
  

 

 

RvV  X - Pagina 1 

 
 

 nr. 276 606  van 26 augustus 2022 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Op zijn gekozen woonplaats bij 

advocaat Pascal HUBERT 

Regentschapsstraat 23 

1000 BRUSSEL 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Burkinese nationaliteit te zijn, op 24 augustus 2022 

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

vorderen van de beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 14 

augustus 2022 houdende de terugdrijving en van 18 augustus 2022 houdende de intrekking van het 

verblijfsrecht.  

 

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

de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gelet op 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 24 augustus 2022, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

26 augustus 2022. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat Pascal HUBERT verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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1.1. Op 30 december 2021 dient de verzoekende partij een aanvraag in tot het verkrijgen van een 

verklaring van inschrijving in hoedanigheid van werknemer.  

 

1.2. Vanaf 4 juli 2022 beschikt de verzoekende partij over een verblijfskaart voor EU-onderdanen, geldig 

tot 1 juli 2027. 

 

1.3. Op 14 augustus 2022 komt de verzoekende partij aan op de luchthaven van Brussel Nationaal 

komende van Burkina Faso. De verzoekende partij wordt tegengehouden door de grenspolitie en gehoord 

nadat werd vastgesteld dat het Bulgaars paspoort vervalst was. 

 

1.4. Op 14 augustus 2022 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie een 

beslissing tot terugdrijving. Dit is de eerste bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“OP 14/08/2022 om 06:02 uur, aan de grensdoorlaatpost DAC LPA BRU-NAT GC/VVR, Luchthaven 

ZAVENTEM, 

Werd door ondergetekende G.V. (…) 

 

De heer/mevrouw: 

Achternaam S. voornaam M. 

Geboren op X te OUARGADOUGOU geslacht (m/v) man 

Die de volgende nationaliteit heeft BURKINA FASO wonende te 

 

Houder van het document Paspoort van Burkina Faso nummer A. (…) 

Afgegeven te Ouagadougou op 25.07.2022 

Zonder visum 

 

Afkomstig uit Ouagadougou met SN256,  

 

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): 

 

O (A) Is niet in het bezit van een geldig reisdocument / van geldige reisdocumenten (art. 3 eerste lid, 1°/2°) 

Reden van de beslissing: HET DOOR BETROKKENE GEBRUIKTE REISDOCUMENT WORDT VAN 

VALSHEID BETICHT EN WORDT GERECHTLIJK IN BESLAG GENOMEN. 

BETROKKENE BESCHIKT NOG OVER EEN AUTHENTIEK? GELDIG EN HEM TOEBEHOREND 

PASPOORT VOOR BURKINA FASO MET NR: A. (…) 

Dossiernummer: (…) 

 

X(B) Is in het bezit van een vals/nagemaakt/vervalst reisdocument (art. 3 eerste lid, 1°/2°) 

Reden van de beslissing: document: paspoort van Bulgarije met nr. (…), vervalsing: valse identiteitspagina 

 

X(C) Is niet in het bezit van een geldig visum of een geldige machtiging tot verblijf (art. 3, eerste lid, 1°/2°) 

Reden van de beslissing: HET DOOR BETROKKENE GEBRUIKTE VERBLIJFSDOCUMENT WERD 

FRAUDULEUS VERKREGEN EN WORDT GERECHTELIJK IN BESLAG GENOMEN 

BETROKKENE BESCHIKT DUS NIET MEER OVER ENIG GELDIG VISUM / VERBLIJFDOCUMENT 

Dossiernummer: (…) 

 

X(D) Is in het bezit van een vals / nagemaakt / vervalst visum of verblijfsvergunning (art. 3, eerste lid, 

1°/2°) 

Reden van de beslissing: Document: Verblijfskaart van België met nr: B. (…), Vervalsing: frauduleus 

verkregen 

(…)” 

 

1.5. Op 17 augustus 2022 wordt aan de verzoekende partij een vragenlijst hoorrecht overhandigd. 

 

1.6. Op 18 augustus 2022 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie een 

beslissing tot intrekking van de verblijfskaart voor EU-onderdanen. Dit is de tweede bestreden beslissing 

waarvan de motieven luiden als volgt: 
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 « Article 74/20, §2 de la loi du 15-12-1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers, rédigé comme suit : 

 

« Sauf dispositions particulières prévues par la loi, le ministre ou son délégué peut retirer l’autorisation 

ou l’admission au séjour octroyée ou reconnue en application de la présente loi lorsque, pour l’obtenir 

ou se la voir reconnaître, le demandeur a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des 

documents faux ou falsifiés, ou lorsque celui-ci a recouru à la fraude ou a employé d’autres moyens 

illégaux qui contribuent à l’obtention du séjour. Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre 

une telle décision, il tient compte de la nature et la solidité des liens familiaux de l’intéressé, la durée de 

son séjour dans le Royaume ainsi que l’existence d’attaches familiales, culturelles ou sociales avec son 

pays d’origine. » 

 

L’intéressé est arrivé en Belgique à une date inconnue de nos services. 

Il a introduit une demande d’attestation d’enregistrement en qualité de demandeur d’emploi en date du 

30.12.2021. A cet effet, il a produit la carte d’identité bulgare n° (…) délivrée le 13.07.2016 et expirant le 

13.07.2026. Le 01.07.2022, une annexe 8ter lui a été délivrée, valable jusqu’au 15.08.2022. Depuis le 

04.07.2022, il est titulaire d’une carte EU, valable jusqu’au 01.07.2027. 

 

L’intéressé a été contrôlé le 14 août 2022 par le police fédérale LPA Brunat alors qu’il débarquait à 

l’aéroport de Bruxelles National du vol SN256 en provenance de Ouagadougou (Burkina Faso). Il était en 

possession d’un faux passeport bulgare n° (…) (fausse page d’identité) délivré le 25.11.2020 et expirant 

le 25.11.2025, du faux permis de conduire bulgare n°(…) et du vrai passeport du Burkina Faso n°A. (…). 

Le passeport bulgare est signalé. L’intéressé explique qu’il a la double nationalité. Il n’est pas au courant 

que son passeport bulgare est faux. 

 

Le 17.08.2022, un droit d’être entendu a été exercé. 

L’intéressé a déclaré : 

- qu’il est venu en Belgique avec un vrai passeport et un faux passeport bulgare 

- qu’il n’est pas en possession de ses documents de voyage, ceux-ci sont à la police fédérale 

- qu’il a une relation durable en Belgique, il vit avec sa fiancée 

- qu’il n’a pas de famille en Belgique 

- qu’il n’a pas d’enfants mineurs en Belgique 

- qu’il habite et travaille depuis de nombreuses années en Belgique. Il a reçu son passeport bulgare d’un 

bulgare à Sofia. Il ne savait pas qu’il était faux. 

 

Le 18.08.2022, une demande de vérification de la carte d’identité bulgare présentée lors des demande 

d’attestation d’enregistrement a été faite auprès de l’Office central pour la Répression des Faux 

Documents- Direction centrale de la police technique et scientifique. Selon leur rapport d’analyse n° RR-

2022-001689/AZ- 2022-002183 du 18.08.2022, visuellement sur la copie du document analysé (carte 

d’identité bulgare n° (…)), ils constatent les anomalies suivantes : les codes de sécurité contenus dans la 

MRZ sont incorrects, le n°personnel n’existe pas. Ce document est une contrefaçon totale d’une carte 

d’identité bulgare. Ce document est à considérer comme faux. 

 

L’intéressé ne peut revendiquer un droit de séjour en tant que citoyen de l’Union européenne car celui-ci 

a été obtenu sur base d’un faux document. Monsieur n’a apporté aucune preuve qu’il possède 

effectivement la nationalité bulgare. 

 

Concernant la durée de séjour dans le Royaume, l’intéressé est en Belgique depuis le 31.12.2021. 

D’après ses déclarations, il habite et travaille en Belgique depuis plusieurs années . D’après son dossier 

administratif, aucun élément ne vient confirmer ses déclarations. Il a donc passé plus de temps ailleurs 

qu’en Belgique. La durée de séjour de l’intéressé n’est pas suffisante pour faire l’impasse sur une volonté 

réelle de tromper l’Etat belge Suite à la consultation du fichier de l’ONSS (Dolsis), il ressort que le précité 

a travaillé à ACCENT CONSTRUCT NV du 04.04.2022 au 17.06.2022. Il a pu exercer ce travail grâce à 

un droit de séjour obtenu de manière frauduleuse. Sans ce droit de séjour obtenu grâce à un faux 

document, l’intéressé n’aurait pas eu accès au marché du travail en Belgique. Cet élément n’est pas 

suffisant pour ne pas retirer le droit de séjour. 

 

Concernant l’existence d’attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d’origine, aucun 

élément dans son dossier administratif ne vient confirmer ou infirmer celles-ci. Cela ne signifie pas que 

ces attaches n’existent pas ou plus. 
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Concernant la nature et la solidité des liens familiaux de l’intéressé, il déclare avoir une relation durable 

en Belgique ; il déclare qu’il vit avec sa fiancée. Il ne donne ni son nom, ni son prénom. L’intéressé ne 

mentionne pas depuis quand il a cette relation. D’après son registre national, l’intéressé habite avec une 

certaine L.,C. (…), belge ((…)) depuis 29.01.2022. Cet élément n’est donc pas suffisant pour ne pas retirer 

le droit de séjour de l’intéressée. 

L’intéressé déclare également qu’il n’a pas d’enfants mineurs, ni de famille en Belgique. 

 

En conséquence, en vertu de l’article précité, le droit de séjour (carte EU) est retiré.” 

 

2. Ontvankelijkheid van de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid gericht tegen de 

tweede bestreden beslissing 

 

2.1. Artikel 39/82, §1 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) luidt als volgt:  

 

“§ 1.  

Wanneer een akte van een administratieve overheid vatbaar is voor vernietiging krachtens artikel 39/2, 

dan kan de Raad als enige de schorsing van de tenuitvoerlegging ervan bevelen.  

[…]  

In geval van uiterst dringende noodzakelijkheid kan de schorsing bij voorraad worden bevolen, zonder dat 

de partijen of sommige van hen zijn gehoord.  

De verzoeker dient, wanneer hij de schorsing van de tenuitvoerlegging vordert, te opteren hetzij voor een 

vordering bij uiterst dringende noodzakelijkheid, hetzij voor een gewone schorsing. […]”  

 

Paragraaf 4 van deze bepaling luidt als volgt:  

 

“§ 4.  

De voorzitter van de kamer of de rechter in vreemdelingenzaken die hij aanwijst doet binnen dertig dagen 

uitspraak over de vordering tot schorsing. Indien de schorsing is bevolen, wordt binnen vier maanden na 

de uitspraak van de rechterlijke beslissing uitspraak gedaan over het verzoekschrift tot nietigverklaring.  

Indien de vreemdeling het voorwerp is van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de 

tenuitvoerlegging imminent is, in het bijzonder indien hij is vastgehouden in een welbepaalde plaats zoals 

bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of ter beschikking is gesteld van de regering, en hij nog geen gewone 

vordering tot schorsing heeft ingeleid tegen de bedoelde verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel, kan hij 

binnen de in artikel 39/57, § 1, derde lid, bedoelde termijn de schorsing van de tenuitvoerlegging van deze 

maatregel vorderen bij uiterst dringende noodzakelijkheid […].  

 

In het arrest nr. 237 408 van 24 juni 2020 heeft de Algemene Vergadering van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen vastgesteld dat deze bepalingen in het verleden aanleiding hebben gegeven 

tot verschillende interpretaties aangaande de vraag of een vordering tot schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid tegen een andere dan een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel mogelijk is en dat 

derhalve moet worden teruggegrepen naar de bedoeling van de wetgever.  

 

In de memorie van toelichting bij de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State 

en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen wordt het volgende gesteld betreffende 

de rechtsmacht van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen  

 

“– annulatie- en schorsingsbevoegdheid voor de beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken inzake 

asiel (Dublin-onderzoek) en in het overige vreemdelingen-contentieux (toegang, verblijf, vestiging 

(immigratie), beslissingen van het Commissariaat generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 

betreffende de asielaanvragen van de E.U. onderdanen. Dit is in principe niet van rechtswege schorsend 

doch de gewone en ingeval van een dreigende gedwongen uitvoering, de schorsing bij dringende 

noodzakelijkheid kan worden gevraagd. De annulatie- en schorsingsbevoegdheid heeft dezelfde inhoud 

en draagwijdte als die van de Raad van State, zodat het volstaat daar naar te verwijzen;” (Wetsontwerp 

tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, 

Parl. St. Kamer. 2005-2006, nr. 2479/001, p.18).  

 

Hieruit blijkt dat de auteur van het wetsontwerp de mogelijkheid tot het vragen van een schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid slechts beoogde in het geval van een dreigende gedwongen uitvoering.  
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Verder kan in de voorbereidende werken met betrekking tot de wet van 10 april 2014 houdende diverse 

bepalingen met betrekking tot de procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en voor de 

Raad van State betreffende de wijzigingen van artikel 39/82, §4 van de Vreemdelingenwet het volgende 

worden gelezen:  

 

“Thans wordt duidelijk bepaald dat een uiterst dringende procedure enkel mogelijk is wanneer de 

vreemdeling het voorwerp uitmaakt van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de 

tenuitvoerlegging imminent is, in het bijzonder omdat hij vastgehouden wordt in een gesloten centrum, 

verblijft in een terugkeerwoning of ter beschikking gesteld is van de Regering met het oog op de uitvoering 

van deze verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel.  

Ter verduidelijking wordt de beroepstermijn herhaald voor het instellen van een uiterst dringende 

procedure, zoals bepaald in artikel 39/57 van de wet.” (Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen en tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van 

State, Parl. St. Kamer, 2013-2014, nr. 3445/001, p.10).  

 

De bedoeling van de auteur van dit ontwerp was om elke dubbelzinnigheid weg te nemen aangaande de 

aard van de handelingen die het voorwerp kunnen uitmaken van een vordering tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid. De bespreking van artikel 3 van het wetsontwerp, dat artikel 39/57 van de 

Vreemdelingenwet wijzigt, bevestigt dit:  

 

“Een nieuwe beroepstermijn is uitdrukkelijk voorzien wanneer de vreemdeling een vordering tot schorsing 

van de tenuitvoerlegging van een maatregel wenst in te dienen bij uiterst dringende noodzakelijkheid. Bij 

gebrek aan een uitdrukkelijke wettelijke bepaling gebeurde de invulling van deze beroepstermijn nu aan 

de hand van de jurisprudentie van de Raad. De rechtszekerheid vereist echter een duidelijke en wettelijke 

bepaling”. (ibid. p 7).  

 

De enige bepaling die betrekking heeft op de uiterst dringende noodzakelijkheid is artikel 39/57, §1, derde 

lid, waarin de termijnen voor de indiening van "het in artikel 39/82, § 4, tweede alinea, bedoelde verzoek" 

worden vastgesteld.  

 

Uit de samenlezing van artikel 39/57, §1, derde lid van de Vreemdelingenwet, en de bovengenoemde 

toelichting kan worden afgeleid dat de opsteller van het ontwerp niet de mogelijkheid heeft overwogen om 

in andere dan de in artikel 39/82, §4, tweede alinea, bedoelde gevallen een vordering tot schorsing bij 

uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van een beslissing toe te laten. De vordering 

tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid is dus enkel ontvankelijk in zoverre ermee een 

verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel wordt aangevochten.  

 

Ter zake moet worden vastgesteld dat de tweede bestreden beslissing geen verwijderings- of 

terugdrijvingsmaatregel is.  

 

2.2. Ter zitting stelt de advocaat van de verzoekende partij dat hoewel de tweede bestreden beslissing 

geen verwijderingsmaatregel is, deze wel samenhangend is met de terugdrijvingsmaatregel en dat deze 

zaken samen dienen behandeld te worden omwille van de goede rechtsbedeling. Zij stelt dat beide 

beslissingen op dezelfde elementen zijn gesteund alsook dat de beslissing betreffende het verblijfsrecht 

belang heeft voor de schorsingsprocedure daar zij nog niet werd genomen op het ogenblik van de 

beslissing tot terugdrijving.  

 

2.3. De Raad is echter van oordeel dat deze argumenten geen afbreuk doen aan de vaststelling dat de 

wetgever heeft beoogd de uitzonderlijke procedure van de vordering tot schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid slechts open te stellen in geval van een dreigende gedwongen uitvoering van een 

verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel teneinde de betrokkene een daadwerkelijk rechtsmiddel ter 

beschikking te stellen. De argumentatie dat er samenhang is doet aan het voorgaande geen afbreuk. 

Voorts licht de verzoekende partij niet nader toe op welke wijze, omwille van het niet nog niet genomen 

zijn op het ogenblik van het nemen van de terugdrijvingsmaatregel, de beslissing betreffende de intrekking 

van het verblijfsrecht belang heeft voor de schorsingsprocedure. 

 

2.4. De vordering gericht tegen de tweede bestreden beslissing is derhalve onontvankelijk. 
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3. Rechtspleging 

 

De verzoekende partij vraagt dat het Frans wordt gebruikt als proceduretaal.  

 

Artikel 39/14 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

“Behoudens wanneer de taal van de procedure is bepaald overeenkomstig artikel 51/4, worden de 

beroepen behandeld in de taal die de diensten waarvan de werking het ganse land bestrijkt krachtens de 

wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken, moeten gebruiken in hun binnendiensten.  Indien 

die wetgeving het gebruik van een bepaalde taal niet voorschrijft, geschiedt de behandeling in de taal van 

de akte waarbij de zaak bij de Raad werd ingediend.”  

 

De proceduretaal is in casu niet bepaald overeenkomstig artikel 51/4 van de Vreemdelingenwet. De zaak 

dient dus voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) te worden behandeld in de 

taal waarvan de wet het gebruik oplegt aan de administratieve overheid waarvan de beslissing wordt 

aangevochten, i.e. deze waarin de beslissing is gesteld (cf. RvS 17 april 2002, 105.632). Dit is in casu het 

Nederlands. 

 

4. Betreffende de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid gericht tegen de beslissing 

tot terugdrijving 

 

Artikel 43, §1, eerste lid van het procedurereglement van de Raad (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. 

 

4.1. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

Artikel 39/82, §4, tweede lid van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“Indien de vreemdeling het voorwerp is van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de 

tenuitvoerlegging imminent is, in het bijzonder indien hij is vastgehouden in een welbepaalde plaats zoals 

bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of ter beschikking is gesteld van de regering, en hij nog geen 

gewone vordering tot schorsing heeft ingeleid tegen de bedoelde verwijderings- of 

terugdrijvingsmaatregel, kan hij binnen de in artikel 39/57, § 1, derde lid, bedoelde termijn de schorsing 

van de tenuitvoerlegging van deze maatregel vorderen bij uiterst dringende noodzakelijkheid.” 

 

De verzoekende partij bevindt zich in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in artikel 74/8 van de 

Vreemdelingenwet. In dit geval wordt het uiterst dringend karakter van de vordering, dat overigens niet 

wordt betwist door de verwerende partij, vermoed. 

 

Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

4.2. Betreffende de tweede voorwaarde: de ernst van de aangevoerde middelen 

 

4.2.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 3, eerste lid, 1° en 

2° en artikel 62, §2, eerste lid van de Vreemdelingenwet, 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 de algemene beginselen van de rechten van verdediging en het tegensprekelijk debat, van de 

hoorplicht, van het beginsel “audi alteram partem”, van het hoorrecht als algemeen beginsel van Unierecht 

en van het zorgvuldigheidsbeginsel. 
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In een tweede middel beroept de verzoekende partij zich op de schending van artikel 8 van het Europees 

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te 

Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM). 

 

De verzoekende partij licht haar middelen toe als volgt: 

 

“PREMIER moyen (…) 

 

- Principes applicables aux faits de la cause : 

 

- Attendu que la décision de refoulement doit respecter certains principes généraux de droits, parmi 

lesquels le principe général du droit d'être entendu garanti par le droit de l'Union, le principe « audi alteram 

partem », le principe général du droit d’audition, ainsi que le devoir de soin et de prudence et de minutie. 

 

- En l’espèce, le principe de bonne administration qui impose à toute administration de préparer avec soin 

et minutie les décisions administratives qu’elle entend adopter emporte notamment l’obligation de 

procéder à un examen particulier et complet des données de l’espèce. Le Conseil d’Etat a déjà indiqué à 

cet égard que « lorsque l'autorité dispose d'un pouvoir d'appréciation, elle est tenue de l'exercer, ce qui 

lui impose, notamment, de procéder à un examen particulier et complet ; […] si un tel pouvoir lui est 

reconnu, c'est précisément qu'il est attendu de cette dernière qu'elle prenne en considération les 

circonstances propres à chaque espèce […] » (CE, arrêt n° 115.290 du 30 janvier 2003). De même « pour 

pouvoir statuer en pleine connaissance de cause, l’autorité compétente doit procéder à une recherche 

minutieuse des faits, récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision et prendre en 

considération tous les éléments du dossier ; […] » (CE, arrêt n° 190.517 du 16 février 2009). 

 

- Il échet encore de relever que dans l’arrêt « M.G. et N.R » prononcé le 10 septembre 2013 (C-383/13), 

la Cour de Justice de l’Union européenne a précisé que « […] selon le droit de l’Union, une violation des 

droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au 

terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure 

pouvait aboutir à un résultat différent […]. Pour qu’une telle illégalité soit constatée, il incombe en effet au 

juge national de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être 

entendu, si, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, la procédure 

administrative en cause aurait pu aboutir à un résultat différent du fait que les ressortissants des pays 

tiers concernés auraient pu faire valoir des éléments de nature à [changer le sens de la décision] » (CJUE, 

10 septembre 2013, C-383/13, points 38 et 40 ; dans le même sens : C.C., n° 112/2019, 18 juillet 2019, 

pp. 95 et s. et 130 et s.; Cass., 4 juillet 2018, P.18.0659.N, www.cass.be : la Cour de cassation a décidé 

qu’il ressort de la jurisprudence constante de la CJUE que, dans le droit de l’Union, le droit d’être entendu 

fait partie intégrante du respect des droits de l’défense, lequel constitue un principe général du droit de 

l’Union). 

 

- S’agissant de l’adage « Audi alteram partem », qu’il s’agit d’« un principe qui impose à l'administration 

qui désire prendre une mesure grave contre un administré d'entendre ce dernier pour lui permettre de 

faire valoir ses observations quant à ladite mesure; que ce principe rencontre un double objectif : d'une 

part, permettre à l'autorité de statuer en pleine connaissance de cause et, d'autre part, permettre à 

l'administré de faire valoir ses moyens compte tenu de la gravité de la mesure que ladite autorité s'apprête 

à prendre à son égard (…) » (en ce sens, C.E. (13e ch.), 24 mars 2011, Hittelet, Y., n° 212.226). 

L’administration « doit, à tout le moins, informer l’intéressé de la mesure envisagée et lui donner la 

possibilité de s’expliquer » (en ce sens, C.E., 5 mai 2010, n° 203.711). 

 

Le Conseil d’Etat l’a encore rappelé tout récemment, ce 12 septembre : conformément aux exigences du 

principe général de droit « Audi alteram partem », l’autorité qui, comme en l’espèce, envisage d’adopter 

d’initiative un acte susceptible d’affecter défavorablement les intérêts d’un administré, doit l’inviter à faire 

valoir utilement ses observations avant la prise d’une telle décision. En décidant, par un motif qui n’est 

pas surabondant comme le soutient la partie adverse, que le requérant ne pouvait reprocher à la partie 

adverse de ne pas l’avoir entendu avant d’adopter l’ordre de quitter le territoire contesté parce que « le 

requérant ne pouvait raisonnablement ignorer que la partie défenderesse pouvait à tout moment prendre 

une mesure d’éloignement à son encontre eu égard à ses échecs scolaires successifs et qu’il lui incombait 

dès lors de présenter tous les arguments de nature à faire obstacle à une telle mesure lors de la demande 

de renouvellement de son titre de séjour, démarche qu’il s’est toutefois abstenu d’entreprendre », le 

Conseil du contentieux des étrangers a méconnu la portée du principe général du droit « Audi alteram 

partem » (CE, n° 245.427, 12 septembre 2019). 

http://www.cass.be/
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Ainsi, le principe audi alteram partem et le principe général du droit d'être entendu garanti par le droit de 

l'Union ont le même contenu : ils garantissent à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière 

utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l'adoption de toute 

décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, et rencontrent un double objectif, à 

savoir, d’une part, permettre à l’autorité de statuer en pleine et entière connaissance de cause - et de 

s’acquitter ainsi pleinement du devoir de minutie - et, d’autre part, permettre à l’administré de faire valoir 

ses moyens compte tenu de la gravité de la mesure que ladite autorité s’apprête à prendre à son égard 

(arrêts C.E. n° 197.693 du 10 novembre 2009, C.E. n° 212.226 du 24 mars 2011, C.E. n° 218.302 et 

218.303 du 5 mars 2012).  

En l’espèce, il n’est pas constatable que la décision de refoulement du 14 août porte gravement atteinte 

aux intérêts de la partie requérante, en sorte que le droit d’être entendu devait être respecté. 

- Première branche : 

 

En l’espèce, la partie requérante s’est vue notifier le 14 août 2022 une décision de refoulement (annexe 

11), motivée sur pied de l’article 3, alinéa 1er, 1°/2° de la loi du 15 décembre 1980. 

 

En l’espèce, force est de constater qu’il n’est pas démontré que la partie requérante aurait eu la possibilité 

de faire connaître son point de vue avant la décision de refoulement, de manière utile et effective, lors du 

contrôle administratif dont elle a fait l’objet le 14 août 2022 ; qu’il aurait sinon pu exposer la manière dont 

il a obtenu ses documents de voyage et de séjour en Belgique ; qu’il aurait, par ailleurs, fait état de la vie 

privée et familiale déployée en Belgique (relations sociales, travail, compagne avec laquelle il vivait avant 

son arrestation) et dont le respect est garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de 

l’homme, d’autant que la partie défenderesse n’avait encore pris alors aucune décision mettant fin au droit 

de séjour du requérant. 

 

Partant, force est dès lors de constater que la décision de refoulement du 14 août 2022 est illégale, pour 

violation des dispositions légales et principes généraux repris au présent moyen. 

 

- Deuxième branche : 

 

La décision de refoulement est prise sur pied de l’article 3, alinéa 1er, 1°/2°, de la loi du 15 décembre 1980, 

lequel stipule :  

  

« Sauf dérogations prévues par un traité international ou par la loi, l'entrée peut être refusée à l'étranger 

qui se trouve dans l'un des cas suivants : 

   1° s'il est appréhendé dans la zone de transit aéroportuaire sans être porteur des documents requis par 

l'article 2; 

   2° s'il tente de pénétrer dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2 ». 

 

Qu’il ressort du libellé de l’article 3, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, que la partie défenderesse 

dispose d’un pouvoir d’appréciation qu’il lui incombe d’exercer, d’autant plus que la partie défenderesse 

n’avait alors pas encore pris de décision mettant fin au droit de séjour du requérant. 

 

En l’espèce, elle a fait une application mécanique de l’article 3, alinéa 1er, de la loi précitée, après avoir 

constaté que le requérant ne disposait pas des documents d’entrée valables et que sa carte de séjour 

avait été obtenu frauduleusement. 

 

Qu’en omettant d’exercer son pouvoir d’appréciation, la partie défenderesse a manqué à son devoir de 

minutie et de gestion conscience de l’administration, a violé son obligation de motivation tirée des articles 

62, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative 

à la motivation formelle des actes administratifs et a violé l’article 3, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 

1980. 

 

SECOND moyen (…) 

 

La décision de refoulement est prise uniquement sur pied de l’article 3, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 

1980. Il n’est procédé à aucun examen minutieux préalable en regard de la vie privée et familiale de la 

partie requérante en regard de l’article 8 de la CEDH ; étant le fait, ainsi que déjà relevé, qu’il vit en 

Belgique depuis 2015, qu’il a nécessairement noué des relations sociales, qu’il vivait avec sa compagne 

avant son arrestation, qu’il a un travail et tous ses droits sociaux en Belgique. 
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Concernant l’existence d’une vie privée, le Conseil d’Etat a encore rappelé récemment, par un arrêt n° 

233.638 du 26 janvier 2016 : « Il ressort d’une jurisprudence bien établie de la Cour européenne des droits 

de l’homme XXX que la vie privée, protégée par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales « englobe le droit pour l’individu de nouer et développer des 

relations avec ses semblables, y compris dans le domaine professionnel et commercial » XXX, que la 

notion de « vie privée » n’exclut pas en principe les activités de nature professionnelle ou commerciale, 

et que « d’ailleurs, après tout, c’est dans le domaine du travail que les gens nouent un grand nombre de 

relations avec le monde extérieur ». 

 

Or, l‘article 3, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 stipule que la décision de refoulement est une 

possibilité et non une obligation et que c’est sous réserve de « dérogations prévues par un traité 

internationale », dont dès lors la Convention européenne des droits de l’homme. 

 

Qu’il incombait, dès lors, à la partie défenderesse de démontrer, par une motivation adéquate, qu’elle 

avait pris en considération les éléments ayant  trait à la vie privée et familiale de la partie requérante, 

d’autant qu’elle savait que le requérant disposait d’un séjour en Belgique et qu’à la date de la décision de 

refoulement elle n’avait pas pris de décision de retrait du droit de séjour ; qu’en l’espèce, elle n’a procédé 

à aucun examen de proportionnalité.  

 

Par une ordonnance n° 14.663 du 6 décembre 2021, rendue en procédure d’admissibilité des recours en 

cassation, le Conseil d’Etat a encore rappelé son enseignement constant en ces termes : «          Le 

Conseil du contentieux des étrangers n’a pas annulé l’ordre de quitter le territoire entrepris devant lui en 

raison du fait que le requérant n’avait pas pris en considération des éléments dont il n’avait pu avoir 

connaissance que postérieurement à l’adoption de l’ordre de quitter le territoire. 

Le premier juge a annulé cet ordre car il a estimé en substance que le requérant n’avait pas eu égard aux 

éléments de vie privée dont il « devait avoir connaissance au moment de prendre l'ordre de quitter le 

territoire querellé » et dont il n’avait pas connaissance car il ne s’était pas livré à l’examen aussi rigoureux 

que possible de la cause. L’adoption d’un ordre de quitter le territoire impliquait, en effet, pour respecter 

les exigences de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales, que le requérant s’informât au sujet des éléments de vie privée de la partie adverse afin 

de les prendre en considération. 

Le Conseil du contentieux des étrangers n’a donc pas violé l'article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dès lors qu’il n’a 

pas reproché au requérant de ne pas avoir tenu compte d’éléments dont il ne pouvait avoir connaissance 

au moment de l’adoption de l’ordre de quitter le territoire. Il lui a fait grief de ne pas avoir pris en 

considération des éléments de vie privée dont il devait avoir connaissance à ce moment en procédant à 

l’examen rigoureux requis » (dans le même sens déjà : C.E., n° 227.955, 24 octobre 2019).  

 

Ainsi, avant de prendre une décision de refoulement, la partie adverse ne démontre nullement, au terme 

d’une motivation adéquate et minutieuse (article 62, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 et articles 2 et 3 

de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs), avoir pris en compte 

la vie privée et familiale de la partie requérante au regard de l’article 8 de la CEDH.” 

 

In het eerste middel betoogt de verzoekende partij aldus, na een theoretische uiteenzetting omtrent de 

door haar geschonden geachte bepalingen en beginselen, in een eerste onderdeel dat haar een beslissing 

tot terugdrijving werd afgeleverd op grond van artikel 3, eerste lid, 1° en 2° van de Vreemdelingenwet, dat 

zij niet de kans kreeg haar standpunt op effectieve en nuttige wijze uiteen te zetten tijdens de 

administratieve controle van 14 augustus 2022 voor het nemen van de eerste bestreden beslissing, dat 

indien dit wel het geval was geweest, zij had kunnen uiteenzetten op welke manier zij haar 

reisdocumenten en documenten voor België had verkregen, dat zij bovendien melding had kunnen maken 

van haar privé- en gezinsleven ontwikkeld in België, bestaande uit sociale relaties, werk en een partner 

met wie zij samenleeft, wat beschermd wordt door artikel 8 van het EVRM, gezien de verwerende partij 

nog geen beslissing had genomen die een einde stelde aan haar recht op verblijf. In een tweede onderdeel 

van het eerste middel wijst de verzoekende partij op de bepalingen van artikel 3, eerste lid, 1° en 2° van 

de Vreemdelingenwet en betoogt dat hieruit volgt dat de verwerende partij over een discretionaire 

bevoegdheid beschikt, te meer daar zij de beslissing die een einde stelt aan haar recht op verblijf nog niet 

had getroffen. Zij meent dat de verwerende partij een automatische toepassing heeft gemaakt van 

voormelde bepalingen nadat zij had vastgesteld dat de verzoekende partij niet over geldige 

binnenkomstdocumenten beschikte en dat haar verblijfskaart frauduleus bekomen had. Zij meent dat de 

verwerende partij nagelaten heeft haar discretionaire bevoegdheid uit te oefenen. 
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In de uiteenzetting van het tweede middel stelt de verzoekende partij opnieuw dat de bestreden beslissing 

slechts genomen is op grond van artikel 3, eerste lid van de Vreemdelingenwet, dat niet werd overgegaan 

tot een voorafgaand zorgvuldig onderzoek met betrekking tot het privé- en familieleven in het licht van 

artikel 8 van het EVRM, en dit terwijl zij reeds sinds 2015 in België verblijft, zodat zij noodzakelijkerwijze 

sociale relaties is aangegaan, zij samenleefde met haar partner en zij werkt en haar sociale rechten heeft 

in België. Zij wijst erop dat de Raad van State betreffende het bestaan van een privéleven heeft gesteld 

dat dit professionele of commerciële activiteiten niet uitsluit alsook dat artikel 3, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet bepaalt dat een beslissing tot terugdrijving een mogelijkheid is en geen verplichting en 

dit onder voorbehoud van de afwijkingen voorzien door een internationaal verdrag, waaronder het EVRM. 

Zij meent dat het aan de verwerende partij toekomt om, bij wijze van een adequate motivering, aan te 

tonen dat zij de elementen betreffende haar privé- en familieleven in overweging heeft genomen, daar zij 

wist dat de verzoekende partij over een recht van verblijf in België beschikte en dat op datum van de 

beslissing tot terugdrijving nog geen beslissing tot intrekking van haar verblijfsrecht was genomen, dat zij 

in casu niet is overgegaan tot een proportionaliteitsonderzoek. De verzoekende partij meent dan ook dat 

de verwerende partij niet aantoont via een adequate en zorgvuldige motivering, voor het nemen van de 

bestreden beslissing, dat zij rekening heeft gehouden met haar familie- en privéleven.  

 

4.2.2. De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 neergelegde 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 ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er 

aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de 

genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" wijze. Het 

begrip "afdoende" impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het 

gewicht van de genomen beslissing. Hetzelfde geldt voor artikel 62, §2 van de Vreemdelingenwet. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan de 

bestreden beslissing genomen is. In casu geeft de eerste bestreden beslissing duidelijk de motieven en 

de juridische grond aan op basis waarvan de beslissing is genomen.  

 

Zo verwijst de bestreden beslissing naar artikel 3, eerste lid, 1°/2° van de Vreemdelingenwet en wordt 

gemotiveerd (i) dat het door de verzoekende partij gebruikte reisdocument van valsheid wordt beticht en 

gerechtelijk in beslag wordt genomen, dat zij nog beschikt over een authentiek geldig, haar toebehorend 

paspoort voor Burkina Faso, waarbij verwezen wordt naar het dossiernummer (ii) dat de verzoekende 

partij in het bezit is van een vals/nagemaakt/vervalst reisdocument, dat het document een paspoort van 

Bulgarije betreft waarbij de vervalsing bestaat uit een valse identiteitspagina, (iii) dat zij niet in het bezit is 

van een geldig visum of een geldige machtiging tot verblijf, dat het door haar gebruikte verblijfsdocument 

frauduleus werd verkregen en gerechtelijk wordt in beslag genomen, dat zij dus niet meer beschikt over 

enig geldig visum/verblijfsdocument, waarbij verwezen wordt naar het dossiernummer en (iv) dat zij in het 

bezit is van een vals/nagemaakt/vervalst visum of verblijfsvergunning, dat het de verblijfskaart van België 

betreft die frauduleus werd verkregen.  

 

De motieven van de eerste bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in die beslissing gelezen 

worden zodat de verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of het 

zin heeft de eerste bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover zij in 

rechte beschikt. 

 

Waar de verzoekende partij betoogt dat de verwerende partij niet aantoont via een adequate motivering, 

voor het nemen van de bestreden beslissing, dat zij rekening heeft gehouden met haar familie- en 

privéleven, stelt de Raad vast, zoals zal blijken uit wat volgt dat de verzoekende partij er prima facie niet 

in slaagt een beschermingswaardig familieleven of privéleven aannemelijk te maken zodat zij op het 

eerste zicht ook niet aantoont dat de verwerende partij bepaalde elementen ten onrechte niet in 

overweging heeft genomen of hieromtrent ten onrechte niet heeft gemotiveerd.  

 

Een schending van de formele motiveringsplicht zoals deze voortvloeit uit de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 en artikel 62, §2 van de Vreemdelingenwet blijkt op het eerste zicht niet. 

 

4.2.3. Waar de verzoekende partij inhoudelijke argumenten ontwikkelt tegen de eerste bestreden 

beslissing, voert zij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat dit onderdeel 

van het middel onder meer vanuit dit oogpunt wordt onderzocht.  
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Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad zijn 

beoordeling in de plaats te stellen van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn 

wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling is uitgegaan van de juiste 

feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot 

haar besluit is kunnen komen. 

 

Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht houdt 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.  

 

4.2.4. De Raad stelt vast dat de verzoekende partij in haar verzoekschrift noch de mogelijkheid tot het in 

casu toepassen van artikel 3, eerste lid, 1°/2° van de Vreemdelingenwet, noch de in de eerste bestreden 

beslissing weergegeven feitelijke motieven betwist. Waar de verzoekende partij ter terechtzitting nog 

betoogt dat zij een geldig Burkinees paspoort had en een geldige Belgische verblijfskaart daar het 

verblijfsrecht nog niet was ingetrokken op het ogenblik van het nemen van de eerste bestreden beslissing, 

stelt de Raad vast dat een dergelijk betoog in het verzoekschrift, bij de uiteenzetting van het middel, niet 

werd aangevoerd en de verzoekende partij aldus ter terechtzitting een nieuw middel naar voren brengt. 

Het begrip ‘nieuw middel' geldt immers ook voor de nieuwe uiteenzetting van het middel waardoor de 

verzoekende partij een nieuwe feitelijke grondslag geeft aan het middel (cf. RvS 26 februari 2013, nr. 

222.647; RvS 10 mei 2012, nr. 219.287; RvS 15 december 2011, nr. 216.885; RvS 19 september 2011, 

nr. 215.199; RvS 19 september 2011, nr. 215.197; RvS 19 september 2011, nr. 215.200; RvS 3 mei 2010, 

nr. 203.574; RvS 23 december 2009, nr. 199.259; RvS 13 oktober 2008, nr. 186.998; RvS 19 april 2007, 

nr. 170.187; RvS 26 juni 2003, nr. 121.005). Een nieuw middel kan echter enkel voor het eerst ontvankelijk 

worden opgeworpen ter terechtzitting wanneer het niet kon worden aangevoerd in het verzoekschrift 

omdat de nodige gegevens daartoe niet bekend waren of wanneer het een middel betreft dat de openbare 

orde raakt. Het door de verzoekende partij ingeroepen middel raakt de openbare orde niet en de 

verzoekende partij toont niet aan waarom zij dit middel niet in haar verzoekschrift, bij de uiteenzetting van 

het middel, heeft uiteengezet, derhalve is dit middel niet ontvankelijk. 

 

Het is dan ook geheel ten overvloede dat de Raad opmerkt dat in de eerste bestreden beslissing niet 

wordt ontkend, integendeel uitdrukkelijk wordt erkend, dat de verzoekende partij in het bezit is van een 

geldig paspoort van Burkina Faso en dat de verzoekende partij door enkel te stellen dat het verblijfsrecht 

nog niet was ingetrokken op het ogenblik van het nemen van de eerste bestreden beslissing, niet aantoont 

dat het motief dat zij in het bezit is van een vals/nagemaakt/vervalst reisdocument, met name het paspoort 

van Bulgarije, foutief of kennelijk onredelijk is. Door enkel te stellen dat haar verblijfsrecht nog niet werd 

ingetrokken op het ogenblik van het nemen van de eerste bestreden beslissing maakt zij op het eerste 

zicht ook niet aannemelijk dat het motief dat zij niet meer in het bezit is van een geldig visum of een 

geldige machtiging tot verblijf daar haar verblijfsdocument frauduleus werd verkregen en gerechtelijk in 

beslag werd genomen, foutief of kennelijk onredelijk is.  

 

De verzoekende partij kan wel gevolgd worden waar zij in haar verzoekschrift stelt dat uit de bepalingen 

van artikel 3, eerste lid, 1° en 2° van de Vreemdelingenwet volgt dat de verwerende partij over een 

discretionaire bevoegdheid beschikt. Met andere woorden, ondanks de vaststelling dat de verzoekende 

partij niet beschikt over de nodige binnenkomstdocumenten en ondanks het vastgestelde gebruik van 

frauduleuze documenten, kan de verwerende partij alsnog besluiten de verzoekende partij op het 

grondgebied toe te laten. Zoals echter zal blijken uit wat volgt, maakt de verzoekende partij op het eerste 

zicht niet aannemelijk dat er in haar hoofde omstandigheden of elementen aanwezig zijn die het nemen 

van de bestreden beslissing in de weg staan.  

 

Gezien de verzoekende partij het bestaan van dergelijke omstandigheden of elementen die zouden 

verhinderen dat toepassing wordt gemaakt van de bepalingen van artikel 3, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet op het eerste zicht niet concreet aannemelijk maakt, zoals zal blijken uit wat volgt, en 

het niet ter discussie staat dat de verzoekende partij niet in het bezit is van geldige 

binnenkomstdocumenten en gebruik heeft gemaakt van frauduleus verkregen documenten, kan op het 

eerste zicht ook niet worden besloten dat artikel 3 van de Vreemdelingenwet in casu is geschonden. 

 

4.2.5. De Raad wijst er voorts op dat uit vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie 

(hierna: het Hof) blijkt dat de grondrechten, zoals de eerbiediging van de rechten van verdediging, 

waarbinnen het hoorrecht moet worden geplaatst, geen absolute gelding hebben, maar beperkingen 

kunnen bevatten, mits deze werkelijk beantwoorden aan de doeleinden van algemeen belang die met de 

betrokken maatregel worden nagestreefd, en, het nagestreefde doel in aanmerking genomen, geen 

onevenredige en onduldbare ingreep impliceren waardoor de gewaarborgde rechten in hun kern worden 
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aangetast (arresten Alassini e.a., C‑317/08‑ C‑320/08, EU:C:2010:146, § 63, G. en R., EU:C:2013:533, § 

33, alsmede Texdata Software, C‑418/11, EU:C:2013:588, § 84; HvJ 11 december 2014, C-249/13, 

Boudjlida, § 43).     

 

Volgens vaste rechtspraak van het Hof leidt een schending van de rechten van de verdediging, in het 

bijzonder het hoorrecht, naar Unierecht pas tot nietigverklaring van het na afloop van de administratieve 

procedure genomen besluit, wanneer deze procedure zonder deze onregelmatigheid een andere afloop 

had kunnen hebben (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., § 38 met verwijzing naar de 

arresten van 14 februari 1990, Frankrijk/Commissie, C 301/87, Jurispr. blz. I 307, § 31; 5 oktober 2000, 

Duitsland/Commissie, C-288/96, Jurispr. blz. I 8237, § 101; 1 oktober 2009, Foshan Shunde Yongjian 

Housewares & Hardware/Raad, C 141/08 P, Jurispr. blz. I 9147, § 94, en 6 september 2012, Storck/BHIM, 

C-96/11 P, § 80). 

 

Hieruit volgt dat niet elke onregelmatigheid bij de uitoefening van het hoorrecht tijdens een administratieve 

procedure, een schending van het hoorrecht oplevert. Voorts is niet elk verzuim om het hoorrecht te 

eerbiedigen zodanig dat dit stelselmatig leidt tot de onrechtmatigheid van het genomen besluit (HvJ 10 

september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 39).     

 

Om een dergelijke onrechtmatigheid te constateren, dient de Raad aan de hand van de specifieke feitelijke 

en juridische omstandigheden van het geval na te gaan of er sprake is van een onregelmatigheid die het 

hoorrecht op zodanige wijze aantast dat de besluitvorming in kwestie een andere afloop had kunnen 

hebben, met name omdat de verzoekende partij in het concrete geval specifieke omstandigheden had 

kunnen aanvoeren die na een individueel onderzoek het al dan niet afleveren van de bestreden beslissing 

of de modaliteiten ervan hadden kunnen beïnvloeden (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., 

§ 40). 

 

Ook betreffende de aangevoerde schending van het principe “audi alteram partem” benadrukt de Raad 

dat het vervullen van de hoorplicht maar zin heeft voor zover het horen de overheid informatie kan 

opleveren die haar behoedt voor een vals beeld van de feiten of die haar appreciatie van de feiten kan 

beïnvloeden. Met andere woorden kan het niet voldoen aan de hoorplicht slechts dan tot de vernietiging 

van de aan de verzoekende partij opgelegde nadelige beslissing leiden indien de verzoekende partij bij 

het vervullen van haar hoorrecht informatie kan aanreiken op grond waarvan de verwerende partij zou 

kunnen overwegen om deze nadelige beslissing niet te nemen dan wel een voor haar minder nadelige 

beslissing te nemen.  

 

Het komt de verzoekende partij toe aan te duiden dat zij de diensten van de verwerende partij informatie 

had kunnen verschaffen die van invloed had kunnen zijn op het opleggen van de jegens haar getroffen 

bestreden beslissing. Indien de verzoekende partij niet aannemelijk maakt dat zij dergelijke informatie kon 

verschaffen, dan komt het middel neer op een louter theoretische discussie omtrent het niet horen van de 

verzoekende partij en zal dit enkele formele gebrek in de besluitvorming alsdan niet tot de nietigverklaring 

van de bestreden beslissing kunnen leiden. 

 

De verzoekende partij betoogt dat zij had kunnen uiteenzetten op welke manier zij haar reisdocumenten 

en documenten voor België had verkregen en dat zij bovendien melding had kunnen maken van haar 

privé- en gezinsleven ontwikkeld in België, bestaande uit sociale relaties, werk en een partner met wie zij 

samenleeft, wat beschermd wordt door artikel 8 van het EVRM.  

 

Nu de verzoekende partij, zoals zal blijken uit wat volgt, geenszins het bestaan van een 

beschermingswaardig gezinsleven met haar partner en een beschermingswaardig privéleven bestaande 

uit de duur van het verblijf, de tewerkstelling en de sociale relaties aannemelijk maakt, toont zij niet aan 

dat zij de verwerende partij, indien zij zou zijn gehoord zijn omtrent deze elementen, informatie had kunnen 

verschaffen die van invloed kan zijn op het opleggen van de jegens haar getroffen bestreden beslissing.  

 

Waar zij meent dat zij had kunnen uiteenzetten op welke manier zij haar reisdocumenten en documenten 

voor België had verkregen, zonder deze uiteenzetting naar voren te brengen in het verzoekschrift, toont 

zij op het eerste gezicht evenmin aan dat zij elementen had kunnen bijbrengen of informatie had kunnen 

verschaffen die een ander licht hadden geworpen op de motieven van de eerste bestreden beslissing.  

 

De verzoekende partij toont dan ook op het eerste gezicht niet aan, dat, indien zij was gehoord voor het 

nemen van de eerste bestreden beslissing en in de mogelijkheid was gesteld bijkomende stukken voor te 
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leggen, zij concrete elementen had kunnen aanbrengen die van invloed hadden kunnen zijn op de 

besluitvorming.  

 

Een schending van het hoorrecht kan prima facie dan ook niet worden aangenomen. 

 

4.2.6. Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

 

“1. Eenieder 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.” 

 

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

Rechten van de Mens (hierna: het EHRM) 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 taak van de 

administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek te doen van 

de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou moeten hebben. 

 

Uit de rechtspraak van het EHRM 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. 

 

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 een 

vreemdeling bij de uitoefening van het familie- en gezins/privé-leven 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 (cf. RvS 26 januari 2016, nr. 233.637; RvS 26 juni 2014, nr. 227.900). 

 

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

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/of familie- en gezinsleven door het nemen van de bestreden 

beslissing. Het waarborgen van een recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven, 

veronderstelt immers vooreerst het bestaan van een privé- en/of familie- en gezinsleven dat 

beschermingswaardig is onder artikel 8 van het EVRM.  

 

4.2.6.1. Gezinsleven 

 

Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een gezinsleven dient de Raad zich te plaatsen op het 

tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen (cf. EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 21; EHRM 

31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 13 februari 2001, Ezzoudhi/Frankrijk, § 25). 
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Wat het bestaan van een familie- en gezinsleven betreft, moet vooreerst worden nagegaan of er sprake 

is van een familie of een gezin. Vervolgens moet blijken dat in de feiten de persoonlijke band tussen deze 

familie- of gezinsleden voldoende hecht is (zie EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland, § 150). Verder wijst 

de Raad erop dat de beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven, een feitenkwestie 

is. 

 

De verzoekende partij stelt dat zij samenwoont met haar partner. In haar feitenuiteenzetting verklaart de 

verzoekende partij dat zij haar partner kent sinds januari 2020 en dat zij samenleven sinds januari 2021. 

Bij haar verzoekschrift voegt de verzoekende partij een verklaring van mevrouw L.C.. 

 

Het EHRM oordeelt dat het begrip ‘gezin’ niet is beperkt tot relaties die zijn gebaseerd op het huwelijk 

maar ook andere de facto gezinsbanden kan omvatten waar de partners samenleven buiten een huwelijk 

(EHRM 2 november 2010, Şerife Yiğit/Turkije (GK), § 94).  

 

De banden tussen de partners dienen voldoende hecht en effectief beleefd te zijn. 

 

Om te bepalen of een relatie een voldoende standvastigheid heeft om te worden gekwalificeerd als 

‘gezinsleven’ in de zin van artikel 8 van het EVRM, kan rekening worden gehouden met een aantal 

factoren, waaronder het al dan niet samenwonen, de aard en duur van de relatie en het al dan niet uiten 

van toewijding/engagement ten aanzien van elkaar, bijvoorbeeld door samen kinderen te hebben (EHRM 

20 juni 2002, Al-Nashif/Bulgarije, § 112; EHRM 8 januari 2009, nr. 10606/07, Joseph Grant v. Verenigd 

Koninkrijk, par. 30). 

 

Daadwerkelijk fysiek samenwonen/samenleven kan een belangrijk element zijn maar is niet 

determinerend, wel het voorhanden zijn van voldoende hechte feitelijke banden, hetgeen door andere 

elementen kan worden aangetoond.  

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij zich beperkt tot de loutere bewering dat ze een relatie heeft 

met mevrouw L.C.. Deze verklaring van de verzoekende partij en de verklaring van haar vermeende 

partner, zoals gevoegd bij het verzoekschrift, worden niet ondersteund door objectieve bewijsstukken. Uit 

het louter elkaar kennen en samenwonen kan voorts bezwaarlijk afgeleid worden dat er sprake is van 

voldoende hechte feitelijke banden en van een duurzame relatie. Met haar betoog en bijgevoegde stukken 

toont de verzoekende partij op het eerste gezicht dan ook geenszins aan dat er sprake is van voldoende 

hechte en effectief beleefde banden tussen haar en haar partner. Het bestaan van een 

beschermingswaardig gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM op het ogenblik van het nemen 

van de eerste bestreden beslissing wordt dan ook op het eerste gezicht geenszins aannemelijk gemaakt.  

 

Nu de verzoekende partij geen beschermingswaardig gezinsleven aannemelijk maakt met haar partner, 

diende en dient bijgevolg geen belangenafweging te worden gemaakt tussen de verschillende belangen 

nu de eerste vereiste voor het beoordelen van een mogelijke schending in de zin van artikel 8 van het 

EVRM het bestaan van een effectief gezinsleven in de zin van dit verdragsartikel vereist. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM is dus prima facie niet aannemelijk gemaakt, net zomin als 

een miskenning van de formele motiveringsplicht of van het zorgvuldigheidsbeginsel, om dezelfde 

redenen: de verzoekende partij toont immers niet aan dat er sprake is van een gezinsleven waarmee de 

verwerende partij in de bestreden beslissing onvoldoende rekening heeft gehouden of waaromtrent zij 

onvoldoende heeft gemotiveerd.  

 

4.2.6.2. Het privéleven 

 

Artikel 8 van het EVRM 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 29 april 2002 Pretty v. 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, Grote Kamer, Slivenko v. Letland, §§ 95 en 96). 

Het privéleven bestaat uit de optelsom van alle banden die de vreemdeling met de Belgische samenleving 

is aangegaan. 

 

De verzoekende partij verwijst naar een verblijf sinds 2015 in het Rijk, doch legt hiervan geen enkel 

bewijsstuk voor, noch blijkt een dergelijk lang verblijf in het Rijk uit het administratief dossier. De 
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verzoekende partij kan op het eerste gezicht dan ook bezwaarlijk stellen dat uit de duur van het verblijf 

noodzakelijkerwijze blijkt dat sociale relaties zijn aangegaan. Voorts geeft de verzoekende partij ook geen 

toelichting bij de voorgehouden sociale relaties in België, nog minder legt zij hiervan stavingstukken voor. 

De verzoekende partij maakt dan ook op het eerste gezicht niet aannemelijk dat zij, behoudens het kennen 

van mevrouw C.L., kan bogen op bestaande sociale relaties in België.  

 

Waar zij wijst op haar werk en haar sociale rechten in België en een e-mail voegt bij haar verzoekschrift 

waarin vermeld staat “(…) Monsieur S.M. (…) travaille chez nous via une agence d’interim. (…) sont 

satisfaits de ses prestations. Si son travail reste satisfaisant, il y a la possibilité, à la fin de son contrat 

intérimaire, d’un engagement au sein de notre société.”, blijkt dat de verzoekende partij met een interim 

contract werkt bij een bedrijf en dat indien de resultaten bevredigend blijven, er een mogelijkheid bestaat 

tot een engagement van het bedrijf. De verzoekende partij voegt geen andere documenten toe. Uit de 

stukken van het administratief dossier blijkt dat zij tewerkgesteld was van 4 april 2022 tot 17 juni 2022. 

 

Gelet op het voorgaande maakt de verzoekende partij met haar vaag betoog en door enkel te wijzen op 

(i) haar verblijf in België, waarbij nergens uit blijkt dat dit een langdurig verblijf zou betreffen, (ii) haar 

sociale relaties, die geenszins concreet aannemelijk worden gemaakt, (iii) het louter samenwonen met 

haar vermeende partner met wie op het eerste zicht geenszins hechte banden blijken en (iv) haar werk 

en sociale rechten, waarbij dient vastgesteld te worden dat het een tewerkstelling gedurende een zeer 

korte periode op basis van interimcontracten betreft, op het eerste gezicht geenszins het bestaan van een 

beschermingswaardig privéleven in België aannemelijk. Door louter te wijzen op een verblijf in België, 

waarvan aldus niet kan vastgesteld worden dat het om een langdurig verblijf gaat, en op een korte en 

tijdelijke tewerkstelling binnen een bedrijf en de eventuele mogelijkheid om verder aan de slag te kunnen 

bij het bedrijf, toont de verzoekende partij prima facie niet aan te kunnen bogen op een 

beschermingswaardig privéleven in België.  

 

Nu op het eerste gezicht geen beschermingswaardig privéleven aannemelijk wordt gemaakt, diende en 

dient geen belangenafweging in het licht van artikel 8 van het EVRM te worden gemaakt. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM is dus niet aannemelijk gemaakt, net zomin als een miskenning 

van de formele motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel, om dezelfde redenen: de verzoekende 

partij toont immers niet aan dat er sprake is van een beschermingswaardig privéleven, waarmee de 

verwerende partij in de bestreden beslissing onvoldoende rekening heeft gehouden of waaromtrent zij 

onvoldoende heeft gemotiveerd.  

 

Ten overvloede, alsook in het licht van het aangevoerde moeilijk te herstellen ernstig nadeel bij het 

uitvoeren van de eerste bestreden beslissing, wijst de Raad erop dat de eerste bestreden beslissing er 

niet aan in de weg staat dat de verzoekende partij gaat werken. Zij toont niet aan dat zij niet de 

mogelijkheid heeft om te werken in het land van herkomst of elders, noch dat zij niet opnieuw aan de slag 

kan bij het bedrijf waar zij met een interimcontract kortstondig heeft gewerkt op het ogenblik dat aan de 

binnenkomstvoorwaarden wordt voldaan. De Raad wijst er ook nog op dat de verzoekende partij de 

mogelijkheid heeft om een beroep aan te tekenen tegen de beslissing tot intrekking van haar verblijfsrecht. 

In die zin betreft de in casu bestreden terugdrijvingsmaatregel slechts een tijdelijke verwijdering van het 

grondgebied van België. De verzoekende partij toont op het eerste gezicht geenszins aan dat een 

dergelijke tijdelijke verwijdering, zelfs indien sprake is van een beschermingswaardig privéleven, 

disproportioneel is of een moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Zij toont immers geenszins 

aan dat haar banden met België of de geboden mogelijkheid tot werken bij het bedrijf teloor gaan door 

een tijdelijke afwezigheid.  

 

4.2.6.3. Een schending van artikel 8 van het EVRM of van de formele motiveringsplicht of het 

zorgvuldigheidsbeginsel in het licht van voormelde bepaling wordt op het eerste gezicht niet aannemelijk 

gemaakt.  

 

4.2.7. Het feit dat de verwerende partij wist dat de verzoekende partij over een recht van verblijf in België 

beschikte en dat op datum van de beslissing tot terugdrijving nog geen beslissing tot intrekking van haar 

verblijfsrecht was genomen, doet op het eerste gezicht aan voormelde vaststellingen geen afbreuk, 

minstens maakt de verzoekende partij dit niet aannemelijk.  

 

4.2.8. De verzoekende partij maakt prima facie een schending van de door haar aangevoerde bepalingen 

en beginselen niet aannemelijk. 
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4.2.9. De middelen zijn niet ernstig. 

 

4.2.10. Aan de tweede cumulatieve voorwaarde is bijgevolg niet voldaan. 

 

4.3. 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. 

 

 

5. 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 zesentwintig augustus tweeduizend 

tweeëntwintig door: 

 

mevr. N. VERMANDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. A. DE BONDT, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

A. DE BONDT N. VERMANDER 

 


