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 nr. 257 822 van 8 juli 2021 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Op zijn gekozen woonplaats bij 

advocaat V. MEULEMEESTER 

Langestraat 152 

9473 WELLE 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Oekraïense nationaliteit te zijn, op 5 juli 2021 heeft 

ingediend bij faxpost om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging te 

vorderen van de beslissing van 25 juni 2021 houdende bevel tot terugdrijving (bijlage 11). 

 

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. 

 

Gelet op artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gelet op titel II, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 5 juli 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 juli 2021 om 15 

uur. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat V. MEULEMEESTER 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat J. COPPENS, die loco Mr. C. DECORDIER en 

Mr. T. BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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Op 25 juni 2021 wordt verzoeker, komende van Salcea, Roemenië, staande gehouden op de luchthaven 

van Zaventem. Diezelfde dag wordt voor verzoeker een beslissing tot terugdrijving genomen (bijlage 

11).  

Dit is de bestreden beslissing die luidt als volgt: 

 

“Op 25/06/21 om 16.30 uur, aan de grensdoorlaatpost BRUNAT, werd door ondergetekende (…) 

de heer / mevrouw :  

naam K.  voornaam H. 

geboren op (…)1965  te Chernovtsi  geslacht (m/v) Mannelijk  

die de volgende nationaliteit heeft Oekraïne wonende te [….]  

houder van het document  gewoon paspoort van  Oekraïne  nummer (…) 

afgegeven te 7301 op : 04/06/2021  

houder van het visum nr.  - van het type - afgegeven door  

geldig van - tot – 

voor een duur van - dagen, met het oog op :  

afkomstig uit [….] met [….](het gebruikte transportmiddel vermelden en bijvoorbeeld het nummer van de 

vlucht), op de hoogte gebracht van het feit dat de toegang tot het grondgebied aan hem (haar) wordt 

geweigerd, krachtens artikel 3, eerste lid van de wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, om de volgende 

reden(en): 

(…)  

X (C) Is niet in het bezit van een geldig visum of een geldige machtiging tot verblijf (art. 3, eerste lid, 

1°/2°)2  

Reden van de beslissing:  Betrokkene reist met een geldig paspoort van Oekraïne en een Bewijs van 

Inschrijving in het Vreemdelingenregister  met nr. xxx, vervallen sinds 26.02.2020.  Na controle in het 

Rijksregister blijkt dat betrokkene sinds 28.11.2016 van ambtswege is afgevoerd. Betrokkene is 

bijgevolg niet in het bezit van een visum of visumvervangend document.  

(…) 

X(I) Wordt geacht de openbare orde en de nationale veiligheid, de volksgezondheid of de internationale 

betrekkingen van een van de Lid-Staten van de Europese Unie te kunnen schaden (art. 3, eerste lid, 

6°/7°) 2  

Reden van de beslissing: Betrokkene verklaart naar zijn woning te komen in Laken,  maar is volgens het 

Rijksregister niet meer ingeschreven.  Betrokkene is niet in het bezit van een attest van essentiële 

verplaatsing. Gezien de bepalingen van het Ministerieel besluit van 23.06.2021, gepublicieerd op 

24.06.2021, houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende 

maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken wordt dit verblijf in België 

niet als essentieel beschouwd." 

 

2. Betreffende de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

 

2.1. De drie cumulatieve voorwaarden  

 

Artikel 43, § 1, eerste lid van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: het PR RvV) bepaalt dat, indien de uiterst 

dringende noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de feiten dient te 

bevatten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen.  

Verder kan overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid van de Vreemdelingenwet, slechts tot de 

schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve rechtshandeling worden besloten indien er 

ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen 

verantwoorden en op voorwaarde dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing 

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. Uit het voorgaande volgt dat, opdat een 

vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid kan worden ingewilligd, de drie 

voornoemde voorwaarden cumulatief moeten zijn vervuld.  

 

2.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter  

 

Verzoeker is van zijn vrijheid beroofd met het oog op verwijdering op grond van artikel 74/8 van de 

Vreemdelingenwet. De verwerende partij betwist de uiterst dringende noodzakelijkheid niet in haar nota 

met opmerkingen. Aan de voorwaarde met betrekking tot de uiterst dringende noodzakelijkheid is 

voldaan.  
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2.3. Betreffende de tweede voorwaarde: de ernst van de aangevoerde middelen 

 

2.3.1. Onder “middel” wordt begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden 

rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing wordt geschonden 

(RvS 17 december 2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618). 

Opdat een middel ernstig zou zijn, volstaat het dat het op het eerste gezicht, en gelet op de toedracht 

van de zaak, ontvankelijk en gegrond zou kunnen worden verklaard en derhalve kan leiden tot de 

schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing. 

 

Daarenboven volgt uit artikel 39/82, § 4, vierde lid van de Vreemdelingenwet dat in het kader van de 

procedure in uiterst dringende noodzakelijkheid “De kamervoorzitter of de rechter in 

vreemdelingenzaken een zorgvuldig en nauwgezet onderzoek [doet] van alle bewijsstukken die hem 

worden voorgelegd, inzonderheid die welke van dien aard zijn dat daaruit blijkt dat er redenen zijn om te 

geloven dat de uitvoering van de bestreden beslissing de verzoeker zou blootstellen aan het risico te 

worden onderworpen aan de schending van de grondrechten van de mens ten aanzien waarvan geen 

afwijking mogelijk is uit hoofde van artikel 15, tweede lid, van het Europees Verdrag tot bescherming 

van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.” 

 

2.3.2. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag voor 

de Rechten van de Mens, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en van de materiële 

motiveringsplicht.  

 

Na een theoretisch betoog, zet verzoeker uiteen:  

“3.  

In casu heeft verzoeker een gezinsleven in België, minstens is er sprake van een privéleven. Dit blijkt 

afdoende uit het feitenrelaas, en verzoeker verwijst terzake naar de diverse elementen die aldaar zijn 

aangehaald. 

Bovendien wist of behoorde de Dienst Vreemdelingenzaken te weten dat verzoeker een gezinsleven, 

had in België, minstens had zij op de hoogte moeten zijn van  zijn langdurige sociale, culturele en 

economische belangen in dit land had:  

Tijdens zijn verhoor verklaarde verzoeker uitdrukkelijk dat hij woonde in Laken, ondanks de ambtshalve 

schrapping van zijn adres in het rijksregister. 

Verder had de Dienst Vreemdelingenzaken aan verzoeker een verblijfskaart uitgereikt op respectievelijk 

2010 en 2015.  

4.  

Nergens in de bestreden beslissing wordt echter melding gemaakt van het artikel 8 EVRM, laat staan 

dat de Dienst Vreemdelingenzaken zou zijn overgegaan tot een billijke belangenoverweging.  

Aldus is de bestreden beslissing manifest strijdig met het zorgvuldigheidsbeginsel, de formele en 

materiële motiveringsplicht en het artikel 8 EVRM.  

5.  

Ondergeschikt, voor zover er per impossibile sprake zou zijn van een belangenafweging, is deze 

kennelijk niet afdoende.  

Het belang van de overheid : 

De overheid is gerechtigd om controle uit te oefenen op haar grenzen om te vermijden dat personen 

illegaal haar grondgebied betreden en zich er vestigen.  

Dit belang dient echter te worden genuanceerd. De overheid heeft immers de aanwezigheid van 

verzoeker op haar grondgebied geduld, en dit gedurende maar liefst meer dan 20 jaar.  

De overheid beroept zich verder op de geldende reisvoorschriften ter vermijding van de verspreiding van 

het coronavirus, met name zou verzoeker niet in het bezit zijn van een attest van essentiële reis. 

Het M.B. van 28/10/2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 

COVID-19 te beperken, bepaalt dat de voorschriften inzake essentiële reizen uitsluitend van toepassing 

zijn op de volgende personen:  

Art. 21.§ 1. Niet-essentiële reizen naar België zijn verboden voor personen die niet beschikken over de 

nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, en die hun hoofdverblijfplaats 

hebben in een derde land dat niet is opgenomen in bijlage I bij de Aanbeveling (EU) 2020/912 van de 

Raad van 30 juni 2020 over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de 

mogelijke opheffing van die beperking. 

De hoofdverblijfplaats is de plaats waar een gezin of een alleenstaande gewoonlijk leeft. Verzoeker leeft 

al meer dan 20 jaar in België.  

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&nm=2020010455&la=N&dd=2020-10-28&cn=2020102801&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.20
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&nm=2020010455&la=N&dd=2020-10-28&cn=2020102801&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.22
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Bovendien is voormeld argument intussen zonder belang geworden. Verzoeker werd vrijdag laatstleden 

gevaccineerd met het vaccin Johnson en Johnson waarvan slechts 1 vaccinatie vereist is.  

Het belang van verzoeker:  

Verzoeker verblijft al meer dan 20 jaar in België (sinds 1999). Hij verbleef nog steeds in België op het 

ogenblik van de bestreden beslissing, en verklaarde dit trouwens uitdrukkelijk tijdens zijn verhoor (stuk 

2) 

Hij verliet België gedurende ongeveer 1 maand louter met het oog op het vernieuwen van zijn paspoort 

(stuk 3), teneinde een nieuwe aanvraag tot verblijf in België in te dienen. Hij had hiervoor reeds de 

vereiste retributie betaald.  

Hij heeft drie kinderen, van wie twee intussen de Belgische nationaliteit hebben verworven, K. S, 

°(…)1989, K. Y. °(…)1992 en K. M. °(…)2001. 

Verzoekers gezins- en privéleven werd bovendien grotendeels ontwikkeld vanuit een legaal verblijf. Op 

respectievelijk 2010 en 2015 verstrekte de Dienst Vreemdelingenzaken aan verzoeker een 

verblijfskaart. Omdat verzoeker scheidde van zijn vrouw, en zijn ex-vrouw woonachtig bleef in de 

gezinswoning, werd hij ambtshalve geschrapt uit het rijksregister.  

Gedurende zijn legaal verblijf had verzoeker een eigen bedrijf in België samen met zijn zoon (stuk 4)  

Rekening houdende met de lange duur van zijn verblijf in België en de aanwezigheid van zijn 

familieleden kan de Dienst Vreemdelingenzaken niet onwetend zijn geweest van het gezins- minstens 

privéleven van verzoeker in België.  

Besluit: Rekening houdende met het voorgaande is de bestreden beslissing manifest onwettig.”  

 

2.3.3. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 voorzien dat de beslissingen van de besturen 

uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de motivering de juridische en de feitelijke overwegingen 

dient te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat deze motivering afdoende moet 

zijn. 

De 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 kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover 

hij beschikt. Het begrip "afdoende" zoals vervat in de artikelen 2 en 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. Een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing leert dat het determinerende 

motief op grond waarvan de beslissing is genomen wordt aangegeven. 

 

De bestreden beslissing werd genomen op grond van artikel 3, eerste lid 1° en 2° van de 

Vreemdelingenwet omdat verzoeker poogt het Rijk binnen te komen zonder in het bezit te zijn van de bij 

artikel 2 vereiste documenten. Daarbij wordt in feite gemotiveerd:  

“Betrokkene reist met een geldig paspoort van Oekraïne en een Bewijs van Inschrijving in het 

Vreemdelingenregister  met nr. xxx, vervallen sinds 26.02.2020.  Na controle in het Rijksregister blijkt 

dat betrokkene sinds 28.11.2016 van ambtswege is afgevoerd. Betrokkene is bijgevolg niet in het bezit 

van een visum of visumvervangend document.” 

 

Uit het administratief dossier blijkt verzoeker op 16 maart 2010 in het bezit werd gesteld van een B-kaart 

geldig tot 26 februari 2015. Verzoeker werd op 13 maart 2015 opnieuw in het bezit gesteld van een B-

kaart geldig tot 26 februari 2020.  

Verzoeker werd echter op 28 november 2016 afgevoerd van ambtswege.  

Verzoeker bood zich op 25 juni 2021 bij de grenspolitie van de nationale luchthaven te Zaventem 

komende met een vlucht vanuit Roemenië met bestemming Brussel. Een terugkeer was niet voorzien. 

Artikel 39, § 7 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 stelt wat volgt: 

“§ 7. De vreemdeling die ambtshalve wordt geschrapt door het gemeentebestuur of van wie de 

verblijfstitel al meer dan drie maanden is verstreken wordt verondersteld het land te hebben verlaten, 

behoudens bewijs van het tegendeel.” Verzoeker kon een verblijfskaart voorleggen doch deze is reeds 

sinds 26 februari 2020 vervallen. Er blijkt uit het administratief dossier niet dat zijn verblijfskaart hierna 

nog werd verlengd, noch toont verzoeker zulks aan.  

Verzoeker betwist niet dat hij visumplichtig zou zijn noch betwist hij dat hij niet in het bezit is van een 

geldig visum of visumvervangend document. In zijn verzoekschrift stelt verzoeker zelf dat hij België 

verliet met het oog op het vernieuwen van zijn paspoort teneinde een nieuwe verblijfsaanvraag in België 

te kunnen indienen waarvoor hij reeds de vereiste retributie zou hebben betaald (stuk 7 bij het 

verzoekschrift).  

 

De bestreden beslissing steunt verder ook nog op artikel 3, eerste lid, 6° en 7° van de 

Vreemdelingenwet omdat verzoeker wordt geacht de openbare orde en de nationale veiligheid, de 
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volksgezondheid of de internationale betrekkingen van een van de Lid-Staten van de Europese Unie te 

kunnen schaden, waarbij in feit wordt gemotiveerd: “Betrokkene verklaart naar zijn woning te komen in 

Laken,  maar is volgens het Rijksregister niet meer ingeschreven.  Betrokkene is niet in het bezit van 

een attest van essentiële verplaatsing. Gezien de bepalingen van het Ministerieel besluit van 

23.06.2021, gepublicieerd op 24.06.2021, houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 

2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken 

wordt dit verblijf in België niet als essentieel beschouwd." 

Zoals verzoeker zelf aanhaalt, zijn niet-essentiële reizen naar België verboden voor personen die niet 

beschikken over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone en die 

hun hoofdverblijfplaats hebben in een derde land. Verzoeker betoogt dat hij al 20 jaar in België woont. 

Hij voegt bij zijn verzoekschrift een huurcontract voor van een appartement in Laken. Evenwel, uit wat 

hierna volgt in punt 2.3.3, blijkt dat verzoeker geen verblijf van 20 jaar in België aannemelijk kan maken. 

Evenmin kan hij aantonen dat hij zijn hoofdverblijfplaats in België heeft, nu na controle van het 

rijksregister blijkt dat verzoeker niet op dat appartement in Laken is ingeschreven noch elders in België 

is ingeschreven, zoals de stukken van het administratief dossier aangeven. In het verslag van de 

grenspolitie kan worden gelezen dat verzoeker tijdens zijn controle door de grenspolitie verder niet in 

het bezit was van een attest van essentiële verplaatsing.  

Verzoeker meent tevens dat dit motief heden zonder belang is geworden omdat hij vrijdag werd 

gevaccineerd met het vaccin van Johnson en Johnson waarvan slechts 1 vaccinatie vereist is. De 

verwerende partij merkt in haar nota met opmerkingen terecht op dat de regelmatigheid van een 

administratieve beslissing dient te worden beoordeeld in functie van de gegevens waarover het bestuur 

ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze te nemen. In casu, kon de 

verwerende partij geen rekening houden met een vaccinatie die verzoeker pas na het nemen van de 

bestreden beslissing kreeg toegediend. Verder stelt de verwerende partij in haar nota nog terecht dat 

verzoeker nog steeds drager kan zijn van het Covid-19 virus ondanks vaccinatie en dat verzoeker pas 

op 2 juli 2021 werd gevaccineerd waardoor het vaccin nog niet werkzaam is daar de bescherming pas 

intreedt twee weken na de eerste en enige inenting met Johnson en Johnson. Verzoeker formuleert 

hierop ter terechtzitting geen repliek. Dat de volksgezondheid niet langer in gevaar kan worden geacht, 

blijkt dan ook niet.  

 

Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt de motivering van de bestreden beslissing hem niet in staat 

stelt te begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke gegevens de beslissing is genomen derwijze 

dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht.  

 

Met zijn betoog toont verzoeker op het eerste gezicht evenmin aan dat, gelet op zijn individuele 

omstandigheden, in casu op foutieve dan wel kennelijk  onredelijke wijze  toepassing werd gemaakt van 

artikel 3 van de Vreemdelingenwet,  noch dat de verwerende partij met bepaalde relevante elementen 

ten onrechte geen rekening heeft gehouden.  

 

2.3.4. Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt: 

“1. Een ieder 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.” 

 

Hoewel deze bepaling geen uitdrukkelijke procedurele waarborgen bevat, stelt het Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens dat de besluitvormingsprocedure die leidt tot maatregelen die een inmenging 

uitmaken op het privé- en gezinsleven, billijk moet verlopen en op passende wijze rekening moet 

houden met de belangen die door artikel 8 van het EVRM worden gevrijwaard. Dit geldt zowel voor  

situaties van een weigering van voortgezet verblijf (EHRM 11 juli 2000, nr. 29192/95, Ciliz v. Nederland, 

par. 66) als voor situaties van een eerste toelating tot verblijf (EHRM 10 juli 2014, nr. 52701/09, 

Mungenzi v. Frankrijk, par. 46; EHMR 10 juli 2014, nr. 2260/10, Tanda-Muzinga v. Frankrijk, par. 68). 

 

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 v. België, § 83) en anderzijds, dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de Vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de 
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taak van het bestuur 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. 

 

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. 

 

Het waarborgen van een recht op respect voor het privé- en gezinsleven, veronderstelt het bestaan van 

een familie- en gezinsleven dat beschermingswaardig is onder artikel 8 van het EVRM.  

De Raad kijkt in eerste instantie na of verzoeker een privé- en gezinsleven aanvoert in de zin van het 

EVRM, vooraleer te onderzoeken of een inbreuk werd gepleegd op het recht op respect voor het privé- 

en gezinsleven door het nemen van de bestreden beslissing. 

 

De verzoeker die een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, dient minstens het begin van 

bewijs aan te brengen van het bestaan van een privé- en gezinsleven in de zin van artikel 8 van het 

EVRM waarop hij zich beroept. Dit begin van bewijs dient voldoende nauwkeurig te zijn met 

inachtneming van de omstandigheden van de zaak. De beoordeling of er sprake kan zijn van een 

beschermenswaardig privé- en gezinsleven, is  een feitenkwestie. 

 

Verzoeker betoogt een gezinsleven te hebben in België, waarbij hij verwijst naar zijn drie kinderen 

waarvan twee intussen de Belgische nationaliteit hebben verworven. Uit het administratief dossier blijkt 

dat verzoekers kinderen ondertussen meerderjarig zijn.   

Uit de rechtspraak van het EHRM volgt dat de relatie tussen ouders en meerderjarige kinderen enkel 

onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM valt indien het bestaan van bijkomende elementen 

van afhankelijkheid, andere dan de gewoonlijke affectieve banden, wordt aangetoond (EHRM 15 juli 

2003, Mokrani/Frankrijk, § 33; eveneens: EHRM 2 juni 2015, K.M./Zwitserland, § 59; EHRM 12 januari 

2010, nr. 47486/06, A.W. Khan v. Verenigd Koninkrijk, par. 32; EHRM 15 mei 2012, nr. 16567/10, Nacic 

e.a. v. Zweden, par. 76). Bijkomende elementen die in overweging kunnen worden genomen zijn onder 

meer de financiële of materiële afhankelijkheid van de ouder ten aanzien van het meerderjarig kind of 

vice versa, de mate van reële afhankelijkheid van het meerderjarig kind ten aanzien van de ouder of 

vice versa (bv. omwille van een gezondheidstoestand) alsook de reële banden tussen beiden. Er moet 

op afdoende wijze worden aangetoond dat er in casu sprake is van een meer dan gebruikelijke 

afhankelijkheidsrelatie tussen het meerderjarige kind en de betrokken ouder.  

Verzoeker laat geheel na zulke bijkomende elementen van afhankelijkheid aan te tonen. Hij brengt geen 

enkel objectief element bij waaruit dit zou kunnen blijken noch kan de Raad zulke elementen ontwaren. 

Zo blijkt niet dat verzoeker samenwoont met zijn kinderen  

Verder blijkt dat verzoeker reeds geruime tijd gescheiden is, zodat van een huwelijksleven evenmin 

sprake is.  

Het bestaan van een beschermenswaardig gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM wordt niet 

aangetoond.  

 

Verzoeker voert verder aan dat hij een privéleven heeft in België.  

Artikel 8 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). Aldus bestaat het privéleven uit de optelsom van alle banden die een 

vreemdeling met de Belgische samenleving is aangegaan. 

Verzoeker kan echter het bestaan van een privéleven in België niet aannemelijk maken daar hij zich 

enkel beperkt tot de stelling dat hij al meer dan 20 jaar in België zou verblijven. 

Dat verzoeker in 2010 en 2015 in het bezit werd gesteld van een B-kaart doet geen afbreuk aan de 

vaststelling dat verzoeker op 28 november 2016 van ambtswege werd afgevoerd. Gelet op artikel 39, § 

7 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 wordt verzoeker aldus vermoed het land te hebben 

verlaten, behoudens bewijs van het tegendeel.  

Waar verzoekende partij ter terechtzitting stelt dat zulke schrapping niet wil zeggen dat verzoeker niet 

meer in België verbleef, slaagt verzoeker er evenwel niet in zulk bewijs te leveren. Hij voegt bij zijn 

verzoekschrift een huurcontract met een geldigheidsduur van 2 september 2020 tot 2 september 2021, 
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doch er blijkt niet wanneer en waar dit huurcontract werd opgesteld en ondertekend. Het betreft verder 

een niet-geregistreerd huurcontract. Uit de enkele voorlegging van dit huurcontract kan verzoekers 

aanwezigheid op het Belgische grondgebied na de ambtshalve schrapping op 28 november 2016 alvast 

niet worden afgeleid, laat staan het bestaan van een beschermenswaardig privéleven. 

Wat betreft verzoekers persoonlijke en sociale banden, stelt de Raad vast dat verzoeker geheel nalaat 

hiervan enig begin van bewijs voor te leggen. De loutere aanwezigheid van familieleden in België, met 

name zijn meerderjarige kinderen, volstaat op zich niet om het bestaan van een beschermenswaardig 

privéleven vast te stellen. Verzoeker brengt geen enkel concreet element aan dat toelaat de hechtheid 

van de reële banden met zijn volwassen kinderen te beoordelen.  

Wat betreft economische banden, verwijst verzoeker naar het eigen bedrijf dat hij met zijn zoon had 

tijdens zijn legaal verblijf en voegt hij de oprichtingsakte toe die werd neergelegd op 15 april 2011 (stuk 

4 bij het verzoekschrift). Verwerende partij voegt bij haar nota evenwel een uittreksel toe van de 

Kruispunt van Ondernemingen waaruit blijkt dat het faillissement van verzoekers bedrijf werd afgesloten 

op 24 oktober 2017. Ter terechtzitting stelt verzoekende partij dat verzoeker lange tijd ondergedoken 

heeft geleefd omwille van dat faillissement maar dit is niet meer dan een blote bewering die niet 

concreet met een begin van bewijs wordt gestaafd. Een professionele verankering in België wordt dan 

ook niet aangetoond.  

De Raad besluit dat verzoeker nalaat zijn aanwezigheid op het Belgische grondgebied na de 

ambtshalve schrapping van november 2016 aannemelijk te maken, laat staan dat een verblijf van meer 

dan 20 jaar in België kan worden vastgesteld. Verzoeker slaagt er ook niet  in een begin van bewijs te 

leveren van het bestaan van een beschermenswaardig privéleven in België.  

 

Verzoeker blijft aldus in gebreke om het bestaan van een beschermenswaardig privé- en gezinsleven in 

België aan te tonen. Een schending van artikel 8 van het EVRM blijkt prima facie niet. Verzoeker heeft 

op het eerste gezicht dan ook geen belang bij zijn betoog dat noch uit de bestreden beslissing, noch uit 

het administratief dossier blijkt dat de verwerende partij rekening heeft gehouden met en een 

belangenafweging heeft voorzien in het licht van artikel 8 van het EVRM. 

 

2.3.5. Verzoeker maakt op het eerste zicht een schending van de door hem aangevoerde bepalingen en 

beginselen niet aannemelijk. 

Het enig middel is niet ernstig. 

 

2.4. De vaststelling dat er niet is voldaan aan één van de in artikel 39/82, § 2, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet voorziene cumulatieve voorwaarden volstaat om de vordering tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid af te wijzen. Op de voorwaarde van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

dient dan ook niet te worden ingegaan. 

 

3. Kosten 

 

Met toepassing van artikel 39/68-1, § 5, derde en vierde lid van de Vreemdelingenwet zal de beslissing 

over het rolrecht of over de vrijstelling ervan, in een mogelijke verdere fase van het geding worden 

getroffen. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op acht juli tweeduizend eenentwintig door: 

 

mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS M . MAES 


