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 nr. 244 496 van 20 november 2020 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. THOENG 

Luikersteenweg 187 

3500 HASSELT 

  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 Joegoslavische nationaliteit te zijn, op 

21 augustus 2020 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissingen van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 11 augustus 2020 tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten en tot het opleggen van een inreisverbod. 

 

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 22 september 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 

oktober 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat D. GEYPEN, die loco advocaat D. THOENG verschijnt voor de 

verzoekende partij, en van advocaat L. RAUX, die loco advocaten D. MATRAY en A. DE WILDE  

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 11 augustus 2020 wordt de verzoekende partij het bevel om het grondgebied te verlaten 

gegeven. Dit is de eerste bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 
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Aan de Heer die verklaart te heten: 

Naam: K. (..) 

Voornaam: F. (..) 

Geboortedatum: 26.04.1985 

Geboorteplaats: Rogovo 

Nationaliteit: van Joegoslavische herkomst 

alias: K., F. (..), geboren op 26.04.1988 te Lipjan, onderdaan van Kosovo; K., F. (..), geboren op 

24.04.1988, onderdaan van Kosovo; K., F. (..), geboren op 26.04.1988 te Lipijan, onderdaan van 

Kosovo; K., F. (..), geboren op 26.04.1985 te Rogovo, onderdaan van Servië; T., B. (..), van onbepaalde 

nationaliteit; T., F. (..), geboren op 26.09.1982 te Pej, onderdaan van Servië en Montenegro; T., F. (..), 

geboren op 26.09.1982 te Pej, onderdaan van Kosovo 

wordt het bevel gegeven onmiddellijk 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. 

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: 

□ 10 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 geldige identiteitskaart, een geldig paspoort voorzien van een 

geldig visum, noch van een geldige verblijfstitel. 

□ 3° wanneer hij door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde of de nationale veiligheid te kunnen 

schaden. 

Op 12.10.2009 werd betrokkene door de Correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeeld tot een 

gevangenisstraf van 15 maanden met 5 jaar uitstel uitgezonderd 6 maanden effectief voor diefstal met 

geweld of bedreiging, als mededader. Op 26.07.2010 werd betrokkene door de Correctionele rechtbank 

van Antwerpen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden voor diefstal met met braak, 

inklimming of valse sleutels, als mededader. Op 24.06.2020 werd betrokkene door de Correctionele 

rechtbank van Hasselt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden voor diefstal met met 

braak, inklimming of valse sleutels, poging tot wanbedrijf, deelname aan bendevorming. Overwegende 

dat uit de veelheid van de door betrokkene gepleegde feiten evenals uit het feit dat hij het plegen van 

inbraken blijkbaar als een volkomen evidentie beschouwt, blijkt dat hij een zeer oneerlijke en bedrieglijke 

ingesteldheid heeft en dat hieruit legitiem afgeleid kan worden dat betrokkene een reële en actuele 

bedreiging voor een nieuwe aanslag op de openbare orde vertegenwoordigt. Zijn gedrag is zonder meer 

laakbaar geweest en heeft uiting gegeven aan een asociale en valse persoonlijkheid, waarbij hij geen 

enkele vorm van respect heeft getoond voor de eigendom van andere personen en voor de regels 

geldend in een rechtsstaat en voor de maatschappelijke normen. Het zijn net deze misdrijven die het 

gevoel van onbehagen en van onveiligheid bij de leden van de bevolking verhogen. Gezien de ernst en 

de herhaling van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag geacht wordt de 

openbare orde te kunnen schaden. Het gevaar op recidive is duidelijk aanwezig nu dergelijke feiten 

enkel te verklaren zijn als ingegeven door de zucht naar snel geldgewin en de betrokkene in een 

precaire financiële toestand lijkt te verkeren, hij verblijft immers illegaal in het land en kan geen legaal 

inkomen verwerven. 

□ 12° wanneer een vreemdeling het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod dat noch opgeschort 

noch opgeheven is. 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het inreisverbod van 3 jaar dat hem betekend werd op 

28.10.2019. 

Betrokkene heeft het ontvangstbewijs met betrekking tot de hoorplicht getekend in de gevangenis van 

Turnhout op 02.07.2020. Betrokkene liet echter na deze vragenlijst in te vullen en aan de Administratie 

over te maken. Aldus liet betrokkene op eigen initiatief na de Administratie in kennis te stellen van de 

specifieke elementen die zijn dossier kenmerken toen hem de gelegenheid gegeven werd om nuttig 

voor zijn belangen op te komen en zijn standpunt op een daadwerkelijke en nuttige wijze kenbaar te 

maken. Uit het administratief dossier blijkt dat hij 3 keer bezoek ontvangen heeft in de gevangenis van 

zijn echtgenote. Het administratief dossier bevat geen informatie waaruit kan blijken dat zij verblijfsrecht 

heeft in België. Vooraleer het recht op gezinsleven gehandhaafd kan worden, dient betrokkene eerst 

gebruik te maken van de voor hem openstaande wettelijke verblijfsmogelijkheden. Uit het administratief 

dossier blijkt dat hij dit niet heeft gedaan. De echtgenote van betrokkene kan het land samen met hem 

verlaten. Een schending van het artikel 8 EVRM is niet aannemelijk. Verder blijkt uit het administratief 



  

 

 

X - Pagina 3 

dossier dat betrokkene op 26.04.2000 een asielaanvraag heeft ingediend in België. Op 21,11.2000 

kreeg hij de beslissing van weigering van verblijf door het CGVS. Betrokkene diende op 24.03.2020 een 

tweede asielaanvraag in. Op 11.06.2020 werd hij geacht afstand gedaan te hebben van zijn 

asielaanvraag, hij weigerde immers de hem voorgelegde vragenlijsten in te vullen. Indien hij 

daadwerkelijk een vrees zou hebben, is het niet onredelijk aan te nemen dat hij mee zou werken met de 

asielinstanties. Een schending van het artikel 3 EVRM wordt niet aangenomen. Bijgevolg heeft de 

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

artikel 74/13. 

Artikel 74/14: Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt toegestaan: 

□ Artikel 74/14 §3, 1°: er bestaat een risico op onderduiken. 

1° Betrokkene heeft na zijn illegale binnenkomst of tijdens zijn illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag of 

verzoek of internationale bescherming ingediend binnen de door de wet voorziene termijn. 

Betrokkene verblijft minstens sinds 27.02.2020 in België. Uit het administratief dossier blijkt niet dat hij 

zijn verblijf op de wettelijk voorziene manier heeft trachten te regulariseren. 

4° Betrokkene heeft duidelijk gemaakt dat hij zich niet aan de verwijderingsmaatregel wil houden. 

Betrokkene kreeg op 09.11.2009, 23.08.2010, 28.10.2019 een bevel om het grondgebied te verlaten 

betekend. De betrokkene heeft niet het bewijs geleverd dat hij deze beslissingen heeft uitgevoerd.  

5° Betrokkene maakt het voorwerp uit van een inreisverbod in het Rijk of een andere lidstaat dat noch 

opgeheven, noch opgeschort werd. 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het inreisverbod van 3 jaar dat hem betekend werd op 

28.10.2019. Gezien betrokkene geen gevolg geeft aan het verblijfsverbod dat hem werd opgelegd, 

kunnen we besluiten dat een vrijwillige uitvoering van het bevel uitgesloten is. 

□ Artikel 74/14 §3, 3°: de onderdaan van een derde land is een gevaar voor de openbare orde of de 

nationale veiligheid. 

Op 12.10.2009 werd betrokkene door de Correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeeld tot een 

gevangenisstraf van 15 maanden met 5 jaar uitstel uitgezonderd 6 maanden effectief voor diefstal met 

geweld of bedreiging, als mededader. Op 26.07.2010 werd betrokkene door de Correctionele rechtbank 

van Antwerpen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden voor diefstal met met braak, 

inklimming of valse sleutels, als mededader. Op 24.06.2020 werd betrokkene door de Correctionele 

rechtbank van Hasselt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden voor diefstal met met 

braak, inklimming of valse sleutels, poging tot wanbedrijf, deelname aan bendevorming. Overwegende 

dat uit de veelheid van de door betrokkene gepleegde feiten evenals uit het feit dat hij het plegen van 

inbraken blijkbaar als een volkomen evidentie beschouwt, blijkt dat hij een zeer oneerlijke en bedrieglijke 

ingesteldheid heeft en dat hieruit legitiem afgeleid kan worden dat betrokkene een reële en actuele 

bedreiging voor een nieuwe aanslag op de openbare orde vertegenwoordigt. Zijn gedrag is zonder meer 

laakbaar geweest en heeft uiting gegeven aan een asociale en valse persoonlijkheid, waarbij hij geen 

enkele vorm van respect heeft getoond voor de eigendom van andere personen en voor de regels 

geldend in een rechtsstaat en voor de maatschappelijke normen. Het zijn net deze misdrijven die het 

gevoel van onbehagen en van onveiligheid bij de leden van de bevolking verhogen. Gezien de ernst en 

de herhaling van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag geacht wordt de 

openbare orde te kunnen schaden. Het gevaar op recidive is duidelijk aanwezig nu dergelijke feiten 

enkel te verklaren zijn als ingegeven door de zucht naar snel geldgewin en de betrokkene in een 

precaire financiële toestand lijkt te verkeren, hij verblijft immers illegaal in het land en kan geen legaal 

inkomen verwerven.” 

 

1.2. Op 11 augustus 2020 wordt de verzoekende partij tevens een inreisverbod gegeven. Dit is de 

tweede bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

“INREISVERBOD 

 

Aan de Heer die verklaart te heten: 

Naam: K. (..) 

Voornaam: F. (..) 

Geboortedatum: 26.04.1985 

Geboorteplaats: Rogovo 

Nationaliteit: van Joegoslavische herkomst 

alias: K., F. (..), geboren op 26.04.1988 te Lipjan, onderdaan van Kosovo; K., F. (..), geboren op 

24.04.1988, onderdaan van Kosovo; K., F. (..), geboren op 26.04.1988 te Lipijan, onderddaan van 

Kosovo; K., F. (..), geboren op 26.04.1985 te Rogovo, onderdaan van Servië; T., B. (..), van onbepaalde 

nationaliteit; T., F. (..), geboren op 26.09.1982 te Pej, onderdaan van Servië en Montenegro; T., F. (..), 

geboren op 26.09.1982 te Pej, onderdaan van Kosovo  
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wordt een inreisverbod voor 8 jaar opgelegd voor het volledige Schengengrondgebied. Wanneer 

betrokkene evenwel in het bezit is van een geldige verblijfstitel afgeleverd door één van de lidstaten, 

dan geldt dit inreisverbod enkel voor het grondgebied van België. 

De beslissing tot verwijdering van 04.08.2020 gaat gepaard met dit inreisverbod. 

Dit inreisverbod vervangt het inreisverbod van 3 jaar, dat hem betekend werd op 28.10.2019. 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Het inreisverbod wordt afgegeven in toepassing van het hierna vermelde artikel van de wet van 15 

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

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

Overeenkomstig artikel 74/11, §1, vierde lid van de Wet 15/12/1980: 

van een derde land een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde of de nationale veiligheid. 

Op 12.10.2009 werd betrokkene door de Correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeeld tot een 

gevangenisstraf van 15 maanden met 5 jaar uitstel uitgezonderd 6 maanden effectief voor diefstal met 

geweld of bedreiging, als mededader. Op 26.07.2010 werd betrokkene door de Correctionele rechtbank 

van Antwerpen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden voor diefstal met met braak, 

inklimming of valse sleutels, als mededader. Op 24.06.2020 werd betrokkene door de Correctionele 

rechtbank van Hasselt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden voor diefstal met met 

braak, inklimming of valse sleutels, poging tot wanbedrijf, deelname aan bendevorming. Overwegende 

dat uit de veelheid van de door betrokkene gepleegde feiten evenals uit het feit dat hij het plegen van 

inbraken blijkbaar als een volkomen evidentie beschouwt, blijkt dat hij een zeer oneerlijke en bedrieglijke 

ingesteldheid heeft en dat hieruit legitiem afgeleid kan worden dat betrokkene een reële en actuele 

bedreiging voor een nieuwe aanslag op de openbare orde vertegenwoordigt. Zijn gedrag is zonder meer 

laakbaar geweest en heeft uiting gegeven aan een asociale en valse persoonlijkheid, waarbij hij geen 

enkele vorm van respect heeft getoond voor de eigendom van andere personen en voor de regels 

geldend in een rechtsstaat en voor de maatschappelijke normen. Het zijn net deze misdrijven die het 

gevoel van onbehagen en van onveiligheid bij de leden van de bevolking verhogen. Gezien de ernst en 

de herhaling van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag geacht wordt de 

openbare orde te kunnen schaden. Het gevaar op recidive is duidelijk aanwezig nu dergelijke feiten 

enkel te verklaren zijn als ingegeven door de zucht naar snel geldgewin en de betrokkene in een 

precaire financiële toestand lijkt te verkeren, hij verblijft immers illegaal in het land en kan geen legaal 

inkomen verwerven. 

Betrokkene heeft het ontvangstbewijs met betrekking tot de hoorplicht getekend in de gevangenis van 

Turnhout op 02.07.2020. Betrokkene liet echter na deze vragenlijst in te vullen en aan de Administratie 

over te maken. Aldus liet betrokkene op eigen initiatief na de Administratie in kennis te stellen van de 

specifieke elementen die zijn dossier kenmerken toen hem de gelegenheid gegeven werd om nuttig 

voor zijn belangen op te komen en zijn standpunt op een daadwerkelijke en nuttige wijze kenbaar te 

maken. Uit het administratief dossier blijkt dat hij 3 keer bezoek ontvangen heeft in de gevangenis van 

zijn echtgenote. Het administratief dossier bevat geen informatie waaruit kan blijken dat zij verblijfsrecht 

heeft in België. Vooraleer het recht op gezinsleven gehandhaafd kan worden, dient betrokkene eerst 

gebruik te maken van de voor hem openstaande wettelijke verblijfsmogelijkheden. Uit het administratief 

dossier blijkt dat hij dit niet heeft gedaan. De echtgenote van betrokkene kan het land samen met hem 

verlaten. Een schending van het artikel 8 EVRM is niet aannemelijk. Verder blijkt uit het administratief 

dossier dat betrokkene op 26.04.2000 een asielaanvraag heeft ingediend in België. Op 21.11.2000 

kreeg hij de beslissing van weigering van verblijf door het CGVS. Betrokkene diende op 24.03.2020 een 

tweede asielaanvraag in. Op 11.06.2020 werd hij geacht afstand gedaan te hebben van zijn 

asielaanvraag, hij weigerde immers de hem voorgelegde vragenlijsten in te vullen. Indien hij 

daadwerkelijk een vrees zou hebben, is het niet onredelijk aan te nemen dat hij mee zou werken met de 

asielinstanties. Een schending van het artikel 3 EVRM wordt niet aangenomen. Bijgevolg heeft de 

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

artikel 74/13. 

Betrokkene heeft niet getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven en om de openbare orde zeer 

ernstig te verstoren. Gelet op al deze elementen, het belang van de immigratiecontrole en het 

handhaven van de openbare orde, is een inreisverbod van 8 jaar proportioneel.” 
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2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In wat als een enig middel kan worden beschouwd, betoogt de verzoekende partij als volgt: 

 

“III.2,1 Schending van artikel 6 EVRM in samenhang gelezen met de materiële motiveringsplicht en het 

zorgvuldigheidsbeginsel in samenhang met artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 

van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. 

Het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, de materiële motiveringsplicht houdt in dat motivering 

moet bestaan uit de juridische en de feitelijke overwegingen die aan de beslissing ten grondslag liggen. 

De motivering moet daarenboven afdoende zijn, dit is draagkrachtig en deugdelijk. 

Artikel 62 van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

“De administratieve beslissingen worden met redenen omkleed.... ” 

Aan artikel 62 van de Vreemdelingenwet is slechts voldaan wanneer de motivering van de 

administratieve beslissing afdoende en toereikend is (R.v.St., nr. 43.522, 29 juni 1993, R.A.C.E. 1993) 

en meer bepaald passend, nauwkeurig en relevant (R.v.St., nr. 53.583, 7 juni 1995, Rev.dr.étr. 1995, 

326) of nog duidelijk, nauwkeurig en ter zake dienend (R.v.St., nr. 42.199, 8 maart 1993, R.A.C.E. 1993) 

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

bestuurshandelingen bepalen het volgende:  

“Artikel 2: De bestuurshandelingen van de besturen bedoeld in artikel 1 moeten uitdrukkelijk worden 

gemotiveerd. 

Artikel 3: De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden 

die aan de beslissing ten grondslag liggen. Zij moet afdoende zijn. “ 

Deze wet schrijft dus voor dat de overheid op straffe van onwettigheid van de beslissing in de akte die 

de beslissing zelf bevat ook de motivering voor deze beslissing moet opnemen. Deze motivering moet 

niet enkel weergegeven worden doch daarenboven moet ze ook afdoende zijn, dit wil zeggen 

draagkrachtig en deugdelijk. 

De minister van Binnenlandse Zaken heeft tevens de plicht zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden 

en te stoelen op correcte feitenvinding. Dat er geval per geval moet gekeken worden naar de concrete 

omstandigheden van de zaak. 

Artikel 44bis §2 van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

“§ 2. De minister kan een einde maken aan het verblijf van de burgers van de Unie en hun familieleden 

die krachtens de artikelen 42quinquies en 42sexies een duurzaam verblijfsrecht hebben verkregen en 

hun het bevel geven het grondgebied te verlaten, alleen om ernstige redenen van openbare orde of 

nationale veiligheid. ” 

De artikelen 21 en 23 van de Vreemdelingenwet bepalen het volgende: 

Artikel 21: 

“De minister of zijn gemachtigde kan een einde maken aan het verblijf van een onderdaan van een 

derde land die voor een beperkte of onbeperkte duur tot verblijf is toe gel at en of gemachtigd en hem 

het bevel geven het grondgebied te verlaten, om redenen van openbare orde of nationale veiligheid. ” 

Artikel 23: 

§ 1. De beslissingen tot beëindiging van het verblijf genomen krachtens de artikelen 21 en 22 zijn 

uitsluitend gebaseerd op het persoonlijk gedrag van de betrokkene en mogen niet op economische 

gronden berusten. 

Het gedrag van de betrokkene moet een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging voor een 

fundamenteel belang van de samenleving zijn. Motiveringen die los staan van het betrokken individuele 

geval of met algemene preventieve redenen verband houden, mogen niet worden aangevoerd. 

§ 2. Er wordt bij het nemen van de beslissing rekening gehouden met de ernst of de aard van de inbreuk 

op de openbare orde of de nationale veiligheid die hij heeft begaan, of met het gevaar dat van hem 

uitgaat, en met de duur van zijn verblijf in het Rijk. 

Er wordt ook rekening gehouden met het bestaan van banden met zijn land van verblijf of met het 

ontbreken van banden met zijn land van oorsprong, met zijn leeftijd en met de gevolgen voor hem en 

zijn familieleden.] 

Overeenkomstig artikel 6 EVRM heeft eenieder recht op een eerlijk proces waarin ten allen tijde de 

rechten van verdediging in acht genomen moeten worden. 

In casu dient vastgesteld dat het verzoeker ondanks een lopende asielaanvraag geconfronteerd wordt 

met een bevel om het grondgebied te verlaten en een inreisverbod. 

Dit wordt in de bestreden beslissing als volgt gemotiveerd: 

“ Betrokkene diende op 24.03.2020 een tweede asielaanvraag in. Op 11.06.2020 werd hij geacht 

afstand gedaan te hebben van zijn asielaanvraag, hij weigerde immers de hem voorgelegde 

vragenlijsten in te vullen. Indien hij daadwerkelijk een vrees zou hebben, is het niet onredelijk aan te 

nemen dat hij mee zou werken met de asielinstanties. ” 
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Verzoeker heeft nooit bewust afstand gedaan van zijn asielaanvraag. 

Verzoeker werd nooit ingelicht omtrent de draagwijdte van de vragenlijst.  

Bovendien is hij de Franse taal niet voldoende machtig, zeker niet wat het lezen betreft. 

Verzoeker heeft zich dan ook niet gerealiseerd dat het niet invullen van de vragenlijst door DVZ als een 

afstand van asielaanvraag geïnterpreteerd zou kunnen worden. 

Dat DVZ dit zou kunnen beslissen, blijkt ook helemaal niet uit de bewoordingen in de vragenlijst. 

Het niet invullen van de vragenlijst als een afstand van de op 24/03/2020 gedane asielaanvraag 

interpreteren is niet correct, in strijd met de Belgische wet en met artikel 6 van het EVRM. 

Verzoeker heeft nooit bewust afstand gedaan van zijn asielaanvraag. 

Er kan naar analogie verwezen worden naar rechtspraak in het burgerlijk recht en het handelsrecht over 

“afstand van recht”. 

“De verwerping door een partij van een recht is van strikte interpretatie en kan niet afgeleid worden uit 

het louter stilzitten van deze partij noch uit haar louter af wachtende houding. ” 

(Cass. 19 september 1963, Pas. 1964,1, 62; R.W. 1963-64, 1552.) 

“De afstand van een recht is van strikte interpretatie en kan slechts afgeleid worden uit omstandigheden 

die niet voor een andere interpretatie vatbaar zijn. ” 

(Cass. 4 september 1989 (Cauffmann / Brainauto), JLMB 1989, 1119; JTT 1989, 488, noot.) 

Het Hof van Cassatie heeft het principe van een zeer strikte interpretatie en de uitsluiting van een 

vermoeden altijd ondersteund. (Cass. 24 september 1981, Arr.Cass. 1981-1982, 140; Cass. 23 

september 1988, Arr.Cass. 1988-89, 96; Cass. 2 februari 1989, Pas. 1989,1, p. 589; Cass. 4 september 

1989, JLMB 1989, 1119, JTT 1989, 488, noot; Cass. 20 april 1989, Arr.Cass. 1988-89, 961 en Pas. 

1989, I, p. 861; Cass. 19 december 1991, Arr.Cass. 1991-92, 369, Pas. 1992,1, p. 366, RW 1991-92, 

1478, Rev.not.b. 1992, 102, noot D. Sterckx, TBBR 1993, 153, noot P. De Page; Cass. 14 juni 1995, 

Arr.Cass. 1995, 608 en Pas. 1995,1, p. 630; Cass. 19 september 1997, Arr.Cass. 1997, 840 en Pas. 

1997, I, p. 883; Cass. 21 december 2001, Arr.Cass. 2001, 2273, Pas. 2001, 2204, RW 2003-04, 1061 

en JLMB 2002, 1032; Cass. 14 december 2001, Res Jur.Imm. 2002, 37; Cass. 7 maart 2002, Pas 

2002,1, p. 664 en RW 2004-05, 2021; Cass. 26 april 2002, 

Res Jur.Imm. 2002, 211; Cass. 13 september 2004, Pas. 2004,1, p. 1306 en JLMB 2005, 1484; Cass. 

10 februari 2005, AR nr. C.03.0601.F, www.cass.be; Cass. 25 april 2005, Arr.Cass. 2005, 932, JTT 

2005, 381, NjW 2005, 1026, noot G. De Maeseneire en T. Beckers, Pas. 2005,1, p. 928, Soc.Kron. 

2005, 330; Cass. 17 november 2005, NjW 2006, 409, Pas. 2005,1, p. 2284, TBH 2006, 757, noot C. 

Van Schoubroeck, P&B 2006, 20, T.Verz. 2006, 320; Cass. 23 januari 2006, JTT 2006, 178 en RABG 

2006, 981, noot V. Doorns, RW 2006-07, 602, Soc.Kron. 2007,42; Cass. 17 november 2008, 

www.cass.be, concl. M. De Swaef, JTT 2009, 72, Pas. 2008, 2589.) 

De vaste rechtspraak is eveneens gevestigd dat een louter stilzitten op geen enkele wijze enig afstand 

van recht kan inhouden. (Luik 19 december 1989, JLMB 1991, 584, noot M. Salmon; Brussel 23 juni 

1999, AJT 1999-00, 528; Brussel 25 september 2001, AM 2004, 327; Antwerpen 31 maart 2003, NjW 

2003, 931, noot I. Van Der Straete; Rb. Gent 10 juni 2003, T.Not. 2007, 622; Brussel 14 mei 2009, AM 

2010, 26; Arbh. Brussel 29 oktober 2009, JTT 2010, 104; Rb. Gent 18 december 2000, RW 2002-03, 

751; Vred. Torhout 15 juni 1999, RW 2001-02, 539, noot.) 

- “Een subjectief recht kan enkel ophouden te bestaan als gevolg van een afstand van dat recht die door 

de houder ervan op een uitdrukkelijke wijze kenbaar wordt gemaakt. ” (Rb. Gent 18 december 2000, 

RW 2002-03,751) 

- “De afstand van een recht wordt niet vermoed en kan niet afgeleid worden uit een zelfs langdurig 

stilzwijgen van de auteur. ” (Brussel 25 september 2001, AM 2004, 327) 

- “De afstand van een recht moet strikt worden uitgelegd en mag slechts worden afgeleid uit de feiten 

die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn. De stilzwijgende berusting in het uitvoerend derdenbeslag 

kan geenszins worden afgeleid uit het feit dat geïntimeerde meer dan vier jaar de loonafhoudingen heeft 

geduld. Het langdurig stilzitten brengt geen afstand van recht teweeg. ” (Brussel 23 juni 1999, AJT 1999-

00, 528) 

Ook de recente rechtspraak van het Hof van Cassatie is in die zin gevestigd dat afstand van recht niet 

vermoed wordt en enkel kan worden afgeleid uit feiten die niet anders geïnterpreteerd kunnen worden. 

( Cass. 26 april 2002, www.cass.be) 

Het niet invullen van een vragenlijst, waarvan verzoeker zich draagwijdte niet realiseerde — hetgeen 

niemand hem in de gevangenis te Hasselt trouwens degelijk heeft uitgelegd, maakt geen feit uit dat niet 

anders kan worden geïnterpreteerd dan een afstand van de asielaanvraag. 

Om afstand te doen van een asielaanvraag is er trouwens een geëigend document, ter beschikking op 

de website van het CGVS. (stuk 3) 

Welnu, indien een dergelijk dergelijk document wordt ingevuld en ondertekend door de asielaanvrager is 

er sprake van een rechtsgeldige afstand. In die omstandigheden zou er sprake zijn van een feit dat niet 

anders kan worden geïnterpreteerd dan als een afstand van de asielaanvraag. 
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Quod non in casu. 

Het feit dat een dergelijk document volstaat, betekent toch dat het invullen hiervan toch noodzakelijk is 

om van een afstand van het verzoek tot internationale bescherming te kunnen spreken. 

Verzoeker ging er trouwens van uit dat hij naar aanleiding van een interview op het CGVS de redenen 

voor zijn asielaanvraag uiteen zou kunnen zetten. 

Deze kans is hem nu niet gegund, vermits het interview nog geen plaats had gevonden. 

Verzoeker heeft dan ook geen eerlijk proces gekregen en zijn rechten van verdediging zijn miskend. 

Verzoeker heeft thans trouwens, na overleg met zijn raadsman, wel de vragenlijst ingevuld en aan de 

dienst Vreemdelingenzaken bezorgd. 

Dat verzoeker dus wenst dat het dossier van zijn asielaanvraag, dat ten onrechte afgesloten werd, 

heropend wordt, zo uw Raad het beroep tot nietigverklaring gegrond verklaart. 

Het is bovendien niet correct om te verwijzen naar het schaden van de openbare orde en de nationale 

veiligheid. 

Er zijn geen hangende dossiers meer en verzoeker heeft zijn straf gehad voor de veroordelingen die hij 

heeft opgelopen. 

Dat dus de bestreden beslissing gebrekkig werd gemotiveerd en niet werd genomen met inachtneming 

van alle relevante gegevens van het dossier in samenhang met een schending van art. 6 E.V.R.M. door 

geen rekening te houden met de familiale toestand van verzoeker. Dat verwerende partij niet is 

overgegaan tot verificatie van de voorwaarden voorzien in art. 6 E.V.R.M. alvorens het bevel om het 

grondgebied te verlaten en het inreisverbod uit te vaardigen. 

Dat aldus ten gevolge van een schendingen van art. 6 E.V.R.M. in samenhang met de materiële 

motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel in samenhang met artikel 62 van de Vreemdelingenwet 

en de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen de bestreden beslissing dan ook dient vernietigd te worden.” 

 

2.2. In de nota met opmerkingen repliceert de verwerende partij als volgt: 

 

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

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

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

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

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt.5 

Deze verplichting van uitdrukkelijke motivering waar de administratieve overheid toe gehouden is dient 

aan de bestemmeling van de beslissing toe te laten de redenen te kennen waarop deze gebaseerd is, 

zonder dat de overheid gehouden is de motieven van haar motieven uiteen te zetten.6 

De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de 

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

een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite 

evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. 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. Om draagkrachtig te zijn dient de motivering 

voldoende duidelijk, juist, niet tegenstrijdig, pertinent, concreet, precies en volledig te zijn. De motivering 

is volledig indien zij een grondslag vormt voor alle onderdelen van de beslissing.7 

Dit is wel degelijk de situatie in onderhavig geval zodat het middel wegens gebrek aan uitdrukkelijke 

motivering niet kan weerhouden worden. 

Immers, de bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan 

de beslissing is genomen. Dit is in casu het geval. 

De in het verzoekschrift geuite kritiek toont overigens aan dat zij de motieven kennen, zodat in casu het 

voornaamste doel van de formele motiveringsplicht is bereikt. 

Er wordt geen schending van artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, noch van artikel 62 

Vreemdelingenwet aannemelijk gemaakt. 

Bovendien, als de burger meent dat de materiële motivatie geschonden is door het bestuur, moet hij 

aantonen dat de feiten waarop de bestreden beslissing zich baseert onjuist zijn, of dat de conclusies die 

het bestuursorgaan hieruit afleidt onredelijk zijn8. In casu is zulk bewijs niet voorgelegd. 

2. Het bevel om het grondgebied te verlaten is genomen op basis van het artikel 7 van de Wet dat stelt : 

“Onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de minister of zijn 

gemachtigde 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, een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde 

termijn te verlaten afgeven of moet de minister of zijn gemachtigde in de in 1°, 2°, 5°, 11° of 12° 

bedoelde gevallen een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven.” 
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Concreet is de bestreden beslissing gesteund op het artikel 7, alinea 1, 1° en 3° van de wet van 15 

december 1980. 

Verwerende partij stelt vast dat verzoekende partij zich in een situatie bevindt die overeenstemt met het 

1° punt van deze bepaling en beschikt derhalve niet over enige beoordelingsvrijheid en dient een bevel 

om het grondgebied te verlaten af te leveren vermits verzoekende partij illegaal op het grondgebied 

verblijft wat evenmin betwist wordt in het ingediende verzoekschrift. 

Het Grondwettelijk Hof heeft er tevens aan herinnerd in het arrest van 11 juni 2015 dat de minister of 

zijn afgevaardigde gehouden is tot de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten wanneer de 

vreemdeling zich in een onregelmatige situatie bevindt en meer bepaald in de hypothese zoals bedoeld 

in artikel 7, alinea 1, 1°.9. 

Het motief ten aanzien van de schending van de openbare orde is ten overvloede. De beslissing is 

geldig gemotiveerd in zoverre zij zich baseert op het artikel 7, alinea 1, 1° van de Wet en de vaststelling 

dat verzoekende partij zich illegaal op het Belgisch grondgebied bevindt. 

Volgens de theorie van de veelvuldigheid aan motieven, dient Uw Raad de beslissing niet te vernietigen 

die op twee of meer motieven gestoeld is waarvan één of enkele niet rechtsgeldig zou zijn wanneer blijkt 

dat de administratie dezelfde beslissing genomen zou hebben wanneer zij enkel het of de wettige 

redenen zou weerhouden hebben10. 

In ieder geval, staat het artikel 7, alinea 1, 3° van de wet van 15 december 1980 aan de minister of zijn 

afgevaardigde toe om een bevel om het grondgebied te 

(Suite …) 

6° s’il ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que 

pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est 

garantie, et n’est pas en mesure d’acquérir légalement ces moyens; 

7° s’il est atteint d’une des maladies ou infirmités énumérées à l’annexe de la présente loi; 

8° s’il exerce une activité professionnelle indépendante ou en subordination sans être en possession de 

l’autorisation requise à cet effet; 

9° si, en application des conventions ou des accords internationaux liant la Belgique, il est remis aux 

autorités belges par les autorités des Etats contractants en vue de son éloignement du territoire de ces 

Etats; 

10° si, en application des conventions ou des accords internationaux liant la Belgique, il doit être remis 

par les autorités belges aux autorités des Etats contractants; 

11° s’il a été renvoyé ou expulsé du Royaume depuis moins de dix ans, lorsque la mesure n’a pas été 

suspendue ou rapportée; 

12° si l’étranger fait l’objet d’une interdiction d’entrée ni suspendue ni levée ». 

Il ressort de cette disposition qu’une même obligation de délivrer un ordre de quitter le territoire existe, 

dans le chef du ministre ou de son délégué, lorsque l’étranger se trouve en situation irrégulière. 

La différence de traitement alléguée par les parties requérantes est inexistante.» 

verlaten wanneer hij van mening is dat de vreemdeling, door zijn gedrag, verondersteld kan worden 

schade aan te brengen aan de openbare orde of de nationale veiligheid. 

Concreet heeft verwerende partij, zonder enige beoordelingsfout te maken, kunnen besluiten dat 

verzoekende partij de openbare orde kon schaden. Verzoekende partij betwist dit evenmin in haar 

verzoekschrift. 

3. Het inreisverbod is genomen op grond van artikel 74/11, §1, lid 4 van de Vreemdelingenwet die luidt 

als volgt: 

“§ 1 De duur van het inreisverbod wordt vastgesteld door rekening te houden met de specifieke 

omstandigheden van elk geval. 

(…) 

De beslissing tot verwijdering kan gepaard gaan met een inreisverbod van meer dan vijf jaar, indien de 

onderdaan van een derde land een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde of de nationale 

veiligheid.” 

In casu is de bestreden beslissing gemotiveerd op geldige bevindingen, die niet betwist worden door de 

verzoekende partij en die volgen uit het administratief dossier. 

Verwerende partij motiveert ook uitvoerig in de bestreden beslissing waarom zij acht dat de 

verzoekende partij een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde of de nationale veiligheid. De 

verwerende partij besloot derhalve geheel terecht dat een inreisverbod van 8 jaar aan verzoekende 

partij moest worden opgelegd. 

(Suite …) 

Ten overvloede stelt verwerende partij vast dat in de huidige procedure, verzoekende partij Uw Raad 

lijkt uit te nodigen om zich voor de beoordeling ter zake in de plaats te stellen van verwerende partij. 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat Uw Raad zich in het kader van de legaliteitscontrole waar zij op 

heden toe uitgenodigd wordt, niet in de plaats kan stellen van verwerende partij11. 
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4. Er werd wel rekening gehouden met de familiale situatie van verzoekende partij in de bestreden 

beslissingen. 

De verwerende partij stelt dat: “Betrokkene heeft het ontvangstbewijs met betrekking tot de hoorplicht 

getekend in de gevangenis van Turnhout op 02.07.2020. Betrokkene liet echter na deze vragenlijst in te 

vullen en aan de Administratie over te maken. Aldus liet betrokkene op eigen initiatief na de 

Administratie in kennis te stellen van de specifieke elementen die zijn dossier kenmerken toen hem de 

gelegenheid gegeven werd om nuttig voor zijn belangen op te komen en zijn standpunt op een 

daadwerkelijke en nuttige wijze kenbaar te maken. Uit het administratief dossier blijkt dat hij 3 keer 

bezoek ontvangen heeft in de gevangenis van zijn echtgenote. Het administratief dossier bevat geen 

informatie waaruit kan blijken dat zij verblijfsrecht heeft in België. Vooraleer het recht op gezinsleven 

gehandhaafd kan worden, dient betrokkene eerst gebruik te maken van de voor hem openstaande 

wettelijke verblijfsmogelijkheden. Uit het administratief dossier blijkt dat hij dit niet heeft gedaan. De 

echtgenote van betrokkene kan het land samen met hem verlaten. Een schending van het artikel 8 

EVRM is niet aannemelijk.” 

Wanneer een risico van schending van het respect voor het gezinsleven wordt aangevoerd, dient Uw 

Raad in de eerste plaats na te gaan of er een gezinsleven (Suite …) 

bestaat in de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of de verzoekende partij zich kan beroepen 

op artikel 8 van het EVRM. 

Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een gezinsleven dient de Raad zich te plaatsen op het 

tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen.12 Op de datum van de bestreden beslissing had 

verzoekende partij echter geenszins het bestaan van haar privé- en gezinsleven in België aangetoond. 

Wat het bestaan van een familie- en gezinsleven betreft, moet vooreerst worden nagegaan of er sprake 

is van een familie of een gezin. Vervolgens moet blijken dat in de feiten de persoonlijke band tussen 

deze familie- of gezinsleden voldoende hecht is.13 Verder wijst verwerende partij er op dat de 

beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven, een feitenkwestie is. 

Het dient te worden aangegeven dat slechts een wettigheidscontrole uitgevoerd dient te worden op de 

bestreden beslissing. 

Bijgevolg dient er te worden nagegaan of de verwerende partij alle relevante feiten en omstandigheden 

in haar belangenafweging heeft betrokken en, indien dit het geval is, of de verwerende partij zich niet 

ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat die afweging heeft geresulteerd in een "fair balance" 

tussen enerzijds het belang van een vreemdeling bij de uitoefening van het familie- en gezins-

/privéleven hier te lande en anderzijds het algemeen belang van de Belgische samenleving bij het 

voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare orde. Deze maatstaf impliceert dat 

Uw Raad niet de bevoegdheid bezit om zijn eigen beoordeling in de plaats te stellen van die van de 

administratieve overheid. Bijgevolg kan de Uw Raad niet zelf de belangenafweging doorvoeren.14 

Verzoekende partij verklaart in haar verzoekschrift dat de verwerende partij geen rekening heeft 

gehouden met haar familiale toestand zonder aan te tonen met wat de verwerende partij dan wel 

rekening had moeten houden. Het is ook de verzoekende partij zelf die op de vragenlijst van 2 juli 2020 

niet heeft geantwoord. Zij kan niet aan de verwerende partij verwijten om geen rekening te houden met 

een “bepaalde situatie”. 

Uit het administratief dossier en de stukken welke ter beschikking waren van verwerende partij bij het 

nemen van de bestreden beslissing blijkt dat er echter de nodige vragen gesteld kunnen worden bij het 

bestaan van een dergelijke beweerde duurzame relatie nu duidelijk blijkt dat verzoekende partij geen 

bewijzen kan aanvoeren waaruit het bestaan van een dergelijke duurzame en stabiele relatie 

daadwerkelijk zou blijken. 

Vermits het privé -en gezinsleven niet aangetoond wordt, kan er ook geen sprake zijn van een 

schending van het artikel 8 van het EVRM. 

Ondergeschikt en dit ten aanzien van een eerste toelating op het grondgebied van het Rijk, en niet bij 

het einde van het verblijf, heeft het EHRM gemeend dat er geen sprake kan zijn van een inmenging en 

dat er bijgevolg geen onderzoek nodig is op basis van de tweede paragraaf van het artikel 8 in die zin 

dat er geen nood is om na te gaan of verwerende partij een gewettigd doel nagestreefd werd en of deze 

maatregel evenredig was ten aanzien van dit doel15. 

In dit geval acht het EHRM dat het desalniettemin gepast voorkomt om te onderzoeken of de overheid 

gehouden is tot een positieve verplichting tot het behoud of de ontwikkeling van het privé en/of 

gezinsleven.16. 

Aangaande deze toetsing met betrekking tot het bestaan of ontbreken van deze positieve verplichting, 

heeft het Europees Hof geoordeeld dat :17 : 

«(…) de Staat moet een juist evenwicht vinden tussen de concurrerende belangen van het individu en 

de gemeenschap als geheel. In beide gevallen geniet de staat echter een zekere beoordelingsmarge. 

Bovendien legt artikel 8 geen algemene verplichting op aan een staat om de keuze van immigranten 

voor hun land van verblijf te respecteren en om gezinshereniging toe te staan op het grondgebied van 
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dat land. (…) De factoren waarmee in dit verband rekening moet worden gehouden, zijn de mate waarin 

het gezinsleven daadwerkelijk is verstoord, de mate waarin de betrokken personen banden met de 

betrokken verdragsluitende staat hebben, of er sprake is van onoverkomelijke hindernissen voor het 

gezin dat in het land van herkomst van een of meer van de betrokken personen woont en of er 

elementen zijn van controle van de immigratie (bijvoorbeeld precedenten voor schendingen van 

immigratiewetgeving) of overwegingen van openbare orde die voor uitsluiting doorwegen (Solomon 

tegen Nederland (dec.), nr. 44328/98, 5 september 2000). Een ander belangrijk punt is of het 

gezinsleven in kwestie ontwikkeld werd in een periode waarin de betrokken personen wisten dat de 

situatie met betrekking tot de immigratieregels van een van hen zodanig was dat het duidelijk was dat 

het behoud van dit gezinsleven in het gastland van meet af aan precair zou zijn. Het Hof heeft eerder 

geoordeeld dat, wanneer dit het geval is, alleen in bijzonder uitzonderlijke omstandigheden de 

verwijdering van het familielid dat niet de nationaliteit van het gastland heeft, een schending van artikel 8 

vormt.18 

Immers het dient vastgesteld te worden dat verzoekende partij zich illegaal heeft gevestigd op het 

Belgisch grondgebied. Zij kon dan ook niet onwetend zijn over het feit dat het verderzetten van haar 

privé en gezinsleven een precair karakter bezat. 

Bovendien merkt verzoekende partij geen enkele onoverkomelijke hindernis op om het voorgehouden 

privé –of gezinsleven verder te zetten in het land van herkomst. 

Omwille van deze verschillende redenen is er bijgevolg vast te stellen dat de overheid geen enkele 

positieve verplichting had ten aanzien van verzoekende partij om te verblijven in het Rijk. 

Ten laatste, het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het gezins- en 

privéleven is niet absoluut. Inzake immigratie heeft het EHRM bij diverse gelegenheden eraan herinnerd 

dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het grondgebied van 

een staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven.19 

Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene 

verplichting inhoudt om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk 

verblijf te respecteren en om de (Suite …) 

s'est développée à une époque où les personnes concernées savaient que la situation au regard des 

règles d'immigration de l'une d'elles était telle qu'il était clair immédiatement que le maintien de cette vie 

familiale au sein de l'Etat hôte revêtirait d'emblée un caractère précaire. La Cour a précédemment jugé 

que lorsque tel est le cas ce n'est que dans des circonstances particulièrement exceptionnelles que le 

renvoi du membre de la famille n'ayant pas la nationalité de l'Etat hôte constitue une violation de l'article  

gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan.20 Met toepassing van een vaststaand beginsel van 

internationaal recht is het immers de taak van de Staat om de openbare orde te waarborgen en in het 

bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen te 

controleren.21 

5. Verzoekende partij heeft geen lopende asielprocedure. 

In casu, blijkt uit het administratief dossier en meer precies uit een interne nota “note interne / 

communication téléphonique” dat : 

“Après le retrait de la renonciation, un agent de l’Office des Etrangers et un interprète sont allés à la 

prison de Hasselt Nieuw le 11/06/2020 pour faire l’audition de l’intéressé. Sur place l’intéressé a déclaré 

qu’il refusait de faire une demande d’asile ». 

Zij is in contact geweest met een agent van de DVZ en een tolk die het verhoor van verzoekende partij 

inzake haar asielaanvraag kwamen doen. Zij kan dus niet gevolgd worden wanneer zij verklaart dat zij 

niet bewust afstand heeft gedaan van haar asielaanvraag en dat zij de taal niet begreep. 

Verzoekende partij beweert een vragenlijst nu te hebben doorgestuurd naar de verwerende partij. Dit 

blijkt niet uit het administratief dossier. Het komt aan verzoekende partij om een nieuwe, correcte, 

asielaanvraag in te dienen bij de bevoegde diensten. 

In dit verband stelt de verwerende partij dat het afstand nemen van een asielaanvraag niet aan een 

bepaalde formaliteit is onderworpen. Verzoekende partij hoefde niet door haar raadsman bijgestaan 

worden om van haar aanvraag af te zien. 

In ieder geval kan de verzoekende partij, indien zij dat nodig acht, een nieuw verzoek om internationale 

bescherming indienen. 

6. Wat de door verzoekende partij aangehaalde arresten betreft, ziet verwerende partij bij gebrek aan 

een meer precieze uitlegging over dit punt niet in welke de relevantie van deze rechtspraak in dit 

specifieke geval zou zijn. Immers verzoekende partij weerhoudt er zich van om de vergelijkingspunten 

aan te geven die rechtvaardigen dat dezelfde leer in deze van toepassing is. 22 

De opgeworpen rechtspraak over de “afstand van recht” in handels -en burgerlijk recht waar zij per 

analogie naar verwijst zijn niet van toepassing in huidige zaak. 

7. Wat de vermeende schending van artikel 6 van het EVRM betreft, dient eraan te worden herinnerd 

dat de beroepen tegen beslissingen die krachtens de wet van 15 december 1980 zijn genomen, geen 
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betrekking hebben op het burgerlijk recht noch op een strafrechtelijke vervolging, en dat zij van pure 

administratieve en niet-gerechtelijke aard zijn, zodat zij in principe niet binnen de werkingssfeer van 

artikel 6 van het EVRM vallen23. In casu stelt verzoekende partij niet vast dat de onderhavige procedure 

gebaseerd is op een strafrechtelijke aanklacht of op een 

(Suite …) geschil over een recht of een verplichting van burgerlijke aard, zodat het middel inzake de 

schending van artikel 6 van het EVRM onontvankelijk is24. 

Bovendien ziet verwerende partij niet in hoe de bestreden beslissing inbreuk maakt op verzoekende 

partij haar recht om haar lopende asielaanvraag te volgen, aangezien zij afstand heeft gedaan van deze 

procedure. 

8. Verzoekende partij beperkt zich door te stellen dat verwerende partij onzorgvuldig is geweest bij het 

nemen van haar beslissing. 

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

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding.25 Het respect voor het 

zorgvuldigheidsbeginsel houdt 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. 

In deze omstandigheden en gelet op hetgeen voorafgaat, namelijk feit dat alle elementen die ter kennis 

waren van de overheid ook daadwerkelijk beoordeeld werden, kan men verwerende partij niet serieus 

een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel verwijten. 

Geenszins toont verzoekende partij aan dat verwerende partij kennelijk onredelijk of onzorgvuldig zou 

hebben gehandeld. 

De verzoekende partij maakt derhalve met het voorgaande niet aannemelijk dat de bestreden beslissing 

werd genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van 

de ruime bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling volstaat om de 

bestreden beslissing te schragen. 

Verwerende partij meent dat voor zover het middel uw Raad uitnodigt zijn appreciatie in de plaats van 

deze van de overheid te stellen, het middel verworpen dient te worden.26 

9. Het beroep is ongegrond.” 

 

2.3. Waar de verzoekende partij inhoudelijke argumenten ontwikkelt tegen de bestreden beslissingen, 

voert zij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat dit onderdeel van het 

middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het 

niet tot de bevoegdheid van de Raad zijn beoordeling in de plaats te stellen van deze 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 kunnen komen. 

 

2.4. Verzoekende partij betoogt ondermeer dat zij nog een lopende asielaanvraag heeft en nooit bewust 

afstand heeft gedaan van haar aanvraag.  

 

2.5. Uit nazicht van het administratief dossier blijkt dat verzoekende partij op 10 januari 2020 een 

verzoek tot internationale bescherming indiende. Uit de bijlage 26quinquies die naar aanleiding van dit 

verzoek werd opgesteld blijkt dat verzoekende partij op 28 februari 2020 zich moet aanmelden en dat: 

“que, si il ne donne pas suite à une convocation ou à une demande de renseignements dans les quinze 

jours de l’envoi de celle-ci, il est présumé avoir renoncé à sa demande d’asile” (eigen vertaling : indien 

hij geen gevolg geeft aan een oproeping of vraag om inlichtingen binnen de vijftien dagen na de 

verzending ervan wordt hij geacht afstand te doen van zijn asielaanvraag).  

 

Deze vermelding inzake het afstand doen correspondeert met artikel 51/5, §1, laatste lid van de 

vreemdelingenwet dat stelt: “Indien de vreemdeling binnen de vijftien dagen na verzending geen gevolg 

geeft aan een oproeping of een verzoek om inlichtingen, wordt hij geacht afstand gedaan te hebben van 

zijn verzoek om internationale bescherming”.  

 

Tevens bevat het administratief dossier e-mailcorrespondentie van 18 maart 2020 waaruit blijkt dat 

gevraagd wordt of de verzoekende partij de vragenlijst inzake haar verzoek tot internationale 

bescherming heeft ontvangen. Op 18 maart 2020 wordt gesteld: “Bewaker op sectie is gisteren op cel 

geweest. Het formulier lag op cel. Hij weigerde het formulier in te vullen en af te geven.” 

 

In navolging hiervan werd een interne nota opgesteld door de directie asiel van de dienst 

vreemdelingenzaken met volgende inhoud: 
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“Le 10/01/2020 l’intéressé introduit une premiere demande ultérieure de protection internationale. Le 

27/02/2020 l’intéressé a été arrêté, le 28/02/2020 il est écroué dans une prison. 

Le 02/03/2020 un questionnaire en Rom est envoyé à la prison de Hasselt Nieuw pour que l’intéressé 

puisse le compléter et renvoyer. Le 18/03/2020 la prison communique que l’intéressé refuse de 

compléter et rendre le questionnaire. 

15 jours après cet envoi un questionnaire complète n’a donc pas été reçu. 

Suivant article 51/5 : « Si l’étranger ne donne pas suite à une convocation ou à une demande de 

renseignements dans les quinze jours de l’envoi de celle-ci, il est présumé avoir renoncé à sa demande 

de protection internationale. » (eigen vertaling : Op 10/01/2020 dient de betrokkene een eerste 

navolgend verzoek tot internationale bescherming in. Op 27/02/2020 werd de betrokkene aangehouden, 

op 28/02/2020 werd hij opgesloten in de gevangenis. Op 02/03/2020 werd een vragenlijst in het Rom 

opgestuurd naar de gevangenis Hasselt Nieuw ten einde betrokkene dit te laten invullen en terugsturen. 

Op 18/03/2020 bericht de gevangenis dat betrokkene weigert de vragenlijst in te vullen en terug te 

sturen. 15 dagen na de verzending van de vragenlijst werd aldus geen ingevulde vragenlijst ontvangen. 

Conform artikel 51/5 “Indien de vreemdeling binnen de vijftien dagen na verzending geen gevolg geeft 

aan een oproeping of een verzoek om inlichtingen, wordt hij geacht afstand gedaan te hebben van zijn 

verzoek om internationale bescherming.”) 

 

Op 19 maart 2020 wordt tevens een schrijven gericht aan het Commissariaat-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen met de mededeling dat verzoekende partij geen gevolg heeft gegeven 

aan de vragenlijst binnen de vijftien dagen na de verzending ervan en dat zij bijgevolg geacht wordt 

afstand te hebben gedaan van haar navolgend verzoek tot internationale bescherming. Verzoekende 

partij kan niet ernstig betwisten dat er correct een afstand werd genoteerd. 

 

2.6. Op 24 maart 2020 dient de verzoekende partij evenwel een tweede navolgend verzoek tot 

internationale bescherming in. Op de bijlage 26quinquies dienaangaande wordt eveneens vermeld dat 

“que, si il ne donne pas suite à une convocation ou à une demande de renseignements dans les quinze 

jours de l’envoi de celle-ci, il est présumé avoir renoncé à sa demande d’asile” (eigen vertaling : indien 

hij geen gevolg geeft aan een oproeping of vraag om inlichtingen binnen de vijftien dagen na de 

verzending ervan wordt hij geacht afstand te doen van zijn asielaanvraag). 

 

Het administratief dossier bevat e-mailcorrespondentie van de dienst vreemdelingenzaken van 26 maart 

2020 aan de gevangenis van Hasselt waar de verzoekende partij op dat moment opgesloten zit en 

waarbij wordt meegedeeld dat bij de e-mail een vragenlijst is gevoegd naar aanleiding van het verzoek 

tot internationale bescherming door de verzoekende partij ingediend en waarbij gesteld wordt dat het 

voor de behandeling van voormeld verzoek het nodig is dat verzoekende partij deze vragenlijst invult, en 

dit voor 5 april 2020. Er wordt tevens meegedeeld op welk e-mailadres de vragenlijst mag teruggestuurd 

worden.  

 

Op 27 maart 2020 wordt de dienst vreemdelingenzaken via e-mail door de gevangenis op de hoogte 

gesteld van het volgende: “In bijlage het formulier van betrokkene. Hij heeft het getekend, maar kan het 

niet invullen, hij kan niet lezen of schrijven en spreekt geen Nederlands. Meer kunnen we jammer 

genoeg niet doen hierin.” 

 

Uit het administratief dossier blijkt inderdaad dat de vragenlijst “schriftelijke verklaring meervoudige 

aanvraag” opgesteld is in het Nederlands en verzoekende partij deze blanco getekend heeft op 26 

maart 2020 waarbij geakteerd werd: “Spreekt geen Nederlands, Kan niet lezen of schrijven.” 

 

Uit de e-mailcorrespondentie tussen de dienst vreemdelingenzaken en de gevangenis blijkt dat dan een 

discussie ontstaat over wie precies de taal Nederlands heeft aangeduid op de bijlage 26quinquies 

waarbij het nadien blijkt dat het om een persoonsverwarring gaat en verzoekende partij inderdaad enkel 

Kosovaars spreekt waarvoor een andere vragenlijst nodig is.  

 

Op 16 april 2020 wordt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen ingelicht dat 

verzoekende partij, door geen gevolg te geven aan de vragenlijst, geacht wordt afstand te hebben 

gedaan van haar tweede navolgend verzoek. Uit een interne nota blijkt dat deze afstand wordt 

ingetrokken. 

 

Het administratief dossier bevat dan verder een interne nota waarin gesteld wordt: “Après le retrait de la 

renonciation, un agent de l’Office des Etrangers et un interprète sont allés à la prison de Hasselt Nieuw 

le 11/06/2020 pour faire l’audition de l’intéressé. Sur place l’intéressé a déclaré qu’il refusait de faire une 
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demande d’asile. Dès lors une renonciation est prise le 11/06/2020.” (eigen vertaling : Na de intrekking 

van de afstand hebben een ambtenaar van de dienst vreemdelingenzaken en een vertaler zich naar de 

gevangenis Hasselt Nieuw begeven op 11 juni 2020 teneinde betrokkene te verhoren. Ter plaatse heeft 

betrokkene verklaart dat hij weigerde een asielaanvraag te doen. Ten gevolge hiervan werd een afstand 

genomen op 11 juni 2020.) 

 

In de bestreden beslissingen wordt dienaangaande als volgt gesteld: “Betrokkene diende op 24.03.2020 

een tweede asielaanvraag in. Op 11.06.2020 werd hij geacht afstand gedaan te hebben van zijn 

asielaanvraag, hij weigerde immers de hem voorgelegde vragenlijsten in te vullen.” 

 

2.7. De Raad stelt vast dat het motief “hij weigerde immers de hem voorgelegde vragenlijsten in te 

vullen” niet strookt met de gegevens van het administratief dossier waarom op 11 juni 2020 

verzoekende partij geacht werd afstand te doen. Immers blijkt uit de interne nota ter zake dat 

verzoekende partij geacht werd afstand te doen omdat zij in de gevangenis aan een ambtenaar van de 

dienst vreemdelingenzaken en een vertaler verklaard zou hebben dat zij weigerde een asielaanvraag te 

doen. De Raad merkt daarbij op dat het administratief dossier – anders dan een interne nota opgemaakt 

door het bestuur – geen concrete gegevens bevat waaruit blijkt dat een ambtenaar van de dienst 

vreemdelingenzaken en een vertaler zich werkelijk hebben begeven naar de gevangenis op 11 juni 

2020. Zelfs indien dit het geval is, dan blijkt uit geen enkel concreet stuk dat verzoekende partij 

inderdaad stelde geen asielaanvraag te willen doen. Er blijkt niet dat haar op dat moment een vragenlijst 

werd voorgelegd en dat zij deze weigerde in te vullen/ondertekenen.   

 

2.8. In de nota met opmerkingen verwijst de verwerende partij naar de interne nota die zij heeft 

opgemaakt en die hoger geciteerd werd maar zoals de Raad al heeft vastgesteld wordt deze nota niet 

ondersteund door enig concreet stavingstuk waaruit blijkt dat de bevindingen daarin correct zijn. De 

verzoekende partij kan gevolgd worden in haar betoog dat niet blijkt dat zij afstand heeft gedaan van 

haar tweede navolgend verzoek tot internationale bescherming.  

 

2.9. Een schending van de materiële motiveringsplicht wordt aangetoond. Dit leidt tot de nietigverklaring 

van de bestreden beslissingen. Er bestaat derhalve geen noodzaak over te gaan tot de bespreking van 

de overige middelonderdelen.  

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissingen. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De beslissingen van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van 

Asiel en Migratie van 11 augustus 2020 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten en tot 

het opleggen van een inreisverbod worden vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig november tweeduizend twintig door: 

 

mevr. S. DE MUYLDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN S. DE MUYLDER 

 

 

 

 

 

 

  

 


