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 nr. 163 482 van 4 maart 2016 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 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 IIe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Servische nationaliteit te zijn, in eigen naam en in 

haar hoedanigheid als wettelijke voogd van haar minderjarige kinderen, X, X, X, X en X op 

25 november 2015 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging van 16 november 2015 tot afgifte van een bevel om het grondgebied 

te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies) en tot afgifte van een 

inreisverbod (bijlage 13sexies), beide aan de verzoekster op dezelfde dag 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 22 december 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

25 januari 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken D. DE BRUYN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. UYTTERSPROT, 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 

 

1.1. De verzoekster, die verklaart van Servische nationaliteit te zijn, komt op 19 april 2007 samen met 

haar kinderen België binnen zonder enig identiteitsdocument en dient op dezelfde dag een 

asielaanvraag in. Op 26 juli 2007 beslist de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 

staatlozen tot weigering van de vluchtelingenstatus en van de subsidiaire beschermingsstatus. Bij arrest 



  

 

 

RvV  X - Pagina 2 

nr. 3 463 van 8 november 2007 weigert de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) 

eveneens de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus aan de verzoekster. Op 

23 oktober 2007 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris een beslissing houdende 

bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies). 

 

1.2. Op 13 december 2007 dient de verzoekster een tweede asielaanvraag in. Op 17 maart 2008 beslist 

de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen tot weigering van de 

vluchtelingenstatus en van de subsidiaire beschermingsstatus. Bij arrest nr. 12 539 van 13 juni 2008 

weigert de Raad eveneens de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus. Op 

17 juli 2008 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris een beslissing houdende bevel 

om het grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies). 

 

1.3. Op 23 juni 2008 dient de verzoekster een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van 

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

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet). Op 25 februari 2009 

wordt de aanvraag onontvankelijk verklaard en op 16 maart 2009 wordt tevens aan de verzoekster en 

haar kinderen bevel gegeven om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

1.4. Op 10 september 2010 dient de verzoekster een aanvraag in om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Nadat de aanvraag op 1 maart 2011 ontvankelijk 

wordt verklaard, wordt ze op 7 mei 2013 ongegrond bevonden en wordt tevens aan de verzoekster en 

haar kinderen bevel gegeven om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Tegen deze beslissingen 

wordt een vordering tot schorsing en een beroep tot nietigverklaring ingediend bij de Raad. Deze zaak is 

gekend onder het nr. 132 047. 

 

1.5. Op 4 juli 2013 dient de verzoekster een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing 

van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Op 9 december 2013 wordt de aanvraag onontvankelijk 

verklaard en wordt tevens aan de verzoekster en haar kinderen bevel gegeven om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13) en wordt hen een inreisverbod (bijlage 13sexies) voor drie jaar opgelegd. 

 

1.6. Op 11 december 2013 dient de verzoekster een derde asielaanvraag in. Op 8 januari 2014 beslist 

de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen tot weigering van inoverwegingname 

van een meervoudige asielaanvraag. Op 20 januari 2014 neemt de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris een beslissing houdende bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker 

(bijlage 13quinquies). 

 

1.7. Op 16 juli 2014 dient de verzoekster een vierde asielaanvraag in. Op 2 december 2014 beslist de 

Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen tot weigering van de vluchtelingenstatus 

en van de subsidiaire beschermingsstatus. Bij arrest nr. 144 200 van 27 april 2015 verwerpt de Raad 

het beroep tegen deze beslissing.  

 

1.8. Op 16 december 2014 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris een beslissing 

houdende bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies). 

 

1.9. Op 6 juni 2015 dient de verzoekster een derde aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing 

van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

1.10. Op 18 juni 2015 dient de jongste dochter van de verzoekster, L. D., een asielaanvraag in. Op 

9 juli 2015 beslist de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen tot weigering van 

inoverwegingname van een asielaanvraag. Bij arrest nr. 152 285 van 11 september 2015 verwerpt de 

Raad het beroep tegen deze beslissing. Op 13 oktober 2015 geeft de gemachtigde aan de verzoekster 

het bevel om D. L. terug te brengen naar de plaats vanwaar zij gekomen is (bijlage 38).  

 

1.11. Op 16 november 2015 wordt ten aanzien van de verzoekster en haar kinderen een beslissing 

houdende bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering 

(bijlage 13septies) genomen. Dit is de eerste bestreden beslissing, die op dezelfde dag aan de 

verzoekster ter kennis wordt gebracht. Deze beslissing is als volgt gemotiveerd: 

 

“(…) 

Bevel om het grondgebied te verlaten 
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Aan mevrouw, die verklaart te heten(1): 

(…) 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen , tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING 

EN VAN DE AFWEZIGHEID VAN EEN TERMIJN OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van volgende artikel(en) 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 en/of vaststellingen:  

 

Artikel 7, alinea 1 : 

□  1 ° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten; 

■  2° de vreemdeling vrijgesteld van de visumplicht die langer in het Rijk verblijft dan de maximale duur   

van 90 dagen op een periode van 180 dagen voorzien in artikel 20 Uitvoeringsovereenkomst van 

Schengen of er niet in slaagt het bewijs te leveren dat de2e termijn niet overschreden werd; 

 

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig inreisstempel. 

 

Artikel 27 : 

■  krachtens artikel 27, § 1, van de voornoemde wet van 15 december 1980 kan de onderdaan van een 

derde land die een bevel om het grondgebied te verlaten gekregen heeft en de teruggewezen of 

uitgezette vreemdeling die er binnen de gestelde termijn geen gevolg aan gegeven heeft met dwang 

naar de grens van hun keuze, in principe met uitzondering van de grens met de staten die partij zijn bij 

een internationale overeenkomst betreffende de overschrijding van de bultengrenzen, die België bindt, 

geleid worden of ingescheept worden voor een bestemming van hun keuze, deze Staten uitgezonderd. 

■  Krachtens artikel 27, § 3, van de voornoemde wet van 15 december 1980 kan de onderdaan van een 

derde land ten dien einde worden opgesloten tijdens de periode die voor de uitvoering van de maatregel 

strikt noodzakelijk is. 

 

Artikel 74/14: 

■ artikel 74/14 §3, 4°: de onderdaan van een derde land heeft niet binnen de toegekende termijn aan 

een eerdere beslissing tot verwijdering gevolg gegeven 

 

Betrokkene diende op 19.04.2007 en op 13.12.2007 als D. F. (…), een eerste en tweede asielaanvraag. 

Deze aanvraag werd geweigerd door het CGVS op 26.07.2007 en op 17.03.2008, Na een schorsend 

beroep werd betrokkenes eerste en tweede asielaanvraag definitief afgesloten met een negatieve 

beslissing door de RVV op 08.11,2007 en op 13.06.2008. Op 11.12:2013 en op 16.07.2014 diende 

betrokkene onder haar echte identiteit D. D. (…),Betrokkenes tweede asielaanvraag werd niet door het 

CGVS niet inoverweging genomen op 08.01.2014 en haar derde asielaanvraag werd door de RVV 

definitief afgesloten met een negatieve beslissing op 27.04.2015. 

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan een eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten dat 

haar aangetekend werd verstuurd of betekend op 22.07.2008,16.03.2009, 24.05.2013, 21.01.2014, 

17.12.2014. 

 

Terugleiding naar de grens 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van dezelfde wet, is het noodzakelijk om de betrokkene zonder 

verwijl naar de grens te doen1 terugleiden, met uitzondering van de grens van de staten die het 

Schengenacquis ten voile toepassen, om de volgende reden : 

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig inreisstempel zij respecteert de 

reglementeringen niet. Het is dus weinig waarschijnlijk dat zij vrijwillig gevolg zal geven aan een bevel 

om het grondgebied te verlaten dat aan haar afgeleverd zal worden. 

 

Betrokkene diende op 19.04,2007 als D. F. (…), een eerste een asielaanvraag. Deze aanvraag werd 

geweigerd door het CGVS op 26.07.2007. Na een schorsend beroep werd betrokkenes eerste 
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asielaanvraag definitief afgesloten met een negatieve beslissing door de RVV op 08.11,2007. Onder 

dezelfde Identiteit diende betrokkene op 13.12.2007 een tweede asielaanvraag in, Deze tweede 

asielaanvraag werd op 17.03.2008 door het CGVS afgesloten met een weigering van de 

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus, Na een schorsende beroep 

werd de tweede asielaanvraag definitief afgesloten op 13.06.2008 door de RVV. Betrokkene ontving op 

22.07.2008 per aangetekend schrijven een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13qq van 

17.07.2008) geldig 15 dagen. Op 11.12.2013 diende betrokkene onder haar echte Identiteit D. D. 

(…),een derde asielaanvraag in. Deze derde asielaanvraag werd door het CGVS niet in overweging 

genomen op 08.01.2014 en de beslissing werd aangetekend verstuurd op 21.01.2014. Ook de vierde 

asielaanvraag van betrokkene op 16.07.2014 werd door het CGVS negatief afgesloten en aan haar per 

aangetekende zending verstuurd op 03.04.2014. Het schorsende beroep van betrokkene werd op 

27.04.2015 door de RVV definitief afgesloten met een weigering van de vluchtelingenstatus en 

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. 

 

Op 18.06.2015 diende betrokkenes dochter L. (…), geboren op (…)  en op moment van aanvraag 

anderhalf jaar oud, een eerste asielaanvraag in. Deze asielaanvraag werd op 09.07.2015 niet 

inoverweging genomen door het CGVS en het schorsende beroep voor de RVV tegen de beslissing van 

het CGVS werd op 11.09.2015 definitief afgesloten. Op 13.10.2015 ontving betrokkene een bevel tot 

terugbrenging, bijlage 38, van haar dochter L. (…) wat aan betrokkene werd betekend op 15.10.2015. 

Uit de vaststelling dat uit diepgaand onderzoek van het CGVS en de RVV is gebleken dat betrokkene 

niet voldoet aan de criteria vervat in de artikelen 48/3 en artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet, kan 

redelijkerwijze worden afgeleid dat de betrokkene geen reëel risico loopt op een behandeling strijdig met 

artikel 3 van het EVRM. Het administratief dossier bevat geen stukken die er op kunnen wijzen dat sinds 

de vaststellingen van het CGVS en de RVV de veiligheidstoestand In die mate zou zijn gewijzigd, dat 

betrokkene bij zijn verwijdering een reëel risico loopt op een. behandeling strijdig met artikel 3 van het 

EVRM. 

 

Betrokkenes diende op 23,06.2008 als D. F. (…), een regularisatieaanvraag in op basis van artikel 9bis 

van de wet van 15/12/1980. Deze werd onontvankelijk verklaard op 25.02.2009 met een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13), geldig 30 dagen en aan betrokkene betekend op 16.03.2009. 

 

Betrokkene heeft op 13.09.2010 een regularisatieaanvraag onder haar echte identiteit, D. D. (…), 

ingediend op basis van artikel 9ter van de wet van 15.12.1980. Deze werd ongegrond verklaard op 

07.05.2013 met een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13), geldig 30 dagen en op 

25.05.2013 aan betrokkene betekend. Deze medische regularisatieaanvraag werd negatief afgesloten 

en betekend waarbij werd geoordeeld dat de nodige medische zorgen om behandelingen beschikbaar 

en toegankelijk zijn in het land van herkomst. Een schending van artikel 3 EVRM werd niet aannemelijk 

gemaakt. De omstandigheid dat de terugleiding naar Servië wordt uitgevoerd, belet betrokkene niet haar 

verdelging in hangende procedures voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen te laten waarnemen 

door een advocaat van haar keuze, vermits op haar niet de verplichting rust om persoonlijk te 

verschijnen. Deze advocaat kan al het mogelijke doen om de belangen van betrokkene waar te nemen, 

te behartigen en de lopende procedures te benaarstigen. 

 

Het recht op onderwijs Is geen absoluut recht en betekent niet dat automatisch een verblijfstitel dient 

afgeleverd te worden (RVV, nr. 125.845 van 20/06/2014). Het feit dat betrokkenes kinderen hier naar 

school gaan, kan echter niet aanzien worden als een buitengewone omstandigheid daar betrokkene niet 

aantoont dat een scholing niet In het land van herkomst kan verkregen worden. Tevens behoeft de 

scholing van betrokkenes kinderen geen gespecialiseerd onderwijs, noch een gespecialiseerde 

Infrastructuur die niet in het land van herkomst te vinden Is. Het recht op onderwijs sterker evenwel niet 

toe om een bepaald kwaliteitsniveau te garanderen of een tewerkstelling te verzekeren, evenmin kan uit 

recht op onderwijs worden afgeleid dat een verblijfsrecht moet verleend indien het onderwijs in het land 

van herkomst van minder goede kwaliteit zou zijn dan in België. 

 

Het volledige gezin dient terug te keren naar het land van herkomst zodat artikel 8 EVRM eveneens 

gerespecteerd wordt. 

 

Betrokkene werd in het OTP Arendonk door een terugkeerconsulent van Fedasil, alsook een terugkeer 

van de DVZ uitvoerig geïnformeerd over de betekenis van een bevel om het grondgebied te verlaten en 

over de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek, Betrokkene gaf ten aanzien van de 

terugkeercoach en de terugkeerconsulent aan niet vrijwillig te zullen terugkeren naar haar land van 

oorsprong. 
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Betrokkene is nu aangetroffen In onwettig verblijf zij weigert manifest om op eigen initiatief een einde te 

maken aan haar onwettige verblijfssituatie zodat een gedwongen tenuitvoerlegging van de grensleiding 

noodzakelijk is. 

 

Vasthouding 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Met toepassing van artikel 7, derde lid van de wet van 1.5 december 1980, dient de betrokkene te dien 

einde opgesloten te worden, aangezien haar terugleiding naar de grens niet onmiddellijk kan uitgevoerd 

worden en op basis van volgende feiten; 

 

Gezien betrokkene niet In bezit is van een geldig reisdocument op het moment van haar arrestatie, is 

het noodzakelijk haar ter beschikking van de Dienst Vreemdelingen te weerhouden ten einde een 

doorlaatbewijs te bekomen van haar nationale overheden. 

 

Betrokkene diende op 19.04.2007 als D. F. (…), een eerste een asielaanvraag. Deze aanvraag werd 

geweigerd door het CGVS op 26.07.2007. Na een schorsend beroep werd betrokkenes eerste 

asielaanvraag definitief afgesloten met een negatieve beslissing door de RW op 08.11.2007. Onder 

dezelfde Identiteit diende betrokkene op 13.12.2007 een tweede asielaanvraag in. Deze tweede 

asielaanvraag werd op 17.03.2008 door het CGVS afgesloten met een weigering van de 

vluchtelingenstatus en welgering van de subsidiairebeschermingsstatus. Na een schorsende beroep 

werd de tweede asielaanvraag definitief afgesloten op 13.06.2008 door de RVV. Betrokkene ontving op 

22.07.2008 per aangetekend schrijven een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13qq van 

17.07.2008) geldig 15 dagen. Op 11.12.2013 diende betrokkene onder haar echte identiteit D. D. (…), 

een derde asielaanvraag in. Deze derde asielaanvraag werd door het CGVS niet in overweging 

genomen op 08.01.2014 en de beslissing werd aangetekend verstuurd op 21.01.2014. Ook de vierde 

asielaanvraag van betrokkene op 1.6.07.2014 werd door het CGVS negatief afgesloten en aan haar per 

aangetekende zending verstuurd op 03.04.2014, Het schorsende beroep van betrokkene werd op 

27.04.2015 door de RVV definitief afgesloten met een weigering van de vluchtelingenstatus en 

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. 

 

Op 18.06.2015 diende betrokkenes dochter L. (..), geboren op (…) en op moment van aanvraag 

anderhalf jaar oud, een eerste asielaanvraag in. Deze asielaanvraag werd op 09.07.2015 niet 

inoverweging genomen door het CGVS en het schorsende beroep voor de RVV tegen de beslissing van 

het CGVS werd op 11.09.2015 definitief afgesloten. Op 13.10.2015 ontving betrokkene een bevel tot. 

terugbrenging, bijlage 38, van haar dochter L. (…) wat aan betrokkene werd betekend op 15.10.2015. 

Uit de vaststelling dat uit diepgaand. onderzoek van het CGVS en de RVV Is gebleken dat betrokkene 

niet voldoet aan de criteria vervat In de artikelen 48/3 en artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet, kan 

redelijkerwijze worden afgeleid dat de betrokkene geen reëel risico loopt op een behandeling strijdig met 

artikel 3 van het EVRM. Het administratief dossier bevat geen stukken die er op kunnen wijzen dat sinds 

de vaststellingen van het CGVS en de RW de veiligheidstoestand in die mate zou zijn gewijzigd, dat 

betrokkene bij zijn verwijdering een reëel risico loopt op een behandeling strijdig met artikel 3 van het 

EVRM. 

 

Betrokkenes diende op 23.06.2008 als D. F. (…), een regularisatieaanvraag in op basis van artikel 9bis 

van de wet van 15/12/1980. Deze werd onontvankelijk verklaard op 25.02.2009 met een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13), geldig 30 dagen en aan betrokkene betekend op 16.03.2009. 

 

Betrokkene heeft op 13.09.2010 een regularisatieaanvraag onder haar echte identiteit, D. D. (…), 

ingediend op basis van artikel 9ter van de wet van 15.12.1980. Deze. werd ongegrond verklaard op 

07.05.2013 met een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13), geldig 30 dagen en op 

25.05.2013 aan betrokkene betekend. Deze medische regularisatieaanvraag werd negatief afgesloten 

en betekend waarbij werd geoordeeld dat de nodige medische zorgen of behandelingen beschikbaar en 

toegankelijk zijn in het land van herkomst. Een schending van artikel 3 EVRM werd niet aannemelijk 

gemaakt. De omstandigheid dat de terugleiding naar Servië wordt uitgevoerd, belet betrokkene niet haar 

verdelging in hangende procedures voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistlngen te laten waarnemen 

door een advocaat van haar keuze, vermits op haar niet de verplichting rust om persoonlijk te 

verschijnen. Deze advocaat kan al het mogelijke doen om de belangen van betrokkene waar te nemen, 

te behartigen en de lopende procedures te benaarstigen. 
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Uit bovenstaande vaststellingen blijkt dat betrokkene bewust en met frauduleuze intentie misbruik heeft 

gemaakt van de Belgische procedures. 

 

Het recht op onderwijs is geen absoluut recht en betekent niet dat automatisch een verblijfstitel dient 

afgeleverd te worden {RW, nr. 125.845 van 20/06/2014). Het feit dat betrokkenes kinderen hier naar 

school gaan, kan echter niet aanzien worden als een buitengewone omstandigheid daar betrokkene niet 

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

scholing van betrokkenes kinderen geen gespecialiseerd onderwijs, noch een gespecialiseerde 

infrastructuur die niet in het land van herkomst te vinden is. Het recht op onderwijs strekt er evenwel niet 

toe om een bepaald kwaliteitsniveau te garanderen of een tewerkstelling te verzekeren, evenmin kan uit 

recht op onderwijs worden afgeleid dat een verblijfsrecht moet verleend Indien het onderwijs In het land 

van herkomst van minder goed kwaliteit zou zijn dan in België. 

 

Het volledige gezin dient terug te keren naar het land van herkomst zodat artikel 8 EVRM eveneens 

gerespecteerd wordt. 

 

Betrokkene werd in het OTP Arendonk door een terugkeerconsulent van Fedasil, alsook een terugkeer 

van de DVZ uitvoerig geïnformeerd over de betekenis van een bevel om het grondgebied te verlaten en 

over de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek. Betrokkene gaf ten aanzien van de 

terugkeercoach en de terugkeerconsuIent aan niet vrijwillig te zullen terugkeren naar haar land van 

oorsprong, 

 

Betrokkene is nu aangetroffen in onwettig verblijf zij weigert manifest om op eigen initiatief  een einde te 

maken aan haar onwettige verblijfsituatie zodat een gedwongen tenuitvoerlegging van de grensleiding 

noodzakelijk is. 

(…)” 

 

1.12. Op 16 november 2015 wordt de verzoekster tevens een inreisverbod (bijlage 13sexies) voor vier 

jaar opgelegd. Dit is de tweede bestreden beslissing die op dezelfde dag aan de verzoekster ter kennis 

wordt gebracht. Deze beslissing is als volgt gemotiveerd: 

 

“(…) 

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 

en op grond van volgende feiten:  

 

Artikel 74/11, §1, tweede lid, de beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod omdat: 

□ 1° voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan en/of; 

■ 2° een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd. 

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan een eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten 

waarvan het laatste haar aangetekend werd verstuurd op 17.12.2014 en dat werd verlengd op 

04.05.2015 met 10 dagen, om deze reden werd haar een inreisverbod opgelegd; 

Betrokkene werd in het OTP Arendonk door een terugkeerconsulent van Fedasil, alsook een terugkeer 

van de DVZ uitvoerig geïnformeerd over de betekenis van een bevel om het grondgebied te verlaten en 

over de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek. Betrokkene gaf ten aanzien van de 

terugkeercoach en de terugkeerconsulent aan niet vrijwillig te zullen terugkeren naar haar land van 

oorsprong . 

 

Vier jaar  

 

Om de volgende reden(en) gaat de beslissing tot verwijdering gepaard met een inreisverbod van vier 

jaar:  

Overeenkomstig artikel 74/11 ,§1, 3° alinea van de Wet 15/12/1980 heeft: 

■ de onderdaan van een derde land fraude gepleegd of andere onwettige middelen gebruikt, teneinde   

toegelaten te worden tot het verblijf of om zijn recht op verblijf te behouden  

 

Betrokkene diende op 19.04.2007 en op 13.12.2007 als D. F. (…), een eerste en tweede asielaanvraag. 

Deze aanvraag werd geweigerd door het CGVS op 26.07.2007 en op 17.03.2008. Na een schorsend 

beroep werd betrokkenes eerste en tweede asielaanvraag definitief afgesloten met een negatieve 
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beslissing door de RVV op 08.11.2007 en op 13.06.2008. Op 11.12.2013 en op 16.07.2014 diende 

betrokkene onder haar echt identiteit D. D. (…). Betrokkenes tweede asielaanvraag werd niet door het 

CGVS niet inoverweging genomen op 08.01.2014 en haar derde asielaanvraag werd door de RVV 

definitief afgesloten met een negatieve beslissing op 27.04.2015. 

 

Uit bovenstaande vaststellingen blijkt dat betrokkene bewust en met frauduleuze intentie misbruik heeft 

gemaakt van de Belgische procedures. Bovendien heeft betrokkene in België niet nagelaten meerdere 

inbreuken te plegen op de openbare orde. Om deze redenen wordt aan betrokkene in toepassing van 

art. 74/11, §1, 3° van de wet van 15.12.1980, een inreisverbod van vier jaar opgelegd. 

(…)” 

 

1.13. Op 22 december 2015 zijn de verzoekster en haar kinderen onder escorte vertrokken naar 

Belgrade. 

 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. Het administratief dossier bevindt zich tevens in het rechtsplegingsdossier van de zaak met 

nummer 132 047. 

 

2.2. Aan de verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan 

worden ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste te leggen 

van de verzoekster. 

 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1. De eerste bestreden beslissing houdt een maatregel van vrijheidsberoving in zoals bedoeld in 

artikel 71, eerste lid, van de Vreemdelingenwet. Deze bepaling luidt als volgt: 

“De vreemdeling die het voorwerp is van een maatregel van vrijheidsberoving genomen met toepassing 

van de artikelen (…) 7, (…) kan tegen die maatregel beroep instellen door een verzoekschrift neer te 

leggen bij de Raadkamer van de Correctionele Rechtbank van zijn verblijfplaats in het Rijk of van de 

plaats waar hij werd aangetroffen.” 

 

Voor zover de verzoekster zich met haar beroep zou richten tegen de beslissing tot vasthouding, dient 

te worden opgemerkt dat op grond van voormeld artikel 71, eerste lid, van de Vreemdelingenwet enkel 

een beroep bij de raadkamer van de correctionele rechtbank van haar verblijfplaats openstaat. De Raad 

is dienaangaande onbevoegd bij gebrek aan rechtsmacht. 

 

Het beroep is niet ontvankelijk in zoverre het gericht is tegen de beslissing tot vasthouding. 

 

3.2. De Raad merkt bovendien ambtshalve op dat overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid, van de 

Vreemdelingenwet iuncto artikel 39/2, § 2, van de Vreemdelingenwet een vreemdeling bij de Raad een 

annulatieberoep kan instellen wanneer hij doet blijken van een benadeling of een belang. 

 

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van 

State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen blijkt dat het de uitdrukkelijke wil 

van de wetgever is dat de procedure van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zo veel als mogelijk 

aansluit bij die welke geldt voor de Raad van State. Dienvolgens kan voor de interpretatie van de 

verschillende begrippen en rechtsfiguren worden teruggegrepen naar die welke thans bij de Raad van 

State wordt aangewend (Parl. St. Kamer 2005-06, nr. 51 2479/001, p. 116-117). 

 

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

zeker, actueel en wettig zijn (cf. RvS 25 maart 2013, nr. 222.969). 

 

Wanneer een verzoeker zijn belang bij het door hem ingestelde annulatieberoep bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen wil bewaren, moet hij een voortdurende en ononderbroken belangstelling 

voor zijn proces tonen. Wanneer zijn belang op grond van relevante gegevens in vraag wordt gesteld, 

moet hij daarover standpunt innemen en het actuele karakter van zijn belang aantonen (RvS 

18 december 2012, nr. 221.810). 
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Te dezen blijkt uit het verslag van vertrek dat de verzoekster en haar kinderen op 22 december 2015 

onder escorte vertrokken zijn naar Belgrade. Ter terechtzitting gevraagd naar het actueel belang van de 

verzoekster bij onderhavig beroep, verklaart hun raadsvrouw geen belang meer te hebben bij het 

beroep, in de mate dat het gericht is tegen de eerste bestreden beslissing. Nu uit de repatriëring van de 

verzoekster en haar kinderen volgt dat deze beslissing volledige uitvoering heeft verkregen en hierdoor 

uit het rechtsverkeer is verdwenen, wordt niet ingezien in welk opzicht de eventuele vernietiging van het 

in het kader van voorliggend beroep bestreden bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding 

met het oog op verwijdering de verzoekster nog tot voordeel kan strekken. Bijgevolg toont de 

verzoekster niet aan dat zij thans het wettelijk vereiste actueel belang bij de vernietiging van de eerste 

bestreden beslissing heeft. 

 

3.3. Het beroep tot nietigverklaring is, in de mate dat het gericht is tegen de eerste bestreden beslissing, 

onontvankelijk. 

 

 

4. Onderzoek van het beroep voor wat het inreisverbod betreft 

 

4.1. In een enig middel voert de 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 wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM). 

 

Het middel is als volgt onderbouwd: 

 

“Het Europees Verdrag van 4 november 1950 tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden (B.S. 19 augustus 1955, afgekort EVRM) heeft directe werking en kent aan 

ieder individu een aantal rechten toe die afdwingbaar zijn en die ondermeer door de overheid in haar 

bestuurshandelingen en in al haar beslissingen moeten worden gerespecteerd. 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken oordeelt echter ten onrechte in haar beslissing van 16.11.2015 dat 

artikel 8 EVRM niet geschonden is doordat het volledige gezin dient terug te keren naar het land van 

herkomst. 

 

Artikel 8 EVRM is echter wel geschonden en dit omwille van de volgende redenen: 

 

In het bijzonder heeft verzoekster op grond van artikel 8 EVRM het recht op eerbiediging van haar privé- 

en gezinsleven. 

Het begrip "privé-leven" omvat onder meer het recht op het ontwikkelen en het onderhouden van relaties 

met anderen. 

 

Deze rechten op eerbied voor het privé-, familie- en gezinsleven zijn fundamenteel en kunnen slechts 

worden aangetast met het oog op beperkend door de EVRM opgesomde doeleinden. Elke aantasting 

van deze rechten doet een vermoeden van ernstig nadeel rijzen. (R.v.St. nr. 81.725, 8 juli 1999, 

http://www.raadvst-consetat.be (4 februari 2001); A.P.M. 1999,128.) 

 

Artikel 8.2 EVRM bepaalt namelijk: 

(…) 

 

Er dient nauwlettend worden toegezien op de eerbiediging van artikel 8 EVRM en minstens moet 

worden vastgesteld dat de overheid de belangen van verzoekster op dit vlak onvoldoende heeft 

onderzocht en afgewogen, inzonderheid de belangen van de kinderen. 

 

Op grond van een arrest van het EHRM dient namelijk in elke verblijfsbeslissing die mogelijk het recht 

op gezinsleven schendt, het hoger belang van het kind in overweging te worden genomen. (EHRM 

(Grote Kamer) , nr. 12738/10, 3 oktober 2014 (Jeunesse/Nederland) 

 

Door het vellen van de beslissing dd. 16.11.2015 heeft de DVZ dan ook hoegenaamd geen rekening 

gehouden met het hoger belang van het kind, dewelke hij in ieder geval in acht diende te nemen. 

 

Op grond van het aangehaalde arrest van het EHRM (Jeunesse/Nederland) dient er namelijk een 

belangenafweging te worden gemaakt (‘fair-balance’-toets): nl. een afweging tussen het belang van de 

staat om immigratie te controleren en het belang van de vreemdeling om een gezinsleven te hebben op 

http://www.raadvst-consetat.be/
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het grondgebied van de staat. Hierbij dienen de factoren met betrekking tot het nut, de haalbaarheid en 

de evenredigheid van de weigering in aanmerking te worden genomen. 

 

De overheid heeft dientengevolge de plicht om op grond van het aangehaalde arrest, voldoende gewicht 

toe te kennen aan het hoger belang van het kind, wat in de beslissing a quo niet gebeurd is. 

 

Zowel A. (…), M. (…) H. (…) als L. (…) zijn geboren in België. Het is niet verantwoord om kinderen van 

deze leeftijd terug te sturen naar een voor hen volslagen vreemd land, met beperkte vooruitzichten op 

kwaliteitsvol onderwijs en een slechtere levenssituatie. 

 

De andere kinderen zijn opgegroeid in België aangezien ze reeds 8 jaar onafgebroken in België 

verblijven en hebben hier hun leven uitgebouwd: hun vrienden zijn afkomstig vanuit België, ze lopen 

school te Aalst en ze verbleven in een huurhuis te Aalst.(zie stuk 5) 

 

Omwille van dit langdurig verblijf in België en de sociale en affectieve banden die de familie gevormd 

heeft op het grondgebied, schendt de bestreden beslissing het recht op een privé-leven in de zin van 

artikel 8 EVRM en dit op een disproportionele wijze, inzonderheid rekening houdend met de belangen 

van het kind, dewelke niet in acht worden genomen in de beslissing dd. 16.11.2015. 

 

De uitvoering van het bevel om het land te verlaten, gepaard gaande met het inreisverbod, schendt het 

recht op het privé- en gezinsleven van verzoekster, zonder dat het in een democratische maatschappij 

redelijkerwijze in verhouding staat tot het gewettigde doel van de wetgever, bestaande uit de naleving 

van zijn immigratiepolitiek en het economisch welzijn van het land.” 

 

4.2. De verwerende partij antwoordt hierop als volgt in haar nota met opmerkingen: 

 

“Verzoekster stelt een schending voor van artikel 8 EVRM.  

 

Zij betoogt dat er een afweging diende te worden gemaakt tussen de belangen van de staat en het recht 

op gezinshereniging. Zij stelt dat haar kinderen in België geboren zijn en dat het onverantwoord is om 

hen op huidige leeftijd terug te sturen. Ze zouden acht jaar onafgebroken in België verblijven en hier hun 

leven hebben uitgebouwd.  

 

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de bestreden beslissing, waarbij een inreisverbod 

werd opgelegd voor vier jaar, genomen werd op grond van artikel 74/11, §1, tweede lid van de 

vreemdelingenwet, dat luidt als volgt: 

(…) 

Verzoekster betwist de determinerende motieven, namelijk dat zij bewust en met frauduleuze intentie 

misbruik heeft gemaakt van de Belgische procedures en dat zij niet nagelaten heeft meerdere inbreuken 

te plegen op de openbare orde, op geen enkele wijze.  

 

Verzoekster kan niet voorhouden als zou er bij het nemen van de bestreden beslissing geen 

belangenafweging zijn doorgevoerd m.b.t. haar kinderen en m.b.t. artikel 8 EVRM. In de bijlage 

13septies, die op dezelfde dag als de thans bestreden beslissing genomen werd, werd onder meer het 

volgende gesteld:  

(…) 

 

Het feit dat verzoeksters acht jaar onafgebroken op illegale wijze op het grondgebied is verbleven met 

haar minderjarige kinderen, kan niet verweten worden aan de verwerende partij. Het kwam aan 

verzoekster toe om gevolg te geven aan de wettelijke verplichtingen om het grondgebied te verlaten. Zij 

heeft zich bewust genesteld in illegaal verblijf en hierbij de Belgische autoriteiten misleid.  

 

Daar het hele gezin het grondgebied dient te verlaten, wordt een schending van artikel 8 EVRM niet 

aannemelijk gemaakt.  

 

Het enig middel is niet ernstig.” 

 

4.3. Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt: 

 

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

correspondentie. 
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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 de verzoekster een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, is het in de eerste plaats 

haar taak om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze wijze het 

bestaan van het door haar ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te tonen, alsook de 

wijze waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden. 

 

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. De beoordeling of er sprake kan zijn van een privéleven, is een feitenkwestie. Het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) benadrukt dat het begrip privéleven een 

brede term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk is om er een exhaustieve definitie van te geven 

(EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29). 

 

In casu voert de verzoekster aan dat haar recht op privéleven, dat “onder meer het recht op het 

ontwikkelen en het onderhouden van relaties met anderen (omvat)”, werd geschonden. Zij wijst erop dat 

haar oudste kinderen opgegroeid zijn in België, dat ze school lopen in België, dat ze er verbleven in een 

huurhuis en dat hun vrienden afkomstig zijn van België. De bewering met betrekking tot de vrienden van 

haar kinderen wordt evenwel niet gestaafd met enig begin van bewijs. Bovendien blijkt uit vaste 

rechtspraak van de Raad van State dat gewone sociale relaties niet beschermd worden door artikel 8 

van het EVRM (cf. RvS 27 juni 2007, nr. 172.824, RvS 14 november 2005, nr. 151.290, RvS 

15 februari 2005, nr. 140.615, RvS 23 januari 2002, nr. 102.840). Te dezen wordt niet aangetoond dat 

de door de verzoekster en haar kinderen opgebouwde contacten in België een zodanige intensiteit 

hebben dat een verbreking van deze contacten als een schending van artikel 8 van het EVRM zou 

moeten beschouwd worden. Voorts dient erop gewezen te worden dat het privéleven van de 

verzoekster en haar kinderen zich heeft ontwikkeld in een tijd waarin zij zich bewust waren dat hun 

verblijfsstatus er toe leidt dat het voortbestaan van het privéleven in het gastland vanaf het begin precair 

is. Wanneer dit het geval is, zal er enkel in zeer uitzonderlijke omstandigheden sprake zijn van een 

schending van artikel 8 van het EVRM (EHRM 28 juni 2011, nr. 55597/09, Nuñez v. Noorwegen, § 70; 

EHRM 4 december 2012, nr. 47017/09, § 70). In het arrest Nnyanzi t. het Verenigd Koninkrijk oordeelde 

het EHRM reeds, na te hebben vastgesteld dat de verzoekende partij geen gevestigde vreemdeling was 

en dat zij nooit een definitieve toelating had gekregen om in de betrokken lidstaat te verblijven, dat 

eender welk privéleven dat de verzoekende partij had opgebouwd tijdens haar verblijf in het Verenigd 

Koninkrijk, bij het afwegen van het legitieme publieke belang in een effectieve immigratiecontrole, niet 

tot gevolg zou hebben dat de uitwijzing een disproportionele inmenging in haar privéleven uitmaakte 

(EHRM, 8 april 2008, nr. 21878/06, Nnyanzi/Verenigd Koninkrijk). In casu licht de verzoekster nergens, 

op voldoende duidelijke wijze, toe welke voldoende intense sociale of andere contacten zij, op het 

Belgisch grondgebied zou hebben om te besluiten tot een schending van het recht op privéleven zoals 

vervat in artikel 8 van het EVRM.  

 

Waar de verzoekster met verwijzing naar het arrest Jeunesse van het EHRM aanvoert dat de 

gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris naliet om “het hoger belang van het kind” in rekening te 

brengen, en er hierbij op wijst dat haar jongste kinderen geboren zijn in België en meent dat het “niet 

verantwoord (is) om kinderen van deze leeftijd terug te sturen naar een voor hen volslagen vreemd land, 

met beperkte vooruitzichten op kwaliteitsvol onderwijs en een slechtere levenssituatie”, blijkt haar grief 

gericht te zijn tegen de beslissing houdende bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met 

het oog op verwijdering (bijlage 13septies) waarvan in punt 3.3. wordt gesteld dat het beroep tegen deze 

beslissing onontvankelijk is. Bovendien – en ten overvloede – toont de verzoekster niet aan hoe de 

tweede bestreden beslissing, die enkel de verzoekster betreft en geenszins betrekking heeft op haar 

kinderen, “het hoger belang van het kind” zou schenden. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

 

5. Korte debatten 
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5.1. Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk in zoverre het gericht is tegen de beslissing tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering 

(bijlage 13septies). 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, wordt derhalve samen met het beroep 

tot nietigverklaring verworpen. 

 

5.2. De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de beslissing tot 

afgifte van een inreisverbod (bijlage 13sexies) kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om 

toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de 

rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als 

accessorium van het beroep tot nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel.  

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier maart tweeduizend zestien door: 

 

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN 

 


