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 nr. 150 009 van 28 juli 2015 

in de zaak RvV X 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Servische nationaliteit te zijn, op 2 februari 2015 heeft 

ingediend om van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 

18 december 2014 van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging tot afgifte van een inreisverbod. Deze beslissing werd op 20 januari 

2015 aan verzoekster ter kennis gebracht. 

 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 12 mei 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 4 juni 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat F. HASOYAN, die loco advocaat R. WOUTERS verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat S. BOUMAHDI, 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 6 mei 2011 dienden verzoekster en haar echtgenoot, in eigen naam en als vertegenwoordigers van 

hun minderjarige kinderen een asielaanvraag in bij de Belgische autoriteiten. 

 

Op 9 augustus 2011 weigerde het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen de Staatlozen (hierna 

verkort het CGVS) haar en haar echtgenoot de vluchtelingenstatus en de subsidiaire 

beschermingsstatus. 

 

Op 18 oktober 2011 weigerde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna verkort de Raad) bij 

arrest nr. X eveneens de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus aan verzoekster en 

haar echtgenoot. 
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Op 8 augustus 2011 dienden verzoekster en haar echtgenoot een eerste 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). 

 

Op 9 november 2011 nam de gemachtigde de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied 

te verlaten (bijlage 13quinquies). 

 

Op 21 oktober 2011 verklaarde de gemachtigde deze aanvraag onontvankelijk, omdat er geen 

standaard medisch getuigschrift werd voorgelegd. 

 

Op 28 november 2011 dienden verzoekster en haar echtgenoot een tweede aanvraag in om machtiging 

tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 4 januari 2012 verklaarde de gemachtigde deze aanvraag ontvankelijk. 

 

Op 13 februari 2014 verklaarde de gemachtigde die aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ongegrond en nam hij de beslissing tot afgifte van een bevel om 

het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Tegen deze beslissingen dienden verzoekster en haar 

echtgenoot een beroep in bij de Raad. 

 

Op 16 maart 2014 dienden verzoekster en haar echtgenoot als gezin een aanvraag in om machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 3 september 2014 verwierp de Raad bij arrest nr. X het beroep ingesteld door verzoekster en haar 

echtgenoot tegen de voormelde beslissingen van 13 februari 2014. 

 

Op 15 september 2014 verklaarde de gemachtigde deze aanvraag om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet onontvankelijk bij gebrek aan buitengewone omstandigheden. 

 

Op 7 november 2014 dienden verzoekster en haar echtgenoot een derde aanvraag om machtiging tot 

verblijf in op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet.  

 

Op 10 december 2014 stelde de arts-adviseur zijn medisch advies op. 

 

Op 18 december 2014 verklaarde de gemachtigde de aanvraag om machtiging tot verblijf van 7 

november 2014 op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet onontvankelijk.  

 

Op 18 december 2014 nam de gemachtigde tevens de beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13) en dit enkel ten aanzien van verzoekster. 

 

Op 18 december 2014 nam de gemachtigde tevens de beslissing tot afgifte van een inreisverbod 

(bijlage 13sexies) en dit enkel ten aanzien van verzoekster.  

 

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

 

“De mevrouw M.,S. (…) 

 

wordt een inreisverbod voor 2 jaar opgelegd, 

 

voor het grondgebied van België, evenals het grondgebied van de staten die het Schengenacquis ten 

voile toepassen, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te 

begeven. 

De beslissing tot verwijdering van 18.12.2014 gaat gepaard met dit inreisverbod. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Het inreisverbod wordt afgegeven in toepassing van het hierna vermelde artikel van de wet van 15 

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

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 
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o In uitvoering van artikel 74/11 §1 tweede lid van de wet van 15 december 1980, is de termijn van het 

inreisverbod 2 jaar: 

2° Niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan: betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het 

bevel om het grondgebied te verlaten dd. 13.02.2014, betekend op 17.03.2014. Betrokkene vertoont niet 

de minste intentie om het grondgebied te verlaten en toont niet aan dat zij stappen onderneemt om haar 

vertrek voor te bereiden.” 

 

Op 29 juli 2015 verwierp de Raad bij arrest nr. X het beroep ingesteld door verzoekster en haar 

echtgenoot tegen de beslissing van de gemachtigde van 15 september 2014 waarbij de aanvraag van 

16 maart 2014 op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet onontvankelijk werd verklaard.  

 

Op 29 juli 2015 verwierp de Raad bij arrest nr. X eveneens het beroep ingesteld door verzoekster tegen 

de beslissing van de gemachtigde van 18 december 2014 waarbij de aanvraag van 7 november 2014 op 

grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet onontvankelijk werd verklaard. 

 

Op 29 juli 2015 verwierp de Raad bij arrest nr. X eveneens het beroep ingesteld door verzoekster tegen 

de beslissing van de gemachtigde van 18 december 2014 tot afgifte van een bevel om het grondgebied 

te verlaten (bijlage 13). 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van verweerder om de kosten van het geding ten laste van verzoekster te leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

In het tweede middel voert verzoekster 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). 

 

Verzoekster voert aan dat artikel 8 van het EVRM onder meer de eerbiediging van het recht op een 

familieleven beschermt. Ze stipt aan dat het voor haar quasi onmogelijk zou zijn om in haar land van 

herkomst een familieleven te leiden aangezien zij daar iedereen zou achtergelaten hebben. Ze wijst er 

eveneens op dat zij een feitelijk gezin vormt met haar echtgenoot en kinderen die hier naar school gaan. 

Verder stipt zij aan dat indien het beroep tot hervorming niet gegrond zou verklaard worden, dit een 

humanitair onrecht zou uitmaken nu zij gescheiden zal worden van haar echtgenoot.  

 

Betreffende de aangevoerde schending van artikel 8 van het EVRM stelt verweerder in de nota: 

 

“De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat uit het administratief dossier blijkt dat zowel 

verzoekster, als haar echtgenoot en kinderen reeds op 13 februari 2014 werden bevolen om het 

grondgebied te verlaten, hen ter kennis gebracht op 17 maart 2014. De Raad verwierp op 3 september 

2014 (arrest nr. 128.629) het hiertegen ingesteld beroep tot nietigverklaring, waardoor die bevelen 

definitief in het rechtsverkeer aanwezig zijn. Verzoekster toont derhalve niet aan dat de beslissing een 

inbreuk zou maken op haar gezinsleven.” 

 

Er moet vooreerst worden benadrukt dat de Raad als annulatierechter enkel een wettigheidstoezicht op 

de bestreden beslissing kan uitoefenen (wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en 

oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer 

2005-2006, nr. 2479/001, 94). Dit houdt in dat de Raad in het raam van de uitoefening van zijn wettelijk 

toezicht niet bevoegd is om zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de 

administratieve overheid. De Raad is enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling 

van aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij 

op grond daarvan niet tot een onredelijk besluit is gekomen (RvS 7 december 2001, nr.101.624). Het 

behoort dan ook niet tot de bevoegdheid van de Raad om de bestreden beslissing te hervormen of een 

hervormingsberoep gegrond te verklaren. 

 

 

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt:  
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"1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, 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."  

 

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 de loutere 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 hij kennis heeft of zou moeten 

hebben. De Raad merkt op dat hij zich bij de beoordeling van een grief betreffende dit artikel houdt aan 

de rechtspraak van het EHRM.  

 

De Raad wijst erop dat wanneer verzoekster een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, het in 

de eerste plaats haar taak is om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende 

precieze wijze het bestaan van het door haar ingeroepen  familieleven aan te tonen, alsook de wijze 

waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden.  

 

In casu is het overduidelijk dat verzoekster met haar echtgenoot en kinderen een gezinsleven leidt in de 

zin van artikel 8 van het EVRM. Volgens de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 

mens wordt de gezinsband tussen echtgenoten en ouders en minderjarige kinderen verondersteld. Uit 

artikel 8 van het EVRM volgt dat een kind geboren uit een huwelijk of binnen een samenwonend koppel, 

ipso iure deel uitmaakt van die relatie (EHRM 8 januari 2009, nr. 10606/07, Joseph Grant v. Verenigd 

Koninkrijk, par. 30). Vanaf het moment van de geboorte en wegens dat feit zelf, bestaat er tussen het 

minderjarig kind en zijn ouder een band die gelijkstaat met “gezinsleven” (EHRM 24 april 1996, nr. 

22070/93, Boughanemi v. Frankrijk, par. 35) en wordt de band tussen een ouder en een minderjarig kind 

slechts in uitzonderlijke omstandigheden als ‘verbroken’ worden beschouwd (EHRM 24 april 1996, nr. 

22070/93, Boughanemi v. Frankrijk, par. 35. EHMR 19 februari 1996, nr. 23218/94, Gül v. Zwitserland, 

par. 32; EHRM 24 april 1996, nr. 21794/93, C. v. België, par. 25). Wat betreft de band tussen een ouder 

en meerderjarige kinderen, interpreteert het Hof dat strikter, nu een verdere vorm van afhankelijkheid 

wordt vereist dan de gewone affectieve banden. Hoe dan ook blijkt noch uit de bestreden beslissing, 

noch uit het administratief dossier, noch uit de nota dat de gezinsband tussen verzoekster met haar 

echtgenoot, met haar twee minderjarige kinderen en met haar twee meerderjarige kinderen wordt 

betwist. Bovendien is het heel duidelijk dat de gemachtigde op de hoogte was van dit gezinsleven, nu 

verzoekster geen enkele procedurele stap alleen heeft gezet, hetgeen eveneens blijkt uit punt 1. Nuttige 

feiten ter beoordeling van de zaak.  

 

De Raad wijst erop dat het thans een situatie van eerste toelating betreft, aangezien aan verzoekster 

strikt genomen geen bestaand verblijfsrecht werd ontnomen, ondanks het feit dat zij geruime tijd van 

haar verblijf in het Rijk beschikte over een attest van immatriculatie. Volgens het EHRM moet in een 

dergelijke situatie worden onderzocht of er een positieve verplichting is voor de staat om het recht op 

een privé- en gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, Ahmut v. 

Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer v. Nederland, § 38). Dit 

geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets, dit is een billijke afweging. Als na deze toets uit de 

belangenafweging blijkt dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is er een schending van 

artikel 8, eerste lid van het EVRM (EHRM 17 oktober 1986, Rees v. Verenigd Koninkrijk, § 37).  

 

Ook al kan uit artikel 8 van het EVRM geen formele motiveringsplicht worden afgeleid, toch moet blijken 

dat de gemachtigde heeft rekening gehouden met de door hem gekende omstandigheden in het licht 

van artikel 8 van het EVRM. De Raad moet vaststellen dat noch uit de bestreden beslissing, noch uit het 

administratief dossier blijkt dat de gemachtigde enigszins heeft rekening gehouden met het door 

verzoekster aangestipte gezinsleven alvorens over te gaan tot de afgifte van een inreisverbod van twee 

jaar, en dan nog alleen in haren hoofde. Er is in het geheel geen sprake geweest van een zo 

nauwkeurig mogelijk onderzoek in het licht van de omstandigheden waarvan de gemachtigde kennis 

had.  
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Verweerder verwijst in de nota naar het feit dat er eveneens aan de echtgenoot en kinderen in het begin 

van het jaar een bevel was gegeven, dat ondertussen definitief is geworden door het arrest nr. 128 629 

van de Raad van 3 september 2014, doch dit is een pertinent argument voor het feit dat het hele gezin 

onderworpen is aan een bevel maar geenszins voor het feit dat de gemachtigde ervoor heeft geopteerd 

enkel aan verzoekster, echtgenote en moeder van vier kinderen, een inreisverbod van twee jaar op te 

leggen.  

 

De Raad kan noch uit de bestreden beslissing, noch na grondig nazicht van het administratief dossier 

enige fair balance test door de gemachtigde vaststellen voor de afgifte van het inreisverbod in het licht 

van de omstandigheden eigen aan de zaak, meer bepaald het hem bekende gezinsleven van 

verzoekster waar zij terecht op wijst, laat staan dat de Raad zou kunnen nagaan of deze afweging een 

al dan niet redelijke afweging is geweest. Het komt de Raad niet toe deze afweging in de plaats van de 

gemachtigde te maken. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt aanvaard. 

 

Het tweede middel is in de aangegeven mate gegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De beslissing van 18 december 2014 van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging tot afgifte van een inreisverbod wordt vernietigd. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig juli tweeduizend vijftien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 


