. Verzoeker maakt niet aannemelijk dat zijn 

belangen op disproportionele wijze worden benadeeld. Een schending van de materiële motiverings-

plicht, het redelijkheidsbeginsel, het proportionaliteitsbeginsel of het zorgvuldigheidsbeginsel wordt niet 

aannemelijk gemaakt. 

 

2.8. Het vertrouwensbeginsel kan worden omschreven als een van de beginselen van behoorlijk bestuur 

krachtens hetwelk de burger moet kunnen vertrouwen op een vaste gedragslijn van de overheid, of op 

toezeggingen of beloften die de overheid in het concrete geval heeft gedaan (RvS 6 februari 2001, nr. 

93.104; RvS 25 februari 2009, nr. 190.792). Het vertrouwensbeginsel houdt in dat door het bestuur bij 
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een rechtsonderhorige gewekte rechtmatige verwachtingen zo mogelijk dienen te worden gehonoreerd 

(RvS 28 januari 2008, nr. 179.021; RvS 23 december 2008, nr. 189.168). Uit de uiteenzetting van 

verzoeker blijkt niet dat er in zijn geval sprake zou zijn van rechtmatige verwachtingen die niet werd 

gehonoreerd. Een schending van het vertrouwensbeginsel wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

2.9. De uiteenzetting van verzoeker laat ook niet toe te vast te stellen dat enig ander, niet nader geduid, 

beginsel van behoorlijk bestuur werd miskend. De Raad benadrukt ook dat het aan verzoeker toekomt 

klaar en duidelijk te specificeren welke beginselen van behoorlijk bestuur hij geschonden acht (RvS 22 

november 2005, nr. 151.540). 

 

2.10. Het enig middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

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. Er dient derhalve geen uitspraak te worden gedaan over de exceptie van 

onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door verweerder. 

 

4. Kosten  

 

Verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat geen standpunt dient te 

worden ingenomen inzake de kosten van het geding. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig oktober tweeduizend twintig 

door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN I. CORNELIS 

 


