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 nr. 257 716 van 7 juli 2021 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat G. BEAUTHIER 

Berckmansstraat 89 

1060 BRUSSEL 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Syrische nationaliteit te zijn, op 2 april 2021 heeft 

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

van 3 maart 2021 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten - verzoeker om internationale 

bescherming (bijlage 13quinquies). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 20 april 2021 met refertenummer 

X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 11 mei 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 mei 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat C. DETHIER, die loco advocaat G. BEAUTHIER verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaten C. DECORDIER & T. 

BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 23 augustus 2019 diende verzoeker een aanvraag in om internationale bescherming. Op 1 april 

2020 verklaarde de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen dit verzoek kennelijk 

ongegrond. Het beroep tegen deze beslissing werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(hierna: de Raad) verworpen in zijn arrest met nummer 246 984 van 7 januari 2021. 
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Op 3 maart 2021 werd aan verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten – verzoeker om 

internationale bescherming (bijlage 13quinquies) afgegeven. Dit is de bestreden beslissing, 

gemotiveerd als volgt: 

 

“(…) 

In uitvoering van artikel 52/3, §1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan de heer, die 

verklaart te heten, 

 

[…] 

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

Op 01/04/2020 werd door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een 

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

van artikel 57/6, §3, eerste lid, 5° en op 07/01/2021 werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

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

december 1980. 

 

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

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

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

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

 

Artikel 74/14 van de v/et van 15 december 1980 

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

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

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

 

In uitvoering van artikel 74/14, § 3, eerste lid, 6°, kan er worden afgeweken van de termijn bepaald in 

artikel 74/14, § 1, indien het verzoek om internationale bescherming van een onderdaan van een derde 

land niet- ontvankelijk werd verklaard op grond van artikel 57/6, § 3, eerste lid, 5°. Inderdaad, aangezien 

betrokkene al op 11/12/2014,18/01/2016,15/05/2017 en 23/08/2019 internationale bescherming heeft 

aangevraagd en door de beslissing van niet-ontvankelijkheid van het CGVS blijkt dat er geen nieuwe 

elementen zijn, wordt de termijn van het huidige bevel om het grondgebied te verlaten bepaald op 6 

(zes) dagen. 

 

In uitvoering van artikel 7, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan de betrokkene 

bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 6 (zes) dagen. 

(…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

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

 

“III. ENIG MIDDEL Afgeleid uit de schending van: 

 

van het hoorrecht en de rechten van verdediging als algemeen beginsel van het Unierecht; 

- van artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden (hierna: het EVRM), 

- van de artikelen 62§2, en 74/13 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)  

- van het zorgvuldigheidsbeginsel;  

- van de materiële motiveringsplicht; 
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- van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen. 

3.1. Eerste onderdeel - Schending van hoorrecht en zorgvuldigheidsbeginsel 

 

1. Verzoeker werd niet gehoord voordat het bevel om het grondgebied te verlaten werd gegeven. 

 

Dit bevel om het grondgebied te verlaten werd genomen in toepassing van artikel 7 Vreemdelingenwet. 

Deze bepaling vormt een gedeeltelijke omzetting van artikel 6 van de Richtlijn 2008/115/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 18 december 2008 over 

gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van 

derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (Pb.L. 24 december 2008, afl. 348, 98 e.v.; 

Parl.St. Kamer 2001-12, nr. 53K1825/001,23). 

 

Het dient derhalve te worden bevestigd dat het gegeven bevel om het grondgebied te verlaten als een 

bezwarend besluit moet worden aangemerkt dat de belangen van de betrokken vreemdeling ongunstig 

kan beïnvloeden. 

 

2. Het hoorrecht is een algemeen beginsel van het Unierecht betreft, dient dit recht ook door de 

overheidsinstanties van alle lidstaten te worden erkend, zelfs al schrijft de toepasselijke regelgeving een 

dergelijke formaliteit niet expliciet voor (zie artikel 51 van het Handvest; HvJ 18 december 2008, 

C349/07 en HvJ 22 november 2012, C-277/11 ).  

 

Of er sprake is van een schending van het hoorrecht. moet worden beoordeeld aan de hand van de 

specifieke omstandigheden van elk geval, met name de aard van de betrokken handeling, de context 

van de vaststelling ervan en de rechtsregels die de betrokken materie beheersten (HvJ 10 september 

2013, C-383/13). 

 

De voorwaarden waaronder het hoorrecht van vreemdelingen m.b.t. het opleggen van een bevel om het 

grondgebied te verlaten moet worden gewaarborgd, noch de gevolgen van schending van dit hoorrecht 

door het Unierecht, met name richtlijn 2008/115/EG, zijn vastgesteld. Ook in de nationale regelgeving is 

dit niet geregeld. 

 

Artikel 74/13 Vreemdelingenwet voorziet dat bij het nemen van een beslissing tot verwijdering de 

minister of zijn gemachtigde rekening houdt met het hoger belang van het kind, het gezins- en 

familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land. Deze 

bepaling vormt de omzetting van artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn (Richtlijn 2008/115/EG van 16 

december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer). 

 

Opdat de verplichting tot het voeren van een individueel onderzoek in het kader van artikel 74/13 

Vreemdelingenwet, als omzetting van artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn een nuttig effect kent, dient 

verzoeker in staat te worden gesteld naar behoren en daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar te maken in 

het kader van een administratieve procedure waarbij een bevel om het grondgebied te verlaten wordt 

afgeleverd. 

 

Het hoorrecht wordt dan ook geschonden indien de besluitvorming een andere afloop had kunnen 

hebben, met name omdat verzoestker in casu specifieke omstandigheden had kunnen aanvoeren die na 

een individueel onderzoek het afleveren van een bevel om het grondgebied te verlaten hadden kunnen 

beïnvloeden (HvJ 10 september 2013, C-383/13). Dat recht maakt integraal deel uit van de eerbiediging 

van de rechten van verdediging, dat een algemeen beginsel van Unierecht is (HvJ 22 november 2012, 

C-277/11, M.M.. pt. 81; HvJ 5 november 2014, C-166/13, Mukarubega. pt. 45). 

 

In casu had verzoeker verschillende feitelijke elementen kunnen aanreiken, indien zij daadwerkelijk 

zouden zijn gehoord, die de besluitvorming van de verwerende partij konden beïnvloeden. Verzoeker 

wijst daarbij in hoofdzaak op zijn familieleven. 

 

De subsidiaire bescherming werd aan de vader van verzoeker verleend. 

 

Verzoeker heeft de mogelijkheid om in België te werken en had een job gevonden (stuk 2). 

 

Daardoor heeft hij een netwerk ontwikkeld. 
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De dochter van verzoeker gaat op eerste schooljaar van een basisschool. 

 

De jongste dochter van verzoeker is in België geboren. 

 

4. Deze elementen zijn van bijzonder belang, aangezien de wederpartij op grond van artikel 73/14 

verplicht is rekening te houden met de medische situatie van de persoon aan wie zij op het punt staat 

een beslissing tot verwijdering te nemen. 

 

Zou verzoeker worden gehoord, had zij haar persoonlijke situatie dan ook kunnen toelichten,  waarmee 

verweerder rekening diende te houden bij het nemen van de bestreden beslissing. 

 

Het niet horen van verzoeker heeft, gelet op alle feitelijke en juridische omstandigheden van het geval, 

in casu dan ook daadwerkelijk verzoeker de mogelijkheid ontnomen om zich zodanig te verweren dat 

deze besluitvorming inzake het afleveren van een bevel om het grondgebied te verlaten een andere 

afloop had kunnen hebben. 

 

Als verweerder verzoeker had gehoord zou de beslissing onvermijdelijk anders zijn geweest. 

 

5. Gelet op deze elementen, wijst de verzoekende partij op een schending van het hoorrecht en de 

rechten van verdediging. 

 

Het eerste onderdeel is gegrond, en geeft aanleiding tot de vernietiging van de bestreden beslissing. 

 

Zelfs in het enkele geval geen schending van het hoorrecht zou worden aangenomen, wijst verzoeker 

erop dat verweerder in elk geval heeft nagelaten om met haar persoonlijke situatie rekening te houden 

bij het nemen van de bestreden beslissing (een verwijderingsmaatregel). 

 

3.2. Tweede onderdeel - Schending van de formele motiveringsplicht en materiële motiveringsplicht. 

 

6. Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt niet dat verweerder wel degelijk een onderzoek 

heeft gevoerd en dat verweerder de privé- en gezinsbelangen en de gezondheidstoestand van de 

verzoeker in rekening heeft genomen. 

 

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

bestuurshandelingen 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. De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend 

motief aangeven op grond waarvan de beslissing is genomen. 

 

Artikel 62§2 van de vreemdelingenwet luidt als volgt:“De administratieve beslissingen worden met 

redenen omkleed'’. 

Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet voorziet dat bij het nemen van een beslissing tot verwijdering de 

minister of zijn gemachtigde rekening houdt met het hoger belang van het kind, het gezins- en 

familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land. 

 

In een arrest nr. 237 617 van 30 juni 2020 besloot Uw Raad : “Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet 

maakt derhalve een individueel onderzoek noodzakelijk zodat wordt gewaarborgd dat de verweerder bij 

het nemen van een verwijderingsbeslissing rekening houdt met welbepaalde fundamentele rechten, met 

name het belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

vreemdeling. Het is aan de verweerder om zich, in het kader van dit onderzoek, ervan te verzekeren dat 

de vreemdeling in de mogelijkheid werd gesteld om de relevante elementen en standpunten kenbaar te 

maken." 

 

Het "Paposhvili v. België"-arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (Grote Kamer) van 

13 december 2016 legt ook deze verplichting op aan de Staat om een dergelijk onderzoek uit te voeren 

(§§ 225 en 226): 

 

« Il en résulte que si les autorités belges avaient, in fine, conclu que l'article 3 de la Convention tel qu 

’interprété ci-dessus ne faisait pas obstacle au renvoi du requérant en Géorgie, il leur aurait appartenu, 
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pour se conformer à l’article 8, d'examiner en outre si, eu égard à la situation concrète du requérant au 

moment du renvoi (voir, mut at is mutandis, Maslov c. Autriche [GCJ, no 1638/03, § 93, CEDH 2008), on 

pouvait raisonnablement attendre de la famille qu ’elle le suivît en Géorgie ou si, dans le cas contraire, 

le respect du droit du requérant au respect de sa vie familiale exigeait qu ’il fût autorisé à séjourner en 

Belgique pour le temps qui lui restait à vivre. 

 

Il s'ensuit que, si le requérant avait été éloigné vers la Géorgie sans évaluation desdites données, il y 

aurait également eu violation de l’article 8 de la Convention ». 

 

Het artikel 8 van het E.V.R.M. bepaalt: 

" 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.” 

 

Artikel 8 EVRM garandeert dus het privéleven in een ruime zin, inbegrip het recht tot een “privé sociale 

leven”, d.w.z. de mogelijkheid voor eenieder om zijn sociale identiteit te ontplooien. Uit dat oogpunt 

garandeert dit recht de mogelijkheid om naar andere mensen toe te gaan en met hen nauwe banden te 

knopen en ontwikkelen (in deze zin, zie Campagnano v. Italy, nr 77955/01, §53, EHRM 2006-V; 

/3igaeva v. Greece, nr 26713/05, §22, 28 mei 2009; en Ögpinar v Turkey, 19 oktober 2011). Dit recht 

beschermt de persoonlijke ontplooiing. 

 

Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens volgt dat bij de 

belangenafweging in het kader van het door artikel 8 van het EVRM beschermde recht op eerbiediging 

van het privé- en gezinsleven een "fair balance" moet worden gevonden tussen het belang van de 

vreemdeling en diens familie enerzijds en het algemeen belang van de Belgische samenleving bij het 

voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare orde anderzijds. Daarbij moeten alle 

voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten en omstandigheden kenbaar worden betrokken. 

 

Op verwerende partij rust eveneens een materiële motiveringsplicht, op basis waarvan Uw Raad 

bevoegd is om na te gaan of zij bij het nemen van de bestreden beslissing is uitgegaan van de juiste 

feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan binnen de perken van 

de redelijkheid tot haar besluit is kunnen komen .  

 

8. In casu is verzoeker de vader van twee kinderen. Een van zijn jongste dochter is in België geboren. 

Hij woonde met zijn moeder, zijn vader en zijn echtgenote sinds zijn aankomst in België en werkte ook 

in ons land. 

 

Het privé- en gezinsleven van de verzoeker werd aldus niet in de beoordeling betrokken en maakte niet 

het voorwerp uit van een belangenafweging, zoals vereist onder artikel 8 van het EVRM. 

9. Op geen enkele manier blijkt evenwel - gelet op de vermelde motieven van de bestreden beslissing 

die enkel betrekking hebben op de afwezigheid van een geldig paspoort met een visum - dat bij het 

nemen van de verwijderingsbeslissing met deze elementen werd rekening gehouden. 

 

Verweerder verwijst niet in de bestreden beslissing naar het artikel 74/13 van de vreemdelingenwet 

noch naar het artikel 8 EVRM. 

 

Verweerder schendt hiermee tevens artikel 8 EVRM en artikel 74/13 Vreemdelingenwet. 

 

Gelet op deze elementen, wijst verzoeker op een schending van artikel 8 EVRM en artikel 74/13 

Vreemdelingenwet in samenhang gelezen met het zorgvuldigheidsbeginsel, de materiële 

motiveringsverplichting. 

 

10. Uit de motieven van de bestreden bevelen blijkt niet dat de gemachtigde bij het nemen van deze 

beslissingen rekening heeft gehouden met het hoger belang van het kind van de verzoekende partijen, 

conform artikel 74/13 van de vreemdelingenwet. 
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Het feit dat er een nota in haar administratief dossier is doet geen afbreuk aan deze vaststelling. Uw 

Raad heeft in een arrest nr. 188 413 van 15 juni 2017 de volgende 

“Uit de gegevens van het administratief dossier blijkt dat in een interne nota van 4 november 2015 een 

beoordeling in het kader van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet werd gemaakt betreffende het 

gezins- en familieleven, het hoger belang van het kind en de gezondheidstoestand van de verzoekende 

partijen alvorens over te gaan tot het nemen van de onontvankelijkheidsbeslissing aangaande een 

ingediende aanvraag tot machtiging van verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet en 

tot het nemen van een bevel om het grondgebied te verlaten met een termijn van 0 dagen. Uit deze 

synthesenota blijkt dat een zekere belangenafweging en beoordeling in het kader van artikel 74/13 van 

de vreemdelingenwet werd gemaakt betreffende het gezins- en familieleven, het hoger belang van het 

kind en de gezondheidstoestand van de verzoekende partij alvorens over te gaan tot het nemen van de 

bestreden bevelen. De Raad is echter van oordeel dat deze handelwijze niet volstaat in het licht van de 

rechtsbescherming van de rechtsonderhorige. Immers, door de elementen van deze belangenafweging 

en beoordeling niet uitdrukkelijk weer te geven in de bestreden beslissingen gaat de verwerende partij 

voorbij aan het feit dat zij gehouden is tot een uitdrukkelijke motivering en dit overeenkomstig de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van 

de vreemdelingenwet. De belangrijkste bestaansreden van deze formele motiveringsplicht bestaat erin 

dat de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelfde motieven moet kunnen aantreffen op 

grond waarvan ze werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden nagegaan of de overheid 

is uit gegaan van gegevens die in rechte en in feite juist zijn, of zij die gegevens correct heeft 

beoordeeld, en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar beslissing is kunnen komen, opdat de 

betrokkene met kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een 

annulatieberoep te bestrijden (cf. RvS 18 januari 2010, nr. 199.583). 

 

Voor wat de bestreden bevelen in het bijzonder betreft, is de verplichting om een administratieve 

rechtshandeling te motiveren overigens een wezenlijke vormvereiste, die met name is bedoeld om het 

recht van de door de handeling benadeelde persoon op een doeltreffende voorziening in rechte te 

waarborgen (HvJ 20 september 2011, T-461/08, Evropaiki Dynamiki, 122), en vormt het uitvloeisel van 

het beginsel van eerbiediging van de rechten van de verdediging (HvJ 11 december 2014, C-249/13, 

Boudjlida, pt 38). Uit voormeld stuk blijkt dat bij het nemen van de verwijderingsmaatregelen van 5 

november 2015 rekening werd gehouden met het hoger belang van het kind in het kader van artikel 

74/13 van de vreemdelingenwet maar deze beoordeling werd echter niet als dusdanig opgenomen in de 

thans bestreden bevelen zodat de verzoekende partijen niet konden weten of de gemachtigde al dan 

niet rekening heeft gehouden met het hoger belang van hun kind. De belangrijkste bestaansreden van 

de formele motiveringplicht wordt derhalve met de voeten getreden nu de verzoekende partijen uit de 

bestreden beslissingen zelf niet kunnen opmaken of er ter de ge rekening werd gehouden met het 

belang van hun kind. De mededeling van de motieven via de neerlegging van het administratief dossier 

nadat het beroep reeds werd ingediend, kan de miskenning van de plicht tot formeel motiveren niet 

goedmaken. Dit brengt immers de wapengelijkheid onder de gedingpartijen in het gedrang (cf. RvS 25 

januari 2010, nr. 199.865, DUR1EUX) en ontneemt de verzoekende partijen de mogelijkheid om hun 

beroepsrecht terzake naar behoren uit te oefenen (HvJ 11 december 2014, C-249/13, Boudjlida, ptn 38 

en 59).” 

 

11. Aangezien het gebrek aan vermelding van deze elementen, die door verweerder gekend worden, 

stelt deze motivering verzoeker niet in staat te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de 

bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor zou zijn voldaan aan het doel van de formele 

motiveringsplicht. 

 

Daarom is het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu niet bereikt. 

 

Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen en van artikel 62, §2 van de Vreemdelingenwet wordt 

aangetoond. 

 

12. Het tweede onderdeel is gegrond, en geeft aanleiding tot de vernietiging van de bestreden 

beslissing. 

 

3.3. Derde onderdeel - Schending van artikels 7 en 24 van de Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie 
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13. Het artikel 24§2 van het Handvest van de Grondrechten van de Eruopese Unie stelt vast dat : “Bij 

alle handelingen in verband met kinderen, ongeacht of deze worden verricht door overheidsinstanties of 

particuliere instellingen, vormen de belangen van het kind een essentiële overweging." 

 

Het blijkt uit de recente rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie in een zaak Cl 12-20 

dat (§§32-37):   

 

‘‘‘‘Zoals al uit de bewoordingen van deze bepaling blijkt, vormt deze een algemene regel die de lidstaten 

bindt zodra zij deze richtlijn uitvoeren, hetgeen onder meer het geval is wanneer de bevoegde nationale 

autoriteit, zoals in casu, een met een inreisverbod gepaard gaand terugkeerbesluit vast stelt tegen een 

onderdaan van een derde land die illegaal op het grondgebied van de betrokken lidstaat verblijft, en die 

bovendien de vader is van een minderjarige die legaal op dit grondgebied verblijft. 

 

Zoals het Hof reeds heeft geoordeeld, kan uit deze bepaling dus niet worden afgeleid dat alleen 

rekening moet worden gehouden met het belang van het kind wanneer het terugkeerbesluit een 

minderjarige betreft, met uitsluiting van terugkeerbesluit en die worden vast gesteld jegens de ouders 

van deze minderjarige [zie in die zin arrest van 8 mei 2018, K.A. e.a. (Gezinshereniging in België), C-

82/16, EU:C:2018:308, punt 107]. 

 

Deze uitlegging vindt overigens zowel steun in de met artikel 5 van richtlijn 2008/115 nagestreefde 

doelstelling als in de algemene opzet van deze richtlijn. 

Zo zij, aangaande in de eerste plaats de met artikel 5 van richtlijn 2008/115 nagestreefde doelstelling, 

opgemerkt dat dit artikel ertoe strekt om in het kader van de door deze richtlijn vastgestelde 

terugkeerprocedure te waarborgen dat verschillende grondrechten, waaronder de grondrechten van het 

kind, zoals neergelegd in artikel 24 van het Handvest, worden geëerbiedigd - zoals wordt bevestigd in 

de overwegingen 22 en 24 van deze richtlijn. Daaruit volgt dat dit artikel 5, gelet op de daarmee 

nagestreefde doelstelling, niet restrictief mag worden uit gelegd [zie naar analogie arresten van 14 

februari 2019, Buivids, C-345/17, EU:C:2019:122, punt 51, en 26 maart 2019, SM (Onder Algerijnse 

kafala geplaatst kind), C-129/18, EU:C:2019:248, punt 53]. 

 

Bovendien is in artikel 24, lid 2, van het Handvest bepaald dat bij alle handelingen in verband met 

kinderen, ongeacht of deze worden verricht door overheidsinstanties of particuliere instellingen, de 

belangen van het kind een essentiële overweging vormen. Daaruit volgt dat deze bepaling zelf in ruime 

bewoordingen is gesteld en van toepassing is op besluiten die - zoals het geval is bij een 

terugkeerbesluit tegen een onderdaan van een derde land, die ouder is van een minderjarig kind - niet 

gericht zijn tegen deze minderjarige, maar wel aanzienlijke gevolgen met zich meebrengen voor deze 

minderjarige. 

 

Deze vaststelling wordt bevestigd door artikel 3, lid 1, van het internationale Verdrag inzake de rechten 

van het kind, waarnaar de toelichtingen bij artikel 24 van het Handvest uitdrukkelijk verwijzen. ” 

 

14. ‘'Hoger belang van het kind : betrokkene heeft twee minderjarige kinderen in België. Het is in het 

belang van de kinderen om bij de ouders te blijven. 

- Gezins- en familieleven : betrokkene verblijft in België met haar twee minderjarige kinderen en 

echtgenoot, met wie zij religieus gehuwd is. Het gehele gezin is het voorwerp van een bevel om het 

grondgebied te verlaten en bijgevolg blijft de gezinskern samen. Betrokkene verklaarde dat de moeder 

van haar echtgenoot in België verblijft. Die behoort echter niet tot de gezinskern van betrokkene, gezien 

er geen sprake is van een gezinsleven tussen meerderjarige kinderen en hun ouders onderling, zonder 

dat bijkomende banden van afhankelijkheid worden aangetoond. Niettemin maken zij allen het voorwerp 

uit van een bevel om het grondgebied te verlaten en blijft de familiekern behouden. 

- Gelet op het feit dat het oudste kind van betrokkene ouder dan drie jaar is, kan er op redelijkerwijze 

van uit gegaan worden dat het kind momenteel schoolgaande zijn. We wijzen er echter op dat het recht 

op onderwijs geenszins een waarborg betekent voor een bepaalde graad van kwaliteitsvol onderwijs of 

tewerkstelling. Het recht op onderwijs is immers niet absoluut en geeft geenszins automatisch recht op 

verblijf evenmin wanneer betrokkene in het land van herkomst geen toegang tot onderwijs zou hebben. 

In het kader van het nemen van een verwijderingsbeslissing kan er dan ook van worden uitgegaan dat 

de bewijslast bij de vreemdeling ligt, indien zijn kind, ten gelijke titel als de andere kinderen in zijn land, 

geen toegang zou hebben tot het onderwijs in geval van verwijdering. 

Indien geen elementen worden aangebracht, kan eenvoudig worden besloten dat het ontbreken van 

toegang tot het onderwijs niet kan worden ingeroepen. Tenslotte kan een onderwijs van mindere 

kwaliteit of dat niet tot een betrekking of tewerkstelling aanleiding geeft, niet worden weerhouden. 
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Evenmin bevat het recht op onderwijs een algemene verplichting om de keuze van een vreemdeling tot 

het volgen van onderwijs in een bepaalde verdragsluitende staat toe te staan. Betrokkene kan steeds 

gebruik maken van de wettelijk voorziene mogelijkheid om een verlenging van de termijn van het BGV 

te vragen met het oog op een vertrek, respectievelijk tijdens een tweewekelijkse schoolvakantie of na 

het schooljaar. 

- Gezondheidstoestand : geen medische elementen in het dossier, geen medische attesten 

voorgelegd. 

In het administratief dossier bevindt zich een aanvraag 9bis, die negatief afgesloten werd. 

- Het CG VS kon niet vaststellen welke nationaliteit betrokkene heeft, maar heeft geen aanwijzingen 

dat een verwijderingsmaatregel naar het effectieve land van herkomst een schending zou inhouden van 

artikel 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet..” 

 

15. Uit deze nota blijkt wel dat er sprake is van een familieleven in de hoofd van verzoeker en in de 

hoofde van zijn twee minderjarige dochter in België. 

 

Het werd inderdaad niet betwist worden dat verzoeker gehuwd is en samen met haar kindjes woont, en 

dat zijn ouders in België wonen. 

 

Wat betreft het hoger belang van zijn kinderen stelde de gemachtigde alleen dat het in het belang van 

het kind is om met hun ouders te blijven. 

 

Het blijkt dat het principe van het hoger belang van het kind meer elementen moet inbegrippen. 

 

Eerst is verzoeker van mening dat het familieleven van zijn dochters niet beperkte is tot hun relaties met 

hun ouders. De twee minderjarige dochters hebben ook grootouders die in België wonen. 

 

De grootvader van de twee minderjarige werd een internationale bescherming verleend. Dat bedoelt dat 

er was een risico tot ernstige schade voor hem in zijn land van herkomst. 

 

Het belang van de minderjarige om een relatie met hun grootouders te kunnen onderhouden werd niet 

onderzocht aan het licht van het principe van het hoger belang van het kind. 

 

De motieven van bestreden beslissing, als er in de nota ook geen juiste onderzoek van dit principe word 

gedaan, schenden het artikel 24 van het Handvest. 

 

16. Door de motieven van bestreden beslissing, alsook in de nota, doet verwerende partij geen 

belangenafweging zoals het door de rechtspraak van het Hof van Justitie werd verplicht over artikel 7 

van het Handvest van de grondrechten. 

 

Het blijkt inderdaad niet uit de nota dat een belangenafweging door verwerende partij werd gemaakt. 

 

Het werd niet aangetoond op welke manier zou de bestreden beslissing de belangen van verzoeker 

toewijzen, en waarom zo een toewijzing 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 nota toont niet aan dat verweerder op een voldoende manier een belangafweking heeft gedaan 

zoals het verplicht is volgens de rechtspraak. 

 

Bovendien blijkt het tegen het hoger belang van het kind om een bevel om het grondgebied te nemen 

zonder te weten naar welk land zouden de kinderen kunnen terugkeren. 

 

Verwerende partij moet inderdaad met alle elementen van de zaken rekening houden. Het blikt niet dat 

zo een onderzoek kon effectief worden gemaakt gezien dat de plaats van terugkeren onbekend is. 

 

Aangezien het gebrek in de motieven van bestreden beslissing alsook in het administratief dossier, 

schendt de bestreden beslissing artikel 8 EVRM en artikels 7 en 24 van het Handvest. 

 

Het derde onderdeel is gegrond, en geeft aanleiding tot de vernietiging van de bestreden beslissing.” 
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2.2. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen en artikel 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de 

vreemdelingenwet) verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat op een “afdoende” wijze. Het afdoende 

karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dat ze duidelijk met de 

beslissing te maken moet hebben en draagkrachtig moet zijn. Dit wil zeggen dat de aangehaalde 

redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. De belangrijkste bestaansreden van de 

motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de voormelde wet van 29 juli 1991, bestaat erin dat de 

betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen op grond 

waarvan ze werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden nagegaan, of de overheid is 

uitgegaan van gegevens die in rechte en in feite juist zijn, of zij die gegevens correct heeft beoordeeld, 

en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar beslissing is kunnen komen, opdat de betrokkene met 

kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te 

bestrijden.  

 

Verzoeker voert dan wel de schending aan van de formele motiveringsplicht, maar brengt geen enkel 

concreet argument aan waaruit zou kunnen blijken dat niet is voldaan aan de vereisten van deze 

verplichting. Een schending ervan is dan ook niet aannemelijk gemaakt. 

 

2.3. Verzoeker voert de schending aan van artikel 8 van het EVRM. Hij betoogt dat hij samen met zijn 

twee minderjarige kinderen en zijn echtgenote inwoont bij zijn ouders. Daarenboven wijst hij erop dat de 

heer S.M., de partner van zijn moeder, internationale bescherming verkreeg. Verzoeker concludeert dat 

zijn familieleven alleen in België kan plaatsvinden. 

 

De bestreden beslissing betreft in casu een situatie van eerste toelating. In een dergelijk geval dient er 

volgens het EHRM te worden onderzocht of er een positieve verplichting is voor de staat om de 

betrokken vreemdeling op zijn grondgebied te laten verblijven zodat hij zijn recht op eerbieding van het 

familie- en gezinsleven aldaar kan handhaven en ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, 

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

EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 105). Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair 

balance’-toets waarbij wordt nagegaan of de staat een redelijke afweging heeft gemaakt tussen de 

concurrerende belangen van het individu enerzijds, en de samenleving anderzijds. Staten beschikken 

bij deze belangenafweging over een zekere beoordelingsmarge. De omvang van de positieve 

verplichting is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de betrokken individuen en het 

algemeen belang (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37; EHRM 31 januari 2006, 

Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), 

§ 106-107). In het kader van een redelijke afweging worden een aantal elementen in rekening 

genomen, met name de mate waarin het gezins- en privéleven daadwerkelijk wordt verbroken, de 

omvang van de banden in de Verdragsluitende Staat, alsook de aanwezigheid van onoverkomelijke 

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

of verdergezet. Deze elementen worden afgewogen tegen de aanwezige elementen van 

immigratiecontrole of overwegingen inzake openbare orde. Een andere belangrijke overweging is of het 

gezinsleven zich heeft ontwikkeld in een periode waarin de betrokken personen zich ervan bewust 

dienden te zijn dat de verblijfsstatus van een van hen ertoe leidt dat het voortbestaan van het gezins- 

en privéleven in het gastland vanaf het begin precair zou zijn. Waar dit het geval is, zal er enkel in zeer 

uitzonderlijke omstandigheden sprake zijn van een schending van artikel 8 van het EVRM (EHRM 3 

oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 108; zie ook EHRM 17 april 2014, Paposhvili/België, § 142). 

In beginsel heeft de bescherming die artikel 8 van het EVRM biedt hoofdzakelijk betrekking op het 

kerngezin (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 94). Banden met andere gezinsleden dan 

die van het kerngezin of familieleden worden slechts gelijkgesteld met een gezinsleven in de zin van 

artikel 8 van het EVRM indien het bestaan van bijkomende elementen van afhankelijkheid, andere dan 

de gewoonlijke affectieve banden, wordt aangetoond.  

 

In de eerste plaats dient de Raad op te merken dat tevens ten aanzien van verzoekers echtgenote, 

kinderen en moeder een bevel om het grondgebied te verlaten werd afgegeven. Verzoeker maakt niet 

aannemelijk dat de gezinsbanden met zijn kerngezin en moeder onderbroken worden door de 

bestreden beslissing. 

 

Waar verzoeker aanvoert dat de heer S.M. internationale bescherming verkreeg, voert hij geen 

concrete elementen aan waaruit blijkt dat hij een meer dan gewoonlijke affectieve band hem 
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onderhoudt. Hierbij dient tevens te worden opgemerkt dat het bestaan van een gezinsleven tussen 

kleinkinderen en grootouders die een betekenisvolle rol spelen in het leven van de kleinkinderen wordt 

aanvaard (EHRM 13 juni 1979, nr. 6833/74, Marckx v. België, par. 45; EHRM 9 juni 1998, nr. 22430/93, 

Bronda v. Italië, par. 51; EHRM 9 februari 1993, nr. 16580/90, Boyle v. Verenigd Koninkrijk). Verzoeker 

toont echter geenszins aan dat zijn kinderen een dergelijke band onderhouden met de heer S.M. 

Verzoeker betoogt dan wel dat zijn gezinsleven enkel in België kan plaatsvinden, maar voert geen 

concrete elementen aan ter ondersteuning van deze stelling.  

 

In de mate dat verzoeker de schending aanvoert van zijn privéleven, volgt uit de vaste rechtspraak van 

het EHRM 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 privéleven bestaat uit de optelsom van alle banden die de vreemdeling met België is 

aangegaan, zoals het spreken van de taal, het volgen van een opleiding, het hebben van 

(vrijwilligers)werk, het deelnemen aan verenigingsleven, het aangaan van vriendschappen en het 

aangaan en onderhouden van (familie)relaties, etc. Ook de gewone sociale relaties behoren tot het 

privéleven. Of er uitzonderlijke omstandigheden aanwezig zijn die maken dat de vreemdeling voor het 

uitoefenen van zijn privéleven gebonden is aan België, betreft de vraag of de banden met België de 

gebruikelijke banden overstijgen, dan wel of het privéleven in het land van herkomst kan worden 

uitgebouwd of voortgezet omdat de banden met dit land sterker zijn. Verzoeker werd in casu nooit 

gemachtigd tot verblijf en kon er niet op vertrouwen dat hij hier zijn banden kon intensiveren (EHRM 8 

april 2008, Nnyanzi v. Verenigd Koninkrijk; EHRM 4 december 2012, Butt t. Noorwegen). Door te 

betogen dat verzoeker een netwerk heeft opgebouwd omdat hij een job had in het verleden, maakt hij 

geenszins aannemelijk dat er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden zoals hoger uiteengezet. 

 

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

 

2.4. Betreffende de aangevoerde schending van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, wijst 

verzoeker er zelf op dat het administratief dossier een nota bevat waarin het hoger belang van het kind, 

het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand overeenkomstig artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet worden geëvalueerd. Deze nota doet volgens verzoeker geen afbreuk aan het feit 

dat de bestreden beslissing geen motivering bevat omtrent artikel 74/13 van de vreemdelingenwet. 

Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet bepaalt enkel dat rekening moet worden gehouden met het 

hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

vreemdeling, doch houdt geen uitdrukkelijke motiveringsplicht in (RvS nr. 242.591 van 10 oktober 

2018). Daarenboven citeert verzoeker de voormelde nota in zijn verzoekschrift, wat doet uitschijnen dat 

hij kennis heeft kunnen nemen van dit stuk. Verzoeker heeft de motieven kunnen aantreffen waarop 

verweerders beoordeling van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet is gesteund. Hij toont dan ook niet 

aan welk belang hij heeft bij dit middelonderdeel. 

 

Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet weerspiegelt in deze zin hogere rechtsnormen, zoals artikel 8 

van het EVRM, en noodzaakt een individueel onderzoek zodat wordt gewaarborgd dat verweerder 

rekening houdt met welbepaalde fundamentele rechten, zoals het gezins- en familieleven van de 

betrokken vreemdeling. Er is geen enkele reden om te veronderstellen dat het gezins- en familieleven 

waarmee rekening zou moeten worden gehouden op een andere manier zou moeten worden ingevuld 

dan dat bedoeld in artikel 8 van het EVRM. Verzoeker toont dat overigens ook niet aan. 

 

Wat betreft verzoekers gezondheidssituatie wordt er in de voormelde nota op gewezen dat er 

hieromtrent geen concrete elementen aangevoerd worden, dit wordt niet betwist. In verband met het 

hoger belang van het kind wordt gemotiveerd dat het in het belang van de kinderen is om bij hun 

ouders te blijven. Hierbij voert verzoeker aan dat het familieleven van zijn kinderen ook de band met 

hun grootouders omhelst. Uit de bovenstaande analyse blijkt echter dat een gezinsleven tussen 

verzoekers kinderen en de heer S.M. niet aannemelijk wordt gemaakt en dat ten aanzien van hun 

grootmoeder tevens een bevel om het grondgebied te verlaten werd afgeleverd. Waar hij aanvoert dat 

het in strijd is met het hoger belang van het kind om een bevel uit te vaardigen zonder te weten naar 

welk land de kinderen zouden terugkeren, staat het verzoeker vrij om zelf te beoordelen naar welk land 

hij samen met zijn gezin terugkeert. Verzoeker verduidelijkt niet waarom het feit dat verweerder niet 

aanduidt naar welk land verzoeker zich moet begeven in casu in strijd is met het hoger belang van zijn 

kinderen. Waar verzoeker aanvoert dat zijn dochter naar school gaat in België, wordt in de voormelde 

nota gemotiveerd dat dit geen automatisch verblijfsrecht genereert en dat niet wordt aangetoond dat 

verzoekers dochter geen toegang tot onderwijs zou hebben in hun land van herkomst. Met zijn betoog 
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gaat verzoeker voorbij aan deze motivering en toont hij geenszins aan dat verweerders beoordeling 

hieromtrent kennelijk onredelijk of onzorgvuldig is. 

 

Verzoeker zet duidelijk uiteen dat hij het niet eens is met verweerders beoordeling. Hij maakt met dit 

tegenspreken echter niet aannemelijk dat deze beoordeling kennelijk onredelijk of onzorgvuldig zou 

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

 

2.5. Waar verzoeker de schending aanvoert van artikelen 7 en 24 van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie, blijkt uit de bovenstaande bespreking van artikel 8 van het EVRM 

en artikel 74/13 van de vreemdelingenwet dat verzoeker niet concreet aantoont dat verweerder door het 

nemen van de bestreden beslissing het gezins- en privéleven van verzoeker en het hoger belang van 

zijn kinderen heeft miskend. Een schending van de voormelde bepalingen wordt dan ook niet 

aangetoond. 

 

2.6. Verzoeker voert de schending aan van het hoorrecht. Hij betoogt dat hij feitelijke elementen had 

kunnen aanvoeren indien hij gehoord was geweest door verweerder voor het nemen van het bestreden 

bevel. Zo betoogt verzoeker dat hij de mogelijkheid heeft om te werken en in het verleden een job had. 

Op deze manier zou verzoeker een netwerk opgebouwd hebben. 

 

Luidens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie leidt een schending van de rechten van de 

verdediging, in het bijzonder het hoorrecht, immers pas tot nietigverklaring van het na afloop van de 

administratieve procedure genomen besluit, wanneer deze procedure zonder deze onregelmatigheid 

een andere afloop had kunnen hebben (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., § 38 met 

verwijzing naar de arresten van 14 februari 1990, Frankrijk/Commissie, C 301/87, Jurispr. blz. I 307, § 

31; 5 oktober 2000, Duitsland/Commissie, C 288/96, Jurispr. blz. I 8237, § 101; 1 oktober 2009, Foshan 

Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Raad, C 141/08 P, Jurispr. blz. I 9147, § 94, en 6 

september 2012, Storck/BHIM, C 96/11 P, § 80). 

 

Zoals is gebleken uit bovenstaande analyse, zijn de elementen die verzoeker aanvoert niet van die aard 

dat zij een ander licht hadden kunnen werpen op zijn situatie, minstens toont verzoeker dit niet aan. 

Derhalve blijkt niet dat verweerder tot een andere beslissing zou zijn gekomen indien verzoeker 

gehoord zou zijn. Een schending van het hoorrecht wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

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

bestreden beslissing kan leiden. 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. 

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partij.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

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

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeven juli tweeduizend eenentwintig door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. VERHAERT 

 


