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 nr. 243 092 van 27 oktober 2020 

in de zaak X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  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 IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Egyptische nationaliteit te zijn, op 3 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 19 mei 2020 tot afgifte van een bevel 

om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

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 5 juni 2020 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 9 september 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 oktober 

2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat I. ROOX (in opvolging 

van advocaat M. SAMPERMANS) verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat M. 

MISSEGHERS, 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 diende op 28 maart 2013 een verzoek om internationale bescherming in. De 

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus werden definitief geweigerd bij arrest van de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) met nr. 119 295 van 20 februari 2014. Een 

tweede asielaanvraag werd niet in overweging genomen bij beslissing van de commissaris-generaal 

voor de vluchtelingen en de staatlozen van 2 mei 2014. 
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1.2. Verzoeker diende op 14 april 2017 een aanvraag in om gezinshereniging op grond van artikel 10 

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). 

 

1.3. Op 16 november 2017 werd een beslissing tot onontvankelijkheid van een aanvraag voor een 

toelating tot verblijf genomen (bijlage 15quater). Het beroep tegen die beslissing werd verworpen bij 

arrest nr. 213 484 van 5 december 2018. 

 

1.4. Op 19 mei 2020 werd een bevel om het grondgebied te verlaten afgeleverd ten aanzien van 

verzoeker. Dit is de bestreden beslissing, gemotiveerd als volgt:  

 

“(…) 

De heer 

[…] 

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 

zich er naar toe te begeven,  

binnen 30 dagen na de kennisgeving. 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

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

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten: 

Artikel 7: 

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

geldig visum 

Bij het nemen van deze beslissing werd wel degelijk rekening gehouden met art. 74/13 van de wet van 

15.12.1980. Van medische bezwaren lijkt nergens sprake. Wat betreft betrokkenes gezinstoestand dient 

te worden vastgesteld dat meneer wettelijk samenwonend is met een persoon die gemachtigd is tot 

verblijf. Voor zover aan de voorwaarden wordt voldaan zal hij dus zijn echtgenote en kind kunnen 

komen vervoegen in België. De scheiding van betrokkene en zijn echtgenote en kind is dus helemaal 

niet definitief, het gaat enkel om een tijdelijke scheiding in afwachting dat betrokkene de nodige stappen 

onderneemt om de gezinshereniging overeenkomstig art. 10 van de wet van 15.12.2018 te bekomen. 

(…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

 2.1. Verzoeker voert een enig middel aan dat hij uiteenzet als volgt:  

 

“Schending van artikel 8 van het EVRM en van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, schending van 

de artikelen 2 en 3 van de Wet van 22 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuursakten, schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur; meer in het bijzonder het 

redelijkheids-, zorgvuldigheids- en proportionaliteitsprincipe 

Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

"1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit 

recht dat voor zover bij wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang van 

's lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economische 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." 

Het begrip 'gezinsleven' in voormeld artikel 8, 1ste lid 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 familieof 

gezinsleven in de betekenis van artikel 8 EVRM. 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. 

Verzoeker woont wettelijk samen met zijn partner genaamd mevrouw M.S.. Daarenboven hebben zij 

een gemeenschappelijk kind samen, genaamd A.A. (stuk 2). 
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Aangezien verzoeker aldus onder het toepassingsgebied van artikel 8 EVRM valt, dient artikel 8, tweede 

lid van het EVRM in ogenschouw genomen te worden. Wat de eerste voorwaarde van artikel 8, tweede 

lid van het EVRM betreft (legaliteitstoets), dient te worden opgemerkt dat de 'inmenging van het 

openbaar gezag' bij wet is voorzien. Wat de tweede voorwaarde betreft, de legitimiteitstoets, dient dan 

weer te worden vastgesteld dat deze inmenging in casu minsten één van de in artikel 8, tweede lid van 

het EVRM opgesomde doelen nastreeft, namelijk de vrijwaring van 's lands openbare orde. De 

handhaving van de verblijfsreglementering door de overheid is een middel ter vrijwaring van 's lands 

openbare orde. Volgens een vaststaand principe van internationaal recht komt het immers aan de staten 

toe om de openbare orde te verzekeren door, meer in het bijzonder, de toegang en het verblijf van 

nietonderdanen te regelen. Tevens moet de inmenging noodzakelijk zijn in een democratische 

samenleving of anders geformuleerd moet er een proportioneel evenwicht bestaan tussen de inmenging 

en de ermee nagestreefde doelstelling (de noodzakelijkheids- of proportionaliteitstoets). 

Evenwel dient er per geval nagekeken worden of er al dan niet sprake is van een positieve verplichting 

voor de Staat om het recht op gezinsleven te handhaven. Aan de hand van de 'fair balance'-toets, zal 

blijken of er sprake is van een positieve verplichting. De 'fair balance'-toets is een afweging van 

belangen in redelijkheid, welke niet mag leiden tot onevenredige hardheid. Deze 'fair balance'-toets 

houdt in dat er een evenwicht moet zijn tussen het belang van een individu en het belang van de 

gemeenschap. 

Wanneer er wel een positieve verplichting voor de staat is en de staat is deze niet nagekomen, dan is er 

sprake van een schending van artikel 8 van het EVRM. De staat is dan haar verplichtingen, die 

voortvloeien uit artikel 8 van het EVRM niet nagekomen 

In het arrest "Rodrigues da Silva and Hoogkamer v. the Nederlands" heeft het EHRM geoordeeld dat 

een lidstaat zich niet mag laten leiden door een excessief formalisme. Factoren welke meespelen in 

deze belangenafweging zijn de beantwoording van de vraag of het voor verzoeker (on)mogelijk is een 

familieleven te leiden in het land van oorsprong, het al dan niet absoluut karakter van de verwijdering, 

de situatie in het land van herkomst, de leeftijd, de afhankelijkheid van de familie,... 

Verzoekers partner verblijft legaal in België en heeft reeds jaren haar centrum van belangen alhier 

opgebouwd. Bovendien zijn verzoeker en zijn partner, ouders van in België geboren kindje. Men kan 

aldus niet van zijn partner en kindje verwachten dat zij België verlaten om vervolgens te leven in het 

land van herkomst van verzoeker. 

Een terugkeer naar Egypte zal er toe leiden dat verzoeker wordt losgerukt van zijn verblijfsrechtigde 

partner en kindje. 

Gelet op het feit dat het hier gaat om een zeer hechte gezinscel, dient in deze te worden gewezen dat 

het algemene belang van verweerder niet kan prevaleren op de persoonlijke belangen die verzoeker 

kan laten gelden. 

Daarenboven dient verweerder ingevolge artikel 74/13 van de vreemdelingenwet wanneer hij een 

beslissing tot verwijdering neemt, rekening te houden met het gezins- en familieleven van de betrokken 

onderdaan van een derde land. Verweerder is tevens gehouden tot een uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen en dit overeenkomstig de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen, overeenkomstig artikel 62 van de vreemdelingenwet en het 

motiveringsbeginsel. 

Verweerder diende aldus in de beslissing tot verwijdering naast de vaststelling van het illegaal verblijf 

van verzoeker, ook het gezinsleven van verzoeker in rekening dienen te nemen en dienaangaande 

dienen te motiveren. 

In casu wordt door verweerder niet betwist dat hij op de hoogte was van de gezinssituatie van 

verzoeker, Maar uit de beslissing tot verwijdering zoals die thans voorligt, kan op geen enkele wijze 

afgeleid worden dat verweerder rekening heeft gehouden met de elementen waartoe hij overeenkomstig 

artikel 74/13 van de vreemdelingenwet verplicht is rekening te houden. 

Zelfs wanneer men dus niet tot de conclusie zou komen dat er inderdaad een schending is van het 

artikel 8 van het EVRM, is het overduidelijk dat de Belgische Staat tekort schiet in haar 

zorgvuldigheidsplicht en de plicht tot formele motivering. De bestreden beslissing toont immers geen 

enkel spoor van een volledige, en nochtans door Europese regelgeving verplicht gemaakte 

belangenafweging. 

Een schending van artikelen 8 van het EVRM en 74/13 van de vreemdelingenwet juncto het 

motiveringsbeginsel kan worden aangenomen. 

 

De bestreden beslissing bevat geen voldoende motivering en komt tekort aan de zorgvuldigheidplicht 

die men mag verwachten in elk concreet geval. 

‘De beslissing die steunt op onjuiste of op juridisch onaanvaardbare motieven is met 

machtsoverschrijding genomen’ (R.v.St. 04 maart 1960, Brinkhuysen, nr. 7681; R.v.St. 30 september 

1960, Janssens, nr. 8094; R.v.St. 23 november 1965, stad Oostende, nr. 11.519) 
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Krachtens de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen is 

het een substantiële vormvereiste dat motivering, en dan nog noodzakelijkerwijze een juiste en juridisch 

aanvaardbare motivering, gebeurt van de door de overheid genomen beslissingen. 

Uit het voorgaande blijkt dat de bestreden beslissing niet juist of juridisch aanvaardbaar is en dat zij 

steunt op onjuiste, juridisch onaanvaardbare en onwettige motieven en dat zij derhalve niet behoorlijk 

naar recht gemotiveerd is. 

Dat het middel bijgevolg ernstig is.” 

 

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

bestuurshandelingen en artikel 62 van de vreemdelingenwet verplichten de overheid in de akte de 

juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat op 

een “afdoende” wijze. Het afdoende karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent 

moet zijn, dat ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben en 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 voormelde 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, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden 

nagegaan, of de overheid is uitgegaan van gegevens die in rechte en in feite juist zijn, of zij die 

gegevens correct heeft beoordeeld, en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar beslissing is 

kunnen komen, opdat de betrokkene met kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het aangewezen is 

de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden. 

 

Het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten steunt op artikel 7, eerste lid, 1°, van de 

vreemdelingenwet. Verzoeker bevindt zich op het grondgebied zonder in het bezit te zijn van een geldig 

visum of een geldige verblijfstitel. Dit wordt door verzoeker niet betwist. Verzoeker voert dan wel de 

schending aan van de formele motiveringsplicht, maar brengt geen enkel concreet argument aan 

waaruit zou kunnen blijken dat niet is voldaan aan de vereisten van deze verplichting. Een schending 

ervan is dan ook niet aannemelijk gemaakt. 

 

2.3. Het redelijkheidsbeginsel laat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar 

enkel om het onwettig te bevinden indien het tegen alle redelijkheid ingaat (RvS 17 december 2003, nr. 

126.520). Het zorgvuldigheidbeginsel legt de overheid 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 in dat 

de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegeven van het dossier en op 

alle daarin vervatte dienstige stukken. Van een schending van het proportionaliteitsbeginsel kan slechts 

sprake zijn wanneer een beslissing berust op feitelijk juiste en op zich rechtens relevante motieven, 

maar er een kennelijke wanverhouding bestaat tussen die motieven en de inhoud van de beslissing 

(RvS 5 december 2019, nr. 246.278). 

 

Verzoeker voert daarenboven de schending aan van artikel 8 van het EVRM en van artikel 74/13 van 

de vreemdelingenwet. 

 

2.4. Met betrekking tot artikel 8 van het EVRM betoogt verzoeker dat zijn partner, met wie hij wettelijk 

samenwoont, legaal in België verblijft en alhier haar centrum van belangen heeft opgebouwd. 

Bovendien hebben verzoeker en zijn partner samen een minderjarig kind. De terugkeer naar zijn land 

van herkomst zou er volgens verzoeker toe leiden dat hij wordt losgerukt van zijn gezin en dat, 

aangezien het hier gaat om een zeer hechte gezinscel, het algemene belang van verweerder niet kan 

prevaleren op de persoonlijke belangen van verzoeker. Daarenboven meent verzoeker dat de 

bestreden beslissing geen enkel spoor van een volledig gemaakte belangenafweging vertoont. 

 

Er dient te vooreerst te worden opgemerkt dat de bestreden beslissing geen betrekking heeft op een 

weigering van een voortgezet verblijf, maar dat het in casu een situatie van eerste toelating betreft. 

Aangezien verzoeker in België nooit werd toegelaten of gemachtigd tot verblijf, is er slechts sprake van 

een situatie van eerste toelating en niet van een inmenging in het gezinsleven. In een dergelijk geval 

dient er geen toetsing te gebeuren aan de hand van artikel 8, tweede lid, van het EVRM, zoals 

verzoeker voorhoudt, maar dient er volgens het EHRM te worden onderzocht of er een positieve 

verplichting is voor de staat om de betrokken vreemdeling op zijn grondgebied te laten verblijven zodat 

hij zijn recht op eerbieding van het familie- en gezinsleven aldaar kan handhaven en ontwikkelen 

(EHRM 28 november 1996, Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 38; EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 105). Dit geschiedt 
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aan de hand van de ‘fair balance’-toets waarbij wordt nagegaan of de staat een redelijke afweging heeft 

gemaakt tussen de concurrerende belangen van het individu enerzijds, en de samenleving anderzijds. 

Staten beschikken bij deze belangenafweging over een zekere beoordelingsmarge. 

 

De omvang van de positieve verplichting is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de 

betrokken individuen en het algemeen belang (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 

37; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 3 oktober 2014, 

Jeunesse/Nederland (GK), § 106-107). In het kader van een redelijke afweging worden een aantal 

elementen in rekening genomen, met name de mate waarin het gezins- en privéleven daadwerkelijk 

wordt verbroken, de omvang van de banden in de Verdragsluitende Staat, alsook de aanwezigheid van 

onoverkomelijke hinderpalen die verhinderen dat het gezins- en privéleven elders normaal en effectief 

wordt uitgebouwd of verdergezet. Deze elementen worden afgewogen tegen de aanwezige elementen 

van immigratiecontrole of overwegingen inzake openbare orde. 

Een andere belangrijke overweging is of het gezinsleven zich heeft ontwikkeld in een periode waarin de 

betrokken personen zich ervan bewust dienden te zijn dat de verblijfsstatus van een van hen ertoe leidt 

dat het voortbestaan van het gezins- en privéleven in het gastland vanaf het begin precair zou zijn. 

Waar dit het geval is, zal er enkel in zeer uitzonderlijke omstandigheden sprake zijn van een schending 

van artikel 8 van het EVRM (EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 108; zie ook EHRM 

17 april 2014, Paposhvili/België, § 142). 

 

De Raad stelt vast dat in de bestreden beslissing rekening werd gehouden met verzoekers familie- en 

gezinsleven. Zo wordt gemotiveerd dat de scheiding tussen verzoeker en zijn partner en kind slechts 

tijdelijk is, tot verzoeker de nodige stappen onderneemt om gezinshereniging overeenkomstig artikel 10 

van de vreemdelingenwet te bekomen. Verzoeker toont niet aan dat er concrete elementen zijn die 

verweerder ten onrechte niet in rekening heeft genomen. Verzoeker maakt dan ook niet aannemelijk 

dat de gemaakte belangenafweging onvolledig is. 

 

Verzoeker toont niet aan dat een tijdelijke scheiding van zijn partner en kind in casu niet in redelijkheid 

van hem zou kunnen worden verwacht. Er liggen geen concrete en onoverkomelijke hinderpalen voor 

die de verderzetting van het gezinsleven in het land van herkomst van verzoeker verhinderen, voor de 

duur die nodig is opdat hij de vereiste binnenkomst- en verblijfsdocumenten voor een terugkeer naar 

België kan verkrijgen. 

 

Er blijkt bovendien niet dat verzoeker op enig ogenblik was gemachtigd of toegelaten tot een verblijf van 

meer dan drie maanden op het grondgebied, zodat evenmin blijkt dat hij of zijn partner erop mochten 

vertrouwen dat zij hun gezinsleven zonder meer verder in België mochten uitbouwen. De beide partners 

dienden er zich van bewust te zijn dat de verdere uitbouw van het gezinsleven in België, in navolging 

van de verblijfssituatie van verzoeker, precair was. In deze omstandigheden aanvaardt het EHRM enkel 

in zeer uitzonderlijke gevallen een schending van artikel 8 van het EVRM. Deze worden door de 

verzoeker niet aangetoond. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

2.5. 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 74/13 van de vreemdelingenwet noodzaakt steeds een individueel onderzoek waarbij de situatie 

van de betrokken vreemdeling wordt beoordeeld en waarborgt dat de verwerende partij bij het nemen 

van een verwijderingsbeslissing rekening houdt met welbepaalde fundamentele rechten en daaromtrent 

een concrete afweging maakt. In zoverre rekening moet worden gehouden met het gezins- en 

familieleven, vormt artikel 74/13 van de vreemdelingenwet een weerspiegeling van artikel 8 van het 

EVRM. 

Uit de voorgaande bespreking in verband met artikel 8 van het EVRM volgt reeds dat verweerder bij het 

nemen van de bestreden beslissing het ingeroepen gezinsleven in rekening heeft gebracht en dit op 

een zorgvuldige, proportionele en redelijke wijze. 
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In zoverre verzoeker in zijn verzoekschrift wijst op het feit dat het hoger belang van zijn minderjarig kind 

niet mee in rekening werd genomen, merkt de Raad op dat het loutere feit dat verzoeker tijdelijk van 

zijn gezinsleden wordt gescheiden, niet volstaat om te besluiten tot een schending van het hoger 

belang van het kind. Wat betreft de gezondheidstoestand van verzoeker, voert hij geen concrete 

grieven aan. 

 

Een schending van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet wordt derhalve niet aannemelijk gemaakt. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

3. 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 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt 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 zevenentwintig oktober tweeduizend twintig 

door: 

 

dhr. C. VERHAERT,   wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN,   griffier. 

 

 

De griffier,    De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN   C. VERHAERT 


