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 nr. 153 429 van 28 september 2015 

in de zaak RvV X / VIII 
 
 

 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 VIIIste KAMER, 
 
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nederlandse nationaliteit te zijn, op 21 mei 2015 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 en Administratieve Vereenvoudiging 
van 3 april 2015 houdende het bevel tot terugbrenging (bijlage 38). 
 
Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen. 
 
Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 3 juni 2015 met refertenummer X. 
 
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 
 
Gelet op de beschikking van 10 augustus 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 
4 september 2015. 
 
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 
 
Gehoord de opmerkingen van advocaat D. VAN BEEK, die loco advocaat Mr. E. Van DER VLOET 
verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat T. BRICOUT, die loco advocaat E. MATTERNE 
verschijnt voor de verwerende partij. 
 
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 
 
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
 

1.1. Blijkens de gegevens van het administratief dossier komt verzoekende partij op 5 oktober 2014 het 

Rijk binnen in het bezit van een visum kort verblijf (type C), afgeleverd door de Nederlandse ambassade 

te Paramaribo, Suriname.  

 

1.2. Op 6 oktober 2014 wordt in naam van verzoekende partij een aanvraag ingediend voor een 

verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie (bijlage 19ter) in toepassing van artikel 47/1, 

2° 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) in de hoedanigheid van 

nicht van een burger van de Unie. 
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1.3. Bij beschikking van 8 december 2014 van de plaatsvervangend Kantontrechter, Eerste Kanton, 

Suriname, wordt de moeder van verzoekende partij, mevrouw R. A., ontzet uit de voogdij over 

verzoekende partij en wordt haar tante, mevrouw A. J. benoemd tot voogd.  

 

1.4. Op 3 april 2015 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging (hierna: de gemachtigde) een beslissing tot weigering van verblijf van 

meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Deze beslissing 

wordt op 28 september 2015 door de Raad vernietigd bij arrest nr. 153 428. 

 

1.5. Op 3 april 2015 neemt de gemachtigde eveneens ten aanzien van de voogd van verzoekende partij, 

mevrouw A. J., een beslissing tot afgifte van een bevel tot terugbrenging van verzoekende partij (bijlage 

38). Dit is de bestreden beslissing, die op 23 april 2015 aan verzoekende partij wordt betekend. De 

motieven van de bestreden beslissing luiden als volgt: 

 

“Afgegeven in toepassing van artikel 118 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

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

In uitvoering van de beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie wordt 

aan A., J. (…) 

geboren te P. (…), op (…) 

van Nederlandse nationaliteit, 

verblijvende te (…) 

bevel gegeven 

de genaamde A., A. A. (…), geboren te P. (…), op 24.01.1998, van Surinaamse nationaliteit 

verblijvende te (…), binnen dertig dagen terug te brengen naar de plaats vanwaar zij gekomen is. 

REDEN VAN MAATREGEL: zie motivatie bijlage 20 

Uit het onderzoek van het dossier blijkt dat de vreemdeling geen aanspraak kan maken op enig 

verblijfsrecht op basis van een andere rechtsgrond. Om deze reden levert de gemachtigde van de 

Staatssecretaris een bevel tot terugbrenging af. 

Deze beslissing is overeenkomstig artikel 39/2, §2, van de wet van 15 december 1980 vatbaar voor een 

beroep tot nietigverklaring bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, dat ingediend moet worden, bij 

verzoekschrift, binnen de dertig dagen na de kennisgeving van deze beslissing. 

Een vordering tot schorsing kan ingediend worden overeenkomstig artikel 39/82 van de wet van 15 

december 1980. Behoudens in het geval van uiterst dringende noodzakelijkheid moeten in een en 

dezelfde akte zowel de vordering tot schorsing als het beroep tot nietigverklaring worden ingesteld. 

Onverminderd andere wettelijke en reglementaire modaliteiten, worden het hierboven bedoelde beroep 

en de hierboven bedoelde vordering ingediend door middel van een verzoekschrift, dat moet voldoen 

aan de in artikel 39/78 van de wet van 15 december 1980 en in artikel 32 van het Procedurereglement 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vermelde vereisten. Zij worden ingediend bij de Raad bij ter post 

aangetekend schrijven, onder voorbehoud van de afwijkingen voorzien bij artikel 3, §1, tweede en vierde 

lid, van het PR RvV, aan de Eerste Voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, 

Gaucheretstraat 92-94, te 1030 Brussel. 

Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 39/79 van de wet van 15 december 1980, schorst het 

indienen van een beroep tot nietigverklaring en van een vordering tot schorsing de tenuitvoerlegging van 

onderhavige maatregel niet.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een tweede middel beroept verzoekende partij zich op de schending van artikel 8 van het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (hierna: EVRM). 

 

2.2. Het tweede middel luidt als volgt: 

 

“Recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven Art. 8  

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

zijn correspondentie. - 2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van 

dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in 

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

het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de 

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

Verzoekster woont al sinds haar geboorte bij haar tante. Zij is door haar tante opgevoed.  
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Verzoekster heeft niemand anders! Zij is altijd ten laste geweest van haar tante. In Suriname is er 

niemand die voor haar zorgt. Haar vader is reeds overleden, en haar moeder is niet in staat om voor 

haar te zorgen. (Dit blijkt ook duidelijk uit de beschikking ontzetting van de moeder)  

Een verwijdering van verzoekster zou dan ook in strijd zijn met artikel 8 van het Europees Verdrag voor 

de Rechten van de Mens.” 

 

2.3.  8 EVRM omvat recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven en 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 dan voor zover 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.” 

 

Wanneer een risico van schending van het respect voor het familie- en gezinsleven wordt aangevoerd, 

kijkt de Raad in de eerste plaats na of er een familie- en gezinsleven bestaat in de zin van het EVRM, 

vooraleer te onderzoeken of hierop een inbreuk werd gepleegd door de bestreden beslissing. Bij de 

beoordeling of er al dan niet sprake is van een familie- en gezinsleven dient de Raad zich te plaatsen op 

het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen (EHRM 13 februari 2001, Ezzoudhi v. Frankrijk, 

§ 25; EHRM 31 oktober 2002, Yildiz v. Oostenrijk, § 34; EHRM 15 juli 2003, Mokrani v. Frankrijk, § 21).  

 

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie- en gezinsleven' niet, dat een autonoom begrip is 

dat onafhankelijk van het nationale recht dient te worden geïnterpreteerd. De beoordeling of er al dan 

niet sprake is van een familie- of gezinsleven is in wezen een feitenkwestie die afhankelijk is van de 

aanwezigheid van oprecht beleefde nauwe persoonlijke banden (zie EHRM 12 juli 2001, nr. 25702/94, 

K. en T. v. Finland, § 150).  

 

Het EHRM heeft reeds gesteld dat banden tussen naaste verwanten, zoals banden tussen tantes en 

nichten, quod in casu, onder de bescherming van artikel 8 EVRM kunnen vallen, daar zulke verwanten 

een aanzienlijke rol kunnen spelen in het familieleven (Commissie Mensenrechten 9 februari 1993, nr. 

16580/90, Boyle v. Verenigd Koninkrijk, par. 43; EHRM 13 juni 1 juni 1979, nr. 6833/74, Marckx v. 

België, par. 34; EHRM 25 november 2008, nr. 14414/03, Jucius en Juciuviene v. Verenigd Koninkrijk, 

par. 27). In dit kader kan een de facto relatie tussen een minderjarig kind en een zorgdragende 

volwassene, die niet de ouder is van het kind, eveneens gelijkstaan met “familie- of gezinsleven” (EHRM 

22 april 1997, nr. 21830/93, X, Y en Z v. Verenigd Koninkrijk, par. 36-37; EHRM 12 juli 2001, nr. 

25702/94, K. en T. v. Finland, par. 149-150). Daartoe moet worden nagegaan wat de reële banden zijn 

tussen het minderjarig kind en de zorgdragende volwassene, waarbij rekening kan worden gehouden 

met aantal elementen, zoals samenwoonst of de duur van samenwoonst, financiële afhankelijkheid, de 

aard van de relaties, de rol die wordt opgenomen door de volwassen ten aanzien van het kind, e.a. 

Samenwoonst is echter geen absolute vereiste voor het handhaven van familiebanden die onder het 

begrip “familie- of gezinsleven” vallen. Hoewel een belangrijk element, is het slechts een element tussen 

vele andere elementen waarmee rekening moet worden gehouden wanneer wordt nagegaan of het 

bestaan van een familieleven kan worden vastgesteld (Commissie Mensenrechten 9 februari 1993, nr. 

16580/90, Boyle v. Verenigd Koninkrijk, par. 43). 

 

2.4. De Raad dient in casu na te gaan of er de facto een familieleven bestaat tussen verzoekende partij 

en haar nichtje, A. A. A.  

 

Verzoekende partij betoogt dat A. A. A. sinds haar geboorte bij verzoekende partij verblijft, dat zij door 

haar werd opgevoed, dat zij altijd ten laste is geweest van haar en dat zij niemand anders heeft in 

Suriname. Haar vader is reeds overleden en haar moeder is niet in staat om voor haar te zorgen, 

hetgeen duidelijk blijkt uit de “beschikking ontzetting en benoeming voogdij” van 8 december 2014 die 

aan de gemachtigde werd voorgelegd in het kader van de verblijfsaanvraag vermeld in punt 1.2. en die 

zich in het administratief dossier bevindt. 

 

De Raad stelt vast dat de moeder van A. A. A. bij de bovenvermelde beschikking van 8 december 2014 

van de plaatsvervangend Kantontrechter, Eerste Kanton, Suriname, ontzet werd uit de voogdij over haar 

dochter en dat verzoekende partij, in casu de tante van A. A. A., de voogdij over haar heeft verkregen.  

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 4 

Deze beslissing is, zo blijkt uit de neergelegde stukken die zich tevens in het administratief dossier 

bevinden, gebaseerd op een nauwgezet onderzoek, verricht door het Surinaamse Bureau voor 

Familierechtelijke Zaken in samenwerking met de Nederlandse Raad voor Kinderbescherming, waarbij 

onder meer werd nagegaan of de verzoekende partij in pedagogisch opzicht en op financieel vlak 

voldoende geschikt is om op adequate wijze in te staan voor de zorg van haar nichtje. In het 

administratief dossier bevindt een “attest van het Surinaamse Ministerie van Justitie en Politie – Bureau 

voor Familierechtelijke zaken dd. 16.02.2014”, betreffende een onderzoek naar de leef- en 

woonomstandigheden van A. A. A.. Samengevat kan worden gesteld dat in voormeld 

onderzoeksverslag wordt aangegeven dat A. A. A. vanaf haar geboorte steeds bij haar verzoekende 

partij heeft gewoond tot aan haar vertrek in 2009, dat A. A. A. na het vertrek van verzoekende partij 

steeds een hechte emotionele band met deze persoon is blijven behouden door middel van dagelijkse 

contact, dat zij gedurende deze periode ook financieel werd ondersteund door verzoekende partij en dat 

het steeds de bedoeling is geweest om verzoekende partij in Nederland en vervolgens België uiteindelijk 

te komen vervoegen. Evenzo wordt gewezen op de financiële - en huisvestingsproblemen van de 

moeder van A. A. A, die ervoor zorgden dat zij niet in staat werd geacht om haar kinderen adequaat op 

te voeden. 

 

Uit de “beschikking ontzetting en benoeming voogdij” d.d. 8 december 2014 blijkt dat er reeds vanaf 

eind 2012 stappen werden ondernomen door de verzoekende partij, om de voogdij te verkrijgen over A. 

A. A.. 

 

Dat verzoekende partij sinds 8 december 2014 de voogdij uitoefent over A. A. A. wordt noch in de 

bestreden beslissing noch in de nota met opmerkingen betwist door verwerende partij. 

Heden blijkt verder uit de stukken van het administratief dossier dat A. A. A. sinds haar aankomst in 

Nederland inwoont bij verzoekende partij en dier echtgenoot in België en dat zij materiële en financiële 

ondersteuning geniet van verzoekende partij. Dit wordt evenmin betwist door de verwerende partij.  

 

Gelet op de elementen uit het administratief dossier kan worden aangenomen dat er in casu sprake is 

van een familieleven in de zin van artikel 8 van het EVRM. Uit de nota van de verwerende partij blijkt 

tevens niet dat het bestaan van een onder artikel 8 EVRM beschermenswaardig familieleven wordt 

betwist.  

 

2.5 Wanneer een vreemdeling nooit een niet-precair verblijfsrecht heeft gehad in België, quod in casu, 

moet worden onderzocht of er een positieve verplichting is voor de staat om de betrokken vreemdeling 

op zijn grondgebied te laten blijven zodat hij zijn recht op gezinsleven aldaar kan handhaven en 

ontwikkelen. Dit onderzoek gebeurt aan de hand van de ‘fair balance’-toets in het kader van artikel 8, lid 

1 EVRM waarbij wordt nagegaan of de staat een billijke afweging heeft gemaakt tussen de 

concurrerende belangen van het individu, enerzijds, en de samenleving, anderzijds. Staten beschikken 

bij deze belangenafweging over een zekere beoordelingsmarge. De omvang van de positieve 

verplichting is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de betrokken individuen en het 

algemeen belang (EHRM 28 november 1996, Ahmut v. Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, 

Rodrigues Da Silva en Hoogkamer v. Nederland, § 38-39; EHRM 28 juni 2011, nr. 55597/09, Nuñez v. 

Noorwegen, par. 70 ). Staten gaan hun beoordelingsmarge te buiten wanneer zij falen een billijke 

belangenafweging te maken, wat aanleiding geeft tot een schending van artikel 8, eerste lid van het 

EVRM (EHRM 28 juni 2011, nr. 55597/09, Nuñez v. Noorwegen, par. 84). 

 

De omvang van de positieve verplichtingen die op de staat rusten is afhankelijk van de precieze 

omstandigheden die eigen zijn aan het voorliggend individueel geval. In het kader van een billijke 

afweging worden een aantal elementen in rekening genomen, met name de mate waarin het familie- en 

gezinsleven daadwerkelijk wordt verbroken bij verwijdering naar het land van bestemming, de omvang 

van de banden in de Verdragsluitende Staat, alsook de aanwezigheid van onoverkomelijke hinderpalen 

die verhinderen dat het familie- en gezinsleven elders normaal en effectief wordt uitgebouwd of 

verdergezet. Deze elementen worden afgewogen tegen de aanwezige elementen van 

immigratiecontrole of overwegingen inzake openbare orde (EHRM 28 juni 2011, nr. 55597/09, Nuñez v. 

Noorwegen, par. 70). Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een 

familie- en gezinsleven elders, zal er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het familie- 

en gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM (zie EHRM 14 februari 2012, nr. 26940/10, Antwi 

e.a. v. Noorwegen, par. 89). Bijzondere aandacht wordt ook besteed aan de omstandigheden van de 

betrokken minderjarige kinderen, aangezien het belang van het kind wordt beschouwd als een 

essentiële overweging die moet worden meegenomen in de belangenafweging vereist onder artikel 8 
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van het EVRM (EHRM 17 april 2014, nr. 41738/10, Paposhvili v. België, par. 144; EHRM, 3 oktober 

2014, nr. 12738/10, Jeunesse vs. Nederland, par. 109). 

 

2.6. Uit wat omstandig wordt besproken in punt 2.5. blijkt dat er op het moment van de bestreden 

beslissing afdoende aanwijzingen voorhanden waren die duiden op het bestaan van een familieleven in 

België in hoofde van verzoekende partij en haar nicht. 

 

Uit de motieven van de bestreden beslissing noch uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat 

de gemachtigde bij het nemen van deze bestreden beslissing rekening heeft gehouden met dit 

gezinsleven in België.  

 

2.7. In de nota met opmerkingen repliceert verwerende partij het volgende: 

 

“Zij betoogt dat er in Suriname niemand is die voor haar nichtje zou kunnen zorgen.  

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat artikel 8 EVRM de eerbiediging van het recht op 

gezinsleven en de niet-inmenging van enig openbaar gezag bij de uitoefening van dat recht waarborgt. 

Doch, artikel 8 EVRM is geen absoluut recht en staat een rechtmatige toepassing van de 

Vreemdelingenwet niet in de weg (zie ook Raad van State nr. 99.581 d.d. 09.10.2001 en Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen nr. 1493 d.d. 30.08.2007).  

Artikel 8 EVRM kan niet worden uitgelegd als zou er in hoofde van de verwerende partij een algemene 

verplichting bestaan om verzoekster te gedogen op het grondgebied, enkel omwille van het feit dat zij 

zich zou willen vestigen bij haar tante.  

De artikelen 40 e.v. van de Vreemdelingenwet hebben tot doel een wettelijk kader te scheppen binnen 

hetwelk het in artikel 8 EVRM vervatte recht kan worden uitgeoefend (zie ook Raad van State nr. 

140.105 d.d. 02.02.2005 en Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nr. 1493 d.d. 30.08.2007).  

Verzoekster wist of behoorde te weten dat zij niet op legale wijze in het land kon verblijven indien haar 

aanvraag om tot een verblijf van meer dan drie maanden te worden toegelaten werd afgewezen (cf. 

EHRM 28 mei 1985, nrs. 9214/80, 9473/81, 9474/81, Abdulaziz, Cabales en Balkandali/Verenigd 

Koninkrijk).  

Zij laat na aan te tonen op welke wijze de correcte toepassing van de Vreemdelingenwet een niet-

toegelaten inmenging in haar privé - en gezinsleven zou uitmaken. 

 

Haar nichtje is het Rijk binnen gekomen op 5 oktober 2014 om een tante te vervoegen die reeds op 4 

november 2009 ambtshalve afgeschreven werd te Paramaribo (Suriname) waar zij zelf is blijven wonen 

tot haar vertrek naar België.  

 

In die omstandigheden kan zij niet voorhouden dat haar nichtje ten laste was of deel uitmaakte van haar 

gezin voorafgaand de aanvraag 19ter d.d. 6 oktober 2014.  

 

Verzoekster laat na in concreto aannemelijk te maken dat een correcte toepassing van de wetgeving 

een disproportionele inmenging in haar familiaal leven zou uitmaken en dat haar private belangen 

dienen te primeren op de door de verblijfsreglementering beschermde belangen (R.v.S., 12 januari 

2005, nr. 139.107). De verwerende partij is derhalve van oordeel dat er geen sprake is van een 

schending van het artikel 8 EVRM.  

Het tweede middel is niet ernstig.” 

 

Weliswaar is de bestreden beslissing, in casu een bevel tot terugbrenging, een gevolg van de beslissing 

tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 20), vermeld in punt 1.3. Hierbij moet echter worden opgemerkt dat deze verblijfsweigering werd 

genomen omdat de gemachtigde oordeelde dat op basis van de voorgelegde stukken niet afdoende 

bleek dat A. A. A. in het land van herkomst ten laste was of in het land van herkomst deel uitmaakte van 

het gezin van verzoekende partij, en dit in de periode voorafgaand aan de verblijfsaanvraag tot 

gezinshereniging. Hierdoor was er niet voldaan aan de voorwaarden bepaald in artikel 47/1, 2° van de 

Vreemdelingenwet en kon A. A. A. geen verblijfsrecht worden toegekend. Uit deze beslissing blijkt enkel 

dat de gemachtigde achtte dat de minderjarige nicht van verzoekende partij niet heeft aangetoond in het 

verleden ten laste te zijn geweest van verzoekende partij of deel te hebben uitgemaakt van haar gezin.  

 

De motieven waarop deze verblijfsweigering is gebaseerd, kunnen echter niet zonder meer worden 

overgenomen in het kader van de bestreden verwijderingsbeslissing. Ook al wordt het bestaan van een 

gezinsleven in het verleden niet aangetoond, dit laat de gemachtigde niet toe voorbij te gaan aan het 

gezinsleven dat heden bestaat en stelt hem niet vrij om daaromtrent een belangenafweging te maken. 
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Zulke belangenafweging dient immers ook te gebeuren wanneer er nog geen of geen verblijfsrecht meer 

is (RvS 27 mei 2015, nr. 231.356). 

 

Uit de informatie die zich in het administratief dossier bevindt, blijkt, zoals in punt 2.5. besproken, 

immers dat er op het moment dat het bestreden bevel werd genomen, wel sprake was van een 

gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM tussen A. A. A. en verzoekende partij, die werd aangesteld als 

haar voogd in 2014.  

 

Met betrekking tot dit gezinsleven, waarvan verwerende partij op onmiskenbare wijze op de hoogte was 

bij het nemen van de bestreden beslissing, werd echter geen enkele belangenafweging gemaakt zoals 

vereist onder artikel 8 EVRM. Evenmin blijkt dat de gemachtigde, conform de voormelde rechtspraak en 

in het kader van artikel 8 EVRM, in het bijzonder aandacht heeft gehad voor de belangen van het 

betrokken kind A. A. A. die onlosmakelijk verbonden zijn met het gezinsleven dat zij in België leidt met 

haar tante-voogd en dier gezin, nu de moeder van A. A. A uit haar ouderlijk gezag is ontzet en haar 

vader is overleden. 

 

Enige aanwijzing van een belangenafweging die aantoont dat terdege rekening werd gehouden met het 

bestaande gezinsleven van verzoekende partij en haar nicht in België en met de belangen van het 

betrokken minderjarig kind, blijkt noch uit de bestreden beslissing noch uit de stukken van het 

administratief dossier.  

 

2.8. Waar in de aanloop naar, dan wel bij het nemen van de bestreden beslissing geen blijk wordt 

gegeven van een belangenafweging, kan de Raad alleen maar vaststellen dat de gemachtigde bij het 

nemen van de bestreden beslissing niet tegemoet is gekomen aan de beoordeling die hem toekwam in 

het licht van artikel 8 van het EVRM. Het komt aan de gemachtigde toe, wanneer er afdoende 

aanwijzingen zijn met betrekking tot het bestaan van een gezinsleven, om rekening te houden met dit 

gezinsleven en over te gaan tot een billijke belangenafweging alvorens de bestreden beslissing te 

nemen. Dit wordt ook vereist door artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet. De Raad kan niet zelf tot 

deze beoordeling overgaan zonder zich in de plaats van het bestuur te stellen (cf. RvS 26 juni 2014, nr. 

227.900).  

 

Een schending van artikel 8 EVRM wordt aangetoond. 

 

2.9. De nota van verwerende partij laat niet toe anders te besluiten 

 

De loutere verwijzing in de nota naar het feit dat niet werd voldaan aan de wettelijke voorwaarden 

waaraan dient te zijn voldaan teneinde een verblijfsrecht te kunnen verkrijgen in België en dat niet wordt 

aangetoond dat een correcte toepassing van de wettelijke voorwaarden om een verblijfsrecht te 

bekomen een disproportionele inmenging zou uitmaken in haar familiaal leven, vermag dan ook geen 

afbreuk te doen aan de vaststellingen dat er op het moment dat het bestreden bevel werd genomen er 

wel degelijk sprake was van een gezinsleven in België dat onmiskenbaar door de gemachtigde was 

gekend. Uit niets blijkt dat de verwerende partij dit gezinsleven in acht heeft genomen bij het nemen van 

het bestreden bevel tot terugbrenging noch dat zij is overgegaan tot een belangenafweging 

dienaangaande, hoewel dit vereist is onder artikel 8 EVRM, zoals weerspiegeld in artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet. Bovendien maakt dit een a posteriori motivering uit die niet terug te vinden is in de 

bestreden beslissing noch in het administratief dossier. Door a posteriori te pogen een onderzoek te 

voeren naar het voorgehouden gezinsleven van verzoekende partij en een belangenafweging te maken, 

wordt de hierboven vastgestelde schending door de gemachtigde niet rechtgezet (cf. RvS 28 oktober 

2008, nr. 187.420). 

 

2.10. Ten overvloede merkt de Raad op dat deze vaststelling des te meer klemt nu uit de bestreden 

beslissing noch uit de stukken van het administratief dossier evenmin blijkt dat de gemachtigde zich 

heeft vergewist van eventuele garanties op adequate opvang en tenlasteneming in het land van 

herkomst van A. A. A. Hierbij dient te worden verwezen naar artikel 74/16 van de Vreemdelingenwet. 

Het komt de gemachtigde, wanneer een bevel tot terugbrenging wordt afgeleverd, derhalve toe zich 

ervan te vergewissen dat de minderjarige, die wordt verwijderd van het grondgebied, garanties qua 

opvang en tenlasteneming krijgt in zijn land van herkomst of in het land waar hij gemachtigd of 

toegelaten is tot verblijf, overeenkomstig artikel 74/16, § 2 van de Vreemdelingenwet, hetgeen hij in 

casu heeft nagelaten hoewel de gemachtigde weet dat de moeder van A. A. A uit haar ouderlijk gezag is 

ontzet en haar vader is overleden. 
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2.11. Zoals reeds werd gesteld, wordt een schending aangetoond van artikel 8 EVRM. Het tweede 

middel is gegrond.  

 

Aangezien de eventuele gegrondheid van het eerste middel niet tot een ruimere vernietiging kan leiden 

van de bestreden beslissing, dient dit middel, in zoverre dit wordt aangevoerd tegen de tweede 

bestreden beslissing, niet te worden onderzocht (RvS 18 december 1990, nr. 36.050; RvS 24 oktober 

2002, nr. 111.881). 

 

3. Korte debatten 

 

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

bestreden beslissing. 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.  

 

4. Kosten 

 

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

partij.  

 

 

 
OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
 
 
Artikel 1 
 
De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 
Vereenvoudiging van 3 april 2015 houdende het bevel tot terugbrenging (bijlage 38) 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 achtentwintig september tweeduizend 
vijftien door: 
 
mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 
 
mevr. I. VERLOOY, toegevoegd griffier. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
I. VERLOOY M. MAES 
 


