
  

 

 

RvV  X Pagina 1 

 
 

 nr. 245 008 van 27 november 2020 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. GEENS 

Lange Lozanastraat 24 

2018 ANTWERPEN 

  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 IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, op 22 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 Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie 

van 6 april 2020 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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 15 september 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

14 oktober 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat D. GEENS verschijnt voor de 

verzoekende partij, en van advocaat L. BRACKE, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 11 juni 2019 dient verzoeker een aanvraag in op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

Deze aanvraag wordt op 6 april 2020 onontvankelijk verklaard. Op hetzelfde moment wordt een bevel 

om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) afgeleverd. Het bevel om het grondgebied te verlaten is de 

bestreden beslissing: 

 

“De heer 

Naam, voornaam: A., K. (…) 
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geboortedatum: (…) 

geboorteplaats: Shqiptare 

nationaliteit: Albanië 

 

wordt het bevel gegeven 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, 

 

binnen 30 (dertig) dagen na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van 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: 

 

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 15 december 1980, is hij een vreemdeling vrijgesteld 

van de visumplicht die langer in het Rijk verblijft dan de maximale duur van 90 dagen op een periode 

van 180 dagen voorzien in artikel 20 Uitvoeringsovereenkomst van Schengen: betrokkene toont niet aan 

sedert wanneer hij het Schengengrondgebied heeft betreden.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. De verwerende partij werpt een exceptie van onontvankelijk ratione temporis op. In de nota stelt zij 

wat volgt: “Het verzoekschrift tot nietigverklaring is namelijk gericht tegen de beslissing dd.06.04.2020 

waarbij hun aanvraag met toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet onontvankelijk werd 

verklaard. Op 14.04.2020 werd de beslissing aangetekend verstuurd (zie stukken administratief 

dossier). In principe houden we dan rekening met datum poststempel + 2 werkdagen. Dit doet besluiten 

dat de kennisgeving van de beslissing van 06.04.2020 op rechtsgeldige wijze is gebeurd op 16.04.2020. 

Overeenkomstig artikel 39/57 van de Vreemdelingenwet kan een beroep tot nietigverklaring worden 

ingesteld met een verzoekschrift binnen de dertig dagen na de kennisgeving van de beslissing 

waartegen het beroep gericht is. Het feit dat betrokkene zich nooit heeft aangeboden om het schrijven in 

ontvangst te nemen verandert niks aan de bovenstaande vaststelling. Deze tweede kennisname opent 

geen nieuwe beroepstermijn. Betrokkene kon volledig kennis nemen als hij dit wou. Gelet op 

bovenstaande is de verwerende partij de mening toegedaan dat het door de verzoekende partij 

ingestelde beroep bijgevolg niet ontvankelijk is.” 

 

2.2. Verzoeker stelt in het verzoekschrift onder de hoofding “Tijdigheid ratione temporis”: “Artikel 39/57, 

§1 Vreemdelingenwet stelt dat de beroepen worden ingediend bij verzoekschrift binnen dertig dagen na 

de kennisgeving van de beslissing waartegen ze zijn gericht. Wanneer de kennisgeving is gebeurd door 

afgifte tegen ontvangstbewijs, begint de beroepstermijn te lopen vanaf de eerste dag die volgt op de 

afgifte of de weigering tot ontvangst (artikel 39/57, §2, 3° Vreemdelingenwet). De verzoekende partij 

werd niet in kennis gesteld van de bestreden beslissing. De verzoekende partij kon kennis nemen van 

de bestreden beslissing via de openbaarheid van bestuur. In het administratief dossier bevindt zich ook 

geen bewijs van betekening, waardoor de beroepstermijn geen aanvang kon nemen. Conform artikel 

39/57, §2 Vreemdelingenwet is de vervaldag in de termijn begrepen. Is die dag echter een zaterdag, 

een zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de vervaldag verplaatst op de eerstvolgende werkdag. 

Huidig beroep is bijgevolg ingesteld binnen de wettelijke beroepstermijn, zowel inzake de vordering tot 

nietigverklaring als de schorsing.” 

 

2.3. In het administratief dossier bevindt zich geen bewijs van betekening van de bestreden beslissing. 

De verwerende partij bezorgt de Raad op 18 augustus 2020 een “afgiftebewijs van een aangetekende 

zending”, gedateerd op 15 april 2020. Dit afgiftebewijs van Bpost bevat geen enkel gegeven dat erop 

wijst dat de bestreden beslissing aangetekend is betekend aan verzoeker.  

 

Uit het dossier blijkt dat verzoeker op 14 juli 2020 vraagt om “een kopie van zijn administratief dossier 

over te maken per mail”. Uit het administratief dossier blijkt niet op welke datum exact verzoeker kennis 

kon nemen van de bestreden beslissing via de procedure van de openbaarheid van bestuur. In ieder 

geval is het verzoekschrift verzonden op 22 juli 2020 binnen de 30 dagen overeenkomstig artikel 39/57, 

§2 van de Vreemdelingenwet. 
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Het beroep is bijgevolg ingediend binnen de wettelijke beroepstermijn. De exceptie wordt verworpen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoeker voert een enig middel aan: 

 

“SCHENDING VAN ARTIKEL 8 EVRM, SCHENDING VAN ARTIKEL 74/13 VREEMDELINGENWET, 

SCHENDING VAN DE ARTIKELEN 1 T.E.M. 3 VAN DE WET INZAKE DE FORMELE MOTIVERING 

VAN BESTUURSHANDELINGEN, SCHENDING VAN HET ZORGVULDIGHEIDSBEGINSEL, DE 

MATERIËLE MOTIVERINGSVERPLICHTING EN HET REDELIJKHEIDSBEGINSEL 

 

EERSTE ONDERDEEL 

 

1. De machtiging tot verblijf van verzoeker op grond van artikel 9bis Vreemdelingenwet werd door de 

bevoegde overheid onontvankelijk verklaard. Deze beslissing dateert van 6 april 2020 en werd 

tegelijkertijd met de bestreden beslissing genomen door verweerder. Tegen deze beslissing werd een 

beroep ingediend tot schorsing en nietigverklaring voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

Indien uw rechtbank zou oordelen dat dit beroep gegrond is, dient In het kader van een goede 

rechtsbedeling het bevel om het grondgebied te verlaten, genomen en ter kennis gebracht op dezelfde 

datum als de beslissing tot onontvankelijkheid van de aanvraag op grond van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet, uit het rechtsverkeer te worden gehaald en te worden vernietigd (zie o.a. RvV nr. 

149 346 van 9 juli 2014). 

 

TWEEDE ONDERDEEL 

 

2. Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering, zoals de bestreden beslissing, dient de 

verwerende partij rekening te houden met de persoonlijke situatie van verzoeker (zijn private belangen) 

ingevolge artikel 74/13 Vreemdelingenwet en artikel 8 EVRM. 

 

Deze verplichtingen dienen samen te worden gelezen met artikel 62 Vreemdelingenwet en de wet van 

29 juli 1991 inzake de formele motivering van bestuurshandelingen. 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 bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

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

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

dit op een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende" impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en 

in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. (RvS 6 september 2002, nr. 

110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). Het afdoend karakter van de motivering betekent dat de 

motivering pertinent moet zijn, d.w.z. dat ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat 

ze draagkrachtig moet zijn. d.w.z. dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te 

dragen. Dit wil zeggen dat de motivering van een bestuursbeslissing draagkrachtig moet zijn, hetgeen 

wil zeggen dat de motivering voldoende duidelijk, juist, niet tegenstrijdig, pertinent, concreet, precies en 

volledig moet zijn. De motivering is slechts volledig indien zij een grondslag vormt voor alle onderdelen 

van de beslissing (RvS 12 oktober 2007, nr. 175719; RvS 24 september 2008 186.486). 

 

3. De bestreden beslissing omvat echter op geen enkele manier een motivering met betrekking tot de 

persoonlijke situatie van verzoeker: zijn private belangen omwille van zijn langdurig verblijf in België 

sinds 2016, zijn binding met België en de teloorgang van zijn binding met Albanië, zoals aangehaald 

door verzoeker in zijn machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis Vreemdelingenwet. Verzoeker is 

sinds 2016, op minderjarige leeftijd, in België woonachtig. Hij groeide in België verder op. Verzoeker 

spreekt Nederlands, vervolmaakt zijn studies en heeft uitzicht op tewerkstelling als installateur centrale 

verwarming, sanitair en ventilatie bij de bvba Nivo Install (waar verzoeker reeds in het kader van zijn 

studies tewerkgesteld is). 

 

De verzoekende partij merkt op dat de beslissing inzake de aanvraag tot machtiging van verblijf (waarbij 

moet worden geoordeeld over het - al dan niet - bestaan van buitengewone omstandigheden) niet te 

vereenzelvigen valt met de beslissing tot verwijdering van het grondgebied. 
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De motivering gegeven in de beslissing genomen naar aanleiding van de aanvraag tot machtiging van 

verblijf op grond van artikel 9bis Vreemdelingenwet, kan niet automatisch of evident worden 

doorgetrokken naar een bevel om het grondgebied te verlaten. Beide zijn niet identiek. De finaliteit van 

een bevel om het grondgebied te verlaten (een verplichting om het land te verlaten binnen een bepaalde 

termijn) is verschillend van het al dan niet toekennen van een legaal verblijf op grond van artikel 9bis 

Vreemdelingenwet (waarbij moet worden beoordeeld of er buitengewone omstandigheden aanwezig zijn 

om de aanvraag tot machtiging van verblijf in te dienen via de burgemeester van haar woonplaats). De 

afweging verschilt derhalve, met elks een apart toetsingskader. 

 

Een aparte motivering is derhalve vereist. De gemachtigde kan niet stellen dat een motivering over de 

aanvraag tot machtiging van verblijf zou volstaan. De bestreden beslissing bevat overigens ook geen 

verwijzing naar deze motivering. De formele motiveringsverplichting wordt derhalve geschonden doordat 

in de bestreden beslissing geen enkel motief werd opgenomen met betrekking tot de persoonlijke 

situatie van verzoekster (zoals verder uiteengezet onder het derde middelonderdeel). Hierdoor schendt 

de verwerende partij de artikelen 74/13 Vreemdelingenwet en artikel 8 EVRM gelezen met de artikelen 

62 Vreemdelingenwet en 1 t.e.m. 3 van de wet inzake de formele motivering van bestuurshandelingen. 

 

DERDE ONDERDEEL 

 

4. Indien geen schending kan worden weerhouden van de formele motiveringsverplichting, quod non, 

merkt verzoeker op dat minstens blijkt dat bij het nemen van de bestreden beslissing (een 

verwijderingsmaatregel) door de gemachtigde op onzorgvuldige en redelijke wijze rekening werd 

gehouden met de persoonlijke situatie van verzoeker. De persoonlijke situatie van verzoeker werd 

miskend. 

 

Verzoeker is sinds 2016, op minderjarige leeftijd, in België woonachtig. Hij groeide in België verder op. 

Verzoeker spreekt Nederlands, vervolmaakt zijn studies en heeft uitzicht op tewerkstelling als 

installateur centrale verwarming, sanitair en ventilatie bij de bvba Nivo Install (waar verzoeker reeds in 

het kader van zijn studies tewerkgesteld is). 

 

De gemachtigde is nochtans gehouden om, voorafgaandelijk, de persoonlijke situatie van verzoeker te 

overwegen, op een zorgvuldige en redelijke manier, bij het opleggen van een verwijderingsmaatregel. 

Verzoeker wijst hiervoor op artikel 74/13 Vreemdelingenwet, artikel 8 EVRM en zowel het 

zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel als de materiële motiveringsverplichting. Artikel 8 van 

het EVRM is erop gericht om het individu te beschermen tegen een willekeurige overheidsinmenging in 

het gezinsleven. Hoewel artikel 8 EVRM geen absoluut recht omvat, zijn de Verdragsluitende Staten er 

wel toe gehouden om, binnen de beleidsmarge waarover zij beschikken, een billijke afweging te maken 

tussen de concurrerende belangen van het individu en het algemeen belang (zie EHRM 28 juni 2011, 

Nunez/Noorwegen, §§ 68- 69). 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/België, § 83), 

en anderzijds dat dit artikel primeert op de bepalingen van de vreemdelingenwet (RvS 22 december 

2010, nr. 210.029), is het de taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen: 

- een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek te doen van de zaak; 

- en dit op grond van de omstandigheden waarvan zij kennis heeft of zou moeten hebben. 

Artikel 8 van het EVRM houdt het recht in op een persoonlijke ontwikkeling alsook het recht om relaties 

aan te gaan en te ontwikkelen met andere personen en de buitenwereld in het algemeen. Het behelst 

aspecten van de sociale identiteit van een persoon (EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 

29; EHRM 29 april 2002, Pretty/Verenigd Koninkrijk, § 61). In die zin maakt het netwerk van 

persoonlijke, sociale en economische belangen onderdeel uit van het privéleven van elke persoon 

(EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), §§ 95- 96). Het privéleven bestaat uit de optelsom van 

alle banden die de vreemdeling met de Belgische samenleving is aangegaan. Artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet, van toepassing bij het opleggen van een verwijderingsmaatregel, noodzaakt steeds 

een individueel onderzoek waarbij de situatie van de betrokken vreemdeling wordt beoordeeld. Dit 

artikel waarborgt dat de verwerende partij bij het nemen van een verwijderingsbeslissing rekening houdt 

met welbepaalde fundamentele rechten en daaromtrent een concrete afweging maakt. 

 

Verzoeker verwijst hiervoor naar de bijgevoegde stukken aan de machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9bis Vreemdelingenwet en de elementen aanwezig in het administratief dossier ter staving van 

zijn binding met België. 
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Het blijkt echter niet dat de gemachtigde hiermee op een zorgvuldige en redelijke manier heeft rekening 

gehouden, ondanks de verplichting volgende uit artikel 8 EVRM en artikel 74/13 Vreemdelingenwet. 

 

5. De verzoekende partij merkt op dat de beslissing inzake de aanvraag tot machtiging van verblijf 

niette vereenzelvigen valt met de beslissing tot verwijdering van het grondgebied. De motivering 

gegeven in de beslissing genomen naar aanleiding van de aanvraag tot machtiging van verblijf op grond 

van artikel 9bis Vreemdelingenwet, kan niet automatisch of evident worden doorgetrokken naar een 

bevel om het grondgebied te verlaten. De finaliteit van een bevel om het grondgebied te verlaten 

(waarbij verzoeker het grondgebied moet verlaten binnen de dertig dagen) is fundamenteel verschillend 

van het al dan niet toekennen van een machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis 

Vreemdelingenwet, aangezien door de gemachtigde aldaar een oordeel moet worden gevormd over de - 

al dan niet - aanwezigheid van buitengewone omstandigheden voor het indienen van een aanvraag tot 

machtiging van verblijf via de burgemeester van de verblijfplaats van de betrokkene. Hieruit volgt 

geenszins dat verzoeker ook effectief het grondgebied moet verlaten. Het oordeel strekt zich hiertoe 

geenszins uit. Een aparte beslissing (en aparte beoordeling en motivering) is derhalve vereist indien 

verzoekster de verplichting zou worden opgelegd om binnen een bepaalde termijn verplicht het land te 

verlaten. Hieruit volgt dat beide beoordelingen niet gelijk lopen en een beoordeling over de aanvraag tot 

machtiging van verblijf op grond van artikel 9bis Vreemdelingenwet niet identiek is aan de beoordeling 

van de gezondheidstoestand bij het nemen van een verwijderingsbeslissing. Een voldoende individueel 

onderzoek conform artikel 8 EVRM en artikel 74/13 Vreemdelingenwet, samengelezen met het 

zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en de materiële motiveringsverplichting, ontbreekt 

hierdoor.” 

 

3.2. Artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 voorziet dat een administratieve beslissing, die uitdrukkelijk 

moet worden gemotiveerd, in haar motivering de juridische en de feitelijke overwegingen dient te 

vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat deze motivering afdoende moet zijn.  

 

Deze uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Het begrip “afdoende”, zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. 

 

In de motivering van het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten wordt verwezen naar de 

toepasselijke rechtsregel, namelijk artikel 7, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet en wordt er 

uiteengezet dat verzoeker langer in het Rijk verblijft dan de maximale duur van 90 dagen op een periode 

van 180 dagen. Deze motivering is pertinent en draagkrachtig en stelt verzoeker in staat te begrijpen op 

welke juridische en feitelijke gegevens de door haar bestreden beslissing is gegrond, derwijze dat het 

doel van de formele motiveringsplicht is bereikt (RvS 26 maart 2002, nr. 105.103). 

 

Verzoeker kan niet worden gevolgd dat geen rekening werd gehouden met zijn persoonlijke situatie bij 

het nemen van de verwijderingsmaatregel. Verweerder wachtte immers met het nemen van de 

bestreden beslissing tot nadat hij voorafgaandelijk had vastgesteld dat verzoekers aanvraag om 

verblijfsmachtiging om humanitaire redenen onontvankelijk diende te worden verklaard.  Verzoeker geeft 

zelf aan dat deze beslissing hem samen met de bestreden beslissing ter kennis is gebracht. Hij kan in 

deze omstandigheden niet dienstig voorhouden geen kennis te hebben gekregen van de redenen 

waarom volgens het bestuur zijn persoonlijke situatie geen verder verblijf in België rechtvaardigen en 

deze een terugkeer naar haar land van herkomst niet in de weg staan om aldaar een aanvraag in te 

dienen overeenkomstig artikel 9 van de Vreemdelingenwet. Het doel van de formele motiveringsplicht is 

bereikt. Verzoeker duidt ook niet concreet aan welke verdere overwegingen hij nog verwachtte te lezen, 

zonder dewelke hij niet op nuttige wijze in rechte voor zijn belangen zou kunnen opkomen. Een 

schending van de formele motiveringsplicht zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 blijkt 

niet. 

 

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 heeft zodoende betrekking op beslissingen tot verwijdering. Het 

is niet betwist dat het thans bestreden bevel om het grondgebied te verlaten, dat werd getroffen met 
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toepassing van artikel 7, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet, een beslissing tot verwijdering 

uitmaakt in de zin van de artikelen 1, 6° en 74/13 van de Vreemdelingenwet. Artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet weerspiegelt in deze zin hogere rechtsnormen, zoals onder meer artikel 8 van het 

EVRM, waartoe tevens het beginsel van het belang van het kind en een billijke belangenafweging 

toebehoren (EHRM 31 januari 2006, nr. 50435/99, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer v. Nederland, 

EHRM 30 juli 2013, nr. 948/12, Berisha v. Zwitserland, par. 51 met verwijzing naar EHRM, Grote 

Kamer,6 juli 2010, nr. 41615/07, Neulinger en Shuruk v. Zwitserland, par. 135; EHRM 17 april 2014, 

nr.41738/10, Paposhvili v. België, par. 144). Deze bepaling vormt de omzetting van artikel 5 van de 

richtlijn 2008/115/EG van het Europees parlement en de Raad over gemeenschappelijke normen en 

procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun 

grondgebied verblijven (hierna: de Terugkeerrichtlijn) en dient richtlijnconform te worden toegepast. Het 

Hof van Justitie stelt in deze dat wanneer de bevoegde nationale autoriteit voornemens is een 

terugkeerbesluit te nemen, zij aan de door artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn opgelegde verplichtingen 

dient te voldoen (HvJ 11 december 2014, C-249/13, Boudjlida, par. 49). 

 

De Raad merkt op dat uit artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet op zich niet volgt dat in elke beslissing 

tot verwijdering een afzonderlijke motivering in het licht van deze bepaling dient te worden opgenomen 

(RvS 8 januari 2016, nr. 11.716 (c)). Deze bepaling kan zo bijvoorbeeld ook maar spelen indien 

vaststaat dat de betrokkene een gezins- of familieleven en/of kinderen heeft of dat deze lijdt aan een 

welbepaald gezondheidsprobleem. Indien dit het geval is en de verwijderingsmaatregel hiervoor 

gevolgen kan hebben, dienen deze elementen evenwel in rekening te worden gebracht en dient de 

betrokkene kennis te kunnen nemen van de redenen waarom deze elementen volgens het bestuur een 

verwijderingsmaatregel niet in de weg staan. Anders oordelen brengt de wapengelijkheid onder de 

gedingpartijen in het gedrang (RvS 25 januari 2010, nr. 199.865) en ontneemt de verzoekende partij de 

mogelijkheid om haar beroepsrecht ter zake naar behoren uit te oefenen (cf. HvJ 11 december 2014, C-

249/13, Boudjlida, ptn 38 en 59). Hiertoe kan het evenwel ook volstaan dat uit de motivering van een 

andere genomen beslissing die de vreemdeling ter kennis werd gebracht reeds blijkt dat afdoende werd 

onderzocht dat het gezins- of familieleven, de belangen van het kind of de gezondheidstoestand zich 

niet verzetten tegen een verwijderingsmaatregel of tegen een terugkeer naar het herkomstland. Het 

komt de Raad als annulatierechter vervolgens enkel toe na te gaan of het bestuur zich heeft gesteund 

op een correcte feitenvinding en of het niet op kennelijk onredelijke wijze of met miskenning van 

welbepaalde hogere rechtsnormen tot zijn beoordeling is gekomen. 

 

Het kernbetoog van verzoeker is dat de verwerende partij bij het nemen van het bestreden bevel 

onzorgvuldig te werk is gegaan en er niet voldoende rekening werd gehouden met zijn persoonlijke 

situatie. 

 

Het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten steunt op artikel 7, lid 1, 2° van de 

Vreemdelingenwet. Daarbij wordt gemotiveerd dat het legaal verblijf in België is verstreken, hetgeen niet 

wordt betwist en steun vindt in het administratief dossier. Aldus werd terecht vastgesteld dat verzoeker 

op onregelmatige wijze in het Rijk verblijft. 

 

Waar verzoeker betoogt dat een beslissing tot verwijdering van het grondgebied aan andere criteria 

wordt getoetst dan een beslissing tot het toekennen van een machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet, en beide niet inwisselbaar zijn, stelt de Raad vast dat verzoeker 

hiermee niet aannemelijk maakt dat verweerder geen rekening zou hebben gehouden met zijn 

persoonlijke situatie vooraleer hem een bevel om het grondgebied te verlaten af te geven. Indien 

voorafgaand aan of samen met het nemen van het bestreden bevel een beoordeling is gemaakt over de 

ingediende aanvraag van machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, 

toont de vreemdeling in kwestie niet aan welk belang hij heeft bij het hernemen van de motivering uit die 

beslissing(en) in het bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel 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 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. 

 

De toelichting van verzoeker laat niet toe vast te stellen dat verweerder zijn beslissing niet op een 

zorgvuldige wijze heeft voorbereid of niet op basis van een correcte feitenvinding tot zijn besluit is 
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gekomen. Er blijkt niet dat enig door haar aangebracht element ten onrechte buiten beschouwing is 

gebleven. Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel kan niet worden vastgesteld. 

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt 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.” 

 

Wanneer een risico van schending van het respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven wordt 

aangevoerd, kijkt de Raad in de eerste plaats na of er een privé- en/of familie- en gezinsleven bestaat in 

de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of hierop een inbreuk werd gepleegd door de bestreden 

beslissing. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een privé- en/of familie- en gezinsleven, 

dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen (cf. EHRM 13 

februari 2001, Ezzoudhi/Frankrijk, § 25; EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 15 juli 

2003, Mokrani/Frankrijk, § 21). 

 

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie- en gezinsleven’, noch het begrip ‘privéleven’. Beide 

begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 

geïnterpreteerd. 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 (cf. EHRM 12 juli 2001, K. en 

T./ Finland, § 150).  Het begrip ‘privéleven’ wordt evenmin gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. Het 

EHRM benadrukt dat het begrip ‘privéleven’ een brede term is en dat het mogelijk, noch noodzakelijk is 

om er een exhaustieve definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29). De 

beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven of van een privéleven of van beide, is 

een feitenkwestie. 

 

Wanneer de verzoekende partij een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, is het in de eerste 

plaats haar taak om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze 

wijze het bestaan van het door haar ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te tonen, 

alsook de wijze waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden. 

 

Verzoeker beroept zich wel op een privéleven. Hij wijst op zijn persoonlijke situatie: “zijn private 

belangen omwille van zijn langdurig verblijf in België sinds 2016, zijn binding met België en de 

teloorgang van zijn binding met Albanië, zoals aangehaald door verzoeker in zijn machtiging tot verblijf 

op grond van artikel 9bis Vreemdelingenwet. Verzoeker is sinds 2016, op minderjarige leeftijd, in België 

woonachtig. Hij groeide in België verder op. Verzoeker spreekt Nederlands, vervolmaakt zijn studies en 

heeft uitzicht op tewerkstelling als installateur centrale verwarming, sanitair en ventilatie bij de bvba Nivo 

Install (waar verzoeker reeds in het kader van zijn studies tewerkgesteld is).” Hij wijst in wezen op de 

door hem in zijn verblijfsaanvraag op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet ingeroepen 

elementen van een privéleven 

 

Met het enkele feit van een verblijf van vier jaar in België blijkt nog niet dat verzoeker ook een privéleven 

in België had ontwikkeld dat onder het toepassingsgebied valt van artikel 8 van het EVRM. Uit de 

stukken van het administratief dossier blijkt ook dat verzoeker nooit tot een verblijf van meer dan drie 

maanden in het Rijk werd gemachtigd, en dat zijn verblijf dus steeds precair dan wel illegaal was, zodat 

ook niet blijkt dat een beschermenswaardig privéleven zonder meer diende te worden aangenomen. 

Verzoeker maakt niet aannemelijk dat een beschermenswaardig privéleven in België dat reeds voorlag 

bij het nemen van de bestreden beslissing ten onrechte niet in rekening is gebracht, of dat hieromtrent 

ten onrechte geen belangenafweging werd doorgevoerd. 

 

De vaste rechtspraak van het EHRM luidt dat een privéleven dat is uitgebouwd tijdens een illegaal of 

precair verblijf enkel in zeer uitzonderlijke omstandigheden aanleiding geeft tot een positieve verplichting 

onder artikel 8 van het EVRM (zie bv. EHRM 8 april 2008, Nnyanzi/Verenigd Koninkrijk). 
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Het louter aanbrengen van de feitelijke gegevens dat verzoeker in 2016 als minderjarige België 

binnenkwam, hier vier jaar verbleef, Nederlands spreekt, zijn studies vervolmaakt heeft en uitzicht heeft 

op tewerkstelling als installateur centrale verwarming, sanitair en ventilatie bij de bvba Nivo Install, is 

niet van aard het bewijs van deze “zeer uitzonderlijke omstandigheden” te kunnen leveren. In concreto 

toont verzoeker onvoldoende aan dat zijn netwerk van affectieve en sociale banden van die orde zou 

zijn dat een tijdelijke terugkeer een schending van artikel 8 EVRM zou kunnen betekenen. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aangetoond. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij 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 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

 

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 zevenentwintig november tweeduizend 

twintig door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN     M. MILOJKOWIC 


