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 nr. 136 400 van 16 januari 2015 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: 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, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 14 mei 2014 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, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding van 9 mei 2014 houdende het bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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 22 mei 2014 met refertenummer 

X. 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 2 december 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

8 januari 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. VAN DEN BOSSCHE. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. SENAVE loco advocaat M. 

SAMPERMANS en van advocaat J. DEMUYNCK, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1 Op 21 oktober 2008 dient de verzoekende partij een aanvraag van de verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie in, als echtgenoot van een Nederlandse onderdane. Op 

onbekende datum wordt zij in het bezit gesteld van een F-kaart, geldig tot 23 maart 2014. 

 

1.2 Op 27 april 2012 wordt de verzoekende partij door een Zweedse rechtbank veroordeeld tot een 

gevangenisstraf van drie jaar en zes maanden. Op 6 juli 2012 wordt zij afgeschreven naar het 

buitenland. 
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1.3 Op 6 mei 2014 doet de verzoekende partij aangifte dat zij, komende uit het buitenland, haar 

hoofdverblijfplaats in de gemeente Lanaken heeft gevestigd. Na positieve woonstcontrole op 17 maart 

2014 maakt de gemeente op 18 maart 2014 de aanvraag tot herinschrijving over aan de Dienst 

Vreemdelingenzaken. Op 6 mei 2014 wordt het verzoek van de verzoekende partij om terug in het bezit 

gesteld te worden van een F-kaart geweigerd. Deze beslissing wordt herzien op 15 mei 2014, waarbij 

opnieuw het verzoek van de verzoekende partij om terug in het bezit gesteld te worden van een F-kaart 

geweigerd wordt. 

 

1.4 Op 9 mei 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde) de beslissing houdende 

het bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Dit is de bestreden beslissing, die op dezelfde 

dag aan de verzoekende partij ter kennis wordt gebracht en waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“(…) In uitvoering van de beslissing van de gemachtigde van de Minister van 06 mei 2014 

 

wordt aan: 

 

Naam: M(…) A(…) 

Voornamen: M(…) 

Nationaal nummer: (…) 

Geboortedatum en -plaats: (…) 

Nationaliteit: Irak 

 

het bevel gegeven om uiterlijk op 16 mei 2014 het grondgebied van België te verlaten, evenals het 

grondgebied van Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, 

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

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

die vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING:  

artikel 7 van de wet van 15 december, eerste lid, 2: verblijft langer in het Rijk datn de overeenkomstig 

artikel 6 van de wet bepaalde termijn of slaagt er niet in het bewijs te leveren dat deze termijn niet werd 

overschreden. (…)” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Ambtshalve stelt de Raad vast dat de verwerende partij heeft nagelaten om overeenkomstig artikel 

39/81 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet) gebruik te maken van de 

mogelijkheid een nota met opmerkingen in te dienen.  

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

Ter terechtzitting van 8 januari 2015 deelt de verwerende partij mee dat de bestreden beslissing is 

ingetrokken en dat zij het bewijs hiervan onverwijld aan de Raad zal bezorgen. De waarnemend 

voorzitter wijst de verwerende partij erop dat de bestreden beslissing een bevel om het grondgebied te 

verlaten betreft en niet de weigering van de aanvraag tot herinschrijving, die niet aangevochten werd. 

De verzoekende partij bevestigt in dit verband dat inderdaad slechts het bevel om het grondgebied te 

verlaten werd aangevochten, en niet de beslissing inzake de aanvraag tot herinschrijving. De 

waarnemend voorzitter vraagt de verwerende partij hierop uitdrukkelijk of het wel degelijk het bestreden 

bevel is dat werd ingetrokken. De verwerende partij herhaalt dat de bestreden beslissing werd 

ingetrokken.  

 

Vervolgens maakt de verwerende partij op 8 januari 2015 per mail een “bewijs van intrekking van de 

bestreden beslissing” over. Het betrokken document betreft een brief van de Dienst 

Vreemdelingenzaken gericht aan de hoofdgriffier van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 17 

juni 2014 die zich ook reeds in het administratief dossier bevond. In deze brief wordt het volgende 

gesteld: 

 

“(…) Mevrouw de hoofdgriffier, 
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Refererend naar het verzoekschrift van 16 juni 2014, wens ik u op de hoogte te stellen dat de Dienst 

Vreemdelingenzaken op 15 mei 2014 een nieuwe beslissing heeft genomen inzake de aanvraag tot 

herinschrijving. De bestreden beslissing d.d. 06/05/2014 werd bijgevolg impliciet doch zeker 

ingetrokken. 

 

Gelieve hierbij een kopie van de rechtvaardigende stukken te vinden, met name: 

- Bestreden beslissing d.d. 06/05/2014 

- Verzoek tot herziening d.d. 13/05/2014 

- Nieuwe beslissing d.d. 15/05/2014  

(…)” 

 

Uit deze brief blijkt slechts dat de beslissing van 6 mei 2014 inzake de aanvraag tot herinschrijving 

impliciet maar zeker werd ingetrokken, daar deze beslissing op 15 mei 2014 herzien is geworden. Deze 

beslissing van 6 mei 2014 is echter niet de bestreden beslissing. Uit het verzoekschrift blijkt duidelijk, en 

de Raad benadrukt dat de verzoekende partij dit ter terechtzitting uitdrukkelijk bevestigt, dat de 

beslissing die aangevochten wordt het bevel om het grondgebied te verlaten van 9 mei 2014 betreft. De 

beslissing van 6 mei 2014 waarbij de aanvraag tot herinschrijving geweigerd wordt, wordt door de 

verzoekende partij in de uiteenzetting van haar enig middel als “het begeleidend schrijven bij de 

bestreden beslissing” aangeduid.  

 

Enerzijds dient te worden vastgesteld dat de verwerende partij ter terechtzitting van 8 januari 2015 

gesteld heeft dat de bestreden beslissing werd ingetrokken, en dit herhaalde, ook nadat de waarnemend 

voorzitter uitdrukkelijk erop gewezen had dat slechts het bevel om het grondgebied te verlaten de 

bestreden beslissing uitmaakt, en niet de beslissing waarbij de aanvraag tot herinschrijving geweigerd 

werd. Anderzijds dient te worden vastgesteld dat de verwerende partij ter terechtzitting aangaf dat zij het 

bewijs van de intrekking onverwijld aan de Raad zou bezorgen en dat uit het als “bewijs van intrekking 

van de bestreden beslissing” overgemaakte stuk niet blijkt dat het bestreden bevel werd ingetrokken, 

maar slechts de beslissing van 6 mei 2014 inzake de aanvraag tot herinschrijving.  

 

Zodoende dient te worden vastgesteld dat de informatie die de verwerende partij op 8 januari 2015 aan 

de Raad heeft meegedeeld, een eerste maal ter terechtzitting en vervolgens per mail, tegenstrijdig is, 

zodat niet met zekerheid kan vastgesteld worden dat de bestreden beslissing, zijnde het bevel om het 

grondgebied te verlaten van 9 mei 2014, werd ingetrokken. Bijgevolg kan er niet van uitgegaan worden 

dat het beroep zonder voorwerp is geworden en dient het beroep te worden behandeld. 

 

4. Onderzoek van het beroep  

 

4.1 In een enig middel voert de verzoekende partij onder meer 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: het 

EVRM) en van de zorgvuldigheidsplicht. 

 

Zij zet in haar verzoekschrift in dit verband het volgende uiteen: 

 

“Voorts wenst verzoeker erop te wijzen dat er aan hem een bevel om het grondgebied van België en de 

andere Schengen-Staten te verlaten wordt betekend, terwijl hij gehuwd is met een in Nederlandse vrouw 

met wie hij twee kinderen heeft, die ook beiden de Nederlandse nationaliteit hebben. 

 

Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

“1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit 

recht dat voor zover bij wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang van 

's lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economische welzijn van het land, de bescherming van 

de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de 

goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Het begrip 'gezinsleven' in voormeld artikel 8, 1ste lid van het EVRM is een autonoom begrip dat 

onafhankelijk van het nationaal recht dient te worden geïnterpreteerd. Om zich dienstig te kunnen 

beroepen op artikel 8 van het EVRM dient verzoeker te vallen onder het toepassingsgebied van artikel 
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8, lid 1 van het EVRM. Er moet in casu nagegaan worden of er daadwerkelijk sprake is van een familie- 

of gezinsleven in de betekenis van artikel 8 EVRM. 

 

De rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat de familiale band tussen 

echtgenoten aangenomen dient te worden. Ook met betrekking tot de familiale band met het 

gemeenschappelijke, minderjarige kinderen, kan er niet betwist worden dat er sprake is van een feitelijk 

gezin. 

 

Er dient bovendien te worden vastgesteld dat door de verwerende partij niet betwist wordt dat verzoeker 

een feitelijk gezin vormt met zijn echtgenote en zijn kind in de zin van artikel 8 EVRM. Het is immers ook 

op grond van de gezinshereniging dat verzoeker aanvankelijk een verblijf op het Belgische grondgebied 

verkregen heeft. 

 

Aangezien verzoeker aldus onder het toepassingsgebied van artikel 8 EVRM valt, dient artikel 8, tweede 

lid van het EVRM in ogenschouw genomen te worden. Wat de eerste voorwaarde van artikel 8, tweede 

lid van het EVRM betreft (legaliteitstoets), dient te worden opgemerkt dat de 'inmenging van het 

openbaar gezag' inderdaad bij wet is voorzien, met name in het artikel 7 van de Vreemdelingenwet. 

 

Weze hierbij nogmaals opgemerkt dat verzoeker ten stelligste betwist dat hij de termijn van zijn legaal 

verblijf op het Belgische grondgebied heeft overschreden, daar hij nog voor het verstrijken van de 

geldigheid van zijn verblijfsvergunning een verzoek heeft gedaan om opnieuw in het bezit gesteld te 

worden van een F-kaart. 

 

Wat de tweede voorwaarde betreft, de legitimiteitstoets, dient dan weer te worden vastgesteld dat deze 

inmenging in casu minsten één van de in artikel 8, tweede lid van het EVRM opgesomde doelen 

nastreeft, namelijk de vrijwaring van 's lands openbare orde. De handhaving van de 

verblijfsreglementering door de overheid is een middel ter vrijwaring van 's lands openbare orde. 

Volgens een vaststaand principe van internationaal recht komt het immers aan de staten toe om de 

openbare orde te verzekeren door, meer in het bijzonder, de toegang en het verblijf van niet-

onderdanen te regelen. Tevens moet de inmenging noodzakelijk zijn in een democratische samenleving 

of anders geformuleerd moet er een proportioneel evenwicht bestaan tussen de inmenging en de ermee 

nagestreefde doelstelling (de noodzakelijkheids- of proportionaliteitstoets). 

 

Om te bepalen of er inmenging op het recht op gezinsleven heeft plaatsgevonden, moet er gekeken 

worden of de vreemdeling voor de eerste keer om toelating heeft verzocht, of dat het gaat om de 

weigering van voortgezet verblijf. In geval van weigering van een voortgezet verblijf, zoals in casu, 

neemt het EVRM aan dat er een inmenging is, en dan moet het tweede lid van artikel 8 EVRM in 

overweging genomen worden. 

 

Binnen de grenzen gesteld door het voormelde lid, is de inmenging van het openbaar gezag toegestaan 

voor zover die bij wet is voorzien, ze geïnspireerd is door een of meerdere van de in het tweede lid van 

artikel 8 van het EVRM vermelde legitieme doelen en voor zover ze noodzakelijk is in een 

democratische samenleving om ze te bereiken. Vanuit dit laatste standpunt is het de taak van de 

overheid om te bewijzen dat zij de bekommernis had om een juist evenwicht te bereiken tussen het 

beoogde doel en de ernst van de inbreuk. 

 

Inzake immigratie heeft het EHRM er in beide voormelde gevallen en bij diverse gelegenheden aan 

herinnerd dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het 

grondgebied van een staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven. Met 

toepassing van een vaststaand beginsel van internationaal recht is het de taak van de Staat om de 

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

het verblijf van niet-onderdanen te controleren. De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden hiertoe 

vast te leggen. 

 

Het artikel 8 van het EVRM laat uitdrukkelijk een inmenging van het openbaar gezag in het privé- of 

gezinsleven toe indien dit bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het 

belang van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de 

bescherming van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de 

gezondheid of de goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. 
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Aan de hand van de 'fair balance'-toets, zal blijken of er sprake is van een positieve verplichting. De 'fair 

balance'-toest is een afweging van belangen in redelijkheid, welke niet mag leiden tot onevenredige 

hardheid. 

 

Deze 'fair balance'-toets houdt in dat er een evenwicht moet zijn tussen het belang van een individu en 

het belang van de gemeenschap. Per geval moeten de concrete omstandigheden worden nagekeken 

om te kunnen beoordelen of er al dan niet sprake is van een positieve verplichting voor de staat om het 

recht op gezinsleven te handhaven. Wanneer er wel een positieve verplichting voor de staat is en de 

staat is deze niet nagekomen, dan is er sprake van een schending van artikel 8 van het EVRM. De staat 

is dan haar verplichtingen, die voortvloeien uit artikel 8 EVRM niet nagekomen. Als er na de 

belangenafweging, de 'fair balance'-toets blijkt dat er geen positieve verplichting voor de staat is, dan is 

er geen sprake van een schending van artikel 8 van het EVRM. 

 

In het arrest "Rodrigues da Silva and Hoogkamer v. the Nederlands" heeft het EHRM geoordeeld dat 

een lidstaat zich niet mag laten leiden door een excessief formalisme. Factoren welke meespelen in 

deze belangenafweging zijn de beantwoording van de vraag of het voor verzoekers (on)mogelijk is een 

familieleven te leiden in het land van oorsprong, het al dan niet absoluut karakter van de verwijdering, 

de situatie in het land van herkomst, de leeftijd, de afhankelijkheid van de familie,... 

 

In casu is het vooreerst niet aangetoond dat de algemene belangen die verwerende partij nastreeft door 

een stringente toepassing van de vreemdelingenwet zwaarder zouden doorwegen dan de private 

belangen die verzoeker kan doen gelden in het kader van artikel 8 EVRM. Door de bestreden beslissing 

dreigt verzoeker namelijk gescheiden te worden van zijn echtgenote en twee kinderen, terwijl de 

weigering tot het afleveren van een nieuwe F-kaart gebaseerd is op de foutieve veronderstelling dat het 

verblijfsrecht van verzoeker reeds verstreken was op het moment van de aanvraag. 

 

Met betrekking tot de reële banden met het land van herkomst, dient te worden gewezen dat deze op 

heden nauwelijks nog bestaan. Verzoeker heeft zijn land van herkomst namelijk reeds twintig jaar 

geleden verlaten en verblijft sedert 2008 op het Belgische grondgebied. Zijn echtgenote is een geboren 

en getogen Nederlandse, en ook zijn kinderen zijn in België geboren. Er kan niet van hen verwacht 

worden dan zij verzoeker zouden volgen naar een land waar zij absoluut geen banden mee hebben. Zij 

hebben namelijk heel hun leven in België en Nederland gewoond, en hebben hier hun vrienden, familie, 

werk en school. Verwachten dat de kinderen van verzoeker losgerukt zouden worden uit hun vertrouwde 

omgeving, is in strijd met het artikel 8 EVRM. 

 

Gelet op het feit dat het hier gaat om een zeer hechte gezinscel, de moeilijke situatie waarin de 

echtgenote van verzoekster zou terechtkomen, de nog zeer jonge leeftijd van hun gemeenschappelijke 

kinderen en de gevolgen die een verwijdering zou kunnen hebben op hun ontwikkeling, dient in deze te 

worden gewezen dat het algemene belang van verwerende partij niet kan prevaleren op de persoonlijke 

belangen die verzoeker kan laten gelden. Verwerende partij laat zich in deze dan ook leiden door een 

overdreven formalisme. 

 

Tenslotte dient opgemerkt te worden dat de bestreden beslissing geen enkel gewag van een onderzoek 

naar de mogelijke schending van artikel 8 EVRM, laat staan dat deze overweging zo nauwkeurig 

mogelijk gemaakt zou zijn. Uit de bestreden beslissing blijkt op geen enkele manier dat de Belgische 

Staat ook maar de minste afweging van belangen heeft gemaakt. De Belgische Staat heeft volledig 

nagelaten om de actuele gezinssituatie van verzoeker in ogenschouw te nemen en na te gaan of er 

aanwijzingen zijn dat het gezinsleven van verzoeker elders verder gezet zou kunnen worden. 

 

Zelfs wanneer men dus niet tot de conclusie zou komen dat er inderdaad een schending is van het 

artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, is het overduidelijk dat de Belgische 

Staat tekort schiet in haar zorgvuldigheidsplicht en de plicht tot formele motivering. De bestreden 

beslissing toont immers geen enkel spoor van de nochtans door Europese regelgeving verplicht 

gemaakte belangenafweging.” 

 

 

 

 

4.2 Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt:  
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“1. Eenieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie.  

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

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

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

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

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.”  

 

Wanneer een risico van schending van het respect voor het gezinsleven wordt aangevoerd, kijkt de 

Raad in de eerste plaats na of er een gezinsleven bestaat in de zin van het EVRM, vooraleer te 

onderzoeken of  de verzoekende partij zich kan beroepen op artikel 8 van het EVRM. Bij de beoordeling 

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

bestreden beslissing is genomen (cf. EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 21; EHRM 31 oktober 

2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 13 februari 2001, Ezzoudhi/Frankrijk, § 25).  

 

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie- en gezinsleven’ noch het begrip ‘privéleven’. Beide 

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

geïnterpreteerd.  

 

Wat het bestaan van een familie- en gezinsleven betreft, moet vooreerst worden nagegaan of er sprake 

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

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

 

De beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven, is een feitenkwestie. 

 

In casu beroept de verzoekende partij zich op een gezinsleven met haar echtgenote van Nederlandse 

nationaliteit, met wie zij twee kinderen heeft, tevens van Nederlandse nationaliteit. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij op 21 oktober 2008 in functie van deze 

Nederlandse echtgenote een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie heeft 

aangevraagd, en deze verblijfskaart naderhand ook heeft gekregen. Vervolgens blijkt uit het 

administratief dossier dat het Diensthoofd Vreemdelingen van de gemeente Lanaken per mail van 18 

maart 2014 aan de Dienst Vreemdelingenzaken heeft meegedeeld dat de echtgenote van de 

verzoekende partij en hun twee kinderen naar Nederland zijn verhuisd. Deze mail bevatte tevens de 

aanvraag tot herinschrijving, die aanleiding gaf tot de weigeringsbeslissing van 6 mei 2014 en het thans 

bestreden bevel van 9 mei 2014. De gemachtigde kan zodoende niet voorhouden bij het nemen van de 

bestreden beslissing niet op de hoogte te zijn geweest van het feit dat de verzoekende partij een 

echtgenote en twee kinderen van Nederlandse nationaliteit heeft. Uit het administratief dossier blijkt 

verder dat de kinderen geboren werden in 2009 en 2011. Gezien de gezinsband tussen echtgenoten en 

tussen ouders en minderjarige kinderen verondersteld wordt, zoals de verzoekende partij in haar 

verzoekschrift ook aangeeft, dient het bestaan van een beschermenswaardig gezinsleven in casu te 

worden aangenomen. 

 

Dat de echtgenote en de beide kinderen naar Nederland zijn verhuisd, kan hieraan geen afbreuk doen. 

Zoals de verzoekende partij in haar verzoekschrift benadrukt, betreft het bevel om het grondgebied te 

verlaten het grondgebied van België en de andere Schengenstaten. Het bestreden bevel heeft 

zodoende ook betrekking op Nederland. Daarnaast dient te worden vastgesteld dat er zich in het 

administratief dossier geen aanwijzingen bevinden op grond waarvan zou kunnen aangenomen worden 

dat door de verhuis van de echtgenote en de kinderen van de verzoekende partij naar Nederland, van 

een effectief beleefde gezinsband tussen de gezinsleden geen sprake meer zou zijn. De Raad merkt 

bijkomend op dat de verzoekende partij ter terechtzitting van 8 januari 2015 aangeeft dat zij dicht bij de 

grens in Lanaken woont, dat er huwelijksproblemen zijn, maar dat zij wel nog regelmatige contacten met 

zowel haar echtgenote als haar kinderen heeft.  

 

Gelet op het bovenstaande dient het bestaan van een beschermenswaardig gezinsleven dan ook te 

worden aangenomen.  

 

De verzoekende partij voert aan dat er een evenwicht moet zijn tussen het belang van het individu en 

het belang van de gemeenschap en dat de concrete omstandigheden per geval bekeken moeten 

worden. Zij meent dat niet aangetoond is dat de algemene belangen die de verwerende partij nastreeft 

door een stringente toepassing van de vreemdelingenwet zwaarder zouden doorwegen dan de private 
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belangen die de verzoekende partij kan doen gelden in het kader van artikel 8 van het EVRM. 

Vervolgens verwijst de verzoekende partij naar een aantal omstandigheden van haar concrete situatie, 

zoals het feit dat haar vrouw en kinderen absoluut geen banden hebben met haar land van herkomst, 

zijnde Irak, daar zij heel hun leven slechts in Nederland en België hebben gewoond, en de jonge leeftijd 

van de kinderen. Zij stelt dat de bestreden beslissing geen enkel gewag maakt van een onderzoek naar 

de mogelijke schending van artikel 8 van het EVRM, laat staan dat deze overweging zo nauwkeurig 

mogelijk zou gemaakt zijn, dat op geen enkele manier blijkt dat de Belgische staat ook maar de minste 

afweging van belangen heeft gemaakt en volledig nagelaten heeft de actuele gezinssituatie van de 

verzoekende partij in ogenschouw te nemen en na te gaan of er aanwijzingen zijn dat het gezinsleven 

elders verdergezet zou kunnen worden. Zij besluit dat de bestreden beslissing geen enkel spoor 

vertoont van de nochtans door Europese regelgeving verplicht gemaakte belangenafweging. 

 

De Raad herinnert eraan dat artikel 8 van het EVRM erop gericht is om het individu te beschermen 

tegen een willekeurige overheidsinmenging in het gezinsleven.  

 

Evenwel benadrukt de Raad dat het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor 

het gezins- en privéleven niet absoluut is. Inzake immigratie heeft het EHRM bij diverse gelegenheden 

eraan herinnerd dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het 

grondgebied van een staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM 

15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; EHRM 26 maart 1992, Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 

1991, Moustaquim/België, § 43). Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat 

het voor een Staat de algemene verplichting inhoudt om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de 

staat van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe 

te staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39). Met toepassing 

van een vaststaand beginsel van internationaal recht is het immers de taak van de Staat om de 

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

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

Mitunga/België, § 81; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, 

Cabales en Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67).  

 

Anderzijds, 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). In zaken die zowel op een gezinsleven als op immigratie betrekking hebben, zal de omvang van de 

negatieve dan wel positieve verplichtingen van een Verdragsluitende Staat in het kader van artikel 8 van 

het EVRM afhankelijk zijn van de individuele omstandigheden van de betrokken personen en het 

algemeen belang (EHRM 17 april 2014, Paposhvili/België, § 140). 

 

In casu spreekt de Raad zich niet uit over de vraag of de bestreden beslissing betrekking heeft op een 

situatie van weigering van voortgezet verblijf of betrekking heeft op een eerste vraag om toelating tot 

verblijf noch over de vraag of er getoetst moet worden aan het eerste lid dan wel tweede lid van artikel 8 

van het EVRM. Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt immers dat het onderscheid tussen deze twee 

situaties niet steeds even relevant is. In beide gevallen zijn de toepasselijke beginselen immers dezelfde 

en dient dezelfde kernvraag te worden beantwoord, met name of de Staat binnen haar beleidsmarge 

een billijke afweging gemaakt heeft tussen de concurrerende belangen van het individu en het 

algemeen belang (zie EHRM 28 juni 2011, Nuñez/Noorwegen, §§ 68-69).  

 

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 negatieve verplichting 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 algemene stelling 

dat een correcte toepassing van de vreemdelingenwet geen schending van artikel 8 van het EVRM kan 

uitmaken, volstaat niet (RvS 26 mei 2009, nr. 193.522). De toepassing van de vreemdelingenwet moet 

aan de voorwaarden van artikel 8 van het EVRM worden getoetst. Er rust bijgevolg een 
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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.  

 

Indien kinderen betrokken zijn, zoals in casu, dan besteedt het EHRM bijzondere aandacht aan de 

omstandigheden van de betrokken minderjarige kinderen, met name hun leeftijd, hun situatie in het land 

van herkomst en de mate waarin zij afhankelijk zijn van hun ouders. Een andere fundamentele kwestie 

voor het Hof is de vraag naar het aanpassingsvermogen van kinderen, met name de vraag of de 

betrokken kinderen van een leeftijd zijn dat zij zich nog aan een verschillende en andere omgeving 

kunnen aanpassen (EHRM 17 april 2014, Paposhvili/België, § 143; EHRM 3 november 2011, Arvelo 

Aponte/Nederland, § 60; EHRM 31 juli 2008, Darren Omoregie/Noorwegen, § 66; EHRM 1 december 

2005, Tuquabo-Tekle e.a./Nederland, § 44). Ten slotte benadrukt het Hof dat in situaties die betrekking 

hebben op gezinnen, het belang van het kind wordt beschouwd als een determinerende overweging die 

moet worden meegenomen in de belangenafweging vereist onder artikel 8 van het EVRM (EHRM 17 

april 2014, Paposhvili/België, § 144).  

 

Uit de rechtspraak van het EHRM volgt, zoals de verzoekende partij ook aangeeft, dat een correcte 

belangenafweging is vereist waarbij rekening wordt gehouden met de concrete omstandigheden die de 

individuele zaak kenmerken.  

 

In casu erkent de verzoekende partij uitdrukkelijk in haar verzoekschrift dat de bestreden beslissing een 

wettelijke basis kent en een legitiem doel nastreeft.  

 

Zoals de verzoekende partij in haar verzoekschrift ook aangeeft, dient echter tevens een correcte en 

concrete billijke afweging te worden gemaakt tussen de individuele en concrete omstandigheden van de 

verzoekende partij en haar gezin enerzijds, en het algemeen belang anderzijds (de zgn. 

proportionaliteitstoets). In haar verzoekschrift wijst de verzoekende partij op een aantal elementen met 

betrekking tot haar concrete gezinssituatie die in het kader van deze belangenafweging relevant kunnen 

zijn. 

 

Hoger werd reeds vastgesteld dat de gemachtigde op grond van de gegevens die blijken uit het 

administratief dossier niet kan voorhouden niet op de hoogte te zijn van de Nederlandse echtgenote van 

de verzoekende partij en hun twee kinderen. Noch uit de bestreden beslissing noch uit het administratief 

dossier kan echter worden afgeleid dat er voor de verzoekende partij een concrete afweging van haar 

individuele belangen en omstandigheden, zoals vereist door artikel 8 van het EVRM, heeft 

plaatsgevonden, waarbij nogmaals benadrukt wordt dat de verzoekende partij in het verzoekschrift een 

aantal concrete en individuele omstandigheden van haar en haar gezin nader uiteenzet. Gezien noch bij 

de voorbereiding van de bestreden beslissing noch bij het daadwerkelijk nemen ervan enige blijk 

gegeven wordt van de vereiste billijke belangenafweging, kan de Raad alleen maar vaststellen dat de 

gemachtigde bij het nemen van de bestreden beslissing niet tegemoet gekomen is aan de 

beoordelingsplicht die hem in het licht van artikel 8 van het EVRM toekwam en die hem mede wordt 

opgelegd in het kader van de zorgvuldigheidsplicht. De Raad merkt in dit verband nog op dat hij zelf niet 

tot deze belangenafweging kan overgaan zonder zich in de plaats van het bestuur te stellen (cf. RvS 26 

juni 2014, nr. 227.900). 

 

Een schending van (de beoordelingsplicht in het licht van) artikel 8 van het EVRM en de 

zorgvuldigheidsplicht wordt zodoende aannemelijk gemaakt. 

 

4.3 Het enig middel is in de aangegeven mate gegrond. Deze vaststelling leidt tot de vernietiging van de 

bestreden beslissing. De overige aangevoerde schendingen behoeven geen verder onderzoek. 

 

5. Korte debatten 

 

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

bestreden beslissing. Er is derhalve 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 de nietigverklaring, is 

zonder voorwerp.  

 

6. Kosten 
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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 de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 9 mei 2014 houdende het bevel om het grondgebied te verlaten 

wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

Artikel 3 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien januari tweeduizend vijftien door: 

 

mevr. I. VAN DEN BOSSCHE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS I. VAN DEN BOSSCHE 

 


