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 nr. 260 992 van 23 september 2021 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. COOLEMAN 

Langestraat 131 

8000 BRUGGE 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 30 juni 2021 heeft 

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

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 31 mei 2021 tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

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. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 27 juli 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 augustus 2021. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat S. COOLEMAN 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 

 

1.1. Op 4 november 2019 dient verzoeker een zesde aanvraag in om verblijfsmachtiging 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).  

 

1.2. Deze aanvraag wordt op 31 mei 2021 onontvankelijk verklaard. Bij arrest van 23 september 2021 

met nr. 260 991 wordt het beroep dat werd ingediend deze beslissing verworpen. 

 

1.3. Op 31 mei 2021 treft verweerder de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten. Dit is de thans bestreden beslissing, die luidt als volgt:  
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“De heer: 

S., S.J.H. 

X 

(...) 

Pakistan 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 naar toe te begeven, 

 

binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) 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 is niet in het bezit van een geldig visum.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste en enig middel werpt verzoeker op: 

 

“* SCHENDING VAN ARTIKEL 7 VAN DE VREEMDELINGENWET; 

* SCHENDING VAN ARTIKEL 74/13 VAN DE VREEMDELINGENWET; 

* SCHENDING VAN ARTIKEL 3 E.V.R.M; 

* SCHENDING VAN ARTIKEL 8 E.V.R.M.; 

* SCHENDING VAN DE MATERIËLE MOTIVERINGSPLICHT; 

* SCHENDING VAN HET REDELIJKHEIDSBEGINSEL; 

* SCHENDING VAN DE ZORGVULDIGHEIDSPLICHT; 

* SCHENDING VAN DE HOORPLICHT.” 

 

Hij betoogt als volgt: 

 

“Samenvatting van het middel: 

 

De bestreden beslissing werd genomen zonder dat er op dat moment een nauwkeurig onderzoek werd 

gevoerd naar de rechten van de verzoekende partij in het licht van artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet en artikel 8 E.V.R.M. Evenmin wordt rekening gehouden met de actuele, 

buitengewone omstandigheden ten gevolge van de COVID – 19 pandemie. De bestreden beslissing 

brengt immers de gezondheidssituatie van de verzoekende partij in gevaar zodat deze een 

onmenselijke behandeling in de zin van artikel 3 E.V.R.M. inhoudt. 

4.1. 

Het bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) werd o.a. genomen op grond van artikel 7 van de 

Vreemdelingenwet. Dit wetsartikel luidt als volgt: 

 

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

gemachtigde of, in de in 1°, 2°, 5°, 9°, 11° of 12° bedoelde gevallen, moet de minister of zijn 

gemachtigde een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven aan de 

vreemdeling die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan drie maanden in het 

Rijk of om er zich te vestigen (…)” 

 

Gelet op het feit dat hogere rechtsnormen overeenkomstig artikel 7 van de Vreemdelingenwet 

onverminderd gelden neemt het feit dat de verwerende partij in bepaalde gevallen een gebonden 

bevoegdheid heeft niet weg dat een bevel om het grondgebied te verlaten en een beslissing tot 

verwijdering op basis van artikel 7 van de Vreemdelingenwet in strijd kunnen zijn met deze hogere 

rechtsnormen (RvS 26 augustus 2010, nr. 206.948). 

 

Luidens artikel 7 van de Vreemdelingenwet dient de verwerende partij in elk geval de hogere rechts-

normen te respecteren bij elke beslissing genomen op basis van artikel 7 van de Vreemdelingenwet. 



  

 

RvV X - Pagina 3 van 8 

 

Naast een toetsing van artikel 3 en 8 E.V.R.M., diende de verwerende partij eveneens het bevel om het 

grondgebied te verlaten beoordelen op basis van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet bepaalt immers als volgt: 

 

“Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

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

onderdaan van een derde land.” 

 

Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet weerspiegelt in deze zin hogere rechtsnormen, zoals artikel 3 en 

8 van het E.V.R.M. Deze bepaling vormt de omzetting van artikel 5 van de richtlijn 2008/115/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 december 2008 over gemeen-

schappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen 

die illegaal op hun grondgebied verblijven en dient richtlijnconform te worden toegepast. 

 

Echter, uit nalezing van de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij omtrent de in casu 

aanwezige hogere rechtsnormen niets heeft gemotiveerd, waardoor artikel 74/13 van de Vreemde-

lingenwet j. artikel 3 en 8 E.V.R.M., alsook de materiële motiveringsverplichting, in samenhang met het 

redelijkheidsbeginsel én de zorgvuldigheidsplicht, wordt geschonden. 

 

4.2. 

 

Zoals blijkt uit het feitenrelaas verblijft de verzoekende partij bijna 16 jaar (!) op Belgisch grondgebied. 

Dit werd ook duidelijk aangetoond in de aanvraag op basis van artikel 9bis van de Vreemdelingwet. Bij 

deze aanvraag werden héél wat bewijzen gevoegd waaruit het langdurig verblijf in België, zijn 

verregaande integratie, zijn werkberheid, enz… van de verzoekende partij blijkt. 

 

Echter blijkt uit de bestreden beslissing dat de verwerende partij, bij het nemen van de bestreden 

beslissing, deze elementen NIET in aanmerking heeft genomen. Dit betekent onmiddellijk dat artikel 8 

E.V.R.M. zal worden geschonden indien het bevel om het grondgebied te verlaten zal worden 

uitgevoerd. 

 

Immers, naast de bescherming van het familie – en gezinsleven, bestaat er ook een ruimere notie van 

het privéleven. Eén van de vier aspecten van de toepassing van artikel 8 E.V.R.M. is bijgevolg het recht 

op het uitbouwen van menselijke contacten en sociale banden (J. VAN DE LANOTTE & G. 

GOEDERTIER, Overzicht Publiekrecht, Die Keure, 2011, nr. 640 en 649). 

 

Dit standpunt werd ook bevestigd in het arrest Maslov t. Oostenrijk (E.H.R.M., Maslov t. Oostenrijk, 23 

juni 2008, nr. 1638/03). Het Hof is namelijk van oordeel dat de sociale binding van vreemdelingen en de 

gemeenschap waarin ze leven, deel uitmaakt van het concept privéleven, zoals vermeld in artikel 8 

E.V.R.M. 

Door het langdurig, ononderbroken, verblijf op het Belgische grondgebied, is er voor de verzoekende 

partij een niet te negeren band ontstaan met de Belgische maatschappij 

hetgeen onmiddellijk ook wil zeggen dat elke sociale band met het land van herkomst definitief is 

doorgeknipt. 

 

De verzoekende partij heeft ondertussen zijn leven in België uitgebouwd zodat terugkeren naar het land 

van herkomst (of een ander land) absoluut geen optie is. Door de bestreden beslissing ten aanzien van 

de verzoekende partij te nemen, schendt de verwerende partij artikel 8 E.V.R.M., samengelezen met de 

materiële motiveringsverplichting, de zorgvuldigheidsplicht én het redelijkheidsbeginsel. 

 

4.3. 

 

Anderzijds houdt de bestreden beslissing ook geen rekening met de actuele, buitengewone omstandig-

heden ten gevolge van COVID – 19. Omwille van de huidige humanitaire crisis kan de verzoekende 

partij onmogelijk gevolg geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

De verspreiding van het corona – virus blijft op heden een gevaar voor iedereen, hetgeen ook 

onmiddellijk de reden is waarom er door de Belgische overheid een aantal maatregelen werden 

genomen. Zo worden niet – essentiële reizen ten stelligste afgeraden. Er blijft een negatief reisadvies 
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gelden voor alle niet – essentiële reizen van en naar een rode zone (te consulteren op Pakistan | 

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken (belgium.be)). 

 

De verzoekende partij verplichten het bevel om het grondgebied na te leven houdt een risico in, niet 

alleen voor de volksgezondheid maar ook voor zijn eigen gezondheid. De situatie in Pakistan blijft 

immers zorgwekkend. Er is bovendien geen duidelijkheid over de verdere evolutie van het corona - virus 

zodat een terugkeer van de verzoekende partij naar zijn land van herkomst, dit is Pakistan, een nefaste 

invloed kan hebben op zijn gezondheidssituatie, én in casu dus ook een onmenselijke behandeling in de 

zin van artikel 3 E.V.R.M. uitmaakt. 

 

In Pakistan zijn de besmettingscijfers nog steeds zéér hoog. Het aantal mensen dat er volledig 

gevaccineerd is daarentegen laag: 

 

“According to the latest figures issued by the National Command and Operation Centre (NCOC), the 

number of positive cases has surged to 957,371 after the inclusion of 979 fresh infections during the 

said period. The country conducted 42,062 tests in the past 24 hours out of which 979 Pakistanis were 

tested positive for the disease. The COVID positivity ratio was recorded at 2.3% The number of active 

cases in Pakistan currently stands at 31,606. Overall 903,484 Pakistanis have recovered their health 

back from the COVID-19 pandemic, while 1,871 are still said to be critical. As of June 30, as many as 

12,641,654 people have been partially vaccinated against the deadly infection while 2,939,748 fully 

vaccinated, the NCOC said.” (stuk 3, Such Tv, ‘Pakistan records 27 more deaths, 979 fresh corona case 

within a day’, 30 juni 2021, te consulteren op Pakistan records 27 more deaths, 979 fresh corona case 

within a day - SUCH TV). Een vierde golf loert in Pakistan om de hoek. “While many countries are 

fearing third wave of coronavirus, Pakistan Federal Minister for Planning and Development Asad Umar 

on Friday warned that a fourth wave may occur in July if the standard operating procedures (SOPs) are 

not followed. The federal minister, who is also the chief of the National Command and Operation Centre 

(NCOC), said that the National Command and Operations Centre (NCOC) carried out an "artificial 

intelligence-based disease modelling analysis", which suggests that in the absence of "strong SOP 

enforcement and continued strong vaccination program," a fourth Covid-19 wave is likely to emerge in 

Pakistan.” 

7 

(stuk 4, Khaleej Times, ‘Fourth wave of Covid – 19 could hit Pakistan, minister warns’, 26 juni 2021, te 

consulteren op Fourth wave of Covid-19 could hit Pakistan, minister warns (msn.com), […]) 

 

Ook België blijft bijzonder waakzaam ten aanzien van mensen die in Pakistan hebben verbleven én naar 

België wensen af te reizen. Zo werd er onlangs een lijst goedgekeurd van 27 landen waarbij er voor 

personen die hier niet wonen een inreisverbod geldt. Pakistan staat ook op deze lijst: 

 

Daarom werd een lijst goedgekeurd van 27 landen. Belgen die daaruit terugkeren, zullen nog steeds 

een verplichte quarantaine moeten naleven. Voor mensen die hier niet wonen, geldt er een inreisverbod. 

Er is wel een uitzondering voor diplomaten en mensen in bijvoorbeeld het transport, maar ook voor hen 

geldt een quarantaine. 

Op de lijst staan onder meer India, Brazilië, het Verenigd Koninkrijk, Jordanië, Botswana, Qatar, Nepal, 

Bangladesh, Argentinië en Pakistan. 

(stuk 5, De Morgen, “Deze zomer inreisverbod uit 27 landen waar coronavirus nog sterk aanwezig is: 

ook Britten niet welkom, 18 juni 2021, te consulteren op Deze zomer inreisverbod uit 27 landen waar 

coronavirus nog sterk aanwezig is: ook Britten niet welkom | De Morgen). 

 

Opnieuw kan de verzoekende partij in de bestreden beslissing hieromtrent geen enkele argumentering 

terugvinden. Het feit dat de verwerende partij de COVID – 19 pandemie in de bestreden beslissing niet 

aanhaalt houdt in dat artikel 3 E.V.R.M., samengelezen met de materiële motiveringsverplichting, de 

zorgvuldigheidsplicht én het redelijkheidsbeginsel, wordt geschonden. 

 

4.4. 

 

De verzoekende partij merkt tenslotte op dat de hoorplicht werd geschonden, waardoor het de 

verzoekende partij hierdoor minstens onmogelijk werd gemaakt om diens individuele omstandigheden 

met het oog op een individueel onderzoek te duiden ten aanzien van de verwerende partij. 

 

De miskenning van het hoorplicht schendt de rechten van verdediging, gewaarborgd in artikel 41 van 

het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. 
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Als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur is de hoorplicht slechts van toepassing als aan 

onderstaande twee cumulatieve voorwaarden is voldaan: 

 

- De overheid neemt een individuele beslissing die de betrokkene ernstig in zijn belangen aantast; 

- De maatregel is gebaseerd op het persoonlijk gedrag van de betrokkene, met name een gedrag dat 

hem als een tekortkoming wordt aangerekend (RvS 24 mei 2012, nr. 219.470; RvS 16 juni 2011, nrS. 

213.887 en 213.888; RvS 17 februari 2011, nr. 2011.309; RvS 20 april 2010, nr. 203.094, RvS 1 juni 

2009, nr. 189.314; RvS 16 februari 2004, nr. 128.184). 

 

Bij een bevel om het grondgebied te verlaten, zoals in casu, is aan beide voorwaarden voldaan, derwijze 

dat de hoorplicht van toepassing is en het aan de verwerende partij toekwam om, alvorens een bevel 

om het grondgebied te verlaten te betekenen, de verzoekende partij de gelegenheid te bieden om 

hieromtrent zijn standpunt uiteen te zetten en op nuttige wijze voor zijn belangen op te komen (RvV 27 

augustus 2014, nr. 128.272). 

 

Nu de verzoekende partij niet deugdelijk werd gehoord bij het nemen van de beslissing om het 

grondgebied te verlaten, is het uiteraard duidelijk dat, indien de verzoekende partij wél de mogelijkheid 

had gekregen om te worden gehoord, de verwerende partij rekening had kunnen houden met alle 

individuele elementen, zodat dit had kunnen leiden tot een andere besluitvorming. 

 

Zo had de verzoekende partij kunnen uitleggen dat hij gedurende een lange tijd in België verblijft, én dat 

er, in zijn hoofde, sprake is van een verregaande integratie. 

 

Dat een hoorrecht in het kader van het afleveren van een bevel om het grondgebied te verlaten boven-

dien noodzakelijk is blijkt trouwens ook uit de wettelijke basis die aan de bestreden beslissing ten 

grondslag ligt. Er mag namelijk geen genoegen worden genomen met een stereotype motivering aange-

zien een individuele beoordeling zich opdringt (zie o.a. artikel 7 en artikel 74/13 van de Vreemdelingen-

wet). 

 

De bestreden beslissing bevat geen afdoende motivering voor de genomen beslissing én houdt 

allerminst rekening met de persoonlijke elementen eigen aan het dossier van de verzoekende partij. 

Bijgevolg wordt niet alleen de hoorplicht, maar ook de materiële motiveringsverplichting geschonden. 

 

 

4.5. 

 

De bestreden beslissing bevat verschillende lancunes. 

 

De hierboven vermelde wetsbepalingen werden manifest geschonden. Dit is middel is bijgevolg, gelet 

op bovenstaande argumentatie, ernstig en gegrond. 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) van 31 mei 2021 (kennisgeving 7 juni 2021) dient 

geschorst en vernietigd te worden.” 

 

2.2. Kernbetoog van verzoeker is dat in de bestreden beslissing niet wordt gemotiveerd over “de in casu 

aanwezige hogere rechtsnormen”. Hij stelt dat hierdoor de artikelen 7 en 74/13 van de Vreemdelingen-

wet, de artikelen 3 en 8 van het EVRM en de in het middel aangehaalde beginselen van behoorlijk 

bestuur werden geschonden. 

 

2.3. Vooreerst dient de Raad erop te wijzen dat artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet geen 

uitdrukkelijke motiveringsplicht inhoudt voor verweerder. Wel legt deze bepaling verweerder op om bij 

het treffen van een verwijderingsmaatregel rekening te houden met het gezinsleven, het belang van het 

kind en de gezondheidstoestand.  

   

2.4. Verweerder heeft zich van deze verplichting gekweten aangezien er zich in het administratief 

dossier een synthesenota bevindt, opgesteld door attaché A.K. op 31 mei 2021, waarin voor de 

aspecten belang van het kind en de gezondheidstoestand wordt aangegeven dat er geen elementen 

voorhanden zijn. Deze afwegingen zijn pertinent, gezien uit het administratief dossier niet blijkt en 

verzoeker in zijn verzoekschrift ook niet aangeeft dat er sprake is van een kind of van een actuele 

persoonlijke gezondheidstoestand. Verzoeker verwacht blijkens zijn verzoekschrift wel een uitgebreide 
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afweging van verweerder in het licht van de Covid-19-pandemie en benadrukt dat deze een nefaste 

invloed kan hebben op zijn gezondheidssituatie.  

 

2.5.Verzoeker kan niet worden gevolgd in zijn betoog. Het blijkt niet dat verzoeker op het ogenblik van 

het treffen van de bestreden beslissing een zwakke gezondheid had en aldus een kwetsbaar profiel 

waarop hij een negatieve impact vreesde van de Corona-epidemie bij terugkeer naar Pakistan, 

waardoor verweerder verplicht zou zijn geweest om hieraan aandacht te besteden.  

 

2.6. Het is algemeen bekend dat de situatie op het vlak van de Corona-epidemie bijzonder volatiel is in 

de wereld en onder meer nauw verband houdt met voorzorgsmaatregelen, beschikbare vaccins en de 

bereidwilligheid om te vaccineren. Indien een vreemdeling geen kwetsbaar gezondheidsprofiel heeft, 

heeft het dan ook weinig zin dat verweerder in een verwijderingsmaatregel die vrijwillig kan worden 

uitgevoerd, algemene motieven wijdt aan de Corona-epidemie en aan de toestand in het land van 

oorsprong op dat ogenblik. Alleszins is het zo dat in de gevallen waarin een aanzienlijke tijd is verlopen 

tussen het nemen van de beslissing tot verwijdering in de vorm van een bevel om het grondgebied te 

verlaten en de daadwerkelijke tenuitvoerlegging van dat bevel, de minister c.q. staatssecretaris of zijn 

gemachtigde op het ogenblik van die tenuitvoerlegging van het bevel een nieuw onderzoek van het 

risico op schending van de artikelen 3 en 8 van het EVRM moet verrichten. Dit houdt in dat als 

verweerder overgaat tot de daadwerkelijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing, hij een 

afweging moet maken in het licht van de Corona-epidemie, mocht die op dat ogenblik problematisch zijn 

in Pakistan en/of mocht verzoekers gezondheidssituatie zijn geëvolueerd naar een kwetsbaar profiel.  

 

2.7. 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 lijst van landen die figureren in deze bijlage I wordt om de 

twee weken bijgewerkt. Pakistan figureert op heden nog niet op deze lijst en de inwoners ervan kunnen 

derhalve nog geen niet-essentiële reis naar België ondernemen. Echter betekent dit niet dat 

Pakistaanse onderdanen vanuit België niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst. Dit is een 

essentiële reis en een dergelijke reis is steeds toegelaten geweest, zoals verweerder terecht opmerkt in 

zijn nota. De Raad heeft geen weet van een Pakistaans inreisverbod voor eigen ingezetenen die vanuit 

de EU wensen terug te keren en verzoeker geeft ook geen dergelijke informatie.   

 

2.8. De Raad merkt hierbij nog op dat het verzoeker ook vrijstond om – indien hij meende dat het 

wegens de Corona-epidemie niet mogelijk was om binnen de aangeduide termijn gevolg te geven aan 

het bevel om het grondgebied te verlaten – op grond van artikel 74/14, § 1, derde lid van de 

Vreemdelingenwet een verzoek tot verlenging van de termijn om het grondgebied te verlaten in te 

dienen. Dat verzoeker een dergelijk verzoek heeft ingediend blijkt niet, minstens toont hij dit niet aan.  

 

2.9. Voorts kan in de bovenvermelde synthesenota van 31 mei 2021 worden gelezen dat er geen 

elementen voorhanden zijn inzake een gezins- en familieleven. Dit vindt steun in het administratief 

dossier en verzoeker geeft in zijn verzoekschrift ook niet aan dat er hiervan sprake is. 

 

2.10. Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet legt verweerder niet op om bij het treffen van een 

verwijderingsmaatregel rekening te houden met het privéleven van verzoeker. Alleszins kan de 

bestreden beslissing niet losgezien worden van de in punt 1.2. bedoelde beslissing, waarin bijzonder 

ruim wordt gemotiveerd in het licht van artikel 8 EVRM. Hierin kan onder meer worden gelezen: 

 

“(...) We stellen vast dat betrokkene ter staving van zijn sociale bandendertien getuigenverklaringen 

voorlegt. Hieruit blijkt dat niet dat zijn netwerk van sociale banden van die orde is dat een tijdelijke 

terugkeer een schending van artikel 8EVRM zou uitmaken. Evenmin blijkt uit de voorgelegde 

verklaringen dat er sprake is van bijkomende elementen van afhankelijkheid. De normale binding die 

ontstaat met België gedurende een precair verblijf alhier, is op zich niet voldoende om een schending 

van het privéleven aan te nemen. Verzoeker toont niet aan dat hij bepaalde sociale bindingen heeft 

opgebouwd met de Belgische gemeenschap waarin hij verblijft die dermate intens zijn dat zij deel 

uitmaken van zijn sociale identiteit zodat deze onder een beschermenswaardig privéleven in de zin van 

artikel 8 van het EVRM vallen (cf. EHRM 23 juni 2008,Maslov t. Oostenrijk, §63). Verzoeker toont m.a.w. 

niet aan dat de banden die hij met België is aangegaan de gebruikelijke banden overstijgen en dat hij 

voor het uitoefenen voor zijn privéleven zodanig is gebonden aan België dat zelfs een tijdelijke terugkeer 

naar Pakistan uitgesloten is (RVV arrest 232520 van 13 februari 2020).Bovendien merken we op dat 
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betrokkene zelf de keuze maakt in 2016 om naar Italië te gaan ondanks zijn verblijf in België sinds 2007. 

Een schending van artikel 8 EVRM blijkt dan ook niet. Wij merken tevens nog op dat de verplichting om 

de aanvraag in te dienen bij de bevoegde diplomatieke of consulaire post niet noodzakelijk leidt tot een 

definitieve verwijdering. Zij heeft enkel tot gevolg dat betrokkene tijdelijk het land dient te verlaten met 

demogelijkheid terug te keren op het ogenblik dat hij voldoet aan de in de vreemdelingenwet bepaalde 

vereisten. De tijdelijke scheiding met het oog op het vervullen van de noodzakelijke formaliteiten ter 

voldoening van de wettelijke bepalingen, verstoort het gezins-en privéleven van betrokkene niet in die 

mate dat er sprake zou zijn van een schending van artikel 8 EVRM (EHRM 19 februari, Gul/Zwitserland, 

22 EHRM 228; EHRM 26 juni 2014,nr. 71398/12, M.E.v.Zweden, par.100). (...)Betrokkene beroept zich 

op het feit dat door zijn ononderbroken verblijf in België elke sociale band met zijn land van herkomst 

definitief doorgeknipt zou zijn. Hij zou elk betekenisvol contact met zijn thuisland verloren zijn en 

vervreemd zijn van Pakistan. Hij zou er helemaal alleen komen te staan en aan zijn lot worden 

overgelaten omdat hij niet op familie of kennissen zou kunnen terugvallen. Het lijkt echter erg 

onwaarschijnlijk dat betrokkene geen familie, vrienden of kennissen meer zou hebben in het land van 

herkomst waar hij voor korte tijd zou kunnenverblijven in afwachting van een beslissing in het kader van 

zijn aanvraag tot machtiging tot verblijf. Betrokkene verbleef immers ruim 30 jaar in Pakistan, waar hij 

geboren en getogen is. Zijn verblijf in België, zijn integratie en opgebouwde banden kunnen bijgevolg 

geenszins vergeleken worden met zijn relaties in het land van herkomst. Bovendien merken we op het 

feit dat een vreemdeling langdurig in het buitenland verblijft niet impliceert dat dient te worden 

aangenomen dat de bestaande familiebanden of vriendschapsbanden die gedurende een jarenlang 

verblijf in het land van herkomst werden opgebouwd, zijn teniet gegaan zijn (RVV arrest 221362 van 

05.06.2020). (...)Het lijkt echter erg onwaarschijnlijk dat betrokkene geen familie, vrienden of kennissen 

meer zou hebben in het land van herkomst waar hij voor korte tijd zou kunnenverblijven in afwachting 

van een beslissing in het kader van zijn aanvraag tot machtiging tot verblijf. Betrokkene verbleef immers 

ruim 30 jaar in Pakistan, waar hij geboren en getogen is. Zijn verblijf in België, zijn integratie en 

opgebouwde banden kunnen bijgevolg geenszins vergeleken worden met zijn relaties in het land van 

herkomst.”       

 

2.11. De Raad ziet niet in waarom verweerder hogervermelde overwegingen in het licht van artikel 8 van 

het EVRM nog eens moet herhalen in het bevel om het grondgebied te verlaten of welk belang 

verzoeker hierbij zou hebben.  

 

2.12. Verzoeker is van oordeel: “Door het langdurig, ononderbroken, verblijf op het Belgische 

grondgebied, is er voor de verzoekende partij een niet te negeren band ontstaan met de Belgische 

maatschappij hetgeen onmiddellijk ook wil zeggen dat elke sociale band met het land van herkomst 

definitief is doorgeknipt.” Deze kritiek heeft verzoeker reeds geuit in zijn verzoekschrift dat hij had 

ingediend tegen de in punt 1.2. bedoelde beslissing. De Raad herhaalt dat dit niet meer dan verzoekers 

eigen deductie en overtuiging betreft. Hiermee toont verzoeker niet aan dat de door verweerder gedane 

afwegingen in de in punt 1.2. bedoelde beslissing die samen met de bestreden beslissing werd 

betekend, met name “Bovendien merken we op het feit dat een vreemdeling langdurig in het buitenland 

verblijft niet impliceert dat dient te worden aangenomen dat de bestaande familiebanden of 

vriendschapsbanden die gedurende een jarenlang verblijf in het land van herkomst werden opgebouwd, 

zijn teniet gegaan (...)” kennelijk onredelijk of onzorgvuldig zijn. Verzoeker acht een tijdelijke terugkeer 

naar zijn land van herkomst “absoluut geen optie” maar dergelijke eigen visie op zijn zaak kan de 

voormelde door verweerder gedane afwegingen niet aan het wankelen brengen. 

 

2.13. Verzoeker is verder van oordeel dat de hoorplicht werd geschonden. Hij betoogt dat mocht hij zijn 

gehoord door verweerder alvorens deze de bestreden beslissing trof, hij zou hebben uitgelegd dat hij 

rees lange tijd in België verblijft en dat er sprake is van een verregaande integratie. 

 

2.14. Verweerder was echter al op de hoogte van deze elementen via de in punt 1.1. bedoelde 

aanvraag die verzoeker zelf heeft ingediend. Verweerder heeft er ook rekening mee gehouden in de in 

punt 1.2. bedoelde beslissing die samen met de bestreden beslissing werd betekend. Verweerder was 

hierin op een gemotiveerde wijze van oordeel dat dit geen buitengewone omstandigheid vormt die 

verzoeker toelaat om de verblijfsmachtiging in België aan te vragen. Verweerder wees erop dat de 

banden die verzoeker met België is aangegaan de gebruikelijke banden niet overstijgen en dat hij voor 

het uitoefenen voor zijn privéleven niet zodanig is gebonden aan België dat zelfs een tijdelijke terugkeer 

naar Pakistan is uitgesloten. De Raad ziet dan ook niet in hoe een gehoor van verzoeker alvorens de 

bestreden beslissing te treffen, verweerder had kunnen aanzetten tot een andersluidende beoordeling.  

 

2.15. Verweerder kan dan ook gevolgd worden wanneer hij in zijn nota aanstipt: 
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“Indien een vreemdeling naar behoren is gehoord over de onwettigheid van zijn verblijf in het kader van 

een verblijfsprocedure, dan moet deze vreemdeling niet noodzakelijkerwijze terug worden gehoord 

alvorens een terugkeerbesluit wordt genomen, wanneer dit terugkeerbesluit nauw verbonden is met de 

weigering van een verblijfsaanvraag. (zie HvJ 5 november 2014, C-166/13, Mukarubega, pt. 60: 

“Aangezien volgens richtlijn 2008/115 de vaststelling van een terugkeerbesluit nauw samenhangt met 

de vaststelling dat het verblijf illegaal is, kan het recht om te worden gehoord dus niet aldus worden 

uitgelegd dat de bevoegde nationale instantie, wanneer zij voornemens is om tegelijkertijd een besluit 

houdende vaststelling dat het verblijf illegaal is en een terugkeerbesluit vast te stellen, de betrokkene 

noodzakelijkerwijze moet horen om hem in staat te stellen specifiek over laatstgenoemd besluit zijn 

standpunt kenbaar te maken, aangezien hij naar behoren en daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar heeft 

kunnen maken over de onrechtmatigheid van zijn verblijf en over de redenen die overeenkomstig het 

nationale recht kunnen rechtvaardigen dat die instantie afziet van de vaststelling van een 

terugkeerbesluit.” 

 

2.16. Het algemeen betoog van verzoeker ten slotte dat verweerder geen rekening heeft gehouden met 

de “persoonlijke elementen eigen aan het dossier” toont niet aan dat verweerder de in het middel 

aangehaalde beginselen van behoorlijk bestuur heeft geschonden.  

 

Het enig middel is ongegrond.  

     

3. Korte debatten 

 

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

de bestreden beslissing. 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 Vreemdelingen-

betwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, 

samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak te worden 

gedaan over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door de 

verwerende partij. 

  

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

  

 

Enig artikel  

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig september tweeduizend 

eenentwintig door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 

  

 


