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 nr.  267 625 van 31 januari 2022 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. SOENEN 

Vaderlandstraat 32 

9000 GENT 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 22 oktober 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 1 september 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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 27 oktober 2021 met 

refertenummer X.  

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.  

 

Gelet op de beschikking van 25 november 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

16 december 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. VANDEWALLE loco advocaat B. SOENEN, die verschijnt 

voor verzoeker en van advocaat T. SCHREURS, die loco advocaten C. DECORDIER en T. BRICOUT 

verschijnt voor verweerder. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 25 maart 2020 diende verzoeker een aanvraag in op grond 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). 
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Op 1 september 2021 verklaarde de gemachtigde de aanvraag onontvankelijk. Tegen deze beslissing 

diende verzoeker een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). Bij 

arrest nr. 267 624 van 31 januari 2022 verwierp de Raad dit beroep. 

 

Op 1 september 2021 gaf de gemachtigde ook het bevel om het grondgebied te verlaten aan verzoeker 

(bijlage 13). 

 

Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

“De heer:  

 

Naam, voornaam: K., Onbekend  

Geboortedatum: […]1988 

Geboorteplaats: K. 

Nationaliteit: 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 paspoort voorzien van een geldig visum.”  

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

Verzoeker voert in zijn enig middel de schending aan van de artikelen 6, 7, 74/13 en 62 van de 

Vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht, van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 

1991), van het rechtszekerheidsbeginsel, van het vertrouwensbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel, 

van het evenredigheidsbeginsel en van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de 

Mens en de fundamentele vrijheden (hierna: het EVRM). Uit de uiteenzetting van verzoeker blijkt dat hij 

eveneens de schending aanvoert van artikel 7 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 

Unie (hierna: het Handvest) en van de zorgvuldigheidsplicht. 

 

Hij licht het middel toe als volgt: 

 

“4.1. Motiveringsplicht  

 

Dat aan iedere administratieve rechtshandeling draagkrachtige motieven ten grondslag moeten liggen.  

 

Dat een bestuurshandeling aldus is gemotiveerd als niet alleen de concrete feiten maar ook de op die 

feiten toepasselijke rechtsregels worden vermeld en tevens wordt uitgelegd hoe de toepassing van die 

rechtsregels op de feiten naar de uiteindelijke beslissing heeft geleid.  

 

Overeenkomstig artikel 62 van de Vreemdelingenwet moeten alle administratieve beslissingen met 

redenen omkleed worden.  

 

Artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 bepalen dat de bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten 

worden gemotiveerd en dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen 

moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat de motivering afdoende moet zijn.  
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Uit de bestreden beslissingen dient te blijken dat de Dienst Vreemdelingenzaken met alle feitelijke 

overwegingen - de specifieke situatie van de betrokken persoon - heeft rekening gehouden.  

 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de bestuurde in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, 

zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt.  

 

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, 

nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710).   

 

Zorgvuldigheidsbeginsel, evenredigheidsbeginsel, redelijkheidsbeginsel  

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op zijn 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding.  

 

Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het administratief 

dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken.  

 

Het evenredigheidsbeginsel stelt ertoe dat het bestuur in rechte en in feite een verantwoorde beslissing 

neemt.  

 

Het redelijkheidsbeginsel houdt in dat men op zich van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt 

hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Met andere woorden, moet men voor 

een beslissing staan waarvan men ook na de lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk 

genomen is.  

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dient, bij zijn uitoefening van zijn wettelijk toezicht, na te gaan 

of de (gemachtigde van de) Staatssecretaris bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de 

juiste feitelijke gegevens, of hij die correct heeft beoordeeld en of hij op grond daarvan niet kennelijk 

onredelijk tot zijn besluit is gekomen.  

 

Uit de navolgende bespreking zal blijken dat de gemachtigde van de staatssecretaris de bovenstaande 

verplichtingen en rechtsbeginselen met de voeten heeft getreden.  

 

4.2.  

 

Het bestreden bevel werd genomen in uitvoering van het art. 7 Vreemdelingenwet.  

 

Art. 7 Vw. bepaalt dat de hogere rechtsnormen onverminderd gelden:  

 

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

gemachtigde 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, een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde 

termijn te verlaten af geven of moet de minister of zijn gemachtigde in de in 1°, 2°, 5°, 11° of 12° 

bedoelde gevallen een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten af geven. "  

 

- 4.2.1.  

 

Het feit dat de verweerster een gebonden bevoegdheid zou hebben bij het afleveren van een bijlage 13 

wordt dus zonder meer getemperd en verweerster dient rekening te houden met hogere rechtsnormen.  

 

Dit blijkt uit de bewoordingen van artikel 7 : "Onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een 

internationaal verdrag..."  

 

- 4.2.2.  
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Verweerster is bij het afgeven van een bevel om het grondgebied te verlaten eveneens gehouden door 

het art. 62 Vw. en de motiveringsverplichting eveneens volgende uit de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen.  

 

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, 

nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710).  

 

- 4.2.3.  

 

Bovendien stelt het artikel 74/13 Vw. uitdrukkelijk dat de verweerster rekening dient te houden met de 

persoonlijke elementen van het dossier bij ELKE verwijderingsmaatregel:  

 

"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. "  

 

(Zie het art. 74/13 Vw.)  

 

De bestreden beslissing van de verweerster valt niet te verzoenen met deze wetsbepaling.  

 

De verzoeker wenst dan ook te wijzen op de rechtspraak van de Raad dewelke beaamt dat verweerster 

in het licht van art. 74/13 Vw. een individueel onderzoek MOET doen bij het nemen van een 

verwiideringsmaatregel (RvV 130 247, 26 september 2014).  

 

- 4.2.4.  

 

De verweerster hield in het bestreden bevel op geen enkele wijze rekening met het familieleven van de 

verzoeker.  

 

Het respect voor het familieleven en het gezinsleven staat niet alleen ingeschreven in het hoger 

aangehaald artikel 74/13 Vw maar ook in het artikel 8 E.V.R.M. dat rechtstreekse werking heeft :  

 

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

correspondentie.  

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

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

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

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

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen."  

 

Naast het artikel 8 E.VR.M., wordt het gezinsleven ook gewaarborgd in artikel 7 van het Handvest van 

de Grondrechten van de Europese Unie.  

 

Het Handvest, dat rechtstreekse werking heeft, stelt in het artikel 7 eveneens het volgende:  

 

"De eerbiediging van het privé-leven en van het familie- en gezinsleven: Eenieder heeft recht op 

eerbiediging van zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn communicatie."  

 

De beslissing schendt manifest de grondrechten.  

 

Er is immers een effectief familie- en gezinsleven. De verzoeker vormt namelijk al enkele jaren een 

koppel met de Belgische onderdane D. K. Zij wonen ook samen op hetzelfde adres in Brugge. (zie het 

stuk 2)  

 

De verweerster kon dienaangaande moeilijk niet op de hoogte zijn van de familiale situatie van de 

verzoeker.  

 

- Het is immers zo dat de verzoeker en zijn Belgische partner reeds in het verleden een 

huwelijksaangifte hebben ingediend, doch deze werd geweigerd.  
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- Verzoeker en zijn Belgische partner vormen nog steeds een koppel.  

 

Nergens in de bestreden beslissing kan gelezen worden hoe deze bestreden beslissing rekening houdt 

met deze gezinssituatie waar de verweerster in ieder geval kennis van heeft!  

 

- 4.2.5.  

 

De bestreden beslissing houdt op geen enkele wijze rekening met de situatie van verzoekende partij, die 

nochtans gekend is bij de verweerster.  

 

De verzoeker verblijft ondertussen sinds 2009 in België. Hij is enkel naar Pakistan geweest om zijn 

familie te bezoeken, het laatste familiebezoek dateert al van 2013.  

 

Gedurende zijn verblijf in België sinds 2009, heeft de verzoekende partij zich perfect geïntegreerd en 

heeft hij ook een duurzame en stabiele relatie met een Belgische vrouw.  

 

Nergens uit de bestreden beslissing blijkt dat er rekening werd gehouden met verzoekers gezinsleven in 

België.  

 

Verzoeker kan dit nochtans duidelijk staven. Hij legde hiervan tevens bewijzen voor in kader van zijn 

regularisatieaanvraag 9bis Vw. Zo legt de verzoekende partij een attest van samenwoonst voor te 

Brugge. (zie het stuk 2)  

 

De partner van verzoeker verklaart ook het volgende:  

 

"Geachte, ik ben D. K., woonachtig te Brugge  

Ik ken de heer K. S., sinds voor 04/11/2013 tot vandaag. In het verleden wou ik met hem t rouwen, maar 

dit is me toen geweigerd. Tot op vandaag woon ik met hem samen in […] te Brugge. We dragen voor 

elkaar zorg en ik hoop dat hij bij mij kan blijven. Wij wonen en leven samen. K. is een echte Bruggeling, 

hij is volledig geïntegreerd en hij is mijn partner. Hij spreekt Nederlands en werkt fulltime in Brugge, mag 

ik hopen dat hij na meer dan tien jaar bij mij kan blijven en dat wij samen zorg kunnen dragen voor 

elkaar. Zijn geschiedenis is reeds verklaard door de Heer W. V. d. W., goede vriend van K. S. K. is 

volledig geïntegreerd in onze Brugse samenleving, hij kan onmogelijk terug naar Pakistan, en ik wil de 

rest van mijn leven samen leven met hem. Ik wens dat hij Belgische papieren krijgt, zo dat wij ons leven 

samen kunnen verder delen. "  

 

(zie het stuk 3)  

 

Hieruit alleen blijkt al dat de verzoeker en zijn Belgische partner reeds tien jaar een goede 

verstandhouding hebben met elkaar en een gezin vormen.  

 

- 4.2.6.  

 

Een beschermenswaardig gezinsleven is een feitelijke kwestie, die niet staat of valt met het officieel 

karakter ervan.  

 

Voor de interpretatie van het gezinsleven kan dienstig worden verwezen naar een arrest van Uw Raad, 

dd. 26/11/2018 met nummer 212 899 , dat het volgende stelt:  

 

"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 E.V.R.M. 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.  

 

De Raad oefent slechts een wettigheidscontrole uit op de bestreden beslissing. Bijgevolg gaat de Raad 

na of de verwerende partij alle relevante feiten en omstandigheden in haar belangenafweging heeft 

betrokken en, indien dit het geval is, of de verwerende partij zich niet ten onrechte op het standpunt 

heeft gesteld dat die afweging heeft geresulteerd in een "fair balance" tussen enerzijds het belang van 
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een vreemdeling bij de uitoefening van het familie- en gezins-/privéleven hier te lande en anderzijds het 

algemeen belang van de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het 

handhaven van de openbare orde.  

 

Deze maatstaf impliceert dat de Raad niet de bevoegdheid bezit om zijn eigen beoordeling in de plaats 

te stellen van die van de administratieve overheid. Bijgevolg kan de Raad niet zelf de belangenafweging 

doorvoeren (RvS 26 januari 2016, nr. 233.637; RvS 26 juni 2014, nr. 227.900). Het waarborgen van een 

recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven, veronderstelt het bestaan van een privé- 

en/of familie- en gezinsleven dat beschermenswaardig is onder artikel 8 van het E.V.R.M..  

 

Dit privé- en/of familie- en gezinsleven dient te bestaan op het moment van de bestreden beslissing.  

 

De Raad kijkt in eerste instantie na of de verzoekende partij een beschermenswaardig privé- en/of 

familie- en gezinsleven aanvoert in de zin van het E.V.R.M. , vooraleer te onderzoeken of een inbreuk 

werd gepleegd op het recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven door het nemen van 

de bestreden beslissing.  

 

Artikel 8 van het E.V.R.M. definieert het begrip 'familie- en gezinsleven' noch het begrip 'privéleven'. 

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

geïnterpreteerd.  

 

(...)  

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat het bestaan van een privé-/gezinsleven dat beschermenswaardig is 

onder artikel 8 van het E.V.R.M. , niet wordt betwist. Waar de verwerende partij in de verweernota nu 

plots het gezinsleven wel lijkt te betwisten, alhoewel dit niet geheel duidelijk is, daar ze enerzijds stelt 

dat er geen sprake is van een gezinsleven en dan   weer verwijst naar het feitelijk gezinsleven, stelt de 

Raad vast dat dit een a posteriori motivering is die niet terug te vinden is in de motivering van de 

bestreden beslissing en die ook geen enkele grondslag vindt in de stukken van het administratief 

dossier.  

 

In casu blijkt op het eerste gezicht, aan de hand van de stukken van het administratief dossier, dat er 

sprake is van een gezinsleven in de zin van artikel 8 van het E. V.R.M..  

 

Bijgevolg dient de Raad te onderzoeken is of er sprake is van een schending van het recht op 

eerbiediging van het privé- en/of familie- en gezinsleven.  

 

Het door artikel 8 van het E. V.R.M. gewaarborgde recht op respect voor het gezins- en privé leven is 

niet absoluut. Inzake immigratie heeft het EHRM er bij diverse gelegenheden aan herinnerd dat het E. 

V.R.M. als dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een 

Staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM 9 oktober 2003, 

Slivenko/Letland (GK), § 115; EHRM 24 juni 2014, Ukaj/Zwitserland, § 27). Artikel 8 van het E. V.R.M. 

kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene verplichting inhoudt om de 

door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om 

de gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 10 juli 2014, Mugenzi/Frankrijk, § 43). De Verdragsstaten hebben 

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

verdragsverplichtingen, met inbegrip van het E. V.R.M. , de toegang, het verblijf en de verwijdering van 

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

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

voor de binnenkomst, het verblijf en de verwijdering van niet-onderdanen vast te leggen.  

 

(...)  

 

Hierbij oordeelt het EHRM dat er geen toetsing geschiedt aan de hand van het tweede lid van artikel 8 

van het E.V.R.M., maar moet eerder onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de Staat 

om de betrokken vreemdeling op zijn grondgebied toe te laten of te laten verblijven zodat hij zijn recht 

op eerbiediging van het privé- en/of 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 
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gemaakt tussen de concurrerende belangen van de 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. "  

 

Onmogelijk kan er dan ook gesteld worden dat deze relatie tussen de verzoeker en zijn Belgische 

partner niet duurzaam zou zijn, noch dat er geen stappen werden ondernomen door hen om hun relatie 

te officialiseren.  

 

De Dienst Vreemdelingenzaken is niet redelijk.  

 

De motivering schendt bijgevolg het artikel 8 E.V.R.M. in hoofde van verzoeker en zijn Belgische 

partner.  

 

In dat opzicht is de bestreden beslissing niet te begrijpen.  

 

Er is een beschermenswaardige gezinssituatie. Dat de Dienst Vreemdelingenzaken geacht wordt 

rekening te houden met dit gezinsleven.  

 

De verzoeker heeft onmiskenbaar een beschermingswaardig gezinsleven.  

Zij wonen al bijna tien jaar op hetzelfde adres te Brugge.  

(zie het stuk 2)  

 

Dit gezinsleven wordt krachtens artikel 8 van het E.V.R.M. als volgt omschreven:  

 

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

zijn correspondentie.  

 

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

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

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

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

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen."  

 

De Dienst Vreemdelingenzaken maakt geen enkele verwijzing naar de duurzame relatie van verzoeker 

en zijn Belgische partner.  

 

Het is de taak van de administratieve overheid om, vooraleer dat zij een beslissing neemt, een zo 

nauwkeurig mogelijk onderzoek van de zaak te bewerkstelligen en dit op basis van de omstandigheden 

waarvan zij kennis heeft of zou moeten hebben.  

 

Er kan in casu geen sprake zijn van enige twijfel over de gezinsbanden die de verzoeker heeft met zijn 

Belgische partner.  

 

Dat er dus niet getwijfeld kan worden dat verzoeker nog steeds een gezinsleven uitoefent in België.  

 

- 4.2.7.  

 

Uit de bestreden beslissing kan ook niet afgeleid worden dat de Dienst Vreemdelingenzaken de 

duurzame relatie tussen de verzoeker en zijn Belgische partner, niet geloofwaardig acht.  

 

Meer zelfs.  
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Er wordt in casu geen enkele toetsing gedaan van verzoekers feitelijke situatie, er wordt louter een 

verwijzing gemaakt naar het feit dat verzoeker een negatieve beslissing heeft ontvangen in het kader 

van zijn asielprocedure en dat hij niet over de vereiste documenten beschikt. Meer niet.  

 

Dat dit niet getuigt van zorgvuldig bestuur.  

 

Het Hof van Justitie heeft nochtans in het verleden al gesteld dat de bestuurlijke overheid rekening dient 

te houden met alle relevante elementen (Sopropé C-349/07, Mukarubega C-166/13) en kennis te nemen 

van de opmerkingen van de betrokkene door alle relevante gegevens van het geval zorgvuldig te 

onderzoeken en het besluit omstandig te motiveren (Technische Universität C-269/90, Sopropé C-

349/07).  

 

Dat dit in casu niet gebeurd is.  

 

De verzoeker heeft onmiskenbaar een beschermingswaardig gezinsleven.  

Dit gezinsleven wordt krachtens artikel 8 van het E.V.R.M. als volgt omschreven:  

 

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

zijn correspondentie.  

 

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

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

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

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

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen."  

 

De Dienst Vreemdelingenzaken dient uiteindelijk toch te erkennen dat in casu wel degelijk sprake is van 

een beschermingswaardig gezinsleven.  

 

Het is de taak van de administratieve overheid om, vooraleer dat zij een beslissing neemt, een zo 

nauwkeurig mogelijk onderzoek van de zaak te bewerkstelligen en dit op basis van de omstandigheden 

waarvan zij kennis heeft of zou moeten hebben.  

 

De Dienst Vreemdelingenzaken had wel degelijk een grondig onderzoek moeten voeren naar de 

aanwezigheid van de Belgische partner gelet op alle aanwijzingen hiervan in het administratief dossier.  

 

Ten slotte dient rekening gehouden te worden met enerzijds het gegeven dat de vereiste van artikel 8 

van het E.V.R.M. een waarborg is en niets heeft te maken met goede wil of praktische regelingen  en 

anderzijds dat artikel 8 E.V.R.M. primeert op de bepalingen van de vreemdelingenwet.   

 

Wanneer er vervolgens een risico is op schending van het recht op respect voor privé- leven en/of 

familieleven wordt aangevoerd, dient in de eerste plaats te worden nagegaan of er sprake is van een 

beschermwaardig privé- en/of familieleven in de zin van artikel 8 E.V.R.M. , vooraleer te onderzoeken of 

hierop een inbreuk werd gepleegd door de bestreden beslissing.  

 

Artikel 8 E.V.R.M. definieert het begrip familieleven noch het begrip privéleven. Beide begrippen zijn 

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

 

Het begrijp "privéleven" wordt niet gedefinieerd in artikel 8 E.V.R.M. . Het EHRM benadrukt dat het 

begrip privéleven een brede term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk is om er een exhaustieve 

definitie aan te geven.  Het Europees Hof laats voorts gelden dat persoonlijke, sociale en economische 

relaties deel uitmaken van het privéleven.  

 

Het al of niet bestaan van een "familieleven" is een feitenkwestie en is afhankelijk van het werkelijk 

bestaan in de praktijk van nauwe persoonlijke banden  . Het EHRM kijkt hieromtrent voornamelijk naar 

de facto familiebanden.  

 

Er kan in casu geen sprake zijn van enige twijfel over de gezinsbanden die de verzoeker daadwerkelijk 

heeft.  

 

- 4.2.8.  
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De verzoeker heeft een beschermenswaardig gezinsleven.  

 

Bij de beslissing dient bijgevolg een belangenafweging gemaakt te worden, rekening houdend met het 

individueel dossier.  

 

Er dient een fair balance toets gemaakt worden, tussen het belang van het individu en dat van de 

overheid, om na te gaan of er positieve verplichtingen liggen op de staat (EHRM 17 oktober 1986, 

REES/the United Kingdom, §37.)  

 

Gelet op het feit dat in casu nooit deze afweging werd gemaakt, is huidige beslissing is in strijd met de 

positieve verplichtingen die op Dienst Vreemdelingenzaken rust en vormt het een inmenging in de 

uitoefening van het recht op gezins- en familielieven die in casu absoluut niet gerechtvaardigd.  

 

Artikel 8 E.V.R.M. is dan ook geschonden.  

 

- 4.2.9.  

 

De bestreden beslissing werd genomen zonder rekening te houden met het langdurig verblijf van de 

verzoeker in België (meer dan 12 jaarü) waardoor er minstens ook rekening dient gehouden te worden 

met het feit dat er bij verzoekende partij sprake is van een duurzame en lokale verankering, de 

taalkennis, integratie, sociaal netwerk en werkbereidheid van de verzoeker.  

 

Mede gelet op deze duurzame en lokale verankering in België, werd een verzoekschrift 9bis Vw 

ingediend bij de Dienst Vreemdelingenzaken, dd. 25.03.2020.  

 

Verzoekende partij kan ontzettend veel documenten voorleggen van zijn duurzame en lokale 

verankering in België. Hij overloopt hieronder zijn integratie in België:  

 

a) Taalkennis  

 

De verzoeker spreekt vloeiend Nederlands. In het verzoekschrift 9bis liggen talloze verklaringen van 

vrienden en kennissen voor die bevestigen dat de verzoeker perfect Nederlands spreekt (zie verder in 

het verzoekschrift).  

 

Ter staving legde verzoeker volgende documenten neer : […] 

 

De opgebouwde taalkennis van verzoeker bereikt het vereiste niveau om in de toekomst de Belgische 

nationaliteit aan te vragen.  

 

b) Integratie  

 

De verzoeker deed van dag één zijn best om te integreren en is hier ook in geslaagd. Talloze 

getuigenissen en attesten kunnen dit bevestigen.  

 

Hij behaalde dan ook met gemak zijn inburgeringsattest. Dit alles werd eveneens als stuk ingediend bij 

zijn regularisatieaanvraag 9bis.  

 

c) Sociaal leven en netwerk  

 

De verzoeker bouwde gedurende zijn verblijf in België een uitgebreid en divers sociaal netwerk uit. De 

verzoeker kan diverse geloofsbrieven voorleggen van vrienden en kennissen, die hem al jaren kennen 

als een goed geïntegreerde persoon in België. Deze werden dan ook opgenomen in het verzoekschrift 

tot regularisatie 9bis Vw.  

 

Uit al deze getuigenissen van vrienden en kennissen van verzoeker, kan enkel maar de gevolgtrekking 

volgen dat verzoeker duurzaam en lokaal verankerd is in België, na een verblijf van meer dan tien jaar.  

 

Nergens in de bestreden beslissing wordt hierop ingegaan.  

 

Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel dringt zich op.  
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d) Werkbereidheid  

 

De verzoeker heeft de wil om hier te werken. De werkbereidheid is onmiskenbaar.  

 

De verzoeker is werkbereid en gaat er expliciet akkoord mee dat er een machtiging wordt verleend 

onder de voorwaarde van tewerkstelling (in loondienst of op basis van zelfstandigheid) of het volgen van 

een beroepsopleiding.  

 

De verzoeker legde bij zijn regularisatieaanvraag 9bis de volgende stukken voor om dit te staven  

 

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd dd. 03/2019 ;  

 

Arbeidsovereenkomst dienstencheques voor bepaalde duur februari, maart en 2018 ;  

 

Attest van tewerkstelling dd. 15/03/2019.  

 

Ook legde de verzoekende partij een aanbevelingsbrief voor van zijn werkgever, Hotel Orangerie:  

 

"Beste,  

 

Sinds mei 2018 is K. gestart bij ons, […], als kamerjongen.  

Na een tweetal weken proefdraaien en training, hadden we besloten om hem een vast contract van 25u 

aan te bieden voor bepaalde duur in ons […].  

 

In 2009 hebben we dan z'n contract verlengd voor opnieuw bepaalde duur van 25u. Tijdens dat jaar 

heeft K. zich bewezen en was enorm leergierig, hij sprong in wanneer kon en stak ook een  handje toe 

in de keuken. Dus na herevalutatie eind vorig jaar, hebben we besloten om K. z'n contract aan te 

passen naar een fulltime contract van onbepaalde duur. Hij heeft hem het laatste jaar enorm ingezet en 

is volledig geïntegreerd in het team, alsook in de samenleving. Hij is zeer behulpzaam en leergierig en 

geliefd bij zijn collega's. Hij is ook een teamspeler en is iemand die inspringt voor collega's bij ziekte of 

verlof. Ondertussen werkt hij niet enkel meer als kamerjongen, maar helpt hij ook mee met het ontbijt bij 

ons in het hotel.  

 

Zijn Nederlands is zeker voldoende en hij leert ook elke dag bij.  

 

Kortom, hij is iemand waarop je kan rekenen als werkgever en bereid om bij te leren en een 

meerwaarde voor ons team!"  

 

Ook hier toont de verzoeker zijn duidelijke integratie in de Belgische samenleving, waar hij duurzaam en 

lokaal verankerd is.  

 

Nergens in de bestreden beslissing is hier enige motivering omtrent terug te vinden.  

 

De bestreden beslissing van uitwijzing dient vernietigd te worden.  

 

- 4.2.10.  

 

De verzoeker kan via de huidige bestreden beslissing niet weten of. hoe en op welke manier rekening 

werd gehouden met zijn persoonlijke situatie nu elke motivering ter zake ontbreekt.  

 

Nochtans heeft de verweerster evenzeer de plicht om zorgvuldig te handelen en met alle gegevens in 

het dossier rekening te houden, evenzeer dient de motivering hier ter zake om de bestreden beslissing 

te kunnen toetsen aan het redelijkheidsbeginsel en het proportionaliteitsbeginsel.  

 

De verweerster heeft echter een standaardbeslissing genomen die op gelijk wie zou kunnen van 

toepassing zijn.  

 

De bovenstaande rechtsregels worden in de bestreden beslissing dan ook zonder meer geschonden.”  
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Verzoeker geeft in eerste instantie een theoretische toelichting bij de formele motiveringsplicht, het 

zorgvuldigheidsbeginsel, evenredigheidsbeginsel en redelijkheidsbeginsel. Verder stipt verzoeker de 

aanhef aan van artikel 7 van de Vreemdelingenwet waaruit blijkt dat enkel toepassing kan gemaakt 

worden van het opleggen van een bevel om het grondgebied te verlaten “onverminderd meer voordelige 

bepalingen vervat in een internationaal verdrag”. Verder verplicht artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet de gemachtigde bij het nemen van de verwijderingsmaatregel rekening te houden 

met de gezondheidstoestand, het gezinsleven en het hoger belang van het kind, hetgeen een 

individueel onderzoek vereist. Verzoeker stelt dat de gemachtigde op geen enkele wijze heeft rekening 

gehouden met zijn gezinsleven, zoals nochtans vereist in het licht van artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet, artikel 8 van het EVRM en artikel 7 van het Handvest. Concreet wijst verzoeker op 

zijn effectief gezinsleven met Mw. D.K. waarmee hij nog steeds samenwoont op hetzelfde adres. De 

gemachtigde is van deze relatie op de hoogte, doch nergens uit de bestreden beslissing blijkt dat de 

gemachtigde met de gezinssituatie heeft rekening gehouden. Nochtans heeft verzoeker een duurzame 

en stabiele relatie met een Belgische vrouw en dateert zijn laatste familiebezoek reeds van 2013. 

Verzoeker geeft de verklaring van zijn partner, zoals gevoegd bij de aanvraag op grond van artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet, weer waarin Mw. D.K. onder meer verklaart dat ze hoopt dat verzoeker na 

meer dan tien jaar bij haar kan blijven en zij de rest van haar leven wil samenleven met hem. Verzoeker 

erkent dat zijn relatie geen officieel karakter heeft, maar wijst erop dat een beschermingswaardig 

gezinsleven een feitelijke kwestie is. Hij citeert vervolgens zeer uitgebreid uit een arrest van de Raad 

aangaande artikel 8 van het EVRM. Verzoeker meent dat er in casu geen sprake kan zijn van twijfel 

over de gezinsbanden tussen hem en zijn Belgische partner en dat uit de beslissing ook niet kan 

afgeleid worden dat de gemachtigde de duurzame relatie tussen verzoeker en zijn Belgische partner 

niet geloofwaardig acht. In de bestreden beslissing wordt louter melding gemaakt van het feit dat 

verzoeker een negatieve beslissing heeft ontvangen in het kader van zijn internationale 

beschermingsprocedure en dat hij niet over de vereiste documenten beschikt, hetgeen volgens 

verzoeker niet getuigt van zorgvuldig bestuur. De gemachtigde had een zo nauwkeurig mogelijk 

onderzoek moeten doen van de zaak op basis van de elementen die hem gekend waren of hadden 

moeten gekend zijn. Hij had moeten overgaan tot een belangenafweging, hetgeen in casu achterwege 

werd gelaten. Hij acht in casu de inmenging in zijn gezinsleven absoluut niet gerechtvaardigd.  

 

Vervolgens gaat verzoeker in op zijn privéleven en wijst hij op zijn duurzame lokale verankering nu hij 

reeds meer dan 12 jaar in België verblijft. Hij wijst ook op zijn aanvraag op grond van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet waarbij hij tal van stukken heeft gevoegd die betrekking hebben op zijn taalkennis, 

zijn integratie, sociaal netwerk, werkbereidheid en tewerkstelling. Wederom stelt verzoeker vast dat 

nergens in de bestreden beslissing enige motivering hieromtrent is terug te vinden. Verzoeker 

concludeert met te benadrukken dat hij op basis van de bestreden beslissing niet kan weten of, hoe en 

op welke wijze werd rekening gehouden met zijn persoonlijke situatie nu elke motivering ter zake 

ontbreekt. 

 

Beoordeling 

 

In eerste instantie stipt de Raad aan dat verzoeker niet uiteenzet op welke wijze het 

rechtszekerheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel of artikel 6 van de Vreemdelingenwet door de 

bestreden beslissing wordt geschonden. Dit onderdeel van het middel is bijgevolg onontvankelijk. 

 

Aangaande de opgeworpen schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, wijst de Raad erop dat 

voornoemd beginsel de overheid de verplichting oplegt haar beslissing op een zorgvuldige wijze voor te 

bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411, RvS 14 februari 

2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratie 

bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin 

vervatte dienstige stukken. 

 

Betreffende de aangevoerde schending van het redelijkheidsbeginsel, merkt de Raad op dat het 

redelijkheidsbeginsel de Raad niet toestaat het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat 

oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur 

geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief ontbreekt (RvS 20 september 1999, nr. 

82.301). 

 

Het evenredigheidsbeginsel als specifieke vorm van het redelijkheidsbeginsel, staat de Raad evenmin 

toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het 
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tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven 

en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september 1999, nr. 82.301).  

 

Het respect voor de voornoemde beginselen van behoorlijk bestuur wordt onderzocht in het licht van de 

toepasselijke wetsbepaling, zijnde artikel 7 van de Vreemdelingenwet, waarvan verzoeker eveneens de 

schending aanvoert. 

 

Deze bepaling 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 : 

 

1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten;”  

 

Verzoeker betwist niet dat hij in het Rijk verblijft zonder de vereiste documenten. Hij kan gevolgd worden 

dat enkel het bevel om het grondgebied te verlaten moet afgegeven worden in dat geval, indien meer 

voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag zich daar niet tegen verzetten. Verzoeker 

wijst concreet op zijn gezinsleven met Mw. DK. en op zijn privéleven. Deze elementen vallen, indien 

beschermingswaardig, onder de draagwijdte van artikel 8 van het EVRM of artikel 7 van het Handvest, 

die als meer voordelige bepalingen in een internationaal verdrag kunnen worden beschouwd. Blijkens 

artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet moet de gemachtigde inderdaad rekening houden met het 

gezinsleven bij het nemen van de verwijderingsmaatregel.  

 

Zoals verzoeker zelf aanstipt in het verzoekschrift heeft hij een aanvraag ingediend op grond van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet. Volgend op die aanvraag is de beslissing van de gemachtigde gevolgd 

waarin die aanvraag onontvankelijk verklaard wordt omdat verzoeker volgens de gemachtigde geen 

buitengewone omstandigheid kan aanhalen die rechtvaardigt dat zijn humanitaire regularisatieaanvraag 

in België ingediend wordt. Op dezelfde dag nam de gemachtigde het huidige bestreden bevel om het 

grondgebied te verlaten. De Raad is van oordeel dat er een samenhang bestaat tussen beide 

beslissingen. De Raad stelt op basis van de feitelijke gegevens in het dossier vast dat, niettegenstaande 

het feit dat beide bestreden beslissingen formeel steun vinden in een andere bepaling uit de 

Vreemdelingenwet, de gemachtigde het nuttig en noodzakelijk heeft geacht om over te gaan tot de 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, eerst nadat werd beschikt over de door verzoeker 

ingediende aanvraag om verblijfsmachtiging. Aldus heeft de vaststelling in de eerste bestreden 

beslissing dat er geen buitengewone omstandigheden zijn die de terugkeer naar Pakistan verhinderen, 

eveneens geleid tot het oordeel dat een bevel om het grondgebied te verlaten, kon worden afgegeven. 

De beoordeling van de aanvraag om verblijfsmachtiging blijkt aldus bepalend te zijn geweest voor de 

beslissing tot afgifte van het bevel om het grondgebied te verlaten. Er blijkt dat beide beslissingen aan 

verzoeker werden ter kennis gebracht op 22 september 2021. Verzoeker kende aldus de motieven van 

de onontvankelijkheidsbeslissing op het ogenblik dat hij in kennis werd gesteld van het bevel om het 

grondgebied te verlaten.  

 

Ook al blijkt inderdaad niet uit de motieven van het bevel om het grondgebied te verlaten dat de 

gemachtigde heeft rekening gehouden met verzoeker zijn gezinsleven en privéleven, blijkt dit wel uit de 

onontvankelijkheidsbeslissing waarvan de motieven aan verzoeker gekend waren op het moment dat 

hem het bevel werd ter kennis gebracht. De Raad is van oordeel dat die motieven niet moesten 

herhaald worden in het bevel om het grondgebied te verlaten. Een schending van de formele 

motiveringsplicht, zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 of in artikel 62 van 

de Vreemdelingenwet wordt niet aangenomen omdat verzoeker er geen belang bij heeft dat die 

motieven, die hem kenbaar waren, worden herhaald in het bevel.  

 

Hetzelfde kan gesteld worden aangaande de opgeworpen schending van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

Ook al heeft de gemachtigde in het thans bestreden bevel enkel verwezen naar het feit dat verzoeker 

niet in het bezit is van een geldig paspoort voorzien van een geldig visum, blijkt wel degelijk uit de 

onontvankelijkheidsbeslissing, die verzoeker kon aanvechten, dat de gemachtigde voor het nemen van 

beide beslissingen een toetsing heeft gedaan van verzoekers feitelijke situatie. Verzoeker heeft verder 

nog een punt dat de motiveringsplicht ertoe dient dat de betrokkene de motieven, in het kader van de 

rechten van verdediging, kan toetsen aan het redelijkheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel. Nu 
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verzoeker evenwel kennis had van de motieven in de samenhangende onontvankelijkheidsbeslissing en 

hij die heeft kunnen aanvechten, heeft hij aldus de motieven op dienstige wijze kunnen toetsen aan het 

redelijkheidsbeginsel en proportionaliteitsbeginsel.  

 

Waar verzoeker concreet ingaat op zijn gezinsleven met Mw. D.K. en zijn privéleven (zijnde de 

elementen van integratie) stelde de Raad in zijn arrest nr. 267 625 van 31 januari 2022 als volgt: 

 

“In casu wijst verzoeker op zijn duurzame en stabiele relatie met Mw. D.K. De gemachtigde stelt 

dienaangaande in de beslissing dat hun poging tot wettelijke samenwoning in 2014 werd geweigerd 

wegens een vermoeden van schijnwettelijke samenwoning. De gemachtigde stipt verder aan dat 

verzoeker bij de huidige aanvraag wel een korte verklaring van Mw. D.K. heeft voorgelegd, evenals een 

attest van gezinssamenstelling waaruit blijkt dat ze nog steeds samenwonen, maar dat verzoeker verder 

geen enkele poging ondernam om verblijfsrecht te bekomen op basis van zijn relatie en hij de geijkte 

procedure dient te volgen om verblijfsrecht te verkrijgen op basis van die relatie. De Raad stelt vast dat 

verzoeker weliswaar kan aantonen nog steeds met Mw. D.K. op hetzelfde adres te wonen, maar er blijkt 

inderdaad dat verzoeker sedert de afwijzing in 2014 van de wettelijke samenwoning, geen stappen in 

die zin meer heeft gezet om via de geijkte weg, zijnde de procedure op grond van artikel 40ter van de 

Vreemdelingenwet, gezinshereniging te bekomen met Mw D.K. De Raad is van oordeel dat de 

gemachtigde zich aldus terecht vragen heeft gesteld bij het beschermingswaardig karakter van de 

relatie, nu het vreemd is dat na al die jaren voortgezette samenwoning sedert 2014 nog steeds geen 

stappen zijn gezet teneinde opnieuw een wettelijke samenwoning te overwegen om verblijfsrecht te 

verkrijgen. Op basis van de informatie in het dossier kon de gemachtigde terecht twijfelen aan het 

beschermingswaardig karakter van de gezinsrelatie tussen verzoeker en Mw. D.K.  

 

Geheel ten overvloede blijkt dat op vraag van de waarnemend voorzitter ter zitting waarom nog steeds 

geen stappen zijn gezet teneinde een gezinshereniging te bewerkstellingen in de zin van een nieuw 

verzoek tot wettelijke samenwoning, na al die jaren van voortgezette samenwoning, de raadsman van 

verzoeker verduidelijkt dat de aard van de relatie tussen verzoeker en Mw. D.K. is geëvolueerd naar een 

situatie van “co-housing” aangezien Mw. D.K. een latrelatie heeft met een andere man. Hij verduidelijkt 

eveneens dat Mw. D.K. en verzoeker wel uitdrukkelijk verder onder hetzelfde dak willen blijven wonen. 

De Raad is bijgevolg van oordeel dat niet langer van een stabiele “partnerrelatie” kan gesproken worden 

tussen verzoeker en Mw. D.K. De vraag stelt zich aldus welk belang verzoeker nog heeft bij het 

onderdeel van het middel dat betrekking heeft op zijn duurzame partnerrelatie met Mw. D.K. 

 

Op basis van de elementen in de aanvraag kan weliswaar niet ontkend worden dat Mw. D.K. deel 

uitmaakt van de vriendenkring die verzoeker sedert vele jaren in België heeft opgebouwd zodat de 

verhouding in het kader van een beschermingswaardig privéleven moet worden onderzocht.  

 

Het Hof benadrukt dat artikel 8 eveneens het recht beschermt om banden te ontwikkelen en te 

onderhouden met de zijnen en met de buitenwereld (EHRM 29 april 2002, Pretty t. Verenigd Koninkrijk, 

nr. 2346/02, § 61, 2002-III; EHRM 12 september 2012, Nada/Zwitserland (GK), § 151; EHRM 16 

december 2014, Chbihi Loudoudi en anderen/België, § 123 ) en dat deze term soms eveneens aspecten 

van de sociale identiteit van het individu opneemt (EHRM 7 februari 2002, Mikulic t. Croatië, nr. 

53176/99, § 53, 2002-I). Het Hof vervolgt dat men moet aannemen dat het geheel van sociale banden 

tussen gevestigde immigranten en de gemeenschap waarin zij leven integraal deel uitmaken van het 

begrip “privéleven” in de zin van artikel 8. Onafhankelijk van het bestaan van een familieleven of niet, 

beschouwt het Hof dat in het kader van de verwijdering van een gevestigde vreemdeling een analyse 

zich opdringt in de zin van een inmenging in zijn recht op een privéleven (eigen vertaling EHRM 18 

oktober 2006, Uner t. Nederland, nr. 46410/99, § 59). 

 

Uit het administratief dossier en de aanvraag op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet blijkt 

dat niet redelijkerwijs ontkend kan worden dat verzoeker een stabiel beschermingswaardig privéleven in 

België heeft opgebouwd. Niet alleen is er de band met Mw. D.K., doch er blijken ook nog tal van andere 

vrienden te getuigen van verzoeker zijn stabiele integratie, talenkennis, werk te Brugge, christelijk geloof 

en de banden met de Broeders van Liefde. Verzoeker legde bij zijn aanvraag 40 stukken voor waarvan 

9 stukken betrekking hebben op de werkbereidheid en effectieve tewerkstelling, zoals onder meer een 

arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd van maart 2019, verscheidene arbeidsovereenkomsten 

CIVAC, loonfiches en een kopie van diploma psychiatrisch zorgkundige in België behaald. Daarnaast 

liggen ook 11 stukken voor aangaande zijn gevolgde inburgerings- en taalcursussen en nog eens negen 

aanbevelingsbrieven van vrienden, naast de getuigenis van Mw. D.K. 
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De gemachtigde heeft evenwel wat betreft de band met Mw. D.K. er in het kader van een 

belangenafweging op gewezen dat het in casu gaat om een tijdelijke scheiding en dat de verplichting om 

de aanvraag in te dienen op de bevoegde en consulaire post niet noodzakelijk leidt tot een definitieve 

verwijdering. Hij heeft verder ook gewezen op het familiaal netwerk waarover verzoeker in Pakistan nog 

beschikt, zoals onder meer drie broers en vier zussen. Verzoeker stipt aan dat een tijdelijke duur niet in 

te schatten valt en dit mogelijks tot een lange scheiding van zijn partner kan leiden. Bijgevolg maakt die 

scheiding volgens verzoeker een buitengewone omstandigheid uit. De Raad volgt dat in het kader van 

een aanvraag om een humanitair visum vanuit het herkomstland mogelijks een ruime tijd verstrijkt 

vooraleer verzoeker een antwoord krijgt, doch verzoeker en Mw. D.K. zijn volwassen personen en er 

blijkt niet dat er een reden voorligt waarom verzoeker niet gedurende die periode zou gescheiden 

kunnen worden van Mw. D.K. Verzoeker licht zelf in de feitenuiteenzetting toe dat hij in het verleden ook 

enkele keren naar Pakistan is teruggekeerd om aldaar op legale wijze zijn familie te bezoeken, 

waaronder nog in juli 2013 toen verzoeker reeds Mw. D.K. kende, aangezien hij in het verzoekschrift 

verklaart met haar in 2012 een relatie begonnen te zijn.  

 

Wat betreft verzoeker zijn voorgelegde arbeidscontract toen hij tewerkgesteld was, motiveert de 

gemachtigde dat die tewerkstelling geen buitengewone omstandigheid uitmaakt aangezien de 

tewerkstelling enkel werd toegestaan tijdens zijn legaal verblijf als student en gedurende de procedure 

voor internationale bescherming. Nu deze procedure werd afgesloten op 15 januari 2020 verviel ook op 

dat ogenblik het recht om betaalde arbeid te verrichten in België. De gemachtigde wijst op de 

mogelijkheid een verblijfsvergunning te verkrijgen op basis van werk, maar stelt dat hiervoor de nodige 

vergunning via de geijkte weg moet aangevraagd worden. De Raad kan niet vaststellen dat deze 

motieven onjuist, kennelijk onredelijk of onzorgvuldig zouden zijn. Ook in het verzoekschrift komt 

verzoeker uitgebreid terug op zijn werkbereidheid en voormalige tewerkstelling en citeert hij uit de 

aanbevelingsbrief van zijn voormalige werkgever waaruit blijkt dat deze bijzonder tevreden is over het 

werk van verzoeker. De Raad kan verzoeker volgen dat uit de voorgelegde stukken en de verklaring van 

de voormalige werkgever inderdaad een zeer goede integratie blijkt, doch herhaalt dat op basis van het 

supra aangehaalde principe-arrest van de Raad van State, waarnaar de gemachtigde ook uitdrukkelijk 

in de beslissing verwijst, moet aangenomen worden dat dit gegeven een element betreft waaraan een 

groot gewicht kan gehecht worden in de gegrondheidsfase, maar niet verantwoordt waarom verzoeker 

zijn aanvraag niet in Pakistan kan indienen. Waar verzoeker verder ook nog uitgebreid terugkomt op zijn 

taalkennis, sociaal leven en netwerk herhaalt de Raad dat niet wordt betwist dat verzoeker een (sterk) 

beschermingswaardig privéleven in België heeft opgebouwd, grotendeels in legaal verblijf, doch dat dit 

een gegrondheidselement betreft, dat niet verhindert dat verzoeker zijn aanvraag in Pakistan indient. 

Waar verzoeker citeert uit oude rechtspraak van de Raad van State, die mogelijks andersluidend is, 

merkt de Raad op dat die rechtspraak dateert van 1998 en 2000, lang voor het basisarrest van 2019 

waarnaar de gemachtigde in de beslissing verwijst. De Raad volgt dan ook niet dat de gemachtigde een 

manifeste beoordelingsfout heeft begaan, noch dat hij kennelijk onredelijk te werk is gegaan. De 

belangenafweging die de gemachtigde heeft gemaakt , zowel wat betreft het gezinsleven als wat betreft 

het privéleven, is niet onevenredig of disproportioneel.” 

 

Deze bespreking kan ook wat betreft het bevel om het grondgebied te verlaten gelden. Bijkomend stipt 

de Raad aan dat, anders dan verzoeker stelt, er wel twijfel is aangaande de gezinsbanden die verzoeker 

heeft aangehaald met zijn Belgische partner. Niet alleen stipte de gemachtigde in de 

onontvankelijkheidsbeslissing terecht aan dat er sedert 2014 geen verdere stappen meer werden gezet 

in het licht van een gezinshereniging met de Belgische dame, tegelijk blijkt ook geen actueel belang 

meer bij het middel gestoeld op de stabiele partnerrelatie, gezien de verklaringen ter zitting aangaande 

de evolutie in de aard van de verhouding tussen verzoeker en Mw. D.K. Zoals in het voormeld arrest 

toegelicht, kan de verhouding tussen verzoeker en Mw. D.K. wel nog een rol spelen in het 

beschermingswaardig privéleven dat verzoeker blijkt te hebben opgebouwd in België. De gemachtigde 

is evenwel zoals supra toegelicht in de onontvankelijkheidsbeslissing overgegaan tot een evenredige 

belangenafweging aangaande de band met Mw. D.K., als aangaande de elementen die betrekking 

hebben op de taalkennis, zijn sociaal leven en netwerk, zijn werkbereidheid en voormalige 

tewerkstelling.  

 

Een schending van de artikelen 7, 74/13 en 62 van de Vreemdelingenwet, van de materiële 

motiveringsplicht, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, van het redelijkheidsbeginsel, van 

het evenredigheidsbeginsel, van artikel 8 van het EVRM, van artikel 7 van het Handvest of van de 

zorgvuldigheidsplicht wordt niet aangenomen. 

 

Het middel is deels onontvankelijk, deels ongegrond. 
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3. Korte debatten 

 

Verzoeker heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan leiden 

aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, wordt de 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, samen met het beroep tot 

nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van 

onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door verweerder. 

 

4. Kosten 

 

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

 

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 verzoeker. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenendertig januari tweeduizend 

tweeëntwintig door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 

 


