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 nr. 131 222 van 13 oktober 2014 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X, 

Handelend in eigen naam en als wettelijk vertegenwoordiger van haar minderjarig 

kind  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 IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, in eigen naam en als wettelijk vertegenwoordiger van haar minderjarig 

kind X, die verklaart van Oekraïense nationaliteit te zijn, op 19 mei 2014 heeft ingediend om de 

schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van 2 oktober 

2013 houdende de weigeringen gezinshereniging en van de beslissingen van 17 april 2014 tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten, en houdende het bevel tot terugbrenging. 

 

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 26 mei 2014 met refertenummer 

X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 13 augustus 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

16 september 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. VERHAEGEN, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

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

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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1.1. Verzoekster kwam samen met haar dochter, voor wie zij als wettelijke vertegenwoordigster optreedt 

op 7 augustus 2012 het Rijk binnen. 

 

1.2. Op 10 december 2012 diende verzoekster, volgens de verwerende partij, een aanvraag in voor 

gezinshereniging met haar echtgenoot, vader van het minderjarig kind, op grond van artikel 12bis van 

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

de verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenwet). Er werd ook een zelfde aanvraag ingediend 

voor de minderjarige dochter.   

 

1.3. Deze aanvragen werd bij beslissingen van 2 oktober 2013 geweigerd, gepaard met een bevel om 

het grondgebied te verlaten lastens verzoekster en een bevel tot terugbrenging voor wat de dochter 

betreft. De kennisgeving van de bevelen geschiedde op 17 april 2014. De kennisgeving van de 

weigeringen tot verblijf blijkt onvoldoende duidelijk uit het administratief dossier zoals het de Raad 

voorligt. 

 

De eerste bestreden beslissing luidt: 

 

“(…)Betrokkene heeft op10.12.2012 documenten voorgelegd.  

Na onderzoek van het dossier blijkt dat betrokkene niet voldaan heeft aan de 

ontvankelijkheidsvoorwaarden van artikel 10 van de wet van 15.12.1980, meer bepaald:  

 o  Betrokkene legt niet alle in artikel 12bis, §2 van de wet van 15.12.1980 bedoelde bewijzen 

voor:  

 een geapostilleerde huwelijksakte  

 een bewijs aansluiting ziektekostenverzekering voor het ganse gezin  

 een recent bewijs van goed gedrag en zeden  

 bewijzen van stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen  

afdoende bewijs behoorlijke huisvesting: het huurconract is niet geregistreerd  

De wet staat u toe om de aanvraag tot verblijf onontvankelijk te verklaren aan de hand van een bijlage 

15ter. Indien u de 15ter betekent, gelieve dan eveneens het bijgevoegde bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13/30 dagen) te betekenen.” 

 

De tweede bestreden beslissing die de minderjarige dochter van verzoekster treft luidt: 

 

“(…)Betrokkene heeft op 10.12.2012 documenten voorgelegd.  

Na onderzoek van het dossier blijkt dat betrokkene niet voldaan heeft aan de 

ontvankelijkheidsvoorwaarden van artikel 10 van de wet van 15.12.1980, meer bepaald:  

 o  Betrokkene legt niet alle in artikel 12bis, §2 van de wet van 15.12.1980 bedoelde bewijzen 

voor:  

 een geapostilleerde geboorteakte  

 bewijzen van stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen  

 afdoende bewijs behoorlijke huisvesting: het huurcontract is niet geregistreerd  

De wet staat u toe om de aanvraag tot verblijf onontvankelijk te verklaren aan de hand van een bijlage 

15ter.  

Indien u de 15ter betekent, gelieve dan eveneens het bijgevoegde bevel tot terugbrenging (bijlage 38 I 

30 dagen) te betekenen. “ 

 

De derde bestreden beslissing is de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 13) aan verzoekster, met reden: 

 

“(…) Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet 

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:: 

Artikel 7: 

2° wanneer 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; 

Het paspoort van betrokkenen is vervallen op 08.05.2013; het visum is vervallen op 16.09.2012; de 

aankomstverklaring en dus het legaal verblijf verstreek op 06.09.2012(…)”.  

 

De vierde bestreden beslissing is het bevel tot terugbrenging van de minderjarige dochter met als reden: 
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“Artikel 7 eerste lid, 2) van de wet van 15.12.1980: het C-visum is vervallen sedert 16.09.2012; de 

aankomstverklaring en dus het legaal verblijf verstreek op 06.09.2012. (…)” 

 

2. Ontvankelijkheid van het beroep in de mate dat het werd ingesteld om de minderjarige dochter PA te 

vertegenwoordigen 

 

2.1. Ambtshalve wijst de Raad ter terechtzitting op de volgende exceptie van onontvankelijkheid van het 

beroep ingesteld door P.A.: 

  

2.2. Artikel 376 van het Burgerlijk Wetboek luidt: 

 

“Wanneer de ouders het gezag over de persoon van het kind gezamenlijk uitoefenen, beheren zij ook 

gezamenlijk zijn goederen en treden zij gezamenlijk als zijn vertegenwoordiger op. 

Ten opzichte van derden die te goeder trouw zijn, wordt elke ouder geacht te handelen met instemming 

van de andere ouder wanneer hij, alleen, een daad van beheer van de goederen van het kind stelt, 

behoudens de bij de wet bepaalde uitzonderingen. 

Oefenen de ouders het gezag over de persoon van het kind niet gezamenlijk uit, dan heeft alleen de 

ouder die dat gezag uitoefent, het recht om de goederen van het kind te beheren en het kind te 

vertegenwoordigen, behoudens de bij de wet bepaalde uitzonderingen. 

De andere ouder behoudt het recht om toezicht te houden op het beheer. Met dat doel kan hij bij 

degene die het gezag uitoefent of bij derden alle nuttige informatie inwinnen en zich in het belang van 

het kind tot de jeugdrechtbank wenden.” 

 

Een niet-ontvoogde minderjarige is onbekwaam om in persoon een beroep tot nietigverklaring in te 

dienen. Hij moet, overeenkomstig voormeld artikel 376 van het Burgerlijk Wetboek, hiervoor worden 

vertegenwoordigd door hetzij de beide ouders indien zij het gezag over de persoon van het kind 

gezamenlijk uitoefenen, hetzij door de ouder die het gezag uitoefent, indien de ouders dit niet 

gezamenlijk over de persoon van het kind uitoefenen. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de moeder van de minderjarige verzoekster in het Rijk verblijft , 

naar eigen zeggen samen met de vader van haar minderjarige dochter. 

 

Niet wordt aangetoond, noch in het verzoekschrift, noch in een bij dat verzoekschrift gevoegd stuk, of op 

de terechtzitting zelfs maar beweerd, dat ten aanzien van de minderjarige dochter het ouderlijk gezag 

exclusief door de moeder zou worden uitgeoefend. In die omstandigheden wordt dan ook aangenomen 

dat het ouderlijk gezag ten aanzien van de minderjarige gezamenlijk door de moeder én door de vader 

wordt uitgeoefend.  

 

In casu is de minderjarige dochter enkel vertegenwoordigd door diens moeder zodat het beroep in de 

mate dat het voor deze dochter is ingediend, onontvankelijk is (RvS 29 juli 2013, nr. 224 407; RvS 21 

december 2012, nr. 221 436; RvS 23 november 2011, nr. 217 016). 

 

Het gestelde ter terechtzitting, door de verzoekende partij dat in de bestreden beslissing slechts één 

ouder is vermeld, doet aan het voorgaande geen afbreuk. 

 

Het beroep in zoverre het is ingesteld door de minderjarige dochter is onontvankelijk. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoekster voert in een enig middel onder meer de schendingen aan van artikelen 12bis, § 7 en 

74/13 van de vreemdelingenwet, van artikel 3 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het 

Kind, aangenomen te New York op 20 november 1989 en goedgekeurd bij wet van 25 november 1991 

(hierna: het VN Kinderrechtenverdrag), van artikel 24 van het Handvest van de Grondrechten van de 

Europese Unie (hierna: Handvest), en van de formele en materiële motiveringsplicht. 

 

Dit middel wordt deels als volgt toegelicht: 

 

“(…) Specifiek met betrekking tot de bijlage 13 en de bijlage 38 wijst verzoekster op artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet, dat voorschrijft:  
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“Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

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

onderdaan van een derde land”. 

(…) 

In casu werd in de aanvraag tot gezinshereniging duidelijk uitgelegd – in overeenstemming met de 

hierboven geschetste feiten – en met de nodige stukken gestaafd dat verzoekster en haar minderjarige 

dochter een gezinsleven hebben met hun echtgenoot en vader, de heer P. (stuk 5) 

Verwerende partij was dus op de hoogte van het bestaande gezinsleven tussen verzoekster, haar 

echtgenoot en hun dochter. Meer nog, zij heeft dit gezinsleven nooit in twijfel getrokken. In haar 

beslissing tot weigering van de aanvraag gezinshereniging wordt de gezinsband niet in twijfel getrokken 

maar wordt enkel vermeld dat bepaalde documenten ontbraken. 

Toch vermeldt verwerende partij niets over dit gezinsleven in de bestreden beslissingen. 

(…) 

2. Naast het gezinsleven werd ook geen rekening gehouden met het hoger belang van het kind, zoals 

bepaald in de artikelen 12bis, § 7 en 74/13 van de Vreemdelingenwet, het Internationaal Verdrag inzake 

de Rechten van het Kind en het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie.  

Artikel 12bis, § 7 van de Vreemdelingenwet voorziet dat “In het kader van het onderzoek van de 

aanvraag wordt terdege rekening gehouden met het hoger belang van het kind”.  

Zoals hierboven reeds geciteerd, bepaalt artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet: “Bij het nemen van 

een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met het hoger belang van 

het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een 

derde land.”  

Deze bepalingen verplichtten verwerende partij expliciet om bij de beslissing inzake de aanvraag 

gezinshereniging respectievelijk de beslissing inzake de verwijdering van het grondgebied rekening te 

houden met het belang van de minderjarige dochter van verzoekster. 

Nochtans kan uit de motivering van de bestreden beslissingen op geen enkele wijze worden afgeleid dat 

dit gebeurde. Verwerende partij weigert de aanvraag tot gezinshereniging van verzoekster en haar 

dochter en geeft hen het bevel om het land te vertalen, zonder ook maar enige motivering op te nemen 

omtrent het hoger belang van het kind. 

De beslissingen hebben tot gevolg dat de minderjarige dochter van verzoekster het verblijf wordt 

ontzegd in het land waar haar vader woont en bovendien verplicht wordt dit land te verlaten. Aldus 

hebben de bestreden beslissingen verstrekkende gevolgen voor het kind en mag aldus verwacht 

worden dat haar hoger belang in aanmerking werd genomen, quod non. 

Om dit onderdeel van het middel te staven, verwijst verzoekster naar de redenering van Uw Raad 

uiteengezet in het arrest nr. 97.183 van 21 februari 2013: 

(…) 

Verzoekster sluit zich hier bij aan en vraagt uw Raad om op haar situatie – gelijkaardig aan de 

voorliggende kwestie in het geciteerde arrest – dezelfde redenering toe te passen en aldus de 

bestreden beslissingen te vernietigen. 

In casu kan uit de bestreden beslissingen immers op geen enkele manier worden afgeleid dat er 

rekening werd gehouden met de belangen van de minderjarige dochter van verzoekster. 

Als belang van haar minderjarige dochter duidt verzoekster in de eerste plaats op het samenzijn met 

haar vader. 

Dit belang kadert in de rechten die kinderen hebben volgens het Kinderrechtenverdrag: 

Overeenkomstig artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag moet “het belang van het kind voorop staan bij 

alle maatregelen die kinderen aangaan. De overheid moet het welzijn van alle kinderen bevorderen en 

houdt toezicht op alle voorzieningen voor de zorg en bescherming van kinderen”. 

Kinderen hebben op basis van artikel 7 van Kinderrechtenverdrag het recht om door hun ouders 

verzorgd te worden: 

Art. 7. 1. Het kind wordt onmiddellijk na de geboorte ingeschreven en heeft vanaf de geboorte het recht 

op een naam, het recht een nationaliteit te verwerven en, voor zover mogelijk, het recht zijn ouders te 

kennen en door hen te worden verzorgd. 

In toepassing van artikel 9 van ditzelfde verdrag hebben verzoekster en haar echtgenoot het recht niet 

gescheiden te worden van hun dochter, en in de mate van het mogelijke een effectief contact te hebben 

met haar: 

Art. 9. 1. De Staten die partij zijn, waarborgen dat een kind niet wordt gescheiden van zijn ouders tegen 

hun wil, tenzij de bevoegde autoriteiten, onder voorbehoud van de mogelijkheid van rechterlijke toetsing, 

in overeenstemming met het toepasselijke recht en de toepasselijke procedures, beslissen dat deze 

scheiding noodzakelijk is in het belang van het kind. 

Hoewel aan dit belang duidelijk geraakt wordt door de bestreden beslissingen, gaan ze hier helemaal 

niet op in. 
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Zelfs indien verwerende partij van mening was dat de bestreden beslissingen in overeenstemming zijn 

met het hoger belang van het kind, had zij hierover motieven moeten opnemen of tenminste impliciet 

moeten laten blijken dat zij hiermee rekening hield, quod non. 

Hierdoor schenden de bestreden beslissingen de hierboven aangehaalde wettelijke bepalingen. 

Het verzoek tot nietigverklaring dient dan ook ontvankelijk en gegrond verklaard te worden. 

MIDDELEN TOT SCHORSING: 

Het ten uitvoer leggen van het bevel om het grondgebied te verlaten houdt in hoofde van verzoekster 

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel in. 

Zoals reeds aangehaald, wordt door het bevel om het grondgebied te verlaten ten uitvoer te leggen 

artikel 8 EVRM geschonden alsook artikel 24 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese 

Unie en de artikelen 3,7 en 9 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. 

Zoals hierboven uiteengezet, oefenen verzoekster, haar echtgenoot en hun dochter minderjarige 

dochter immers een gezinsleven uit in België. Zij wonen er samen en hebben er het centrum van hun 

belangen gevestigd. Een bevel om het grondgebied te verlaten zou hieraan een abrupt einde maken of 

minstens een grondige inmenging zijn. 

Het verzoek tot schorsing dient dan ook ontvankelijk en gegrond verklaard te worden.” 

 

3.2. De verwerende partij repliceert in haar nota met opmerkingen als volgt: 

 

“De verwerende partij heeft de eer op te merken dat de thans bestreden beslissing gesteund werd op 

art. 7, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet. 

Artikel 7 eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet dat luidt als volgt: 

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

gemachtigde aan de vreemdeling, die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan 

drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde 

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

bedoelde gevallen een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven : 

2° wanneer 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;” 

Overeenkomstig voormelde bepaling moet de gemachtigde van de staatssecretaris in geval van artikel 

7, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet een bevel geven het grondgebied te verlaten. Het betreft 

derhalve een gebonden bevoegdheid, die elke discretionaire appreciatie dienaangaande uitsluit. 

Verzoekende partij betwist niet langer in het Rijk te verblijven dan de in artikel 6 van de 

Vreemdelingenwet bepaalde termijn. 

Een eventuele vernietiging van de thans bestreden beslissing kan hem dan ook geen voordeel 

opleveren. In voorkomend geval vermag de gemachtigde van de staatssecretaris niets anders dan in 

uitvoering van art. 7, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet hem opnieuw een bevel te geven het 

grondgebied te verlaten. 

Uit een lezing van de middelen in het verzoekschrift blijkt niet dat verzoekende partij een schending 

aannemelijk maakt van een hogere rechtsnorm. 

Aangaande artikel 8 EVRM heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens verduidelijkt dat bij de 

vraag of er daadwerkelijk sprake is van een inmenging in het privé- en/of familie- en gezinsleven moet 

nagezien worden of de vreemdeling voor de eerste keer om toelating heeft verzocht, dan wel of het gaat 

om de weigering van een voortgezet verblijf. 

Gaat het namelijk om een eerste toelating dan oordeelt het EHRM dat er geen inmenging is en 

geschiedt geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 EVRM. De bestreden beslissing 

houdt geen weigering van een voortgezet verblijf in. 

In dit geval moet er volgen het EHRM onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de 

Staat om het recht op privé- en/of gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM, 28 november 

1996, Ahmut v. United Kingdom, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer v. 

The Netherlands, § 36) dit geschiedt aan de hand van een fair balance-toets. 

De Staat heeft immers, met toepassing van een vaststaand beginsel van internationaal recht, de taak 

om de openbare orde te waarborgen en in het bijzonder in de uitoefening van het recht om de 

binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen te controleren. (EHRM, 12 oktober 2006, Mubilanzila 

Mayeka en Kaniki Mitunga c. Belgique, § 81; EHRM, 18 februari 1991, Moustaquim c. Belgique, § 43). 

Artikel 8 EVRM kan niet zo kan worden geïnterpreteerd dat het voor een Staat een algemene 

verplichting inhoudt om door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk 

verblijf te respecteren. (EHRM, 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer v. The Netherlands, 

§ 39). 

De bestreden beslissing heeft enkel tot gevolg dat de verzoekende partij tijdelijk het land dient te 

verlaten met de mogelijkheid terug te keren nadat zij zich in het bezit heeft gesteld van de nodige 
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documenten voor een regelmatige binnenkomst in België. De bestreden beslissing sluit niet uit dat zij 

een visum aanvraagt met het oog op gezinshereniging in België. Een tijdelijke scheiding met het oog op 

het vervullen van de noodzakelijke formaliteiten ter voldoening van de wettelijke bepalingen, verstoort 

haar gezinsleven niet in die mate dat er sprake kan zijn van een schending van artikel 8 EVRM (EHRM, 

19 februari 1996, Gul/Zwitserland, 22 EHRR 228). Er dient voorts te worden opgemerkt dat de 

bestreden beslissing geen absoluut verbod inhoudt om het Belgisch grondgebied binnen te komen en er 

te verblijven. 

Daarenboven dient te worden opgemerkt dat de weigering van verblijf en de afgifte van een bevel niet 

verhinderen dat eerste verzoeksters echtgenoot haar bezoekt in of vergezelt naar het land van 

herkomst, noch dat zij haar echtgenoot kan bezoeken in een ander land waarvan zij het grondgebied 

wel mag betreden, noch dat zij hem desgevallend in België bezoekt mits het vervullen van de vereiste 

binnenkomstvoorwaarden. Niets belet verzoekende partij om tijdens de (korte) scheiding in nauw 

contact te blijven met haar partner/vader en haar gezinsleven met hem verder te onderhouden. Zij 

maakt geen melding van onoverkomelijke hinderpalen die verhinderen dat het gezinsleven in het land 

van herkomst of elders wordt verder gezet. 

“De tijdelijke scheiding met het oog op het vervullen van de noodzakelijke formaliteiten ter voldoening 

aan de wettelijke bepalingen, verstoort het gezinsleven van de verzoekende partij niet in die mate dat er 

sprake kan zijn van een schending van artikel 8 van het EVRM . Bovendien moet er, opdat een 

vreemdeling zich op artikel 8 van het EVRM zich zou kunnen beroepen, immers niet alleen sprake zijn 

van een voldoende hechte relatie tussen de vreemdeling en diens gezin, het moet ook nagenoeg 

onmogelijk zijn voor de vreemdeling om in zijn land van oorsprong een familieleven te leiden. “(RvV 9 

februari 2010, nr. 38 367) 

Een schending van artikel 8 EVRM wordt niet aangetoond. 

Wat het aangehaalde Verdrag van de Rechten van het Kind betreft dient te worden opgemerkt dat de 

Raad van State gesteld heeft dat dit Verdrag in zijn geheel geen directe werking heeft. (RvS, nr. 

100.509 van 31 oktober 2001). 

“De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen merkt op dat de afdeling wetgeving bij de Raad van State 

reeds heeft gesteld dat het rechterlijk beroep dat kan worden ingesteld bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen prima facie beantwoordt aan de vereisten van daadwerkelijke rechtshulp in 

de zin van artikel 13 EVRM (Parl. St., Kamer, 2005-2006, nr. 2479/001, 323). (R.V.V., nr. 14.326, 29 

november 2007) 

Bij gebrek aan het rechtens vereiste belang is de vordering niet ontvankelijk.” 

 

3.3. De opgeworpen exceptie vergt in casu een onderzoek naar het middel.  De Raad dient immers op 

te merken dat geen bevel mag worden gegeven of dat het bevel niet mag worden ten uitvoer gelegd 

wanneer dat in strijd zou zijn met een aantal verdragsrechtelijke bepalingen (cf. RvS 26 augustus 2010, 

nr. 206.948).  

 

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 15 mei 1955 (hierna: het 

EVRM) en het Handvest primeert op de vreemdelingenwet en de Raad dient dan ook in het kader van 

voorliggende betwisting de gegrondheid te onderzoeken van de middelen die gestoeld worden op een 

schending van de hogere verdragsbepalingen, in casu. Artikel 13 van het EVRM vereist immers een 

intern beroep waardoor de inhoud van de grief kan worden onderzocht en waardoor passend herstel 

kan worden verkregen, ook al beschikken de staten over een zekere beoordelingsmarge voor wat 

betreft de manier waarop ze de verplichtingen nakomen die hen door deze bepaling worden opgelegd 

(EHRM 11 juli 2000, Jabari/ Turkije, § 48; EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 291). 

 

3.4. Wat betreft de eerste bestreden beslissing betreft 

 

De eerste bestreden beslissing werd genomen in toepassing van artikel 12bis van de 

vreemdelingenwet, waarvan de relevante onderdelen luiden als volgt:  

 

“§ 1 

De vreemdeling die verklaart dat hij zich in één der in artikel 10 voorziene gevallen bevindt, moet zijn 

aanvraag indienen bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger die bevoegd is voor 

zijn woonplaats of zijn verblijfplaats in het buitenland. 

In de volgende gevallen kan hij zijn aanvraag echter indienen bij het gemeentebestuur van zijn 

verblijfplaats: 
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1° indien hij al in een andere hoedanigheid toegelaten of gemachtigd werd tot een verblijf van meer dan 

drie maanden in het Rijk en indien hij vóór het einde van deze toelating of machtiging alle in § 2 

bedoelde bewijzen overlegt; 

2° indien hij tot een verblijf van maximaal drie maanden is gemachtigd, en indien dit wettelijk is vereist, 

hij beschikt over een geldig visum met het oog op het afsluiten van een huwelijk of partnerschap in 

België, dit huwelijk of partnerschap effectief werd gesloten vóór het einde van deze machtiging en hij 

vóór het einde van deze machtiging alle in § 2 bedoelde bewijzen overlegt; 

3° indien hij zich bevindt in buitengewone omstandigheden die hem verhinderen terug te keren naar zijn 

land om het op grond van artikel 2 vereiste visum te vragen bij de bevoegde Belgische diplomatieke of 

consulaire vertegenwoordiger en alle in § 2 bedoelde bewijzen overmaakt, evenals een bewijs van zijn 

identiteit; 

4° indien hij tot een verblijf van maximaal drie maanden is gemachtigd en hij een minderjarig kind is als 

bedoeld in artikel 10, § 1, eerste lid, 4°, tweede en derde streepje of hij de ouder is van een minderjarige 

erkende vluchteling of minderjarige die de subsidiaire bescherming geniet als bedoeld in artikel 10, § 1, 

eerste lid, 7°. 

§ 2 

Indien de in § 1 bedoelde vreemdeling zijn aanvraag indient bij de Belgische diplomatieke of consulaire 

vertegenwoordiger die bevoegd is voor zijn woonplaats of zijn verblijfplaats in het buitenland, moeten 

samen met de aanvraag documenten worden overgelegd die aantonen dat hij voldoet aan de 

voorwaarden die worden bedoeld in artikel 10, §§ 1 tot 3, onder meer een medisch getuigschrift waaruit 

blijkt dat hij niet lijdt aan één van de in de bijlage aan deze wet opgesomde ziekten, evenals, indien hij 

ouder is dan achttien jaar, een uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document. 

De datum voor het indienen van de aanvraag is die waarop alle bewijzen, overeenkomstig artikel 30 van 

de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht of de internationale 

overeenkomsten betreffende dezelfde materie, worden overgelegd. 

De beslissing met betrekking tot de toelating tot verblijf wordt zo snel mogelijk en ten laatste zes 

maanden volgend op de datum van indiening van de aanvraag, zoals bepaald in het tweede lid, 

getroffen en betekend. De beslissing wordt getroffen, rekening houdende met het geheel van de 

elementen van het dossier. 

Indien aan de voorwaarde betreffende de stabiele en regelmatige bestaansmiddelen bedoeld in artikel 

10, § 5, niet voldaan is, dient de minister of zijn gemachtigde, op basis van de eigen behoeften van de 

vreemdeling die vervoegd wordt en van zijn familieleden te bepalen welke bestaansmiddelen zij nodig 

hebben om in hun behoeften te voorzien zonder ten laste te vallen van de openbare overheden. De 

minister of zijn gemachtigde kan hiervoor alle bescheiden en inlichtingen die voor het bepalen van dit 

bedrag nuttig zijn, doen overleggen door de vreemdeling. 

In bijzondere omstandigheden die verband houden met het complexe karakter van de behandeling van 

de aanvraag, alsook in het kader van een onderzoek naar een huwelijk als bedoeld in artikel 146bis van 

het Burgerlijk Wetboek of de voorwaarden verbonden aan het partnerschap bedoeld in artikel 10, § 1, 

eerste lid, 5°, kan de minister of zijn gemachtigde deze termijn tweemaal, met een periode van drie 

maanden, verlengen. Dit wordt gedaan door middel van een met redenen omklede beslissing die ter 

kennis wordt gebracht van de aanvrager. 

Indien geen enkele beslissing getroffen werd na het verstrijken van de termijn van zes maanden volgend 

op de datum waarop de aanvraag werd ingediend, die eventueel verlengd werd overeenkomstig het 

vierde lid, moet de toelating tot verblijf verstrekt worden. 

(…)  

 

§ 7. In het kader van het onderzoek van de aanvraag wordt terdege rekening gehouden met het hoger 

belang van het kind.” 

 

3.5. Verzoekster voert aan dat de bestreden beslissingen niet genomen zijn met inachtneming van de 

belangen van het minderjarig kind van verzoekster en haar echtgenoot, waardoor artikel 12bis, § 7 van 

de vreemdelingenwet alsook artikel 3.1. van het VN Kinderrechtenverdrag, artikel 24 van het Handvest 

en de motiveringsplicht werden geschonden. 

 

De Raad stelt vast dat de verwerende partij in haar nota met opmerkingen niet uitdrukkelijk antwoordt op 

de aangevoerde schending van artikel 12bis, § 7 van de vreemdelingenwet. De verwerende partij wijst 

wel op het volgende: “Daarenboven dient te worden opgemerkt dat de weigering van verblijf en de 

afgifte van een bevel niet verhinderen dat eerste verzoeksters echtgenoot haar bezoekt in of vergezelt 

naar het land van herkomst, noch dat zij haar echtgenoot kan bezoeken in een ander land waarvan zij 

het grondgebied wel mag betreden, noch dat zij hem desgevallend in België bezoekt mits het vervullen 

van de vereiste binnenkomstvoorwaarden. Niets belet verzoekende partij om tijdens de (korte) scheiding 
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in nauw contact te blijven met haar partner/vader en haar gezinsleven met hem verder te onderhouden. 

Zij maakt geen melding van onoverkomelijke hinderpalen die verhinderen dat het gezinsleven in het land 

van herkomst of elders wordt verder gezet.” en benadrukt dat een tijdelijke scheiding geen schending 

van artikel 8 van het EVRM teweegbrengt. 

 

Met betrekking tot de aangevoerde schending van artikel 3.1. van het VN Kinderrechtenverdrag 

antwoordt de verwerende partij enkel dat deze bepalingen geen directe werking hebben. 

  

3.6. De Raad wijst erop dat artikel 12bis van de vreemdelingenwet de omzetting vormt naar Belgisch 

recht van artikel 5 van de Richtlijn 2003/86/EG van 22 september 2003 inzake het recht op 

gezinshereniging (hierna: Richtlijn 2003/86/EG) dat betrekking heeft op de indiening en het behandeling 

van het verzoek tot toegang en verblijf in het kader van het recht op gezinshereniging. 

 

Artikel 12bis, § 7 van de vreemdelingenwet dat stipuleert dat “In het kader van het onderzoek van de 

aanvraag wordt terdege rekening gehouden met het hoger belang van het kind” vormt meer precies de 

omzetting naar Belgisch recht van  artikel 5, § 5 van de Richtlijn 2003/86/EG.  

 

Artikel 5, § 5 van richtlijn 2003/86/EG bepaalt: “Bij de behandeling van het verzoek zorgen de lidstaten 

ervoor dat terdege rekening wordt gehouden met de belangen van minderjarige kinderen.” 

 

3.7. In de memorie van toelichting van 10 mei 2006 bij het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 

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

van vreemdelingen (Parl.St. Kamer, 2005-2006, nr. 53 2478/001, 69-70) werd hierover het volgende 

gesteld: 

“Overeenkomstig artikel 5, § 5 van de richtlijn zal in het kader van de onderzoek van de aanvraag 

terdege rekening worden gehouden met het hoger belang van het kind tijdens het onderzoek van de 

aanvraag. Om op de opmerking van de Raad van State in verband met dit onderwerp te antwoorden, 

wordt artikel 12bis in ontwerp aangevuld met een § 7 op dit punt. Er moet echter worden gewezen op 

het feit dat deze bepaling slechts een toepassing is van artikel 3, § 1, van het Verdrag inzake de rechten 

van het kind van 20 november 1989 (goedgekeurd door de wet van 25 november 1991 – Belgisch 

Staatsblad, 17.01.1992), dat het volgende bepaalt: «Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht 

of deze worden genomen door (...) bestuurlijke autoriteiten of  wetgevende lichamen, vormen de 

belangen van het kind de eerste overweging».” 

 

3.8. Vaste rechtspraak van de Raad van State stelt dat de bepalingen van artikel 3 van het VN 

Kinderrechtenverdrag, wat de geest, de inhoud en de bewoordingen ervan betreft, op zichzelf niet 

volstaan om toepasbaar te zijn zonder dat verdere reglementering met het oog op precisering of 

vervollediging noodzakelijk is. Deze verdragsbepalingen zijn geen duidelijke en juridisch volledige 

bepalingen die de verdragspartijen of een onthoudingsplicht of een strikt omschreven plicht om op een 

welbepaalde wijze te handelen opleggen. Aan deze bepalingen moet derhalve een directe werking 

worden ontzegd (cf. RvS 28 juni 2001, nr. 97 206).  

In deze zin kan verzoekster de rechtstreekse schending van dit artikel van het Kinderrechtenverdrag niet 

dienstig inroepen. 

 

3.9. Het is in deze context echter van belang om oog te hebben voor artikel 24 van het Handvest van de 

Grondrechten van de Europese Unie, dat samen met het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 in 

werking is getreden, dat als volgt luidt:  

 

“De rechten van het kind 

1. Kinderen hebben recht op de bescherming en de zorg die nodig zijn voor hun welzijn. Zij mogen 

vrijelijk hun mening uiten. Aan hun mening in hen betreffende aangelegenheden wordt in 

overeenstemming met hun leeftijd en rijpheid passend belang gehecht. 

2. Bij alle handelingen in verband met kinderen, ongeacht of deze worden verricht door 

overheidsinstanties of particuliere instellingen, vormen de belangen van het kind een essentiële 

overweging. 

3. Ieder kind heeft het recht, regelmatig persoonlijke betrekkingen en rechtstreekse contacten met zijn 

beide ouders te onderhouden, tenzij dit tegen zijn belangen indruist.” (cf. Handvest van de Grondrechten 

van de Europese Unie, Pb. C. 30 maart 2010, afl. 83, 395). 

 

3.10. Artikel 51 van het Handvest verduidelijkt dat het Handvest van toepassing is wanneer lidstaten 

bepalingen van Unierecht ten uitvoer brengen: “1. De bepalingen van dit Handvest zijn gericht tot de 



  

 

 

RvV  X - Pagina 9 

instellingen, organen en instanties van de Unie met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, 

alsmede, uitsluitend wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer brengen, tot de lidstaten. Derhalve 

eerbiedigen zij de rechten, leven zij de beginselen na en bevorderen zij de toepassing ervan 

overeenkomstig hun respectieve bevoegdheden en met inachtneming van de grenzen van de 

bevoegdheden zoals deze in de Verdragen aan de Unie zijn toegedeeld. (…)”. 

 

In casu is artikel 24 van het Handvest van toepassing aangezien de bestreden beslissing een 

tenuitvoerlegging betreft van artikel 5 van richtlijn 2003/86/EG. 

 

3.11. De Toelichtingen bij artikel 24 van het Handvest stellen het volgende: 

 

“Dit artikel is gebaseerd op het Verdrag van New York van 20 november 1989 inzake de rechten van het 

kind, dat door alle lidstaten is bekrachtigd, met name op de artikelen 3, 9, 12 en 13 van dat Verdrag.  

(…).” (cf. Toelichtingen bij het Handvest van de Grondrechten, Pb. C. 14 december 2007, afl. 303, 17). 

 

Deze Toelichtingen hebben een belangrijke interpretatieve waarde. Krachtens artikel 52, § 7 van het 

Handvest zijn deze toelichtingen opgesteld om richting te geven aan de uitlegging van dit Handvest van 

de grondrechten en dienen deze Toelichtingen door de rechterlijke instanties van de Unie en van de 

Lidstaten naar behoren in acht te worden genomen.  

Voor een beter begrip van artikel 24 van het Handvest is het derhalve aangewezen om artikel 3 van het 

VN Kinderrechtenverdrag nader te bekijken. 

 

3.12. Artikel 3 van het VN Kinderrechtenverdrag luidt als volgt: 

 

“Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of 

particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke 

autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging.” 

 

Het VN Kinderrechtencomité verduidelijkt omtrent artikel 3 van het VN Kinderrechtenverdrag het 

volgende:  

 

“Article 3 (1): the best interests of the child as a primary consideration in all actions concerning children. 

The article refers to actions undertaken by “public or private social welfare institutions, courts of law, 

administrative authorities or legislative bodies”. The principle requires active measures throughout 

Government, parliament and the judiciary. Every legislative, administrative and judicial body or institution 

is required to apply the best interests principle by systematically considering how children’s rights and 

interests are or will be affected by their decisions and actions - by, for example, a proposed or existing 

law or policy or administrative action or court decision, including those which are not directly concerned 

with children, but indirectly affect children.” (cf. UN Committee on the rights of the child, General 

Comment no. 5 (2003), General measures of implementation of the Convention on the Rights of the 

Child, 27 november 2003, CRC/GC/2003/5, par. 12). 

 

3.13. Gelet op bovenstaande, kan de verwerende partij aldus niet dienstig voorhouden dat artikel 3.1. 

van het VN Kinderrechtenverdrag enkel van toepassing is op maatregelen die genomen worden 

betreffende kinderen. Ook maatregelen die kinderen onrechtstreeks beïnvloeden, vallen onder de 

werkingssfeer van artikel 3.1. van het VN Kinderrechtenverdrag en dus bij uitbreiding onder artikel 24 

van het Handvest. Bijgevolg doet het onontvankelijk beroep ingesteld voor de minderjarige aan het 

voorgaande geen afbreuk. 

 

3.14. Uit het bovenstaande blijkt voorts dat artikel 5, § 5 van richtlijn 2003/86/EG tekstueel gedeeltelijk 

overeenstemt met artikel 3.1. van het VN Kinderrechtenverdrag, waar het uitdrukkelijk bepaalt dat de 

Lidstaten bij de behandeling van het verzoek tot toegang en verblijf in het kader van het recht op 

gezinshereniging terdege rekening dienen te houden met de belangen van minderjarige kinderen.  

 

3.15. Ten dezen is het van belang om te wijzen op het arrest van het Hof van Justitie van 6 december 

2012 in de gevoegde zaken C-356/11 en C-357/11, waarin het volgende wordt overwogen:  

 

“78. De lidstaten moeten immers niet alleen hun nationale recht conform het Unierecht uitleggen, maar 

er ook op toezien dat zij zich niet baseren op een uitlegging van een tekst van afgeleid recht die in 

conflict zou komen met de door de rechtsorde van de Unie beschermde grondrechten (zie arresten 

Parlement/Raad, punt 105, en Detiček, punt 34). 
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79 Het is juist dat de artikelen 7 en 24 van het Handvest, die de nadruk leggen op het belang van het 

gezinsleven voor het kind, niet aldus mogen worden uitgelegd dat zij de lidstaten de beoordelingsmarge 

zouden ontzeggen bij het onderzoek van verzoeken om gezinshereniging (zie in die zin arrest 

Parlement/Raad, punt 59). 

 

80 Bij een dergelijk onderzoek en met name bij de bepaling of de voorwaarden van artikel 7, lid 1, van 

richtlijn 2003/86 zijn vervuld, moeten de bepalingen van deze richtlijn echter tegen de achtergrond van 

de artikelen 7 en 24, leden 2 en 3, van het Handvest worden uitgelegd en toegepast, zoals overigens 

blijkt uit de bewoordingen van punt 2 van de considerans en artikel 5, lid 5, van deze richtlijn, op grond 

waarvan de lidstaten de betrokken verzoeken om gezinshereniging moeten onderzoeken in het belang 

van de betrokken kinderen en teneinde het gezinsleven te begunstigen. 

 

81 Het is aan de bevoegde nationale autoriteiten, bij de tenuitvoerlegging van richtlijn 2003/86 en bij het 

onderzoek van de verzoeken om gezinshereniging, een evenwichtige en redelijke beoordeling van alle 

in het geding zijnde belangen te maken en daarbij in het bijzonder rekening te houden met de belangen 

van de betrokken kinderen.” 

 

3.16. Hieruit volgt dat, zonder afbreuk te doen aan hun beoordelingsmarge, Lidstaten gehouden zijn om 

verzoeken om gezinshereniging te onderzoeken in het belang van betrokken kinderen en dit teneinde 

het gezinsleven te begunstigen. Lidstaten dienen bij de tenuitvoerlegging van richtlijn 2003/86/EG een 

evenwichtige en redelijke beoordeling te maken van “alle in het geding zijnde belangen” en “daarbij in 

het bijzonder rekening te houden met belangen van de betrokken kinderen”.  

 

3.17. In casu stelt de Raad vast, bij nazicht van het administratief dossier, dat verwerende partij op de 

hoogte was van het bestaan van de minderjarige dochter van verzoekster. Dit blijkt ook uit het geven 

van de tweede bestreden beslissing. 

 

3.18. De Raad stelt evenwel vast dat noch uit de eerste of tweede bestreden beslissing noch uit het 

administratief dossier kan worden opgemaakt of worden vastgesteld dat in casu een evenwichtige en 

redelijke beoordeling werd gemaakt van alle in het geding zijnde belangen, minstens dat in het bijzonder 

rekening werd gehouden met de belangen van verzoeksters minderjarige dochter. De opmerkingen 

dienaangaande in de nota zijn a posteriori en niet terug te vinden in de eerste en tweede bestreden 

beslissingen. Dit klemt temeer nu de advocaat op 10 december 2012 in het kader van de aanvragen een 

brief richtte naar de verwerende partij waarin zij melding maakt van de gezinsbelangen en de belangen 

van het kind. Zij wijst op het belang van een stabiele omgeving voor het kind dat is ingeschreven in het 

lager onderwijs en best niet om de haverklap moet veranderen van school, vrienden en taalgebruik 

terwijl de vader full time werkt sedert hij legaal in België verblijft en hij zijn stabiele betrekking zou 

moeten opzeggen om het gezin te vergezellen naar Oekraïne. 

 

In de mate dat verwerende partij aldus van mening is dat er geen terdege rekening moest worden 

gehouden met het hoger belang van de minderjarige dochter, en in de mate dat noch uit de bestreden 

beslissing noch uit het administratief dossier blijkt dat de verwerende partij de vereiste beoordeling heeft 

gemaakt van alle in het geding zijnde belangen, is een schending van artikel 12bis, § 7 van de 

vreemdelingenwet in samenlezing met artikel 24 van het Handvest en de motiveringsplicht aangetoond.  

 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond. Deze vaststelling leidt tot de nietigverklaring van de 

eerste bestreden beslissing.  

 

Aangezien de eventuele gegrondheid van de overige onderdelen van het middel niet tot een ruimere 

vernietiging kunnen leiden van de eerste bestreden beslissing, dienen deze niet te worden onderzocht 

(RvS 18 december 1990, nr. 36.050; RvS 24 oktober 2002, nr. 111.881). 

 

3.19. Voor wat betreft de derde bestreden beslissing 

 

Verzoekster betoogt dat de verwerende partij bij de beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten geen rekening heeft gehouden met haar bijzondere omstandigheden, met name 

het gegeven dat verzoekster een minderjarige dochter en een gezin heeft.  Met verwijzing naar hetgeen 

voorafgaat wordt er vastgesteld dat ook in het bevel om het grondgebied te verlaten elk motief 

betreffende de dochter ontbreekt ondanks de gezinsbelangen die werden opgeworpen in de brief van 10 

december 2012 van de advocaat van verzoekster.  
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Uit de bespreking van het middel tegen de eerste bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij 

zich niet uitspreekt over het hoger belang van de minderjarige dochter. Noch uit de eerste bestreden 

beslissing noch uit het administratief dossier blijkt derhalve dat de verwerende partij de vereiste 

belangenafweging heeft gemaakt. 

 

Ook voor wat betreft de derde bestreden beslissing blijkt noch uit het bevel zelf noch uit het 

administratief dossier dat de verwerende partij rekening heeft gehouden met het belang van de 

minderjarige dochter. In haar nota met opmerkingen toont de verwerende partij dit ook niet aan. Om 

dezelfde redenen als eerder uiteengezet dient de derde bestreden beslissing te worden vernietigd. 

 

Bovendien wijst de Raad erop dat artikel 74/13 van de vreemdelingenwet luidt: “Bij het nemen van een 

beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met het hoger belang van het 

kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een 

derde land.” 

 

De Raad wijst erop dat artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, de omzetting vormt van artikel 5 van de  

Richtlijn 2008/115/EG over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer 

van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven, op 16 december 2008 

door het Europees Parlement en de Raad vastgesteld (hierna: Terugkeerrichtlijn) (cf. Pb.L. 24 december 

2008, afl. 348,98). Bij de tenuitvoerlegging van de Terugkeerrichtlijn zijn Lidstaten daarenboven 

eveneens gehouden om artikel 24 van het Handvest na te leven.  

 

Aangezien uit de derde bestreden beslissing noch uit het administratief dossier blijkt dat er rekening 

werd gehouden met de individuele omstandigheden van verzoekster, minstens dat die elementen in 

overweging werden genomen die redelijkerwijs in aanmerking dienden genomen te worden, met name 

het bestaan van haar minderjarig dochter, werd de derde bestreden beslissing niet afdoende 

verantwoord en maakt het dan ook een schending uit van de motiveringsplicht. 

 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond. Deze vaststelling leidt tot de nietigverklaring van de 

derde bestreden beslissing.  

 

Aangezien de eventuele gegrondheid van de overige onderdelen van het middel niet tot een ruimere 

vernietiging kunnen leiden van de derde bestreden beslissing, dienen deze niet te worden onderzocht 

(RvS 18 december 1990, nr. 36.050; RvS 24 oktober 2002, nr. 111.881). 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft een gegrond onderdeel van een middel aangevoerd dat leidt tot de 

nietigverklaring van de eerste en derde bestreden beslissingen. Er is grond om toepassing te maken 

van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, is zonder voorwerp. Er dient derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de 

exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 

 

5. Kosten 

 

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

partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van 2 oktober 2013 houdende de weigering gezinshereniging en de beslissing van 

17 april 2014 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, beiden ten aanzien van de 

verzoekende partij (de moeder), worden vernietigd. 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring van de beslissing van 2 oktober 2013 

houdende de weigering gezinshereniging en het bevel tot terugbrenging ten aanzien van de dochter van 

de verzoekende partij, worden verworpen. 
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Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing van de bij artikel 1 vernietigde beslissingen is zonder voorwerp. 

 

Artikel 3 

 

De kosten van het beroep, begroot op 350 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertien oktober tweeduizend veertien door: 

 

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. BEELEN 

 

 

 


