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 nr. 257 394 van 29 juni 2021 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat K. VERSTREPEN 

Rotterdamstraat 53 

2060 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 Guineese nationaliteit te zijn, op 2 oktober 2020 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 

van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 24 augustus 2020 

tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gelet op het arrest nr. 252 908 van 15 april 2021 waarbij de debatten worden heropend en de 

terechtzitting wordt bepaald op 5 mei 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat K. VERSTREPEN verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaten C. DECORDIER en T. 

BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker diende op 3 juli 2014 een verzoek om internationale bescherming in, dat bij beslissing van de 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal) van 10 

september 2014 werd afgewezen. Na beroep weigerde ook de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(hierna: de Raad) bij arrest nr. 148 276 van 22 juni 2015 de toekenning van de vluchtelingenstatus en 

de subsidiaire beschermingsstatus.  

 

Verzoeker diende vervolgens drie aanvragen in voor een verblijfskaart van een familielid van een burger 

van de Unie, die telkens werden geweigerd. 
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Op 21 januari 2020 diende verzoeker een aanvraag om machtiging tot verblijf in, in toepassing van 

artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet). Deze aanvraag werd 

door de verwerende partij op 24 augustus 2020 onontvankelijk bevonden, in essentie omdat hij geen 

documenten had bijgebracht die zijn identiteit konden aantonen. Verzoeker diende tegen deze 

beslissing een beroep in, dat bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) is gekend 

onder het nr. 252 643. 

 

Ook op 24 augustus 2020 nam de gemachtigde van de bevoegde minister de beslissing tot het 

afleveren van een bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden beslissing, die luidt als 

volgt: 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

 

De heer, die verklaart te heten: 

Naam, Voornaam:  [S., A.C.] 

[…] 

Nationaliteit: Guinee  

 

[…] 

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen , tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naartoe te begeven, binnen 30 dagen na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel 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, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten. 

 

Betrokkene toont niet aan dat hij in het bezit is van een geldig paspoort voorzien van een geldig visum.” 

 

Bij arrest nr. 252 907 van 15 april 2021 werd het beroep dat verzoeker had ingediend tegen de 

beslissing houdende het onontvankelijk verklaren van zijn aanvraag op grond van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet verworpen.  

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Het enige middel is afgeleid uit de schending van artikel 8 juncto artikel 13 van het Europees 

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (hierna: het 

EVRM), van artikel 7 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, van de artikelen 7 

en 8 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de 

verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, 

van de motiveringsplicht zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en in artikel 62 van de Vreemdelingenwet, van het 

zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel en van het rechtszekerheidsbeginsel.  

 

Verzoeker zet het middel als volgt uiteen:  

 

« 1. Een terugkeer naar verzoekers land van herkomst zal een schending van verzoekers privéleven 

zoals beschermd door artikel 8 EVRM met zich meebrengen, omwille van de volgende redenen: 

 

Artikel 8 EVRM bepaalt dat: 

 

‘1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

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

zover hij 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.'' 

 

Artikel 8 van het EVRM waarborgt het recht op een gezins- en privéleven. Dit houdt in dat eenieder 

recht heeft op eerbiediging van zijn privé-leven, familie- en gezinsleven. 

 

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. 

 

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). 

 

Artikel 8 EVRM beschermt ook het recht om relaties met andere personen te beginnen en te 

ontwikkelen, en omhelst eveneens aspecten van een persoon zijn sociale identiteit. Het geheel van de 

sociale banden tussen een vreemdeling en de gemeenschap waarin hij leeft maakt deel uit van het 

privéleven in de zin van artikel 8 EVRM (EHRM, 23 juni 2008, Maslow/Oostenrijk, §63). 

 

Het beschermde privéleven omhelst erg brede aspecten van de persoonlijke sfeer: gender en 

geaardheid, psychische integriteit, relaties met de bredere omgeving die niet onder gezinsleven vallen. 

Het persoonlijke, economische en sociale netwerk van gevestigde vreemdelingen ten opzichte van hun 

omgeving en gemeenschap maakt privéleven uit. Onafhankelijk van het bestaan van een familieleven of 

niet, beschouwt het EHRM dat in het kader van de verwijdering van een gevestigde vreemdeling een 

analyse zich opdringt in de zin van een inmenging in zijn recht op een privéleven (EHRM, Uner t. 

Nederland, 5 juli 2005, §59.) 

 

2. Verzoeker heeft een privéleven zoals beschermd door artikel 8 EVRM in België uitgebouwd. 

 

Verzoeker verwijst naar het feitenoverzicht, waarin een gedetailleerd overzicht van verzoekers 

privéleven en banden met de Belgische maatschappij wordt gegeven en de stukken in het administratief 

dossier (zie supra). 

 

3. Verwerende partij was op de hoogte van verzoekers' privéleven of moest dat minstens zijn. 

 

Op 21 januari 2020 diende verzoeker immers een aanvraag tot machtiging tot verblijf op basis van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet in. Bij zijn verzoekschrift voegde verzoeker de volgende 

bewijsstukken, die zijn banden met de Belgische maatschappij en zijn privéleven in België aantonen (zie 

administratief dossier): 

 

1. Kopie van paspoort; 

2. Betalingsbewijs administratieve kosten (deel 1); 

3. Betalingsbewijs administratieve kosten (deel 2) 

4. Schoolrapporten; 

5. Diploma Basisveiligheid; 

6. Werkbelofte […] nv; 

7. Werkbelofte dienst Infrastructuur CAW Antwerpen; 

8. Attest CAW Antwerpen dd. 25/06/2019; 

9. Getuigenis van mevrouw […], regisseur bij toneelvereniging […] vzw; 

10. Getuigenis van mevrouw […], auteur, theatermaker, onderzoeker en docent; 

11. Projectfiche vrijwilligerswerk vzw […]; 

12. Getuigenis van mevrouw […], scoutsleider; 

13. Getuigenis van mevrouw […], […] vzw; 

14. Getuigenis van mijnheer […], […] vzw; 

15. Attest animatorcursus […] vzw; 
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16. Attest Vlaamse overheid ‘Animator in het jeugdwerk'; 

17. Getuigenis van mevrouw […], vrijwilliger bij CAW Antwerpen; 

18. Getuigenis van dhr. […]; 

19. Getuigenis van mevrouw […], hulpverlener […]; 

20. Getuigenis van mevrouw […] en dhr. […], vrijwilligers bij CAW Antwerpen; 

21. Attest […], projectmedewerker […]; 

22. Attest […],[…] Antwerpen; 

23. Certificaat workshop 'toekomstoriëntering door Participatief theater; 

24. Foto's. 

 

Voorts werd in deze aanvraag ook expliciet de aandacht van verwerende partij gevestigd op het feit dat 

verzoeker een privéleven zoals beschermd door artikel 8 EVRM in België heeft uitgebouwd, en dat een 

terugkeer een schending van artikel 8 EVRM zou uitmaken: 

 

"De volledige vrienden- en kennissenkring van verzoeker bevindt zich verder in België. Dit wordt onder 

meer geïllustreerd door talrijke lovende getuigenissen en foto 's (zie bijlagen en supra). 

 

Tot slot is verzoeker uiterst actief in het verenigingsleven, en zet hij zich buitengewoon in als vrijwilliger 

voor verschillende goede doelen en vzw 's (zie bijlagen en surpa). 

 

Al deze elementen wijzen er op dat verzoekende partij het centrum van haar belangen in België heeft 

gevestigd, en dat verzoekende partij een privéleven zoals beschermd door artikel 8 EVRM heeft in 

België. 

 

Een terugkeer zou zowel een schending van het privé leven cfr. artikel 8 EVRM betekenen. ” (Zie 

administratief dossier) 

 

4. Net zoals de overige bepalingen van het EVRM, heeft artikel 8 van het EVRM te maken met 

waarborgen en niet met de loutere goede wil of met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, 

Conka/Belgie, § 83). Dit artikel primeert ook op de bepalingen van de Vreemdelingenwet (RvS 22 

december 2010. nr. 210.029). Het is daarom 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 hij kennis heeft of zou moeten hebben. 

 

Thans is er geen sprake van de verwijdering van een gevestigde vreemdeling, waardoor er geen 

proportionaliteitsonderzoek dient plaats te vinden. Echter, in gevallen van een eerste toelating is 

evenwel vereist dat wordt rekening gehouden met een eventuele positieve verplichting en moet ook 

blijken dat men tot een zorgvuldige belangenafweging is overgegaan (RvV arrest nr. 195 551 van 27 

november 2017; zie ook EHRM 28 juni 2011. Nunez t. Noorwegen. § 68; EHRM 26 april 2007, 

Konstantinov t. Nederland, § 46; EHRM 1 december 2005, Tuquabo-Tekle e.a. t. Nederland, §42; 

EHRM 28 november 1996, Ahmut t. Nederland, § 63; EHRM 1 februari 1996, Gul t. Zwitserland, § 63.). 

 

Deze zorgvuldige belangenafweging ontbreekt echter volledig. Uit de motieven van de bestreden 

beslissing blijkt dat verwerende partij voorbij gegaan is aan het opgebouwde privéleven van verzoeker in 

het Rijk. 

 

De bestreden beslissing rept met geen woord over verzoekers’ privéleven in België, ondanks het feit dat 

verzoeker door de bestreden beslissing zal gescheiden worden van zijn vrienden en sociaal netwerk in 

België dat hij heeft opgebouwd sinds hij hier bijna 7 jaar geleden toekwam. 

 

De bestreden beslissing maakt een bijzonder intensieve inmenging in verzoekers privéleven uit. 

Desondanks hield verwerende partij op geen enkel moment rekening met verzoekers' privéleven zoals 

beschermd door artikel 8 EVRM bij het nemen van de bestreden beslissing. 

 

Een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek, dat wordt vereist door het EHRM in het licht van artikel 8 van 

het EVRM. vond niet plaats wat het betreft het privéleven. Hierdoor wordt artikel 8 EVRM dan ook 

geschonden. 

 

Dat de bestreden beslissing dan ook alle bovenvermelde wettelijke bepalingen en beginselen van 

behoorlijk bestuur schendt. De motivering van de bestreden beslissing kan dan ook geenszins afdoend 

genoemd worden, en houdt een schending in van de motiveringsplicht waaraan de verwerende partij als 
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administratief bestuur aan onderworpen is. De opgegeven motieven kunnen de bestreden beslissing 

niet schragen. 

 

Gezien het halfslachtig, onzorgvuldig onderzoek van verwerende partij wordt ook het 

zorgvuldigheidsbeginsel geschonden. 

 

Tot slot schendt de bestreden beslissing ook het redelijkheidsbeginsel gezien zij tot totale willekeur leidt. 

 

Het verzoek tot nietigverklaring dient dan ook ontvankelijk en gegrond verklaard te worden.” 

 

2.2. In haar nota repliceert de verwerende partij het volgende:  

 

“In een eerste en enig middel beroept verzoekende partij zich op een schending van: 

- artikel 8 juncto artikel 13 EVRM; 

- artikel 7 van de Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie; 

- artikel 7 en 8 van het Ministerieel Besluit van 23.03.2020 houdende dringende maatregelen om de 

verspreiding van het COVID-19 virus te beperken; 

- artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet; 

- de motiveringsplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur en zoals vervat in artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet en artikel 2 en 3 van de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van bestuurshandelingen; 

- het zorgvuldigheidsbeginsel; 

- het redelijkheidsbeginsel; 

- het rechtszekerheidsbeginsel. 

 

Ter ondersteuning houdt de verzoekende partij voor dat zij in België een privéleven en sociaal netwerk 

heeft opgebouwd. De gemachtigde van de Minister zou hier geen rekening mee hebben gehouden bij 

het nemen van de bestreden beslissing. 

 

Verweerder benadrukt dat de kritiek van de verzoekende partij niet kan worden aangenomen. 

 

Vooreerst laat verweerder nopens de vermeende schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 

29.07.1991 en artikel 62 Vreemdelingenwet, die allen de formele motiveringsplicht betreffen, gelden dat 

bij lezing van het inleidend verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij daarin niet enkel inhoudelijke 

kritiek levert, maar er ook in slaagt de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer te geven 

en daarbij blijk geeft kennis te hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing. 

 

De verweerder is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekende 

partij het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek nopens de formele motiveringsverplichting (cf. 

R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 1994, z.p.). 

 

De verweerder merkt op dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die 

beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en heeft 

kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden 

waarover verzoekende partij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de 

formele motiveringsplicht voldaan (RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298; RvS 5 februari 2007, nr. 167.477). 

 

In antwoord op de in het middel ontwikkelde concrete kritiek die de inhoud van de motivering en aldus 

de materiële motiveringsplicht betreft, laat verweerder gelden dat de gemachtigde van de Minister 

geheel terecht heeft geoordeeld dat aan de verzoekende partij een beslissing houdende bevel om het 

grondgebied te verlaten diende te worden betekend. 

 

De gemachtigde van de Minister stelde terecht vast dat de verzoekende partij in het rijk verblijft zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten (artikel 7, eerste lid, 1° van de 

Vreemdelingenwet). Zo toont de verzoekende partij niet aan dat zij in het bezit is van een geldig 

paspoort voorzien van een geldig visum. 

 

De verzoekende partij ontkent dit niet. Zij beweert echter wel dat de bestreden beslissing een schending 

inhoudt van artikel 8 EVRM. 
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Vooreerst laat de verweerder gelden dat verzoekende partij niet ernstig kan voorhouden dat de 

gemachtigde van de Minister diende te motiveren nopens een mogelijke schending van art. 8 EVRM. 

Art. 8 EVRM bevat geen dergelijke motiveringsplicht. 

 

Zie in die zin: 

 

“Verzoeker kan niet worden gevolgd waar hij van mening is dat artikel 8 zou vereisen dat uit de 

motieven van de bestreden beslissing moet blijken dat de overheid tot een onderzoek van de eventuele 

schending van artikel 8 EVRM is overgegaan. Het volstaat dat de overheid dit impliciet heeft gedaan. 

Artikel 8 omvat geen dergelijke motiveringsplicht” (RVV, nr. 8.469, 07.03.2008). 

 

En ook: 

 

“dat artikel 8 van het E.V.R.M. geen volledige formele motiveringsplicht inhoudt maar dat de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen als annulatierechter wel nagaat of de minister niet op kennelijk onredelijke 

wijze of in strijd met de voorhanden zijnde feitelijke gegevens van de zaak tot zijn beslissing is 

gekomen; dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in het bestreden arrest niet op onwettige wijze 

heeft beslist dat op grond van die gegevens, en omdat andere gegevens slechts nadien werden 

aangebracht, geen schending van artikel 8 van het E.V.R.M. blijkt; dat het eerste onderdeel van het 

tweede middel ongegrond is; 

Overwegende dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen met de voormelde beoordeling niet zijn in 

artikel 39/2 van de Vreemdelingenwet omschreven annulatiebevoegdheid heeft overschreden; dat de 

annulatierechter, anders dan de cassatierechter, kennis van de feiten kan nemen om althans een 

marginale toetsing uit te voeren; dat het tweede onderdeel van het tweede middel ongegrond is;” (Raad 

van State nr. 205.942 van 29 juni 2010, www.raadvst-consetat.be, onderlijning toegevoegd). 

 

Verweerder benadrukt dienaangaande nog dat uit het administratief dossier, en meer bepaald ui de 

synthesenota dd. 25.06.2020, blijkt dat de gemachtigde van de Minister bij het nemen van de bestreden 

beslissing wel degelijk rekening heeft gehouden met het voorgehouden gezins- en privéleven van de 

verzoekende partij. Met haar kritiek doet de verzoekende partij geen afbreuk aan deze motieven. 

 

Verweerder laat verder gelden dat artikel 8 van het EVRM als volgt luidt: 

 

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

correspondentie. 

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

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

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

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

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen." 

 

De verzoekende partij dient in de eerste plaats het bestaan van een beschermenswaardige relatie te 

bewijzen, wanneer zij zich beroept op art. 8 EVRM. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

voldoende hechte relatie tussen de vreemdeling en zijn familie.” (R.v.V. nr. 48.465 dd. 23.09.2010) 

 

“Wanneer verzoekster een schending van artikel 8 EVRM aanvoert, is het in de eerste plaats haartaak 

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.” (R.v.V. nr. 107.498 dd. 29.07.2013) 

 

De verzoekende partij faalt ter zake in de op haar rustende bewijslast. 
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De verzoekende partij wijst op haar privéleven en het door haar opgebouwde sociale netwerk in België. 

 

Verweerder benadrukt dat de verzoekende partij dit voorgehouden privéleven slechts heeft opgebouwd 

tijdens een verblijf in België dat vanaf het begin als precair diende te worden beschouwd. Het privéleven 

opgebouwd door een vreemdeling die in de betrokken lidstaat nooit een definitieve toelating tot verblijf 

heeft bekomen, heeft bij het afwegen tegen het legitieme publieke belang in een effectieve 

immigratiecontrole, niet tot gevolg dat de uitwijzing een disproportionele inmenging in het privéleven 

uitmaakt en dit overeenkomstig de rechtspraak van het EHRM. 

 

Zie in die zin: 

 

“Verzoeker beroept zich in het kader van huidig beroep op een in België opgebouwd privéleven. Hij 

verwijst hiervoor naar zijn verblijf in België sinds 2008 toen hij als niet-begeleide minderjarige het Rijk 

binnenkwam, zijn (inspanningen tot) integratie, de door hem gevolgde scholing en opleidingen, zijn 

werkbereidheid en het door hem uitgebouwde sociale netwerk. Hij betoogt dat al zijn belangen zich 

thans in België bevinden. 

 

Los van de vraag of voormelde elementen getuigen van een privéleven dat onder de bescherming van 

artikel 8 van het EVRM zou kunnen vallen, dient de Raad op te merken dat verzoeker dit privéleven 

slechts heeft opgebouwd tijdens een verblijf in België dat vanaf het begin als precair te beschouwen is. 

Verzoeker kwam immers op onwettige wijze het Rijk binnen en diende een asielaanvraag in, gevolgd 

door een aanvraag tot verblijf als minderjarige op grond van de omzendbrief van 15 september 2005 en 

twee meervoudige asielaanvragén. Hij wist of behoorde te weten dat hij niet op legale wijze in het land 

kon verblijven indien zijn asielverzoek(en) werd(en) afgewezen of geen gunstig gevolg werd gegeven 

aan voormelde bijzondere verblijfsprocedure (EHRM 28 mei 1985, nrs. 9214/80, 9473/81, 9474/81, 

Abdulaziz, Cabales en BalkandaliNerenigd Koninkrijk). Hierbij dient ook te worden opgemerkt dat het 

EHRM in het arrest Nnyanzi t. het Verenigd Koninkrijk reeds vaststelde dat het privéleven opgebouwd 

door een vreemdeling die in de betrokken lidstaat nooit een definitieve toelating tot verblijf heeft 

bekomen, bij het afwegen tegen het legitieme publieke belang in een effectieve immigratiecontrole, niet 

tot gevolg heeft dat de uitwijzing een disproportionele inmenging in zijn privéleven uitmaakt (EHRM, 8 

april 2008, nr. 21878/06, NnyanziNerenigd Koninkrijk). 

 

Er blijft ook niet dat niet redelijkerwijze van verzoeker kan worden verwacht dat hij zijn persoonlijke 

leven terug opbouwt in zijn land van herkomst of elders” (R.v.V. nr. 118 480 dd. 06.02.2014, onderlijning 

toegevoegd). 

 

De verzoekende partij kan daarenboven evenmin worden gevolgd alwaar zij verwijst naar het door haar 

opgebouwde sociale netwerk of haar integratie. Gewone sociale en/of zakelijke relaties vallen immers 

niet onder de bescherming van artikel 8 EVRM. 

 

Zie in die zin: 

 

“In zoverre de verzoekende partij verwijst naar haar perfecte integratie in het Rijk, merkt verweerder 

terecht op dat gewone sociale en/of zakelijke relaties niet onder de bescherming van artikel 8 EVRM 

sorteren. Deze sociale en zakelijke relaties, gebaseerd op zijn arbeidsovereenkomst, kunnen 

bezwaarlijk aanzien worden als een gezinsleven.” (R.v.V. nr. 116.431 dd. 26.12.2013) 

 

En ook: 

 

“Verzoeker toont niet aan dat hij in België een gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM 

onderhoudt. De gewone sociale of zakelijke relaties waar verzoeker op doelt in zijn verzoekschrift vallen 

niet onder de bescherming van het toepassingsgebied van artikel 8 van het EVRM (RVS, nr. 140.165 

van 15 februari 2005). Verzoeker toont geen gezinsleven aan in de zin van artikel 8 van het EVRM.” 

(R.v.V. nr. 91.850 dd. 21 november 2012) 

 

Een schending van art. 8 EVRM kan dan ook niet worden aangenomen. 

 

De verweerder laat, ten overvloede en strikt subsidiair, gelden dat in casu geen toetsing aan de hand 

van artikel 8, tweede lid EVRM dient te gebeuren. 
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Immers heeft de verzoekende partij voor de eerste keer om toelating verzocht en betreft de bestreden 

beslissing geen weigering van een voortgezet verblijf. 

 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna afgekort EHRM) is van oordeel dat er geen 

inmenging is en derhalve geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 EVRM dient te 

gebeuren indien het om een eerste toelating gaat. 

 

In dit geval moet er volgens het EHRM onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de 

staat om het recht op privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 

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

Hoogkamer/Nederland, § 38). Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets. Als na deze toets 

uit de belangenafweging blijkt dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is er schending van 

artikel 8 van het EVRM (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37). 

 

“Teneinde de omvang van de verplichtingen die voor een Staat uit artikel 8, eerste lid van het EVRM 

voortvloeien te bepalen, dient in de eerste plaats te worden nagegaan of er hinderpalen worden 

aangevoerd voor het uitbouwen of het verderzetten van een normaal en effectief gezinsleven elders. 

Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een gezinsleven elders, zal 

er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het 

EVRM.” (zie onder andere R.v.V. nr. 71 430 van 7 december 2011) 

 

In casu toont de verzoekende partij niet aan dat zij het voorgehouden gezinsleven niet elders kan leiden. 

 

De verzoekende partij gaat hier niet op in in haar verzoekschrift. 

 

Aldus kan de opgeworpen schending van artikel 8 EVRM niet worden aangenomen. 

 

Voorts, en dit geheel ten overvloede merkt de verweerder op dat het EHRM inzake immigratie er bij 

diverse gelegenheden aan heeft 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 (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; EHRM 26 maart 1992, 

Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43). 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 gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 39). 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 (EHRM 

12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga/België, § 81; EHRM 18 februari 1991, 

Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, Cabales en Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 

67). De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden hiertoe vast te leggen. De minister kan oordelen 

dat het belang van de staat voorrang heeft op dat van de vreemdeling die hier onwettig verblijft (zie 

R.v.St. nr. 40.061, 28.07.1992, R.A.C.E. 1992, z.p.). 

 

Art. 8 EVRM staat een rechtmatige toepassing van de Vreemdelingenwet dan ook niet in de weg (zie 

ook Raad van State nr. 99.581 dd. 09.10.2001 en Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nr. 1493 dd. 

30.08.2007). 

 

Bovendien werd reeds geoordeeld dat een tijdelijke verwijdering om reden dat de vreemdeling niet in het 

bezit is van die documenten geenszins strijdig is met dit verdragsartikel (zie R.v.St. nr 48.653, 

20.07.1994, Arr. R. v. St. 1994, z.p.; R.v.St. nr. 42.039, 22.02.1993, Arr. R. v. St. 1993, z.p.) 

 

De bestreden beslissing houdt geen absoluut verbod in om het Belgisch grondgebied binnen te komen 

en er te verblijven, de verzoekende partij dient evenwel te voldoen aan de door de Vreemdelingenwet 

opgelegde binnenkomst- en verblijfsvereisten (zie ook R.v.St. nr.170.806 dd. 04.05.2007, R.v.V. nr. 

4.070 dd. 27.11.2007). 

 

De schending van art. 8 EVRM wordt dan ook niet aannemelijk gemaakt. 

 

De verweerder stelt tot slot vast dat nergens in de toelichting bij het middel nader wordt ingegaan op de, 

blijkens de opgave van beweerdelijk geschonden rechtsregels, door verzoekende partij nochtans 
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voorgehouden schending van artikel 7 van het Handvest van de Grondrechten van de EU, artikel 7 en 8 

van het MB van 23.03.2020, en artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet. 

 

Bij gebreke van een weergave in de toelichting van het middel van de wijze waarop de door 

verzoekende partij vermelde rechtsregel zou zijn geschonden, kan de verweerder zich desbetreffend 

niet met kennis van zaken verdedigen, zodat het middel vanuit het oogpunt van de opgeworpen 

schending van deze rechtsregel naar het oordeel van laatstgenoemde om die reden als onontvankelijk 

dient te worden beschouwd (R.v.St. nr. 39.750, 18.6.1992, Arr. R.v.St. 1992, z.p.). 

 

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Minister geheel terecht, en binnen de hem ter zake 

toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat aan de verzoekende partij een beslissing houdende bevel om 

het grondgebied te verlaten diende te worden betekend. 

 

De gemachtigde van de Minister handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die de 

concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels. 

 

De in casu bestreden beslissing werd rechtmatig genomen, zonder miskenning van de 

zorgvuldigheidsverplichting, het redelijkheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel waarvan de 

verzoekende partij de schending aanvoert. 

 

Het eerste en enige middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. Het kan niet worden aangenomen.” 

 

2.3.1. De Raad wijst er vooreerst op dat verzoeker geen enkele toelichting geeft omtrent de door hem 

aangevoerde schending van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, en evenmin van de artikelen 7 en 

8 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 en het rechtszekerheidsbeginsel, zodat deze 

middelonderdelen onontvankelijk zijn.  

 

2.3.2. De Raad heeft bij arrest nr. 252 908 van 15 april 2021 de debatten heropend op de volgende 

grond: 

 

“2.3. Verzoeker betoogt dus onder meer dat in de bestreden beslissing niet is gemotiveerd over zijn 

privéleven, terwijl ze een bijzonder intensieve inmenging in dat privéleven in de zin van artikel 8 van het 

EVRM vormt. De verwerende partij stelt daar in haar nota tegenover dat uit rechtspraak van de Raad 

van State blijkt dat artikel 8 van het EVRM geen formele motiveringsplicht inhoudt. Zij verwijst verder 

naar de synthesenota in het administratief dossier waaruit blijkt dat voorafgaand aan de bestreden 

beslissing wel degelijk rekening werd gehouden met verzoekers privéleven. Haar conclusie luidt in 

essentie dat, aangezien dit privéleven is opgebouwd in een periode van illegaal verblijf, er geen 

schending voorligt van artikel 8 van het EVRM.  

 

2.4. De Raad stelt vast dat de Raad van State in zijn arrest nr. 239.974 van 28 november 2017 het 

volgende heeft geoordeeld: 

 

“De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vermag als annulatierechter desgevraagd te onderzoeken of 

artikel 8 van het EVRM is geschonden bij het nemen van een beslissing houdende bevel om het 

grondgebied te verlaten, dit aan de hand van de door de door de partijen verstrekte gegevens en de 

gegevens van het administratief dossier. Hij dient zich daarbij niet te beperken tot de eventuele 

uitdrukkelijke motieven dienaangaande in de bij hem aangevochten beslissingen. Artikel 8 van het 

EVRM houdt immers geen bijzondere motiveringsplicht in.  

Door aan te nemen dat wat de belangenafweging in het licht van artikel 8 van het EVRM betreft een 

uitdrukkelijke motivering in het aanvankelijk bestreden bevel om het grondgebied te verlaten is vereist 

en enkel op grond van het ontbreken van dergelijke motivering, zonder nader onderzoek van het 

dossier, te besluiten tot een schending van artikel 8 van het EVRM, schendt de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen die verdragsbepaling. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen kon 

derhalve niet wettig besluiten tot een schending van de formelemotiveringsplicht, enkel op grond van het 

ontbreken van uitdrukkelijke motieven betreffende de door artikel 8 van het EVRM vereiste 

belangenafweging in het aanvankelijk bestreden bevel om het grondgebied te verlaten.” 

 

Anderzijds blijkt dat recent de Raad van State nog in zijn cassatiearrest nr. 247.821 van 17 juni 2020 

stelde dat “le bénéfice des droits de la défense n’est pas subordonné à l’exigence que le requérant 

sollicite l’accès au dossier administratif avant l’introduction de son recours”. Met andere woorden, de 
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uitoefening, door verzoeker, van zijn rechten van verdediging is niet onderworpen aan de vereiste dat hij 

toegang tot het administratief dossier vraagt voor het indienen van zijn beroep. Dit arrest heeft 

betrekking op een zaak waarin de verzoeker, nadat hij inzage had gekregen van het administratief 

dossier, ter terechtzitting een nieuw middel had ontwikkeld voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen dat vervolgens als onontvankelijk werd aangemerkt. 

 

De Raad acht het gepast om, in het licht van het voorgaande, de debatten te heropenen en de partijen 

opnieuw op te roepen.”  

 

Ter zitting van 5 mei 2021 betoogt de raadsvrouw van verzoeker dat het administratief dossier geen 

synthesenota bevat.  

 

De Raad heeft haar erop gewezen dat dit niet correct is: er bevindt zich wel degelijk een synthesenota in 

het administratief dossier. Verzoekers raadsvrouw werd vervolgens alsnog uitgenodigd om kennis te 

nemen van de beoordeling van de elementen van verzoekers privéleven, waarvan de essentie nog werd 

weergegeven in de nota van de verwerende partij die haar al gekend was en daarover standpunt in te 

nemen.  

 

De raadsvrouw van verzoekende partij betoogt ter zake dat het feit dat de elementen waarop verzoeker 

zich beroept in precair verblijf werden opgebouwd niet volstaat om een verwijdering te rechtvaardigen, 

en dat ook rekening moet worden gehouden met leeftijd, diploma’s en knelpuntberoepen.  

 

Uit het voorgaande blijkt vooreerst dat verzoeker dus in de gelegenheid gesteld werd om zich op 

adequate wijze te verweren tegen het gestelde in de synthesenota.  

 

2.3.3. Het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het privéleven is niet 

absoluut. Inzake immigratie heeft het EHRM er bij diverse gelegenheden aan 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 (EHRM 9 oktober 2003, 

Slivenko/Letland (GK), § 115; EHRM 24 juni 2014, Ukaj/Zwitserland, § 27). De verdragsstaten hebben 

het recht, op grond van een vaststaand beginsel van internationaal recht, behoudens hun 

verdragsverplichtingen, met inbegrip van het EVRM, de toegang, het verblijf en de verwijdering van niet-

onderdanen te controleren (EHRM 26 juni 2012, Kurić en a./Slovenië (GK), § 355; zie ook EHRM 3 

oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 100). De staat is aldus gemachtigd om de voorwaarden voor 

de binnenkomst, het verblijf en de verwijdering van niet-onderdanen vast te leggen. Niettemin kunnen in 

bepaalde gevallen binnenkomst-, verblijfs- en verwijderingsmaatregelen aanleiding geven tot een 

schending van het recht op eerbiediging van het gezinsleven, zoals gewaarborgd onder artikel 8 van het 

EVRM.  

 

De Raad wijst er verder op dat aangezien verzoeker geen duurzaam verblijfsrecht heeft gehad in België, 

een toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 van het EVRM niet aan de orde is en kan niet 

worden aangenomen dat er sprake is van een inmenging, maar moet eerder onderzocht worden of er 

een positieve verplichting is voor de staat om de betrokken vreemdeling op zijn grondgebied te laten 

verblijven zodat hij zijn privé- leven aldaar kan handhaven en ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, 

Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 38; 

EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 105). Uit de vaste rechtspraak van het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens volgt echter 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.  

 

Het kan redelijkerwijze niet worden betwist dat verzoeker een privéleven heeft opgebouwd in België. Het 

begrip ‘privéleven’ doelt immers op het netwerk van persoonlijke, sociale en economische relaties dat de 

vreemdeling heeft opgebouwd (EHRM 9 oktober 2009 Slivenko/Letland (GK), § 96).  

 

In de mate dat verzoeker betoogt dat geen rekening werd gehouden met de elementen die hij 

aanvoerde in het kader van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenweten die wijzen op dit privéleven, merkt de Raad op dat uit de omvangrijke 

synthesenota blijkt dat hij daarin niet kan worden bijgetreden. De verwerende partij is evenwel van 

oordeel dat dit privéleven een terugkeerbesluit niet in de weg staat.  
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Zoals reeds aangegeven werd verzoeker in de mogelijkheid gesteld om, na kennisname van de inhoud 

van de synthesenota, zijn grieven dienaangaande voor te leggen aan de Raad. Het komt hem derhalve 

toe om met concrete argumenten aannemelijk te maken dat de terugkeer die wordt beoogd met de 

thans bestreden beslissing alsnog een schending van artikel 8 van het EVRM met zich brengt.  

 

Aangezien verzoeker nooit werd gemachtigd tot verblijf kon hij er niet op vertrouwen dat hij hier zijn 

banden kon intensiveren en moest hij zich bewust zijn van het feit dat hij bij een negatieve beslissing 

ingevolge een verblijfsaanvraag diende terug te keren (EHRM 8 april 2008, Nnyanzi v. Verenigd 

Koninkrijk; EHRM 4 december 2012, Butt t. Noorwegen). In die optiek moet hij dus blijk geven van 

uitzonderlijke omstandigheden die alsnog een schending van artikel 8 van het EVRM zouden kunnen 

opleveren bij terugkeer.  

 

Verzoeker wijst op elementen met betrekking tot zijn integratie, sociale activiteiten, vrijwilligerswerk, 

school en opleidingen die hij volgde en tewerkstellingsbeloften, en betoogt dat het argument dat deze 

elementen in precair verblijf werden opgebouwd niet volstaat om een terugkeerbesluit te verantwoorden, 

nu ook rekening moet worden gehouden met leeftijd, diploma’s en knelpuntberoepen.   

 

Uit verzoekers inzet in het verenigingsleven, sport en cultuur, en het feit dat hij werkbeloftes op zak zou 

hebben blijken evenwel nog geen uitzonderlijke omstandigheden zoals hoger uiteengezet. Verzoeker 

diende ervan op de hoogte te zijn dat zijn verblijf slechts voorlopig was toegestaan in het kader van het 

onderzoek van zijn asielaanvraag en dat hij in geval van weigering het grondgebied zou moeten 

verlaten. Hij kreeg op 26 september 2014, nadat zijn asielprocedure was afgewikkeld, een bevel om het 

grondgebied te verlaten en vervolgens nogmaals op 9 augustus 2016, 6 maart 2017 en op 29 

september 2017. Verzoeker kon er aldus niet op vertrouwen dat de sociale relaties die hij tussen 2014 

en heden opbouwde, zouden resulteren in een positieve verplichting voor de overheid. 

 

Ter zake mag er ook niet aan worden voorbijgegaan dat de bestreden beslissing geen absoluut verbod 

inhoudt om België binnen te komen en dat, zoals ook reeds in de synthesenota werd gesteld, verzoeker, 

nadat hij is teruggekeerd naar zijn land van herkomst, zich in regel stelt en aanvraagt om gemachtigd te 

worden tot een verblijf in België, om hier te studeren of te werken en in tussentijd contacten onderhoudt 

met de door hem in België opgebouwde sociale relaties via de hedendaagse communicatiemiddelen. 

Het EHRM stelt overigens dat staten het recht hebben om van vreemdelingen die een verblijfsrecht of 

verblijfsmachtiging wensen op hun grondgebied, te vereisen dat zij een passende aanvraag indienen in 

het buitenland. Staten hebben geen verplichting om vreemdelingen het resultaat van de behandeling 

van hun aanvraag op hun grondgebied te laten afwachten (EHRM, 9 oktober 2012, nr. 33917/12, 

Djokaba Lambi Longa vs. Nederland, par. 81; en EHRM, 3 oktober, nr. 12738/10, Jeunesse vs. 

Nederland, par. 101).  

 

Verzoeker, wiens broer overigens ook een terugkeerbesluit kreeg, maakt dan ook niet aannemelijk dat 

de verwerende partij nagelaten heeft om het ontwikkelde privéleven in België aan te nemen als positieve 

verplichting.  

 

2.3.4. Het enig middel kan niet worden aangenomen.  

 

3. 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.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel.  

 

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

 

 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 12 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig juni tweeduizend 

eenentwintig door: 

 

mevr. A. WIJNANTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT A. WIJNANTS 

 


