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 nr. 146 677 van 29 mei 2015 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: 1. X 

2. X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Kosovaarse nationaliteit te zijn, op 30 mei 2013 

hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 6 mei 

2013 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9bis van de wet van 15 

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

van vreemdelingen, onontvankelijk verklaard wordt en van de beslissingen van 6 mei 2013 tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten. Verzoekers werden op 13 mei 2013 in kennis gesteld 

van de bestreden beslissingen. 

 

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 5 juni 2013 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 5 maart 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 9 april 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat  P. MEULEMANS, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 8 oktober 2007 dienden verzoekers een asielaanvraag in bij de Belgische autoriteiten. 
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Op 22 januari 2008 weigerde het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 

(hierna verkort het CGVS) de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus aan verzoekers. 

Verzoekers dienden een beroep in tegen die beslissingen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(hierna verkort de Raad). 

 

Op 10 april 2008 dienden verzoekers ondertussen een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna verkort de Vreemdelingenwet). 

 

Bij arrest nr. 10 414 van 24 april 2008 weigerde de Raad eveneens aan verzoekers de 

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus. 

 

Op 14 mei 2008 nam de gemachtigde de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten, (bijlage 13quinquies). 

 

Op 2 juni 2008 werd de aanvraag op grond van artikel 9ter van 10 april 2008 onontvankelijk verklaard. 

 

Op 17 juli 2008 dienden verzoekers andermaal een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 1 december 2008 werden verzoekers op heterdaad betrapt op winkeldiefstal. 

 

Op 10 december 2008 verklaarde de gemachtigde de aanvraag op grond van artikel 9ter van 17 juli 

2008 ontvankelijk. 

 

Op 20 juli 2011 verklaarde de gemachtigde de aanvraag op grond van artikel 9ter van 17 juli 2008 

ongegrond. 

 

Op 14 september 2011 nam de gemachtigde opnieuw de beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten voor verzoekers (bijlage 13).  

 

Op 25 oktober 2011 dienden verzoekers een aanvraag in op grond van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet. 

 

Bij arrest nr. 72 086 van 19 december 2011 verwierp de Raad het beroep tegen de beslissing waarbij de 

aanvraag op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ongegrond werd verklaard en tegen de 

voormelde bevelen.  

 

Op 6 mei 2013 verklaarde de gemachtigde de voormelde aanvraag van 25 oktober 2011 onontvankelijk. 

 

Dit is thans de eerste bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 25.10.2011 werd 

ingediend door : 

 

Volgens pp: B., S. […]  

[…] 

volgens pp: K., D. […] 

 

+ wettelijke vertegenwoordigers van: 

 

B. V.[…] 

 

B., Vl […] 

ook gekend als: B .Vl.[…] 

 

B., D. […] 

 

[…] 
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in toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tôt het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij artikel 4 van 

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, deel ik u mee dat dit 

verzoek onontvankelijk is. 

 

Redenen: 

 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkenen de 

aanvraag om machtiging tot verblijf niet kunnen indienen via de gewone procedure namelijk via de 

diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het 

buitenland. 

 

Het feit dat betrokkenen sinds 08.10.2007 in België zouden verblijven; zij geïntegreerd zouden zijn; zij 

de Nederlandse taal onder de knie zouden hebben en zij tevens en ruime vriendenkring in België 

zouden hebben opgebouwd; zij een inburgeringsattest kregen afgeleverd op 07.01.2011 en Dhr. B. een 

attest van inburgering dd. 07.01.2011 voorlegt en Mevr. B. een inburgeringscontract toevoegt; 

betrokkenen cursussen Nederlands zouden hebben gevolgd te CVO De Nobel en Open School en Dhr. 

B. ter staving inschrijvingsfiches, deelcertificaten van de module en een certificaat van de opleiding 

voorlegt en Mevr. B. een attest Nederlands voor anderstaligen en een bewijs van inschrijving voor 

cursus basiseducatie toevoegt; betrokkenen uitermate werkbereid zouden zijn en hun werkwilligheid zou 

blijken uit verklaringen en zij altijd zeer actief op zoek zouden zijn naar werk; de integratie en de 

werkbereidheid volkomen zouden aangetoond zijn en Dhr. B. een verklaring dd. 03.04.2009 van Fedasil 

voorlegt (omtrent verblijf en Franse lessen) en betrokkenen getuigenverklaringen aan het dossier 

toevoegen, verantwoordt niet dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in België wordt ingediend. De 

elementen met betrekking tot de integratie kunnen het voorwerp uitmaken van een eventueel onderzoek 

conform art. 9.2 van de wet van 15/12/1980. 

Het feit dat hun kinderen hier naar school zouden gaan en dat V. en Vl. als regelmatige leerlingen 

zouden ingeschreven zijn aan de Sancta-Maria school te Leuven en er ter staving schoolattesten en 

inschrijvingsfiches worden voorgelegd en er voor Vl. aansluitingsgegevens voetbalclub worden 

voorgelegd, kan niet aanzien worden als een buitengewone omstandigheid daar betrokkenen niet 

aantonen dat een scholing niet in het land van herkomst kan verkregen worden. Tevens behoeft de 

scholing van de kinderen geen gespecialiseerd onderwijs, noch een gespecialiseerde infrastructuur die 

niet in het land van herkomst te vinden is. 

Wat betreft het aangehaalde artikel 28 van het Kinderrechtenverdrag, hier dient opgemerkt te worden 

dat het aan betrokkenen is om de overeenkomsten aan te tonen tussen hun eigen situatie en de situatie 

waarvan zij beweren dat ze vergelijkbaar is (Raad van State, arrest nr. 97.866 van 13/07/2001). Men 

kan er immers niet zonder meer van uitgaan dat de omstandigheden van verzoekers en de 

omstandigheden van andere personen met kinderen analoog zijn. 

Bovendien tonen betrokkenen niet aan dat de kinderen hun recht op onderwijs zou geschonden worden 

bij een terugkeer. 

Wat betreft het aangehaalde EVRM en ECRM, betrokkenen specificeren niet welk artikel er bij een 

terugkeer zou geschonden worden. Het louter aanhalen van dergelijke verdragen kan niet weerhouden 

worden zonder verduidelijking in welke mate het geschonden zou worden bij een terugkeer. Bijgevolg 

volstaat dit niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden, betrokkenen dienen de 

algemene bewering toe te passen op de eigen situatie. 

 

Betrokkenen wisten dat hun verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de 

asielprocedure en dat zij bij een negatieve beslissing het land dienden te verlaten. Hun asielaanvraag, 

ingediend op 08.10.2007, werd afgesloten op 24.04.2008 met de beslissing 'Weigering 

vluchtelingenstatus en weigering subsidiaire bescherming' door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. 

De duur van de procedure - namelijk minder dan zeven maanden - was ook niet van die aard dat ze als 

onredelijk lang kan beschouwd worden. 

Het feit dat er een zekere behandelingsperiode is en dat betrokkenen lang onder medisch Al hebben 

gestaan, geeft aan betrokkenen ipso facto geen recht op verblijf. (Raad van State, arrest nr. 89.980 van 

02/10/2000). 

 

Betrokkenen beweren dat zij niet zouden kunnen terugkeren naar hun land van herkomst, doch zij 

leggen geen bewijzen voor die deze bewering kunnen staven. Het is aan betrokkenen om op zijn minst 

een begin van bewijs te leveren. De loutere vermelding dat betrokkenen niet zouden terugkunnen, 

volstaat niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. Bovendien voegen betrokkenen 
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geen enkel nieuw element toe aan de elementen die zij reeds tijdens hun asielprocedure naar voor 

brachten en die niet weerhouden werden door de bevoegde instanties. De elementen ter ondersteuning 

van huidig verzoek om machtiging tot verblijf wettigen bijgevolg geen andere beoordeling dan die van 

deze instanties. 

 

Wat de vermeende schending van art. 3 van het EVRM betreft dient opgemerkt te worden dat de 

bescherming verleend via art. 3 van het EVRM slechts in buitengewone gevallen toepassing zal vinden. 

Hiervoor dienen verzoekers hun beweringen te staven met een begin van bewijs terwijl in casu het enkel 

bij een bewering blijft en dit niet kan volstaan om een inbreuk uit te maken op het vernoemde artikel 3. 

De algemene bewering wordt niet toegepast op de eigen situatie. De loutere vermelding van het artikel 3 

EVRM volstaat dus niet om als een buitengewone omstandigheid weerhouden te worden. 

 

Betrokkenen roepen een schending van artikel 6 EVRM in aangezien de laatste medische aanvraag tôt 

regularisatie op 16.07.2008 werd ingediend, deze op 10.12.2008 ontvankelijk werd verklaard en pas op 

20.07.2011 ongegrond werd gezet. 

Het inroepen van art. 6 van het EVRM kan eveneens niet weerhouden worden. Dit artikel is immers 

slechts geldig in burgerlijke en strafrechtelijke zaken en asielrecht is een politiek recht. Inzake 

administratieve beslissingen die genomen worden in het kader van de Vreemdelingenwet kunnen 

betrokkenen geen schending van de rechten van verdediging inroepen aangezien dit rechtsbeginsel niet 

van toepassing is op deze beslissingen. Betwistingen in verband met de toegang, het verblijf en de 

verwijdering van vreemdelingen vallen buiten het toepassingsgebied van art. 6 van het EVRM omdat de 

desbetreffende regels een publiekrechterlijk karakter hebben. 

 

Wat betreft de in het verzoekschrift aangehaalde argumenten die betrekking hebben op de medische 

toestand van betrokkenen (met name dat Dhr. B. op 15 februari 2007 erkend zou zijn als oorlogsinvalide 

en dat hij een post traumatisch stress syndroom zou hebben; betrokkenen ingevolge een totaal gebrek 

aan afdoende en meermaals vervallen medicatie, verouderde uitrusting en therapieën, een beperkt 

aantal psychiaters waarvan de kostprijs nog niet toegankelijk zou zijn voor de modale man en het feit 

dat medische zorg zou worden gefinancierd door de overheid vanuit het algemene en volstrekt 

ontoereikend budget, Kosovo zouden hebben verlaten; bij aankomst in België er bij Dhr. B. in zijn 

linkerschouder metaaldeeltjes in de weke weefsels zouden zijn gevonden en hij nog steeds zware 

zelfmoordgedachten zou hebben waarvoor hij in behandeling zou zijn; ingevolge de medische toestand 

van haar man, er ook bij Mevr. B. een psychische problematiek zou zijn ontstaan in het land van 

herkomst dewelke eveneens zou worden behandeld alhier en dat zij zelfs zelfmoordneigingen zou 

hebben; er bij betrokkenen bijkomende medische complicaties werden vastgesteld dewelke vooral 

zouden kaderen in hun algemene zwakke gezondheidstoestand die het gevolg zou zijn van een 

gebrekkige behandeling in het land van herkomst; er bij Mevr. B. aan beide ogen pterigium zou zijn 

vastgesteld waarvoor de arts zou stellen dat een excisie aangewezen zou zijn doch dat deze nog niet 

werd uitgevoerd; doordat de medicatie van betrokkenen dermate kostelijk of niet beschikbaar was, het 

gezin in onmenselijke omstandigheden zou geleefd hebben waardoor bij hun aankomst er bij dochter V. 

zou vastgesteld zijn dat zij niet in goede gezondheid alhier zou zijn toegekomen en dat zij zou lijden aan 

algemene moeheid, zwakte en vertraagde groei, slaapstoornissen en refluxoesofagitis en lactose 

intolerantie en dat zij een ondervoede indruk zou hebben gemaakt bij haar aankomst en de dokter zou 

stellen dat er geen garantie is dat V. zorgvuldig zou worden opgevolgd in Kosovo daar de laboratoria 

onvoldoende gespecialiseerd zouden zijn en er gebrek aan medicatie zou zijn; betrokkenen opnieuw 

een onmenselijke of vernederende behandeling zouden ondergaan bij een terugkeer naar Kosovo daar 

zij allen reeds zouden getracht hebben om op een menselijke wijze behandeld te worden wat absoluut 

niet zou gelukt zijn en er ter staving stukken worden toegevoegd) dient opgemerkt te worden dat de wet 

van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 duidelijk een onderscheid maakt 

tussen twee verschillende procedures: aan de ene kant het artikel 9bis dat in België verblijvende 

personen die menen te beschikken over buitengewone omstandigheden om humanitaire redenen een 

verblijfsmachtiging kunnen aanvragen bij de burgemeester van de plaats waar zij verblijven, aan de 

andere kant het artikel 9ter als een unieke procedure voor in België verblijvende personen met een 

medische aandoening. De hier ingeroepen medische elementen vallen buiten de context van artikel 9bis 

en derhalve kan in dit verzoek aan deze medische argumenten geen verder gevolg worden gegeven 

(RVV Arrest nr. 75.380 van 17.02.2012 en RVV Arrest nr. 80.233 van 26.04.2012). 

Het feit dat verzoekers in het bezit waren van een medisch A.I., kan ook niet als een buitengewone 

omstandigheid worden aanzien. Dit attest van immatriculatie werd aan betrokkenen afgeleverd in het 

kader van de ontvankelijkheid van een aanvraag tot regularisatie op basis van art. 9ter om medische 

redenen. Aangezien de medische redenen niet behandeld worden bij aan aanvraag art. 9bis vormt het 
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feit dat zij een A.l. hadden geen reden om betrokkenen een verblijfsrecht toe te kennen op basis van art. 

9bis. 

Het staat betrokkenen steeds vrij een nieuwe aanvraag op basis van art 9ter in te dienen zoals bepaald 

in art 7§1 van het KB van 17 mei 2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 

september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals gewijzigd door het 

KB van 24.01.2011 (B.S. 28.01.2011): via aangetekend schrijven bij de Sectie 9ter van de Dienst 

Humanitaire Regularisaties, Dienst Vreemdelingenzaken, Antwerpsesteenweg 59B te 1000 Brussel.” 

 

Op 6 mei 2013 nam de gemachtigde eveneens de beslissingen tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlagen 13).  

 

Dit is thans de tweede bestreden beslissing aangaande eerste verzoeker, waarvan de motivering luidt 

als volgt: 

 

“In uitvoering van de beslissing van L. J.l, Attaché, gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, wordt aan de genaamde: 

B., S.[…]  

ook gekend als: nationaliteit: […] 

 

Het bevel gegeven, om ten laatste binnen 30 dagen na de kennisgeving, het grondgebied van België te 

verlaten, evenals de grondgebieden van de volgende Staten : 

Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, 

Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, 

Slovenië, Slowakije, Zweden, Zwitserland en Tsjechië, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist 

zijn om er zich naar toe te begeven. 

 

Krachtens artikel 7, eerste lid van de wet van 15 december 1980: 

 

□ 2°hij langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in slaagt het 

bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd: betrokkene is niet als vluchteling erkend bij 

beslissing tot weigering vluchtelingenstatus en weigering subsidiaire bescherming door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen op datum van 24.04.2008. Bovendien kreeg betrokkene op 06.05.2013 een 

beslissing tot weigering van machtiging tot verblijf in het kader van een aanvraag artikel 9bis”. 

 

Dit is thans de derde bestreden beslissing aangaande de tweede verzoekster, waarvan de motivering 

luidt als volgt: 

 

“In uitvoering van de beslissing van L. J.l, Attaché, gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, wordt aan de genaamde: 

Volgens pp: K., D.  geboren te […]  

ook gekend als: B., D.  

ook gekend als: nationaliteit: […] 

 

+ minderjarige kinderen: 

B., V. […] 

B., Vl. […] 

ook gekend als: B., Vl. geboren op […] 

B., D. geboren op […] 

 

Het bevel gegeven, om ten laatste binnen 30 dagen na de kennisgeving, het grondgebied van België te 

verlaten, evenals de grondgebieden van de volgende Staten : 

Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, 

Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, 

Slovenië, Slowakije, Zweden, Zwitserland en Tsjechië1, tenzij zij beschikt over de documenten die 

vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

 

Krachtens artikel 7, eerste lid van de wet van 15 december 1980: 

 

□ 2°zij langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in slaagt het 

bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd: betrokkene is niet als vluchteling erkend bij 
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beslissing tot weigering vluchtelingenstatus en weigering subsidiaire bescherming door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen op datum van 24.04.2008. Bovendien kreeg betrokkene op 06.05.2013 een 

beslissing tot weigering van machtiging tot verblijf in het kader van een aanvraag artikel 9bis” 

 

Op 12 november 2013 nam de gemachtigde de beslissingen tot afgifte van bevelen om het grondgebied 

te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlagen 13septies) en van inreisverboden 

(bijlagen 13sexies). Tegen deze beslissingen dienden verzoekers een beroep in om bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging te vorderen. 

 

Bij arrest nr. 113 932 van 19 november 2013 verwierp de Raad voormeld beroep. 

 

Op 30 november 2013 werden verzoekers gerepatrieerd naar Pristina (Kosovo). 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Ambtshalve stelt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna verkort de Raad) ter zitting de vraag 

naar het actuele belang van verzoekers bij het voorliggende beroep, nu uit informatie verstrekt door 

verweerder en verkregen op grond van artikel 39/62 van de Vreemdelingenwet blijkt dat verzoekers op 

30 november 2013 werden gerepatrieerd.  

 

Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de Vreemdelingenwet kunnen de beroepen bedoeld in 

artikel 39/2 van dezelfde wet voor de Raad gebracht worden door de vreemdeling die doet blijken van 

een benadeling of een belang. 

 

Volgens vaststaande rechtspraak van de Raad van State moet het belang persoonlijk, rechtstreeks, 

actueel en geoorloofd zijn (RvS 4 augustus 2005, nr. 148 037). Opdat zij een belang zouden hebben bij 

de vordering volstaat het niet dat verzoekers gegriefd zijn door de bestreden rechtshandeling en dat zij 

nadeel ondervinden. De vernietiging van de bestreden beslissingen moet verzoekers bovendien enig 

voordeel verschaffen en dus een nuttig effect sorteren. 

 

2.1.  Aangaande de eerste bestreden beslissing 

 

Artikel 9bis van de Vreemdelingenwet voorziet in een procedure die toelaat om, wanneer er zich 

buitengewone omstandigheden voordoen die het uiterst moeilijk maken de verblijfsmachtiging bij de 

bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats in het buitenland aan 

te vragen, een verblijfsmachtiging in België aan te vragen en af te geven. Nu verzoekers werden 

gerepatrieerd, is de discussie omtrent de al dan niet bestaande noodzaak om de aanvraag in België in 

te dienen in plaats van bij de Belgische bevoegde diplomatieke of consulaire post in het herkomstland 

niet langer aan de orde. Aangezien verzoekers visumplichtige vreemdelingen zijn die in het buitenland 

verblijven, zullen zij hoe dan ook een beroep moeten doen op de bevoegde diplomatieke of consulaire 

post om de nodige binnenkomst- en verblijfsdocumenten te verwerven en blijkt in principe niet dat 

verzoekers nog een actueel belang hebben bij de vernietiging van de bestreden beslissing (RvS 13 

augustus 2002, nr. 109.731). 

 

Verzoekers die hun belang bij het door hen ingestelde annulatieberoep bij de Raad zouden willen 

bewaren, moeten een voortdurende en ononderbroken belangstelling voor hun proces tonen. Wanneer 

hun belang op grond van relevante gegevens in vraag wordt gesteld, moeten zij daarover standpunt 

innemen en het actuele karakter van hun belang aantonen (RvS 18 december 2012, nr. 221.810 en RvS 

13 februari 2015, nr. 230.190). 

 

Het gegeven van de repatriëring werd ter zitting aan een tegensprekelijk debat onderworpen. De 

raadsman van de verzoekers betwist ter terechtzitting de repatriëring niet, doch volhardt in het belang. 

Ze voert in eerste instantie aan dat het om een gedwongen repatriëring ging en dat de eerste bestreden 

beslissing destijds niet mocht genomen zijn nu betrokkenen toen vier jaar legaal verblijf in het Rijk 

konden voorleggen, het oudste kind ondervoed was toen het in België aankwam, een derde kind in 

België is geboren, de oudste dochter lijdt aan heel zware voedselintolerantie zoals bleek ook uit de 

reportage van F. de Aguirre op TV en de kinderen in het midden van het schooljaar de bestreden 

beslissingen kregen waardoor hun schooljaar zomaar werd onderbroken en zij psychische schade 

hebben opgelopen. De gemachtigde had hiermee moeten rekening houden.  
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Ook al kan de Raad erkennen dat verzoekers een zeer gestoffeerde uiteenzetting hadden gegeven in 

de aanvraag van de door hen opgeworpen buitengewone omstandigheden, met tal van medische 

attesten van psychiaters en psychologen die wezen op zeer ernstige medische problemen zowel voor 

de ouders als voor de kinderen (attesten van onder meer prof. G.B. pediater aan UZ Luik voor oudste 

dochter) en die een eventuele schending van artikel 3 van het EVRM moesten hardmaken, alsook tal 

van attesten die een verregaande integratie en jarenlang legaal verblijf aantoonden, dan nog stelt de 

Raad vast dat de gemachtigde deze elementen in de motivering van de eerste bestreden beslissing 

heeft betrokken. Het feit dat volgens verzoekers destijds de bestreden beslissingen onrechtmatig 

zouden genomen zijn, doet geen afbreuk aan het feit dat verzoekers werden gerepatrieerd en dat thans 

al anderhalf jaar geleden. Het feit dat die repatriëring gedwongen gebeurde, doet aan de vaststelling dat 

het gezin zich in het herkomstland bevindt evenmin afbreuk. 

 

Het komt in een dergelijke situatie dan ook aan de raadsman van verzoekers toe om aan te tonen welke 

moeilijkheden verzoekers nu eventueel gedurende dat anderhalve jaar hebben ondervonden om bij de 

bevoegde diplomatieke of consulaire post hun verblijfsaanvraag in te dienen conform artikel 9 van de 

Vreemdelingenwet. De vraag stelt zich in zo’n geval dus heel concreet of de problemen en 

moeilijkheden die werden aangehaald in het kader van de buitengewone omstandigheden en waar toen 

onder meer werd gewezen op een potentiële schending van artikel 3 van het EVRM zich hebben 

voorgedaan. Ter zitting gevraagd naar deze eventuele moeilijkheden ter plaatse stelt de raadsman 

enkel dat de administratie van de bevoegde diplomatieke post niet goed functioneert. Enig begin van 

bewijs kan de raadsman echter niet voorleggen. De raadsman gaat ter zitting ook niet meer in op de in 

de aanvraag tot verblijfsmachtiging opgeworpen schending van artikel 3 van het EVRM, noch heeft ze in 

de synthesememorie de schending van artikel 3 van het EVRM aangevoerd. Nochtans werd door de 

Raad in zijn beschikking van 6 maart 2015, die op grond van artikel 39/62 van de Vreemdelingenwet 

gericht werd aan beide partijen, de vraag gesteld “alle inlichtingen en bescheiden over te maken met 

betrekking tot de actuele situatie van de verzoekende partij, die mogelijks gevolg kunnen hebben voor 

de behandeling van het huidig beroep, […]”. De gelegenheid werd dus duidelijk gegeven om relevante 

elementen voor te leggen teneinde de actualiteit van het belang toch aan te tonen.  

 

Ten overvloede stelt de Raad vast dat de raadsman ter zitting evenmin verwijst naar de uitgereikte 

inreisverboden van 12 november 2013 met een geldigheid van drie jaar. Uit de gegevens waarover de 

Raad beschikt, blijkt bovendien niet dat verzoekers een aanvraag indienden conform artikel 74/12 van 

de Vreemdelingenwet tot opheffing of opschorting van de inreisverboden omwille van humanitaire 

redenen. Deze aanvraag tot opheffing of opschorting moet overigens worden aangevraagd bij de 

bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post in het buitenland.  

 

Het beroep tegen de eerste bestreden beslissing is onontvankelijk.  

 

2.2.  Aangaande de bevelen om het grondgebied te verlaten 

 

Wat betreft de bevelen om het grondgebied te verlaten, blijkt dat deze bevelen door verzoekers 

repatriëring op 30 november 2013 uitvoering hebben gekregen. Nu de bevelen maar éénmalig kunnen 

worden uitgevoerd, hebben verzoekers in principe geen actueel belang meer bij de procedure, tenzij 

een schending van een hogere rechtsnorm alsnog het belang zou kunnen actueel houden (RvS 13 

december 2011, nr. 216.837).  

 

In de synthesememorie voeren verzoekers tegen de bevelen enkel de schending aan 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 verkort 

het EVRM). Zoals supra gesteld, dient een eventuele schending van artikel 8 van het EVRM te worden 

onderzocht. Dit vereist een onderzoek ten gronde van dit middel. 

 

 3. Onderzoek van het beroep tegen de bevelen om het grondgebied te verlaten 

 

Verzoekers lichten hun middel toe als volgt: 

“De Verwerende partij heeft volstrekt nagelaten om een belangenafweging te maken 

Aangezien art. 8 van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens duidelijk is geschonden nu ieder 

recht heeft op eerbiediging van zijn privéleven, familie en gezinsleven alsook zijn woning en 

correspondentie zonder enige inmenging van welk openbaar gezag ook tenzij vanzelfsprekend er een 

schending zou zijn van de nationale veiligheid, de openbare orde of het economisch welzijn van het land 

ter voorkoming van strafbare feiten; 
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Dat zulks een schending uitmaakt van de materiële motiveringsplicht nu de door verzoekers 

aangehaalde elementen niet naar behoren werden onderzocht of er een motivering in dit verband is 

terug te vinden in de bestreden beslissing, laat staan dat een belangenafweging werd gemaakt. Dat 

naar analogie kan verwezen worden naar een arrest van de RvSt dd 22 april 1998, T.Vreemd. 1998, 49. 

"Haar uitspraak is niet naar behoren gemotiveerd wanneer het onderzoek onvolledig is gebleven en 

wanneer niet wordt geantwoord op de tijdens de beroepsprocedure ontwikkelde argumenten en 

overlegde stavingstukken" 

Aangezien verzoekers inderdaad beschikken over een blanco strafregister, drie schoolgaande kinderen 

en een uitzonderlijk lang wettelijk verblijf waardoor zij vanzelfsprekend extreem geïntegreerd zijn in onze 

samenleving zodat een schending van art. 8 enkel is toegestaan indien de schending in verhouding 

staat tot de maatregelen die de overheid wenst te nemen, n.l. inzake de uitwijzing; 

Dat inzake het arrest Chorfi door het Hof van Straatsburg reeds werd beslist dat artikel 8 van het 

E.V.R.M. het gezinsleven op zich beschermd. 

Zie Hof Mensenrechten, arrest Chorfi/België van 7 augustus 1996, T.V.R. 1997, nr. 3, 230 - 243, Liga 

1996, afl.5-8, 26 Zie Hof Mensenrechten, arrest Berrehag/Nederland van 21 juni 1988, Publ.,Cour eur. 

D. H., Serie A, vol. 138 § 21 Zie Hof Mensenrechten, arrest Marckx/ België van 13/06/79, Publ. Cour. 

Eurp. D.H. serie A vol. 31 Zie EVRM 22 april 1997, X,Y en Z / Verenigd Koninkrijk 

Zie RvSt. 30 oktober 2002, nr. 112 059, nr. 112059, JLMB, 2003, nr. 5. Zie RvSt 18 december 2003, 

tijdschrift voor Vreemdelingenrecht, jaargang, 2004, blz 260. 

Aangezien deze schendingen immers zowel door hoven, rechtbanken als administratieve rechtscolleges 

dient afgewogen te worden met respect voor de private gezinsbelangen en de publieke belangen 

waarbij de verwijdering in proportie dient te staan van het mogelijk nadeel dat een staat kan ondergaan 

indien zij hiertoe niet zou overgaan. Zie Hof voor de Rechten van de Mens dd 22 april 2004, Tijdschrift 

voor Vreemdelingenrecht, jaargang 2004 blz. 267 inzake Radovanovic / Oostenrijk” 

 

Verzoekers voeren bijgevolg aan dat de door hen aangehaalde elementen niet naar behoren werden 

onderzocht in die zin dat geen belangenafweging werd gemaakt zoals vereist door artikel 8 van het 

EVRM. Verzoekers stippen aan dat zijbeschikken over een blanco strafregister, drie schoolgaande 

kinderen en een uitzonderlijk lang wettelijk verblijf waardoor zij zeer geïntegreerd zijn in de samenleving 

zodat een schending van artikel 8 van het EVRM enkel is toegestaan als deze in verhouding staat tot de 

maatregelen die de overheid wenst te nemen. Verder verwijzen verzoekers naar het arrest Chorfi van 

het Europees Hof voor de Rechten van de Mens waarin volgens hen werd beslist dat artikel 8 van het 

EVRM het gezinsleven op zich beschermt. Tot slot concluderen verzoekers dat een respectvolle 

afweging moet gebeuren tussen de private gezinsbelangen en de publieke belangen waarbij de 

verwijdering in proportie moet staan met het nadeel dat de staat kan ondergaan als ze niet overgaat tot 

verwijdering. 

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt:  

 

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

correspondentie.  

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

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

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

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

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen." 

 

Vooreerst merkt de Raad op dat het gehele gezin voorwerp uitmaakte van de bestreden beslissingen en 

dat ook alle leden van het gezin werden gerepatrieerd, zodat niet kan worden aangenomen dat de 

bestreden beslissingen een schending uitmaken van het gezinsleven.  

 

Aangaande het privéleven geven verzoekers aan dat de aangehaalde elementen niet naar behoren 

werden onderzocht. De Raad moet in deze opmerken dat de bestreden bevelen de volgbeslissingen zijn 

van de eerste bestreden beslissing en dat in die beslissing wel degelijk is gemotiveerd aangaande hun 

schoolgaande kinderen en hun langdurig wettelijk verblijf en hun integratie. Waar verzoekers stellen dat 

in de bestreden beslissingen geen belangenafweging in de zin van artikel 8 van het EVRM werd 

gedaan, moet worden vastgesteld dat in de verblijfsaanvraag ook geen schending van artikel 8 van het 

EVRM als buitengewone omstandigheid werd opgeworpen. Waar verzoekers nog wijzen op een blanco 

strafblad, kan de Raad evenmin vaststellen dat in hun aanvraag op grond van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet werd gewezen op een blanco strafblad en bijkomend uit het rechtsplegingsdossier 
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blijkt dat verzoekers werden betrapt op een winkeldiefstal en hiervoor werden veroordeeld op 2 

september 2009 door de correctionele rechtbank van Leuven.  

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM, noch van de materiële motiveringsplicht in het licht van 

artikel 8 van het EVRM wordt aanvaard. 

 

4. Kosten 

 

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

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 350 euro, komen ten laste van verzoekers. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig mei tweeduizend vijftien 

door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 


