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 nr. 276 611 van 29 augustus 2022 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat E. VAN DER HAERT 

Louizalaan 54/3e verd. 

1050 BRUSSEL 

  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 Filipijnse nationaliteit te zijn, op 28 april 2022 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 25 maart 2022 tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

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

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

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 3 mei 2022 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 2 juni 2022, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 30 juni 2022. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat E. VAN DER HAERT 

verschijnt voor verzoekster en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor verweerder. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 25 januari 2022 diende verzoekster een verzoek om internationale bescherming in bij de Dienst 

Vreemdelingenzaken.  

 

Op 3 maart 2022 is verzoekster niet komen opdagen voor haar interview bij de Dienst 

Vreemdelingenzaken.  
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Met een schrijven van 25 maart 2022 werd verzoekster geïnformeerd dat aangezien zij niet was komen 

opdagen op 3 maart 2022, zij werd geacht afstand te doen van haar verzoek om internationale 

bescherming. 

 

Op 25 maart 2022 gaf de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie het bevel om het 

grondgebied te verlaten. 

 

Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt:  

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

Mevrouw, die verklaart te heten(1): 

naam : C. 

voornaam : G. 

geboortedatum : […]1967 

geboorteplaats : D. C. 

nationaliteit : Filipijnen 

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

staten die het Schengenacquis ten volle toepassen*21, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die 

vereist zijn om er zich naar toe te begeven, 

binnen 30 (dertig) dagen na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikelen) van de wet van 

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

van vreemdelingen en volgende feiten: 

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

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

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

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

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

In het enig middel voert verzoekster de schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de 

Rechten van de Mens (hierna: het EVRM), van de artikelen 7 en 41 van het Handvest van de grondrechten 

van de Europese Unie (hierna: het Handvest), van artikel 5 van de richtlijn 2008/115/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de 

lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven 

(hierna: de Terugkeerrichtlijn), van de artikelen 7, 62 en 74/13 van de Vreemdelingenwet (hierna: de 

Vreemdelingenwet), van de artikelen 2 en 3 van de wet van 19 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 19 juli 1991), van het redelijkheidsbeginsel 

en van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Verzoekster licht het middel toe als volgt: 

 

“Eerste stuk : Schending van artikel 8 van het EVRM, van artikel 7 van Handvest, van artikel 5 van de 

Richtlijn 2008/115/EG, van artikelen 7, 62 en 74/13 van de wet van 15 december 1980, van artikelen 2 

en3 van de Wet van 19 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en van 

dealgemene beginselen van behoorlijk bestuur, onder andere de algemene beginselen van redelijkheid, 

van zorgvuldigheid en de verplichting rekening te houden met alle elementen van het dossier. 

 

De eerbiediging van het privé- en familieleven van verzoekster en correlatieve verplichting van 

verwerende partij om rekening te houden van het privé-en familieleven van verzoekster bij het nemen van 

de bestreden beslissing. 

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt wat volgt :1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn 

familie- en gezinsleven, zijn woning en zijncorrespondentie.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 
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bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden 

van anderen ” 

 

.Artikel 8 van het EVRM is een hogere wetsnorm, waarin een grondrecht verankerd is en waarop 

particulieren rechtstreeks een beroep kunnen doen voor de administratieve en gerechtelijke autoriteiten 

in België. 

 

Artikel 7 van het Handvest bepaalt dat één ieder recht heeft “op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn 

familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn communicatie”. Artikel 5 van de Richtlijn 2008/115/EG vereist 

dat rekening wordt gehouden met het gezinsleven van de betrokkene wanneer een 

verwijderingsmaatregel wordt genomen.4Verder voorziet artikel 74/13 van de wet van 15 december 1980 

dat, wanneer een beslissing genomen wordt tot verwijdering, er rekening gehouden moet worden met het 

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

onderdaan van een derde land.  

 

Aangezien de eerbiediging van het privé-en familieleven een grondrecht is, moet ook bij een 

verdrijvingsmaatregel rekening gehouden worden met het gezins-en familieleven van de betrokkene in 

België.  

 

Wanneer een risico op schending van het recht op eerbiediging van het privé- of gezinsleven wordt 

aangevoerd, onderzoekt de rechtbank eerst of er een privé- of gezinsleven is in de zin van het EVRM, 

alvorens te onderzoeken of er een onevenredige inmenging is.-  

 

Bestaan van een gezins- en familieleven Voor de beoordeling van het al dan niet bestaan van een privé- 

en gezinsleven, moet de rechtbank zich plaatsen op het moment waarop de bestreden beslissing 

genomen werd1.Artikel 8 van het EVRM geeft geen definitie van het begrip "familieleven", het begrip 

“gezinsleven” of het begrip "privéleven". Bij gebreke van een wettelijke definitie van deze begrippen stelt 

het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna “EHRM”) in haar rechtspraak dat het de feitelijke 

familiebanden zijn die zullen worden onderzocht in het licht van artikel 8 van het EVRM2.Het familie- en 

privéleven omvat het recht van het individu om relaties aan te gaan en te ontwikkelen met zijn 

medemensen3.  

 

Verder volgt uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat de familierelatie 

tussen echtgenoten of partners moet worden verondersteld4.In casu, lijdt het geen twijfel dat verzoekster 

een privé- en gezinsleven heeft in België.  

 

Verzoekster is aangekomen in België op 17 augustus 2011 en verblijft al sinds meer dan 11 jaar in België. 

Zij heeft haar hele leven hier (her)opgebouwd. Verzoekster heeft in België een partner met wie zij een 

duurzame relatie van meer dan 10 jaar heeft.  

 

Zij hebben hier in België hun gezinsleven gevestigd en opgebouwd. Verzoekster heeft in België ook veel 

vrienden en kennissen. Verzoekster is in België heel geïntegreerd. Zij neemt sinds 11 jaar deel aan het 

economisch leven in België, o.a. als consument (zij doet haar inkopen in Belgische winkels, neemt de 

bus, gaat in België naar de dokter, enz.).1 EVRM, Ezzoudhi tegen Frankrijk, 13 februari 2001, § 25 ; 

EVRM, Yildiz tegen Oostenrijk, 31 oktober 2002, § 34 ;EVRM, Mokrani tegen Frankrijk, 15 juli 2003, § 

21.2 EVRM, Johnston en andere tegen Ierland, 18 december 1986, § 56.3 EVRM, Niemitz tegen 

Duitsland, 16 december 1992, § 29.4 EVRM, Berrehab tegen Nederland, 21 juli 1988, § 21 ; EVRM, Ahmut 

tegen Nederland, 28 november, 1996, § 605- Onevenredige inmenging in het privé-en familieleven van 

verzoekster  

 

Zoals Uw Raad dit herhaaldelijk vaststelt, kunnen in bepaalde gevallen “binnenkomst-, verblijfs- en 

verwijderingsmaatregelen aanleiding geven tot een schending van het recht op eerbiediging van het privé- 

en gezinsleven, zoals gewaarborgd onder artikel 8 van het EVRM” (RvV, arrest nr. 220 465 van 30 april 

2019). 

 

In het geval van een toelating tot binnenkomst en/of eerste verblijf of in het geval van een illegaal verblijf, 

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

betrokken vreemdeling op zijn grondgebied te laten verblijven zodat hij zijn recht op gezins- en privéleven 

aldaar kan handhaven en ontwikkelen5. 
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Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een billijke afweging van de betrokken belangen. Indien na deze 

toets uit de belangenafweging blijkt dat er een positieve verplichting is voor de staat, dan werd artikel 

8,eerste lid van het EVRM geschonden 6. 

 

Met andere woorden kan een inmenging in het privé-en familieleven enkel worden aanvaard 

mitseerbiediging van een zekere evenredigheid. De verwerende partij moet bijgevolg aantonen dat 

zijzorgvuldig een evenwicht gezocht heeft tussen het nagestreefde doel en de ernst van de schending 

van het recht op eerbiediging van het privé-en familieleven van de verzoekende partij. Er moet rekening 

gehouden worden, enerzijds, met het feit dat de vereisten van artikel 8 van het EVRM, evenals de andere 

bepalingen van het verdrag, waarborgen zijn en niet afhankelijk kunnen zijn van de loutere goede wil van 

deadministratie7, en, anderzijds, met het feit dat dit artikel primeert op de bepalingen van de wet van 

15december 19808. 

 

In recentere arresten relativeert het EHRM het onderscheid tussen positieve en negatieve verplichtingen, 

aangezien de toepasselijke beginselen in beide situaties vergelijkbaar zijn9. 

 

In het licht van voormelde overwegingen, moest verwerende partij een individueel onderzoek verrichten 

naar de persoonlijk situatie van verzoekster om deze billijke belangenafweging te kunnen volbrengen.  

 

Uw Raad heeft op 23 juni 2016 (arrest nr. 170.460), betreffende een bevel om het grondgebied te verlaten, 

reeds geacht dat : 

 

“hoewel artikel 8 van het EVRM dus geen absoluut recht omvat en ongeacht of een verblijf wordt 

geweigerd dan wel beëindigd, zijn Verdragsluitende Staten er wel toe gehouden om, binnen de 

beleidsmarge waarover zij beschikken, een billijke afweging te maken tussen de concurrerende belangen 

van het individu en het algemeen belang (zie EHRM 28 juni 2011, Nuñez/Noorwegen, §§ 68-69). In5 

EVRM, Ahmut tegen Nederland, 28 november 1996, § 63 ; EVRM, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer 

tegenNederland, § 38.6 EVRM, Rees tegen Verenigd Koninkrijk, 17 oktober 1986, § 37.7 EVRM, Conka 

tegen België, 5 februari 2002, § 83.8 Raad van State, 22 december 2010, nr. 210.029.9 RvV, arrest nr. 

197 238 van 22 december 2017.6zaken die zowel op een gezinsleven als op immigratie betrekking 

hebben, zal de omvang van de negatieve dan welpositieve verplichtingen van een Verdragsluitende Staat 

in het kader van artikel 8 van het EVRM afhankelijkzijn van de individuele omstandigheden van de 

betrokken personen en het algemeen belang (EHRM 17 april2014, Paposhvili/België, § 140)” (wij 

onderlijnen).4 

 

Uw Raad stelt verder dat : 

 

“De beleidsmarge van Verdragsluitende Staten wordt overschreden wanneer Staten geen billijke afweging 

maken tussen het algemeen belang enerzijds, en het belang van het individu anderzijds. Of het nu een 

negatieveverplichting of een positieve verplichting betreft, in beide gevallen dienen de genomen 

maatregelen gerechtvaardigd en proportioneel te zijn. 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/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 zij kennis heeft of zou moeten hebben. De toepassing van de 

vreemdelingenwet moet aan de voorwaarden van artikel 8 van het EVRM worden getoetst (cf. RvS 26 

mei2009, nr. 193.522). Er rust bijgevolg een onderzoeksplicht bij Verdragsluitende Staten: bij het nemen 

van een verblijfs- en/of verwijderingsbeslissing dienen steeds nauwgezet de individuele en concrete 

omstandigheden van een bepaald geval te worden onderzocht in het kader van een billijke 

belangenafweging” (wij onderlijnen). 

 

In een arrest nr. 182 432 van 16 februari 2017, heeft Uw Raad ook geacht dat :“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 primeertop de bepalingen van 

de vreemdelingenwet (cf. RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de taak van het bestuur om, 

vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek te doen van de zaak en dit op grond van 

de omstandigheden waarvan het kennis heeft of zou moeten hebben” . 
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In casu is het onderzoek dat de verwerende partij geleverd heeft betreffende een eventuele schending 

van artikel 8 van het EVRM duidelijk onvoldoende.  

 

Verzoekster heeft, in het kader van het verzoek om internationale bescherming dat zij op 25 januari 

2022ingediend heeft, aangegeven dat zij het Belgisch grondgebied is binnengetreden op 17 augustus 

2011,zijnde meer dan 11 jaar geleden, en sindsdien in België verblijft.  

 

Verwerende partij was dus op de hoogte van het feit dat verzoekster al sinds meer dan 11 jaar in België 

verblijft.  

 

Echter, de bestreden beslissing wordt helemaal niet gemotiveerd en bevat geen enkel element 

betreffende het langdurig verblijf van verzoekster in België en haar gezins- en familieleven dat zij in België 

heeftopgebouwd.7Uit de bestreden beslissing blijkt bijgevolg dat het onderzoek naar een mogelijke 

inmenging van de maatregel op het privé- en gezinsleven van verzoekster, krachtens artikel 74/13 van de 

wet van 15december 1980 en artikel 8 van het EVRM volstrekt ontoereikend is. 

 

Zo biedt de bestreden beslissing geen enkele informatie over de in concreto elementen van de zaak 

waarmee verwerende partij rekening had moeten houden. Verwerende partij rept met geen woord over 

het langdurig verblijf van verzoekster in België, het bestaan van een gezinsleven in België, het feit dat 

verzoekster haarleven heeft (her)opgebouwd in België, enz. 

 

Verwerende partij heeft derhalve de familiebanden en de concrete situatie van verzoekster en haar 

partnerbuiten beschouwing gelaten. Uit de bestreden beslissing blijkt niet dat verwerende partij op de 

hoogte was van alle concrete elementen van de zaak bij het nemen van de beslissing (o.a. het feit dat 

verzoekster een partner heeft in België, dat zij hier veel vrienden heeft, enz.). Verwerende partij heeft 

hiernaar ook geen concreet onderzoek gevoerd. Verwerende partij heeft bijgevolg de gevolgen van een 

eventuele verwijdering van verzoekster onmogelijk concreet kunnen analyseren, rekening houdend met 

alle elementen van de zaak, aangezien zij van deze elementen gewoon weg niet op de hoogte was.  

 

Verwerende partij heeft duidelijk geen enkel onderzoek gevoerd naar het bestaan van een privé-en 

gezinsleven in België in hoofde van verzoekster, hoewel verwerende partij wist dat verzoekster meer 

dan11 jaar geleden in België is aangekomen en verwerende partij dit ook wist. Verwerende partij schendt 

bijgevolg artikel 74/13 van de wet van 15 december 1980 en artikel 8 van het EVRM.  

 

Uiteindelijk is er geen argument of element van openbare orde die de verwijdering van 

verzoeksternoodzakelijk zou maken : verzoekster vormt inderdaad geen enkel gevaar voor de openbare 

orde. De bestreden beslissing is dus niet noodzakelijk om één van de legitieme doelstellingen van artikel 

8 EVRM na te streven.  

 

De bestreden beslissing houdt een onevenredige inbreuk in op het gezins- en privéleven van verzoekster 

en van haar partner, aangezien zij, door de tenuitvoerlegging van de maatregel, redelijkerwijs niet meer 

inde mogelijkheid zullen zijn om samen te wonen en hun gezinsleven verder op te bouwen.  

 

De motivering van de bestreden maatregel laat duidelijk een gebrek aan een zorgvuldige analyse blijken 

voordat het bevel om het grondgebied te verlaten genomen werd, dit in flagrante schending van de 

bovengenoemde supranationale en nationale normen. De materiële motiveringsplicht voorziet dat de 

aangehaalde motivering volledig, correct en afdoende dient te zijn, wat in casu niet het geval is. Zo rept 

verwerende partij met geen woord over het langdurig verblijf van verzoekster in België, het feit dat zij in 

België een partner heeft, het feit dat zij haar hele leven heeft heropgebouwd in België, het feit dat zij in 

België veel vrienden en kennissen heeft, enz. 

 

De bestreden beslissing schendt bijgevolg de artikel 8 van het EVRM, artikel 7 van het Handvest,artikel 5 

van de Richtlijn 2008/115/EG, de artikelen 7, 62 en 74/13 van de wet van 15 december1980, artikelen 2 

en 3 van de Wet van 19 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en de 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder de verplichting beslissingen afdoende te 

motiveren, het zorgvuldigheidsbeginsel en de verplichtingrekening te houden met alle elementen van het 

dossier.8 

 

Tweede stuk : Schending van artikel 41 van het Handvest en van de beginselen van behoorlijk bestuur, 

onder andere de algemene beginselen van redelijkheid, van zorgvuldigheid en de verplichting rekening te 

houden met alle elementen van het dossier. 
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Het hoorrecht Artikel 41 van het Handvest van de Grondrechten van de Unie bepaalt dat :“Recht op 

behoorlijk bestuur1. Eenieder heeft er recht op dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke 

termijn door deinstellingen en organen van de Unie worden behandeld.2.  

 

Dit recht behelst met name:- het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem 

nadelige individuele maatregel wordt genomen,- het recht van eenieder om toegang te krijgen tot het 

dossier hem betreffende, met inachtneming van het gerechtvaardigde belang van de vertrouwelijkheid en 

het beroeps- en het zakengeheim,- de plicht van de betrokken instanties om hun beslissingen met redenen 

te omkleden. Verder wordt het recht om gehoord te worden ook verankerd in het beginsel van behoorlijk 

bestuur« audi alteram partem ».Het hoorrecht is ook een algemeen beginsel van het Unierecht (CCE, n° 

141 336 van 19 maart 2015,RvV, n°126.158 van 24 juni 2014).Dit beginsel verplicht de administratie om 

een voorafgaand verhoor te voorzien alvorens een maatregelte nemen « dont les conséquences sont 

susceptibles d’affecter gravement la situation ou les intérêts deleur destinataires (vrije vertaling « waarvan 

de gevolgen op ernstige wijze de situatie of de belangen vande betrokkenen kan aantasten ») (R.v.S., 

arrest Lindeberg, n°179.795 dd. 18 februari 2008).Iedereen heeft inderdaad het recht “om zijn 

opmerkingen mondeling of schriftelijk te doen kennen wanneer hij zijnbelangen moet vrijwaren, zelfs 

indien dit recht niet uitdrukkelijk in de wet is opgenomen of indien de wet de administratie niet oplegt om 

de burger te horen voordat zij haar beslissing neemt. Dit recht moet in elk stadium van de 

beslissingsprocedure kunnen worden uitgeoefend”(http://www.federaalombudsman.be/nl/inhoud/ 

ombudsnormen).“Dit hoorrecht dient niet enkel door de instellingen van de Unie te worden erkend, maar 

aangezien het een algemeen beginsel van het Unierecht betreft, ook door de overheidsinstanties van alle 

lidstaten wanneer zij beslissingen nemen die binnen de werkingssfeer van het Unierecht vallen, zelfs al 

schrijft de toepasselijke regelgeving een dergelijke formaliteit niet expliciet voor (Zie artikel 51 van het 

Handvest en de toelichtingen bij het Handvest van de grondrechten Pb.C. 14december 2007, afl. 303; Zie 

ook HvJ 18 december 2008, C-349/07, Sopropé, ro. 38 en HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., ro. 

86.)” (RvV, n°126.158 van 24 juni 2014) ;Dit beginsel heeft een dubbel doel: « Dit principe zorgt ervoor 

dat zowel de belangen van de burger als van de administratie worden gevrijwaard: de burger heeft de 

mogelijkheid om zijn argumenten naar voor te brengen en de9administratie heeft de garantie dat zij met 

kennis van zaken een beslissing 

neemt”(http://www.federaalombudsman.be/nl/inhoud/ombudsnormen).Uw Raad heeft reeds vastgesteld 

wat volgt : 

 

“Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof) heeft de regel 

dat aan de adressant van een bezwarend besluit de gelegenheid moet worden gegeven om zijn 

opmerkingen kenbaar te maken voordat dit besluit wordt genomen, tot doel de bevoegde autoriteit in staat 

te stellen naar behoren rekening te houden met alle relevante elementen. Die regel beoogt met name, ter 

verzekering van de effectieve bescherming van de betrokken persoon, deze laatste in staat te stellen om 

een vergissing te corrigeren of individuele omstandigheden aan te voeren die ervoor pleiten dat het besluit 

wordt genomen, niet wordt genomen of dat in eenbepaalde zin wordt besloten (HvJ 18 december 2008, 

C-349/07, Sopropé, § 49 en HvJ 11 december 2014,C-249/13, Boudjlida, § 37)” (RvV, nr. 222 196 van 29 

mei 2019). 

 

Hieruit volgt dat de administratie de situatie van de betrokkene moet onderzoeken en hem in staatmoet 

stellen zijn argumenten naar voren te brengen alvorens de maatregel genomen wordt. Dit geldt ook voor 

een bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

In casu, werd verzoekster niet verhoord voordat de bestreden maatregel genomen werd ondanks het feit 

dat zij al meer dan 11 jaar in België verblijft (wat verwerende partij ook wist) en dat zij dus elementen kan 

laten gelden, betreffende haar gezins-en familieleven die zij sinds meer dan 11 jaar in België heeft 

opgebouwd, zodat het besluitvormingsproces tot een ander resultaat had kunnen leiden.  

 

Indien verwerende partij verzoekster om aanvullende informatie had gevraagd betreffende 

haarpersoonlijke situatie, zou verwerende partij noodzakelijkerwijs een andere beslissing genomen 

hebben.  

 

De administratie zou inderdaad met name zijn geïnformeerd over:- Het feit dat verzoekster sinds meer 

dan 10 jaar een langdurige relatie onderhoudt met haar partner in België,- Het feit dat verzoekster sinds 

2011 onafgebroken in België verblijft,- Het feit dat verzoekster haar hele leven heeft heropgebouwd in 

België,- Het feit dat verzoekster vele vrienden heeft in België en hier perfect geïntegreerd is,- Het 

http://www.federaalombudsman.be/nl/inhoud/
http://www.federaalombudsman.be/nl/inhoud/ombudsnormen
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effectieve gezinsleven van verzoekster in België,- De redenen die rechtvaardigen dat het gezinsleven van 

de familie voortgezet zou worden in België,- Het feit dat verzoekster haar hele leven- Enz.  

 

Hieruit volgt dat het besluitvormingsproces tot een ander resultaat had kunnen leiden indienverzoekster 

verhoord was geweest voor het nemen van de bestreden beslissing. Verwerende partij heeft echter geen 

concreet onderzoek uitgevoerd naar de concrete elementen van de zaak alvorens haarbeslissing te 

nemen.  

 

Verwerende partij schendt bijgevolg artikel 41 van het Handvest en van de beginselen van behoorlijk 

bestuur, onder andere de algemene beginselen van redelijkheid, van zorgvuldigheid ende verplichting 

rekening te houden met alle elementen van het dossier.10Derde stuk : Schending van artikel 7 en 74/13 

van de wet van 15 december 1980 en van de beginselen van behoorlijk bestuur, onder andere de 

algemene beginselen van redelijkheid en van zorgvuldigheid  

 

Geen gebonden bevoegdheid  

 

Artikel 7 van de wet van 15 december 1980 bepaalt : […] 

 

Deze bepaling werd gewijzigd door de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de wet van 15 

december1980 en heeft de verplichting ingevoerd voor Dienst Vreemdelingenzaken om in bepaalde 

gevallen een bevel om het grondgebied te verlaten te nemen.  

 

In de parlementaire voorbereidende werkzaamheden van deze wet van 19 januari 2012 luidt het 

commentaar op artikel 5 dat deze nieuwe bepaling invoegt als volgt:  

 

“Artikel 6, § 1 van de richtlijn legt de lidstaten op om een terugkeerbesluit tegen elke onderdaan van een 

derde land uit te vaardigen die illegaal op het grondgebied verblijft. De eerste zin van het eerste lid van 

artikel 7 werd in die zin aangepast .Een dergelijke verplichting geldt uiteraard niet indien de effectieve 

terugkeer van de vreemdeling een schending met zich mee zou brengen van de artikelen 3 en 8 van het 

EVRM. De vreemdeling die het voorwerp uitmaakt vaneen verwijderingsmaatregel mag in geen geval 

verwijderd worden naar het land waar hij een reëel risico loopt om blootgesteld te worden aan een 

schending van het beginsel van non refoulement. Bij de afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten wordt het beginsel van non-refoulement, zoals voorzien in artikel 22 van het ontwerp, toegepast 

(…)”. 

 

Uw Raad oordeelt trouwens : 

 

“Bovendien bepaalt artikel 74/13 van de vreemdelingenwet dat bij het nemen van een beslissing tot 

verwijdering, de minister of zijn gemachtigde rekening houdt met het hoger belang van het kind, het 

gezins- en familieleven ende gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land.  

 

Ook uit deze bepaling blijkt dat de minister of zijn gemachtigde bij de afgifte van het bevel in concreto 

dient te beoordelen of er elementen zijn die de afgifte van het bevel verhinderen, en dit uit hoofde van een 

norm in de vreemdelingenwet zelf. Geen enkele bepaling uit de vreemdelingenwet laat toe te besluiten 

dat wat betreft de toepassing van artikel 74/13 een onderscheid moet worden gemaakt tussen de gevallen 

waarin een bevel “moet” worden afgegeven (artikel 7, eerste lid, 1°, 2°, 5°, 11° en 12°) en de gevallen 

waarin een bevel “kan” worden afgegeven (artikel 7, eerste lid, 3°,114°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°). Ook hieruit 

volgt dat het bestuur de situatie in concreto dient te appreciëren, wat een volledig gebonden bevoegdheid 

uitsluit.  

 

De Raad van State oordeelde met betrekking tot artikel 74/13 van de vreemdelingenwet in zijn arresten 

met nrs. 231.443 en 231.444 van 4 juni 2015 dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen terecht had 

gesteld“ que la compétence de la partie requérante n'était pas entièrement liée et que l'exception 

d'irrecevabilité qu'elleavait soulevée, n'était pas fondée.” [dat de bevoegdheid van de verzoekende partij 

(in cassatie) niet geheel gebonden was en dat de exceptie van onontvankelijkheid niet gegrond was]. Ook 

in zijn arrest nr. 231.762 van26 juni 2015 oordeelde de Raad van State dat de bevoegdheid ex artikel 7, 

eerste lid, 1°, van de vreemdelingenwet niet geheel gebonden was, aangezien de verwerende partij kan 

afzien van de afgifte van een bevelwanneer dit de grondrechten van de betrokken vreemdeling zou 

miskennen.  
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Zulks kan niet enkel blijkenwanneer een “hogere” norm wordt aangevoerd, doch ook uit artikel 74/13 van 

de vreemdelingenwet, dat nauwverband houdt met hogere rechtsnormen en dat de omzetting in het 

nationale recht vormt van artikel 5 van de richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad 

van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer 

van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven.  

 

De beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten is geen antwoord op enige 

verblijfsaanvraag, zodat het bestuur zich er wel degelijk van kan onthouden een bevel af te geven. De 

verplichting omrekening te houden met de in artikel 74/13 van de vreemdelingenwet vermelde belangen 

houdt in dat zij, bij haar beslissing om een bevel af te geven, actueel en ex nunc een afweging moet 

maken van de belangen van de betrokken vreemdeling. Er kan aldus niet worden voorgehouden dat de 

verweerder hoe dan ook in elk geval opnieuw een bevel zal afgeven” (wij onderlijnen) (RvV, nr. 200 810 

van 8 maart 2018). 

 

Aangezien het nemen van een bevel om het grondgebied te verlaten geen gebonden bevoegdheid is, had 

verwerende partij in casu rekening moeten houden met een eventuele schending van de grondrechten 

van verzoekster, en in het bijzonder haar recht tot eerbiediging van haar gezins- en familieleven.  

 

In de vorige stukken werd echter aangetoond dat het privé- en gezinsleven van verzoekster, onder andere 

beschermd door artikel 8 van het EVRM, niet geëerbiedigd werd, aangezien een terugkeer van 

verzoekster naar de Filipijnen een onevenredige inbreuk zal inhouden op haar recht op privé- en 

gezinsleven. In dergelijke omstandigheden kon verwerende partij geen bevel om het grondgebied te 

verlaten nemen jegens verzoekster. Bijgevolg schendt verwerende partij artikelen 7 en 74/13 van de wet 

van 15 december 1980 en de beginselen van behoorlijk bestuur, onder andere de algemene beginselen 

van redelijkheid en van zorgvuldigheid”.  

 

Verzoekster geeft in het eerste onderdeel een theoretische toelichting bij artikel 8 van het EVRM, artikel 

7 van het Handvest, artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn en artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet. 

Concreet stelt verzoekster dat het in casu geen twijfel lijdt dat zij een privé- en gezinsleven heeft in België. 

Ze stelt in België aangekomen te zijn op 17 augustus 2011 en al meer dan 11 jaar in België te verblijven 

en haar hele leven hier (her)opgebouwd te hebben. Ze vervolgt dat ze in België een partner heeft met wie 

ze een duurzame relatie van meer dan 10 jaar heeft en hier ook vele vrienden en kennissen heeft. Haar 

integratie licht verzoekster toe door aan te stippen dat ze hier haar inkopen doet, de bus neemt en in 

België naar de dokter gaat. Verzoekster gaat verder met een theoretische toelichting bij het onderzoek 

naar de positieve verplichting in het licht van artikel 8 van het EVRM en de billijke afweging die door de 

staat moet gemaakt worden tussen de betrokken belangen. Een inmenging in het gezins- en privéleven 

kan enkel worden aanvaard mits eerbiediging van een zekere evenredigheid. De gemachtigde had aldus 

een individueel nauwgezet onderzoek moeten verrichten naar de persoonlijke situatie van verzoekster. 

Ze meent dat dit in casu duidelijk onvoldoende is gebeurd. Verzoekster stelt dat zij in het kader van haar 

verzoek om internationale bescherming van 25 augustus 2022 heeft aangegeven dat zij het Belgisch 

grondgebied is binnengetreden op 17 augustus 2011, dus meer dan 11 jaar geleden en zij sindsdien in 

België verblijft.  

 

Verzoekster stipt aan dat de bestreden beslissing helemaal niet wordt gemotiveerd en geen enkel element 

of motief bevat betreffende haar langdurig verblijf en haar opgebouwde gezinsleven in België. Uit de 

beslissing blijkt niet dat de gemachtigde op de hoogte was van de concrete elementen eigen aan de zaak 

van verzoekster maar hij heeft daarnaar ook geen onderzoek gevoerd. Bijgevolg kon de gemachtigde de 

gevolgen van een eventuele verwijdering niet analyseren, rekening houdend met de elementen eigen aan 

de zaak. Volgens verzoekster wist de gemachtigde dat zij reeds 11 jaar geleden in België is aangekomen. 

Nu geen enkel onderzoek werd gevoerd naar het privéleven en gezinsleven, zijn artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet en artikel 8 van het EVRM geschonden. Nu verzoekster de openbare orde niet 

geschonden heeft, meent zij dat de verwijdering niet noodzakelijk is om een van de legitieme 

doelstellingen van artikel 8 van het EVRM na te streven. Verzoekster acht de beslissing disproportioneel 

nu zij niet langer de mogelijkheid zal hebben om met haar partner samen te wonen en het gezinsleven 

verder op te bouwen. Verzoekster komt erop terug dat de motivering van de bestreden beslissing niet 

afdoende is omdat met geen woord wordt gerept over het langdurig verblijf, dat zij in België een partner 

heeft, dat zij haar leven heeft opgebouwd in België en hier vele vrienden en kennissen zou hebben. 

Verzoekster concludeert tot een schending van artikel 8 van het EVRM, artikel 7 van het Handvest, artikel 

5 van de Terugkeerrichtlijn, de artikelen 7, 62 en 74/13 van de Vreemdelingenwet, de artikelen 2 en 3 van 

de wet van 19 juli 1991 en van het zorgvuldigheidsbeginsel. 
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De Raad kan zich vinden in de theoretische uiteenzetting van verzoekster over artikel 8 van het EVRM, 

artikel 7 van het Handvest, artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn en artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet. 

Echter wat betreft artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn, wijst de Raad erop dat enkel de onvoorwaardelijke 

en voldoende duidelijke bepalingen van de richtlijn directe werking hebben indien zij niet of incorrect 

werden omgezet in nationaal recht (HvJ 4 december 1974, C-41/74, Van Duyn t. Home Office). Artikel 5 

van de Terugkeerrichtlijn werd omgezet in de artikelen 74/13 en 74/17 van de Vreemdelingenwet, en 

verzoekster voert niet aan dat deze omzetting incorrect is gebeurd zodat verzoekster zich niet dienstig 

rechtstreeks op artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn kan beroepen. 

 

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. 

 

De in de artikelen 2 en 3 van de voormelde wet van 29 juli 1991 en in artikel 62, § 2 van de 

Vreemdelingenwet neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde in kennis te 

stellen van de redenen waarom de administratieve overheid de bestreden bestuurshandeling heeft 

genomen. Hij moet kunnen beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Deze artikelen verplichten de administratieve 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 (RvS 7 november 2001, nr. 100.628, RvS 30 mei 2006, nr. 159.298, 

RvS 12 januari 2007, nr. 166.608, RvS 15 februari 2007, nr. 167.848, RvS 26 juni 2007, nr. 172.777). 

 

De bestreden beslissing geeft duidelijk het determinerende motief aan op grond waarvan de beslissing is 

genomen. In de motivering van de bestreden beslissing wordt immers verwezen naar de toepasselijke 

rechtsregel, zijnde artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet en het feit dat verzoekster in het Rijk 

verblijft zonder in het bezit te zijn van de bij artikel 2 van de wet vereiste documenten, zij is niet in het bezit 

van een geldig visum.  

 

De Raad volgt aldus niet dat de bestreden beslissing “helemaal niet” is gemotiveerd. Verzoekster betwist 

ook niet dat zij niet in het bezit is van het vereiste visum. 

 

Artikel 7 , eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet 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” 

 

De gemachtigde moest aldus in principe thans een bevel om het grondgebied te verlaten aan verzoekster 

geven, tenzij meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag zich ertegen verzetten.  

 

Verzoekster gaat uitgebreid in op het recht op een privé- en gezinsleven zoals beschermd door artikel 8 

van het EVRM of artikel 7 van het Handvest. 

 

Zoals verzoekster zelf aanvoert, kijkt de Raad in eerste instantie na of verzoekster 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.  

 

Verzoekster die een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, dient minstens het begin van bewijs 

aan te brengen van een privéleven of een familie- en gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM 

waarop zij zich beroept. Dit begin van bewijs dient voldoende nauwkeurig te zijn met inachtneming van 

de omstandigheden van de zaak. 
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Indien geen beschermingswaardig gezinsleven of privéleven aannemelijk wordt gemaakt in de zin van 

artikel 8 van het EVRM, moet de gemachtigde niet overgaan tot een belangenafweging aangezien artikel 

8 van het EVRM dan niet kan geschonden worden, aangezien er dan geen onevenredige inmenging kan 

zijn. 

 

Verzoekster wijst enerzijds op haar familie- en gezinsleven en anderzijds op haar privéleven. 

 

Wat betreft het familie- en gezinsleven wijst verzoekster op de rechtspraak van het EHRM waaruit blijkt 

dat de familierelatie tussen echtgenoten en partners wordt verondersteld, ze stelt eveneens dat het de 

feitelijke familiebanden zijn die worden onderzocht in het licht van artikel 8 van het EVRM. In theorie kan 

ze hierin gevolgd worden. Uit de “evaluatie artikel 74/13” van 25 maart 2022, dat verweerder aan de nota 

met opmerkingen heeft gevoegd en dat aldus deel uitmaakt van het administratief dossier, blijkt dat de 

gemachtigde heeft overwogen: “gezins- en familieleven: niets uit het dossier van de betrokkene wijst erop 

dat de betrokkene familie zou hebben in België of in een ander land van Europa”. De Raad stelt inderdaad 

vast dat het administratief dossier geen enkel element bevat dat wijst op een familie- of gezinsleven van 

verzoekster. Zelf houdt verzoekster voor dat zij al in België zou zijn sedert 17 augustus 2011 en in België 

een partner zou hebben met wie zij een duurzame relatie van meer dan 10 jaar heeft.  

 

De Raad kan niet aannemen dat met deze loutere bewering verzoekster een begin van bewijs van een 

beschermingswaardig gezins- en familieleven heeft voorgelegd. Er moet met verweerder in de nota 

worden vastgesteld dat verzoekster bijzonder vaag blijft over de partner. De identiteit van de beweerde 

partner wordt niet vrijgegeven, noch zijn nationaliteit, noch wordt de verblijfssituatie van die partner 

toegelicht. Indien verzoekster werkelijk reeds sedert 17 augustus 2011 in het Rijk verblijft en werkelijk 

reeds meer dan tien jaar een duurzame relatie heeft met die partner, dan diende zij in de mogelijkheid te 

zijn veel gedetailleerde verklaringen en stukken over die voorgehouden feitelijke partner te kunnen 

voorleggen. Zoals gesteld moet het begin van bewijs voldoende nauwkeurig zijn met inachtneming van 

de omstandigheden van de zaak. Nu dit niet het geval is, neemt de Raad de stelling van verzoekster niet 

aan dat “het geen twijfel [lijdt] dat verzoekster een […] gezinsleven heeft in België”.  

Bijgevolg kan geen schending van verzoekster haar gezins- of familieleven in het licht van artikel 8 van 

het EVRM worden aangenomen. 

 

Verder wijst verzoekster ook op haar privéleven en integratie in België. 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). Ook beroepsactiviteiten vallen binnen de term “privéleven” (EHRM 16 december 1992, Niemitz t. 

Duitsland, punt 29). 

 

De Raad moet wederom vaststellen dat verzoekster een bijzonder karig betoog voert aangaande haar 

privéleven. Verzoekster stelt dat ze hier al sedert 17 augustus 2011 is, hetgeen een lange periode zou 

behelzen, maar wederom ligt daar geen begin van bewijs van voor. Het allereerste spoor in het 

administratief dossier van verzoekster is de zeer recente inschrijving als asielaanvrager op 25 januari 

2022. Er is geen enkel eerder objectief spoor van verzoekster in België. Het enige element dat blijkt uit 

het administratief dossier is dat verzoekster zelf bij die inschrijving als verzoeker van internationale 

bescherming heeft verklaard: “datum van binnenkomst: 17.08.2011”. Er is evenwel geen enkel stuk, noch 

in het administratief dossier, noch gevoegd bij het verzoekschrift, waaruit blijkt dat verzoekster inderdaad 

reeds sedert 2011 en zogenaamd onafgebroken in België verblijft. Het loutere feit dat zij beweert veel 

vrienden en kennissen te hebben en geïntegreerd te zijn, hetgeen moet blijken uit het feit dat ze in België 

“inkopen doet, de bus neemt en naar de dokter gaat”, kan in geen geval aangenomen worden als een 

begin van bewijs van een beschermingswaardig privéleven in België. Sowieso blijkt uit het bovenstaande 

dat het EHRM het heeft over de sociale banden die de “gevestigde” immigrant of “gevestigde” vreemdeling 

heeft aangegaan met de gemeenschap, terwijl verzoekster niet kan aantonen in al die voorgehouden jaren 

verblijf in België ooit een verblijfsrecht te hebben gehad, tenzij zeer kort een precair verblijfsrecht tussen 
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het indienen van het internationaal beschermingsverzoek op 25 januari 2022 en de vaststelling dat 

verzoekster afstand heeft gedaan van dat beschermingsverzoek daar zij niet kwam opdagen voor het 

interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken op 3 maart 2022. Zij toont ook geen enkele sociale band aan 

die ze heeft aangegaan in die 10 jaar.  

 

De Raad neemt aldus niet aan dat er een beschermingswaardig privéleven is aannemelijk gemaakt in de 

zin van artikel 8 van het EVRM, zodat ook aangaande het privéleven geen onderzoek zich opdringt naar 

de eventuele onevenredige inmenging ervan.  

 

Bijgevolg kan ook geen schending van verzoekster haar privéleven in het licht van artikel 8 van het EVRM 

worden aangenomen. 

 

Een schending van artikel 7 van het Handvest blijkt bijgevolg ook niet aangezien deze bepaling dezelfde 

inhoud heeft als artikel 8 van het EVRM en dan ook conform artikel 52, 3 van het Handvest dezelfde 

inhoud en reikwijdte als artikel 8 van het EVRM moet worden toegekend.  

 

Waar verzoekster aanstipt dat de bestreden beslissing met geen woord rept over haar voorgehouden 

langdurig verblijf in België, over de voorgehouden partner, vrienden en kennissen en over haar hele leven 

dat ze hier zou opgebouwd hebben en wijst op de motiveringsplicht, waarbij verzoekster lijkt te doelen op 

een formele motiveringsplicht in het licht van artikel 8 van het EVRM en artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet, kan verzoekster in theorie gevolgd worden dat in het licht van de formele 

motiveringsplicht het de gemachtigde toekomt in principe in de bestreden beslissing te motiveren waarom 

de meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag zich niet verzetten tegen de afgifte 

van het bevel om het grondgebied te verlaten. Echter, alvorens de gemachtigde gehouden is te motiveren 

over het familie- en gezinsleven en privéleven zoals beschermd door artikel 8 van het EVRM of alvorens 

de gemachtigde moet motiveren over de elementen aangehaald in artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet 

aangezien hij gehouden is tot de formele motiveringsplicht, dient verzoekster hierbij wel haar belang aan 

te tonen. Zoals supra uiteengezet heeft verzoekster geen enkel begin van bewijs van een langdurig verblijf 

in België, van een voorgehouden partner of vrienden of kennissen, noch dat ze hier enigszins haar leven 

zou opgebouwd hebben. In dat geval kan de Raad niet aannemen dat verzoekster een belang heeft bij 

het onderdeel van het middel dat betrekking heeft op de motiveringsplicht in het licht van artikel 8 van het 

EVRM of artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet.  

 

Waar verzoekster betoogt dat de gemachtigde geen enkel onderzoek heeft gevoerd en geen analyse kon 

maken aangezien hij gewoon niet op de hoogte was van de concrete elementen eigen aan haar zaak, 

sluit dit betoog aan bij het tweede onderdeel aangaande het hoorrecht, zodat dit infra wordt besproken. 

 

In elk geval, waar verzoekster aanvoert dat de gemachtigde in het licht van het zorgvuldigheidsbeginsel 

moet rekening houden met alle elementen van het dossier, blijkt enerzijds dat het administratief dossier 

bijzonder dun is aangezien het eerste spoor van verzoekster dateert van 25 januari 2022 en de bestreden 

beslissing van 25 maart 2022 en anderzijds dat hij in het licht van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet 

een analyse heeft gedaan op de dag van het nemen van de beslissing, doch dat het administratief dossier 

geen elementen bevat die wijzen op minderjarige kinderen van verzoekster, een gezins- of familieleven 

noch op gezondheidsproblemen. Ook wat betreft het aangevoerde privéleven bevat het administratief 

dossier geen nuttige elementen.  

 

In het tweede onderdeel van het middel voert verzoekster de schending aan van het hoorrecht, van artikel 

41 van het Handvest, van het redelijkheidsbeginsel en van het zorgvuldigheidsbeginsel. Verzoekster geeft 

eerst een theoretische toelichting bij het hoorrecht, die samengevat erop neerkomt dat de administratie 

de situatie van de betrokkene moet onderzoeken en hem in staat moet stellen zijn argumenten naar voren 

te brengen alvorens een maatregel tot verwijdering wordt genomen. Ze stelt dat ze niet werd gehoord 

voordat de beslissing werd genomen, ondanks het feit dat ze al 11 jaar in België verblijft, wat de 

gemachtigde volgens verzoekster wist. Verzoekster voert aan dat indien de gemachtigde aanvullende 

informatie had gevraagd over haar persoonlijke situatie, dit tot een andere beslissing zou geleid hebben 

omdat ze de administratie zou geïnformeerd hebben over het feit dat ze sinds 2011 onafgebroken in 

België verblijft, haar hele leven hier heeft opgebouwd, vele vrienden heeft, perfect geïntegreerd is, een 

gezinsleven heeft en de redenen zou gegeven hebben die rechtvaardigen dat het gezinsleven van de 

familie wordt voortgezet in België. Verzoekster concludeert tot de schending van artikel 41 van het 

Handvest, het redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel.  
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Wat betreft het hoorrecht kan verzoekster in theorie gevolgd worden in haar betoog. De betrokken 

vreemdeling dient in staat te worden gesteld naar behoren en daadwerkelijk zijn of haar standpunt kenbaar 

te maken in het kader van een administratieve procedure waarbij een bevel om het grondgebied te 

verlaten wordt afgeleverd, aangezien niet kan worden uitgesloten dat een dergelijk besluit de belangen 

van een vreemdeling aanmerkelijk ongunstig kan beïnvloeden. Het arrest Boudjlida legt dienaangaande 

de verantwoordelijkheid bij de lidstaten door te stellen dat wanneer de bevoegde nationale autoriteit 

voornemens is een terugkeerbesluit uit te vaardigen, zij dus gehouden is aan de door artikel 5 van de 

Terugkeerrichtlijn (zoals omgezet in artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet) opgelegde verplichtingen te 

voldoen en zij de betrokkene daarover moet horen, in die zin dat de derdelander naar behoren en 

daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar moet kunnen maken over de onrechtmatigheid van zijn verblijf en 

over de redenen die overeenkomstig het nationale recht kunnen rechtvaardigen dat die autoriteit afziet 

van de vaststelling van een terugkeerbesluit en waarbij de betrokkene zich tijdens het gehoor coöperatief 

moet opstellen (HvJ 11 december 2014, C-249/13, Boudjlida, §§ 49, 50 en 55).  

 

Niettemin blijkt uit vaste rechtspraak van het Hof 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 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). 

 

De Raad wijst er op dat luidens vaste rechtspraak van het Hof 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 leidt, 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). 

 

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 verzoeker in casu specifieke omstandigheden had kunnen aanvoeren die na 

een individueel onderzoek het al dan niet afleveren van een bevel om het grondgebied te verlaten met al 

dan niet vasthouding met het oog op verwijdering hadden kunnen beïnvloeden (HvJ 10 september 2013, 

C-383/13 PPU, M.G. e.a., § 40). 

 

In casu blijkt inderdaad niet dat de gemachtigde voorafgaandelijk aan het nemen van het bevel 

verzoekster heeft gehoord.  

 

Echter, de Raad volgt verzoekster niet waar zij stelt dat indien de gemachtigde aanvullende informatie 

had gevraagd, of haar had gehoord, hij noodzakelijkerwijs een andere beslissing zou genomen hebben 

of dat het besluitvormingsproces tot een ander resultaat had kunnen leiden. De elementen die verzoekster 

immers aanhaalt -het voorgehouden verblijf sedert 2011, haar opgebouwde leven in België, haar vele 

vrienden, voorgehouden perfecte integratie en haar effectieve gezinsleven- zijn dezelfde als hoger 

besproken. Verzoekster voegt evenwel niets aan het verzoekschrift om haar belang aan te tonen bij dit 

onderdeel van het middel. Als verzoekster werkelijk reeds 10 jaar een relatie heeft met een in België 

verblijvend persoon en al reeds meer dan 11 jaar in het Rijk verblijft, met vele vrienden en kennissen en 

een perfecte integratie, zoals zij voorhoudt, dan mag verwacht worden dat zij haar belang kan aantonen, 

nl. dat dit geen loutere beweringen zijn. 

 

Verder stipt de Raad aan dat er niet mag aan voorbijgegaan worden dat verzoekster werd uitgenodigd in 

het kader van de procedure om internationale bescherming voor een interview op 3 maart 2022 doch geen 

gevolg heeft gegeven aan die oproep, waardoor afstand van de procedure werd vastgesteld. Zoals supra 

aangestipt, moet een vreemdeling zich in het kader van het hoorrecht coöperatief opstellen, hetgeen niet 

blijkt. Verzoekster zou in die procedure wel de kans gehad hebben verklaringen af te leggen over haar 
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partner in België, zodat de gemachtigde op zijn minst hiervan op de hoogte zou geweest zijn, doch zij 

heeft die kans naast zich neergelegd. 

 

Waar verzoekster opnieuw terugkomt op het zorgvuldigheidsbeginsel en het feit dat de gemachtigde moet 

rekening houden met alle elementen in het dossier, kan de Raad enkel herhalen dat niet blijkt dat de 

gemachtigde een relevant element uit het administratief dossier heeft veronachtzaamd. 

 

Er blijkt ook niet dat de gemachtigde kennelijk onredelijk heeft gehandeld. 

 

In het derde onderdeel voert verzoekster de schending aan van de artikelen 7 en 74/13 van de 

Vreemdelingenwet, van het redelijkheidsbeginsel en van het zorgvuldigheidsbeginsel. Verzoekster wijst 

erop dat er geen sprake is van een gebonden bevoegdheid bij het nemen van het bevel en dat de 

gemachtigde rekening had moeten houden met een eventuele schending van de grondrechten en in het 

bijzonder haar recht op een gezins- en familieleven. Verzoekster herhaalt dat een terugkeer naar de 

Filippijnen een onevenredige inbreuk zou betekenen op haar recht op het privé- en gezinsleven en dat in 

die omstandigheden geen bevel om het grondgebied te verlaten kon worden genomen. Verzoekster 

concludeert opnieuw tot een schending van het redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidbeginsel in het 

licht van de artikelen 7 en 74/13 van de Vreemdelingenwet.   

 

De Raad volgt verzoekster wederom in haar theoretisch betoog dat bij het opleggen van het bevel om het 

grondgebied te verlaten, gestoeld op artikel 7 van de Vreemdelingenwet, zoals in casu, er geen sprake is 

van een gebonden bevoegdheid en de gemachtigde rekening moet houden met een eventuele schending 

van de grondrechten en in het bijzonder het recht op een gezins- en familieleven. Echter, waar verzoekster 

wederom vervolgt dat een terugkeer naar de Filippijnen een onevenredige inbreuk zou betekenen op haar 

recht op het privé- en gezinsleven en dat in die omstandigheden geen bevel om het grondgebied te 

verlaten kon worden genomen, kan de Raad enkel herhalen dat er geen begin van bewijs is voorgelegd, 

noch uit het dossier kan blijken dat er sprake is van een beschermingswaardig gezins- of privéleven in 

België.  

 

De Raad kan niet vaststellen dat de bestreden beslissing op kennelijk onredelijke wijze is genomen. Wat 

betreft het zorgvuldigheidsbeginsel in het licht van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet blijkt wel dat 

de gemachtigde een dergelijke evaluatie heeft gemaakt voor het nemen van de beslissing. Verzoekster 

heeft een punt dat die evaluatie zorgvuldiger had kunnen gebeuren indien verzoekster zou gehoord 

geweest zijn voor het nemen van het bevel en indien de motieven aangaande de “evaluatie artikel 74/13 

van de Vreemdelingenwet” in het bestreden bevel zouden opgenomen geweest zijn, doch zij heeft 

enerzijds nagelaten in te gaan op een uitnodiging door de gemachtigde tot een gehoor in het kader van 

haar beschermingsverzoek en zij heeft ook geen elementen aangehaald met een begin van bewijs die 

hadden kunnen aanleiding geven tot een andersluidende beslissing. 

 

Het middel kan geen aanleiding geven tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing wegens deels 

onontvankelijk en deels ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

Het middel kan geen aanleiding geven tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. Aangezien er 

grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende 

de rechtspleging voor de Raad voor 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 verzoekster.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 
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Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van verzoekster. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig augustus tweeduizend 

tweeëntwintig door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 

 

 


