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 nr. 169 175 van 7 juni 2016 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: 1. X 

2. X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat Xen X, die verklaren van Jordaanse nationaliteit te zijn, op 

14 september 2015 hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 18 

juni 2015 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis 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 onontvankelijk verklaard wordt, tot afgifte van de bevelen om het grondgebied te 

verlaten en tot afgifte van de inreisverboden. 

 

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 1 april 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 mei 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat L. DE MEYER verschijnt 

voor de verzoekende partijen, en van advocaat A. DE MEU, 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. Eerste verzoeker dient op 6 mei 2002 een asielaanvraag in. Op 25 juli 2002 nam de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing tot niet ontvankelijkheid. Ook de tweede 

asielaanvraag kent voor eerste verzoeker een negatief gevolg. Op 4 april 2002 dient de tweede 

verzoekster, onder het alias E. K. en als Palestijnse afkomstig uit Gaza een asielaanvraag in bij de 

Belgische autoriteiten. Op 19 augustus 2005 neemt  de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en 

de staatlozen een beslissing tot weigering van de hoedanigheid van vluchteling.  
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1.2. Op 19 augustus 2005 dient tweede verzoekster, eveneens onder het alias E. K., een aanvraag in 

om machtiging tot een verblijf van langer dan drie maanden overeenkomstig het toenmalige artikel 9, 

derde lid en artikel 13 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). Op 28 juli 

2006 wordt tweede verzoekster gemachtigd tot een verblijf van onbeperkte duur. De verzoekster wordt 

op 16 augustus 2006 in het bezit gesteld van een B-kaart. 

 

Op 19 augustus 2005 diende ook eerste verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9, derde lid van de vreemdelingenwet. 

 

1.3. Op 13 februari 2009 wordt tweede verzoekster door het stadsbestuur van Gent in het bezit gesteld 

van een C-kaart (vestiging). Eerste verzoeker wordt op 24 juni 2009 in het bezit gesteld van een A-kaart. 

 

1.4. Op 20 december 2010 maken verzoekers melding van het feit dat zij een valse identiteitskaart en 

valse nationaliteit gebruikten. Er wordt gevraagd om tweede verzoekster een machtiging tot verblijf te 

geven onder haar echte identiteit en nationaliteit. Hiertoe wordt een Jordaans paspoort neergelegd op 

naam van O. R. K. M. S..  

 

1.5. Op 7 januari 2014 beslist de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde) tot de intrekking van het 

verblijfsrecht van tweede verzoekster. Er wordt tevens besloten tot de afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten. Het beroep dat tweede verzoekster aantekent wordt bij arrest 148 796 van 30 

juni 2015 verworpen. 

 

1.6. Op 26 augustus 2014 dienen verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing 

van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Op 18 juni 2015 verklaart de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris deze aanvraag onontvankelijk. Dit is de eerste bestreden beslissing die luidt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 26.08.2014 werd 

ingediend door : 

Ol R., K. M. S. (R.R. (…) 

Geboren te Irbid op 14.08.1975 

Ook gekend als: E. K., geboren op 14.08.1975 te Gaza, nationaliteit: Israël 

A.S. H. S., S. (R.R. (…)) 

Geboren op 13.04.1972 te Irbid 

Ook gekend als: A. N., C. M. A. 

Geboren op 25.10.1972 te Gaza Rafa, nationaliteit: Israël 

Wettelijke vertegenwoordigers van: 

A.S., S. (R.R. (…)) 

Geboren op 04.01.2005 

A. S., L. (R.R. (…)) 

Geboren op 04.01.2005 

Al S.i, M. (R.R.(…)) 

Geboren op 10.02.2006 

A.S., R.H. S. (R.R. (…)) 

Geboren op 29.07.2001 te Irbil 

Ook gekend als: E. R. 

Geboren op 01.08.2001 

A.S., S.(R.R. (…)) 

Geboren op 27.10.2010 

Nationaliteit: Jordanië 

Adres: (…) 

 

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, ingevoegd bij artikel 4 van 

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, deel ik u mee dat dit 

verzoek onontvankelijk is. 

 

Redenen: 
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De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkenen de 

aanvraag om machtiging tot verblijf niet kunnen indienen via de gewone procedure namelijk via de 

diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het 

buitenland. 

 

Mevrouw 0. R. vroeg op datum van 04.04.2002 asiel onder de identiteit E. K., geboren op 14.08.1975 te 

Gaza, nationaliteit Israël. Haar asielprocedure werd afgesloten op datum van 08.12.2005, met een 

beslissing 'niet erkend' door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. 

Betrokkene diende hiertegen beroep in bij de Vaste Beroepscommissie op datum van 27.12.2005. Op 

datum van 19.08.2005 vroeg betrokkene, onder haar valse identiteit haar regularisatie aan op basis van 

artikel 9.3. Zij en haar kinderen werden op datum van 16.08.2006 onbeperkt geregulariseerd en werden 

op datum van 16.08.2006 in het bezit gesteld van een BIVR van onbeperkte duur, en op datum van 

13.02.2009 in het bezit gesteld van een C-kaart. Zij wenste haar beroep ingediend bij de Vaste 

Beroepscommisisie niet verder te zetten na haar regularisatie. De echtgenoot van betrokkene vroeg op 

datum van 06.05.2002 asiel onder de identiteit A. N. C. M. A.. Deze asielprocedure werd afgesloten op 

datum van 25.07.2002 met een beslissing 'niet ontvankelijk' door het Commissariaat-Generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen. De tweede asielprocedure van betrokkene werd afgesloten op datum 

van 31.03.2003 met een beslissing 'weigering in behandeling nemen' door de Dienst 

Vreemdelingenzaken. Betrokkene verkoos echter geen gevolg te geven aan het bevel om het 

grondgebied te verlaten. Op datum van 19.08.2005 dient hij een aanvraag tot regularisatie in op basis 

van artikel 9.3. Hij erkent zijn (op dat moment) drie jongste kinderen op datum van 29.11.2006 en 

verkrijgt zijn tijdelijke regularisatie op basis van hen. Op datum van 24.06.2009 wordt hij in het bezit 

gesteld van een A-kaart geldig tot 08.06.2010. Op datum van 09.02.2011 wordt door de Dienst 

Vreemdelingenzaken beslist de A-kaart niet te verlengen daar betrokkene niet aan de voorwaarden 

voldoet. Op datum van 06.06.2004 vraagt betrokkene het statuut aan van staatloze wat hij ook bekomt 

op datum van 08.02.2006 en dit op basis van zijn vermeende Palestijnse afkomst. 

Op datum van 20.12.2010 meldden beide betrokkenen via hun advocaat hun echte identiteit en 

nationaliteit: de echte identiteit van mevrouw is O. R.K. M. S., geboren op 14.08.1975 te Irbid, 

nationaliteit: Jordanie en de echte identiteit van mijnheer is A. S., H. S. S., nationaliteit Jordanië. 

Betrokkenen ondernemen de nodige stappen om de ook de identiteitsgegevens van hun kinderen te 

corrigeren (de Belgische geboorteaktes werden verbeterd door de rechtbank en voor het oudste kind 

werd een paspoort voorgelegd). 

Na vaststelling van deze identiteitsfraude wordt het verblijfsrecht van mevrouw en de kinderen 

ingetrokken op datum van 07.01.2014, betrokkene betekende deze beslissing op 14.07.2014. Haar 

echtgenoot beschikte reeds sinds 08.06.2010 niet meer over verblijfsrecht.  

We stellen dus vast dat beide betrokkenen gedurende een periode van meer dan acht jaar bewust de 

Belgische overheid hebben misleid om een verblijfsrecht in België te bekomen. Op basis van deze 

fraude bekwam mevrouw O. R. een verblijfsvoordeel van meer dan elf jaar en mijnheer A. S. een 

verblijfsvoordeel van één jaar. Betrokkenen hebben bijgevolg getracht de Belgische overheid te 

misleiden; de vaststelling van het bedrieglijk handelen volstaat dan ook om de aanvraag te weigeren in 

toepassing van het beginsel "fraus omnia corrumpit". 

 

Betrokkenen beweren dat zij zich in buitengewone omstandigheden zouden bevinden omdat zij alhier 

een langdurig verblijf in België zouden hebben. Hieromtrent dienen wij te stellen dat dit onmogelijk 

aanvaard kan worden als een buitengewone omstandigheid. Beide betrokkenen vroegen in 2002 asiel 

aan onder een valse identiteit en nationaliteit. Mevrouw verkreeg een onbeperkte regularisatie omwille 

van haar langlopende asielprocedure en werd op datum van 16.08.2006 in het bezit gesteld van een 

BIVR onbeperkte duur later vervangen door een C-kaart. Mijnheer verkreeg een tijdelijke regularisatie 

op basis van zijn legaal verblijvende kinderen en partner op datum van 11.03.2009 en wordt op datum 

van 24.06.2009 in het bezit gesteld van een A- kaart, geldig tot 08.06.2010. Echter, beide betrokkenen 

verkregen dit verblijfsrecht op basis van fraude. Mevrouw genoot gedurende een periode van meer dan 

elf jaar onterecht verblijfsrecht omwille van de fraude en mijnheer gedurende een periode van meer dan 

een jaar. De vaststelling van het bedrieglijk handelen volstaat dan ook om de aanvraag te weigeren in 

toepassing van het beginsel "fraus omnia corrumpit". De bewering dat zij alhier langdurig zouden 

verblijven kan dus onmogelijk aanvaard worden als buitengewone omstandigheid daar betrokkenen zelf 

verantwoordelijk zijn voor deze situatie. 

 

Betrokkenen beroepen zich verder op het feit dat vier van hun vijf kinderen in België geboren zijn en hier 

schoollopen. Echter, we stellen vast dat zowel de geboortes als het schoollopen plaatsvonden in 

frauduleus verkregen verblijf. Hierbij kan bijgevolg opgemerkt worden dat het de ouders zijn die de 

belangen van de kinderen hebben geschaad door zich te nestelen in dergelijk verblijf. Bovendien kan 
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het feit dat hun kinderen hier naar school gaan, niet aanzien worden als een buitengewone 

omstandigheid daar betrokkenen niet aantonen dat een scholing niet in het land van herkomst kan 

verkregen worden. Tevens behoeft de scholing van het kind geen gespecialiseerd onderwijs, noch een 

gespecialiseerde infrastructuur die niet in het land van herkomst te vinden is. Betrokkenen halen wel 

aan dat hun zoon Mohamed nood heeft aan gespecialiseerd onderwijs. Ter staving hiervan leggen ze 

een bewijs van inschrijving voor in het Buitengewoon Lager Onderwijs type 2 voor het schooljaar 2013-

2014. Echter, dit kan niet volstaan om aanvaard te worden als buitengewone omstandigheid. 

Betrokkenen tonen niet aan dat dit gespecialiseerd onderwijs niet beschikbaar is in het land van 

herkomst. Bovendien leggen betrokkenen geen enkel bewijs dat hun zoon, en bij uitbreiding hun andere 

kinderen, momenteel nog steeds schoollopen. De voorgelegde schoolattesten hebben betrekking op het 

schooljaar 2013- 2014. Betrokkenen halen verder nog aan dat kun kinderen enkel en alleen in de 

Nederlandse taal onderwijs hebben gekregen. Dit argument kan echter niet weerhouden worden als 

buitengewone omstandigheid aangezien het zeer ongeloofwaardig is dat betrokkenen in huiselijke sfeer 

geen Arabisch zouden spreken, wat toch hun moedertaal is, en dat de kinderen niet zouden opgevoed 

zijn in het Arabisch, niettegenstaande het mogelijk is dat de kinderen daarnaast ook het Nederlands 

zouden leren. Wat er ook van zij, indien betrokkenen niet bewust de Belgische overheid misleid hadden 

om een verblijfsrecht te bekomen, hadden deze problemen zich niet gesteld. Hierbij kan bijgevolg 

opgemerkt worden dat het de ouders zijn die de belangen van de kinderen hebben geschaad door zich 

te nestelen in dergelijk verblijf. Bovendien hebben betrokkenen gedurende een periode van meer dan 

acht jaar bewust de Belgische overheid trachten te misleiden. De vaststelling van het bedrieglijk 

handelen volstaat dan ook om de aanvraag te weigeren in toepassing van het beginsel "fraus omnia 

corrumpit". 

 

De raadsman van betrokkenen verwijst naar het recht van de kinderen om gehoord te worden en 

beroept zich daarbij op artikel 12 van het Kinderrechtenverdrag en op artikel 22bis van de Belgische 

grondwet. Hij vraagt hierbij om de kinderen te horen voor het nemen van een beslissing. We merken op 

dat hoewel de hoorplicht inhoudt dat betrokkenen de mogelijkheid moet gegeven worden om hun 

standpunt op nuttige wijze naar voren te brengen, betekent horen niet dat betrokkene mondeling dient 

gehoord te worden. Art. 12.2 van het EVRK voorziet dat het kind dit zelf kan doen of via een 

vertegenwoordiger. Bij een aanvraag 9bis wordt het kind vertegenwoordigd door de ouders, die de 

mogelijkheid hebben alle elementen (inclusief deze van hun kinderen) naar voren te brengen, hetzij in 

de aanvraag, hetzij via aanvullende stukken. Niets verhindert de ouders overigens om een schrijven van 

hun kinderen bij de aanvraag te voegen. Ten slotte dient er op gewezen te worden dat de 

Vreemdelingenwet voor wat betreft art.9bis niet voorziet in een mondelinge procedure. Omwille van 

deze reden kan er geen schending van art. 12 van het EVRK en van artikel 22bis van de Belgische 

grondwet vastgesteld worden zodat dit element geen buitengewone omstandigheid uitmaakt. 

 

De elementen van integratie (met name het feit dat betrokkene in de Belgische samenleving 

geïntegreerd zouden zijn, dat zij de Nederlandse taal zouden spreken en begrijpen, dat ze duurzame 

sociale banden zouden hebben opgebouwd en één deelcertificaat Nederlands voorleggen voor 

mevrouw evenals een twee inschrijvingsbewijzen voor Nederlandse taallessen voor mevrouw en één 

voor mijnheer) kunnen niet als buitengewone omstandigheid aanvaard worden, aangezien deze 

behoren tot de gegrondheid van de aanvraag en bijgevolg in deze fase niet behandeld worden (RvS 9 

december 2009, nr. 198.769).” 

 

Aan eerste verzoekende partij wordt een bevel om het grondgebied te verlaten gegeven op 18 juli 2015. 

Dit is de tweede bestreden beslissing die luidt: 

 

“Naam, voornaam: (…) 

geboortedatum: 13.04.1972 

geboorteplaats: Irbid 

nationaliteit:  Jordanie 

 

beweert bij DVZ eveneens gekend te zijn als (…), geboren op 25.10.1972 te Gaza-Rafah, nationaliteit: 

Israël. 

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

die het Schengenacquis ten voile toepassen1, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, 

 

onmiddellijk na de kennisgeving. 
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REDEN VAN DE BESLISSING: 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van 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 op grond van volgende feiten: 

 

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: 

Betrokkene is niet in het bezit van een geldig visum. 

 

Met toepassing van artikel 74/14 §3, werd de termijn om het grondgebied te verlaten naar 0 dagen 

verminderd omdat: 

o 3° de onderdaan van een derde land een gevaar is voor de openbare orde en de nationale veiligheid: 

Gedurende een periode van meer dan acht jaar maakte betrokkene gebruik van een valse identiteit en 

nationaliteit en diende hij twee asielprocedures in en twee aanvragen op basis van artikel 9.3. Op basis 

van zijn laatste aanvraag 9.3 verkreeg hij, onder zijn valse identiteit, een tijdelijk verblijf, met name van 

24.06.2009 tot 08.06.2010. Bovendien vraagt hij op basis van zijn valse identiteitsgegevens zijn 

erkenning aan als staatloze op 25.04.2006, deze status wordt hem ook toegekend. Pas op datum van 

20.12.2010 biecht betrokkene, via zijn advocaat, zijn fraude op en meldt hij zijn echte identiteit en 

nationaliteit. Gedurende een periode van meer dan acht jaar heeft betrokkene aldus de Belgische 

overheid bewust trachten te misleiden.” 

 

Aan tweede verzoekende partij wordt op 18 juni 2015 een bevel om het grondgebied te verlaten 

gegeven die luidt: 

 

“Naam, voornaam:  (…) 

geboortedatum: 14.08.1975 

geboorteplaats: Irbid 

nationaliteit:  Jordanie 

 

beweert bij DVZ eveneens gekend te zijn als (…), geboren op 14.08.1974 te Gaza, nationaliteit Israël. 

 

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

die het Schengenacquis ten voile toepassen1, tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, 

 

onmiddellijk na de kennisgeving. 

 

Zij dient vergezeld te worden door: 

(….), geboren op 04.01.2005, nationaliteit: Jordanië 

(….), geboren op 04.01.2005, nationaliteit: Jordanië 

(…), geboren op 10.02.2006,nationaliteit: Jordanië 

(….), geboren op 29.07.2001, nationaliteit: Jordanië 

(….), geboren op 27.10.2010, nationaliteit: Jordanië 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van 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 op grand van volgende feiten: 

 

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: 

Betrokkene is niet het bezit van een geldig visum. 

 

Met toepassing van artikel 74/14 §3, werd de termijn om het grondgebied te verlaten naar 0 dagen 

verminderd omdat: 

o 4° de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing tot 

verwijdering gevolg heeft gegeven: 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten van 07.01.2014, 

aan betrokkene betekend op 14.07.2014.” 
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Aan eerste verzoeker wordt op dezelfde dag een inreisverbod opgelegd die de vierde bestreden 

beslissing vormt en luidt: 

 

“naam, voornaam:  (…) 

geboortedatum:  13.04.1972 

geboorteplaats: Irbid 

nationaliteit:  Jordanie 

 

beweert bij DVZ eveneens gekend te zijn als (…), geboren op 25.10.1972 te Gaza-Rafah, nationaliteit: 

Israël. 

wordt een inreisverbod voor vier jaar opgelegd, 

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

volle toepassen, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

Het bevel om het grondgebied te verlaten van 18.06.2015 gaat gepaard met dit inreisverbod. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

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

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

van vreemdelingen en op grand van volgende feiten: 

o In uitvoering van artikel 74/11 §1 tweede lid van de wet van 15 december 1980, wordt aan betrokkene 

een inreisverbod opgelegd; het bevel om het grondgebied te verlaten van 18.06.2015 voorziet geen 

termijn voor vrijwillige terugkeer. 

o In uitvoering van artikel 74/11 §1 derde lid van de wet van 15 december 1980, wordt de termijn van 

het inreisverbod gebracht op vier jaar omdat: 

o 1° de onderdaan van een derde land fraude heeft gepleegd of andere onwettige middelen heeft 

gebruikt, teneinde toegelaten te worden tot het verblijf of om zijn recht op verblijf te behouden. 

De termijn van vier jaar wordt opgelegd omdat betrokkene gebruik maakte van een valse identiteit en 

nationaliteit, teneinde in België verblijf te bekomen. Gedurende een periode van meer dan acht jaar 

hield betrokkene vast aan deze valse identiteit op basis waarvan hij zijn verblijf in België uitbouwde. Hij 

diende twee asielprocedures in en twee aanvragen op basis van artikel 9.3. Op basis van zijn laatste 

aanvraag 9.3 verkrijgt hij, onder zijn valse identiteit, een tijdelijk verblijf, met name van 24.06.2009 tot 

08.06.2010. Bovendien vraagt hij op basis van zijn valse identiteitsgegevens zijn erkenning aan als 

staatloze op 06.06.2004, deze status wordt hem ook toegekend op 08.02.2006 op basis van zijn 

vermeende Palestijnse afkomst. Pas op datum van 20.12.2010 biecht betrokkene, via zijn advocaat, zijn 

fraude op en meldt hij zijn echte identiteit en nationaliteit. Gedurende een periode van meer dan acht 

jaar heeft betrokkene aldus de Belgische overheid bewust trachten te misleiden. 

Om deze redenen wordt aan betrokkene een inreisverbod van 4 jaar opgelegd. 

 

Aan tweede verzoekende partij wordt op 18 juni 2015 een inreisverbod opgelegd die de vijfde bestreden 

beslissing vormt en luidt:  

 

“naam, voornaam : (….) 

geboortedatum : 14.08.1975 

geboorteplaats: Irbid 

nationaliteit:  Jordanie 

 

beweert bij DVZ eveneens gekend te zijn als E. K., geboren op 14.08.1974 te Gaza, nationaliteit Israël. 

 

wordt een inreisverbod voor vier jaar opgelegd, 

 

voor het grondgebied van België, 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. 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten van 18.06.2015 gaat gepaard met dit inreisverbod. 

De minderjarige kinderen van betrokkene) volgen de administratieve situatie van hun moeder maar zijn 

uitgesloten van hieronder vermeld inreisverbod. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het inreisverbod wordt afgegeven in toepassing van de hierna vermelde artikels van de wet van 15 
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december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen en op grand van volgende feiten: 

o In uitvoering van artikel 74/11 §1 tweede lid van de wet van 15 december 1980, wordt aan betrokkene 

een inreisverbod opgelegd; het bevel om het grondgebied te verlaten van 18.06.2015 voorziet geen 

termijn voor vrijwillige terugkeer. 

0 In uitvoering van artikel 74/11 §1 derde lid van de wet van 15 december 1980, wordt de termijn van 

het inreisverbod gebracht op vier jaar omdat: 

o 1° de onderdaan van een derde land fraude heeft gepleegd of andere onwettige middelen heeft 

gebruikt, teneinde toegelaten te worden tot het verblijf of om haar recht op verblijf te behouden. 

De termijn van vier jaar wordt opgelegd omdat betrokkene gebruik maakte van een valse 

identiteit en nationaliteit, teneinde in België verblijf te bekomen. Gedurende een periode van 

meer dan acht jaar hield betrokkene vast aan deze valse identiteit op basis waarvan zij en 

haar kinderen hun verblijf in België uitbouwden. Zij diende een asielprocedure in en één 

aanvraag op basis van artikel 9.3. Op basis van deze aanvraag 9.3 verkrijgen zij en haar 

kinderen, onder hun valse identiteit, een onbeperkt verblijf en worden ze op datum van 

16.08.2006 in het bezit gesteld van een BIVR en op datum van 13.02.2009 van een C-kaart. 

Pas op datum van 20.12.2010 biecht betrokkene, via haar advocaat, haar fraude op en meldt 

zij haar echte identiteit en nationaliteit. Gedurende een periode van meer dan acht jaar heeft 

betrokkene aldus de Belgische overheid bewust trachten te misleiden. Op datum van 07.01.2014 wordt 

het verblijfsrecht van betrokkene ingetrokken, betrokkene betekende deze 

beslissing op 14.07.2014. Betrokkene heeft aldus op frauduleuze gronden een verblijfsrecht 

gehad van meer dan elf jaar. 

Om deze redenen wordt aan betrokkene een inreisverbod van 4 jaar opgelegd.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Waar de verwerende partij in haar nota vraagt de kosten ten laste van de verzoekende partijen te 

leggen, wijst de Raad erop dat de verzoekende partijen het voordeel van de kosteloze rechtspleging 

genieten, zodat aan geen van de partijen kosten van het geding ten laste kunnen worden gelegd. Het 

beroep is immers kosteloos. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1. De verwerende partij werpt in haar nota met opmerkingen de exceptie van onontvankelijkheid van 

het beroep op in zoverre het gericht is tegen de beslissingen tot afgifte van een inreisverbod, nu er geen 

samenhang is tussen de in hetzelfde verzoekschrift aangevochten bestreden beslissingen. 

 

3.2. De Raad wijst erop dat degene die op de rechter een beroep doet, in het belang van een goede 

rechtsbedeling, voor elke vordering een afzonderlijk geding moet aanspannen om zo de rechtsstrijd 

overzichtelijk te houden en een vlotte afwikkeling van de zaak mogelijk te maken (RvS 14 september 

1984, nr. 24.635). Het komt daarbij uitsluitend aan de rechter toe te oordelen of de gezamenlijke 

behandeling van verschillende vorderingen het vlot verloop van het geding bevordert of schaadt (RvS 4 

augustus 1997, nr. 67.627). Het is hierbij aangewezen dat een verzoekende partij die verschillende 

administratieve rechtshandelingen aanvecht in één inleidende akte, in dit verzoekschrift aangeeft 

waarom naar zijn mening die verschillende handelingen in één verzoekschrift kunnen worden bestreden 

(RvS 21 oktober 2005, nr. 150.507).  

 

De eisen van een goede rechtsbedeling worden miskend wanneer een beroep verscheidene 

onderwerpen heeft waarop onderscheiden wettelijke en reglementaire bepalingen toepasselijk zijn, of 

die op verschillende feitelijke gegevens steunen, en zo afzonderlijke onderzoekingen en debatten 

noodzakelijk maken. Er moet dus een stellig verband bestaan tussen de bestreden akten, ook wat de 

feitelijke gegevens betreft, en het belang van een goede rechtsbedeling moet vereisen dat die 

handelingen in eenzelfde geding worden onderzocht (RvS 23 december 1980, nr. 20.835).  

 

Wanneer er onvoldoende samenhang bestaat tussen de beslissingen die samen in één enkel 

verzoekschrift worden aangevochten, wordt in de regel alleen het beroep ontvankelijk verklaard ten 

aanzien van de akte die eerst wordt vermeld in het verzoekschrift. Wanneer echter de bestreden 

rechtshandelingen een verschillend belang voor de verzoekende partij vertonen, zal het beroep geacht 

worden tegen de belangrijkste beslissing of het voornaamste onderwerp te zijn gericht (RvS 19 

september 2005, nr. 149.014; RvS 12 september 2005, nr. 148.753, RvS 25 juni 1998, nr. 74.614, RvS 
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30 oktober 1996, nr. 62.871, RvS 5 januari 1993, nr. 41.514) (R. Stevens. 10. De Raad van State, 1. 

Afdeling bestuursrechtspraak, Brugge, die Keure, 2007, 65-71).  

 

De verzoekende partij vraagt in haar inleidend verzoekschrift om de nietigverklaring van twee 

onderscheiden beslissingen, namelijk:  

 

- de beslissing van de gemachtigde van 18 juni 2015 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf 

op basis van artikel 9bis van de vreemdelingenwet ongegrond verklaard wordt  

- de  beslissingen tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten van 18 juni 2015 

- de beslissingen van de gemachtigde van 18 juni 2015 tot het opleggen van een inreisverbod (bijlage 

13sexies) 

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partijen in het verzoekschrift geen enkele verantwoording 

uiteenzetten voor het gegeven dat zij verschillende beslissingen in één verzoekschrift bestrijden.  

 

In casu is de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van oordeel dat de thans voorliggende 

beslissingen, met name enerzijds de beslissing tot onontvankelijkheid van de verblijfsaanvraag op grond 

van artikel 9bis van de vreemdelingenwet en anderzijds de beslissingen tot afgifte van een inreisverbod 

en van de bevelen om het grondgebied te verlaten, niet van die aard zijn dat het aangewezen is dat ze 

samen worden behandeld om tegenspraak tussen rechterlijke beslissingen te voorkomen of ter 

voldoening van de eisen van de goede rechtsbedeling.  

 

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat de onontvankelijkverklaring van de verblijfsaanvraag, de 

bevelen om het grondgebied te verlaten en de inreisverboden zijn genomen op grond van andere 

wettelijke bepalingen en dat de bevelen en de inreisverboden niet is genomen in antwoord op de 

aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Bovendien 

heeft het louter indienen van een verblijfsaanvraag in toepassing van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet geen gevolgen voor de verblijfsrechtelijke toestand van de betrokken aanvrager(s). 

Het indienen van dergelijke aanvraag die in wezen een gunstmaatregel uitmaakt, verleent de 

verzoekende partij geen enkele garantie op een toekomstig verblijfsrecht noch verhindert zij dat ten 

aanzien van de verzoekende partij maatregelen worden genomen die tot doel hebben haar illegale 

verblijfstoestand te beëindigen. De beslissing waarbij de aanvraag in toepassing van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet onontvankelijk wordt bevonden, heeft evenmin implicaties op de verblijfsrechtelijke 

toestand van de verzoekende partijen. De eventuele vernietiging van de beslissing tot 

onontvankelijkheid van deze of gene aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis 

van de vreemdelingenwet, heeft dan ook geen enkele incidentie op de wettigheid van het aan de 

verzoekende partijen opgelegde inreisverbod en bevelen.  

 

Bovendien heeft ook de eventuele onwettigheid van het aan de verzoekende partijen opgelegde 

inreisverbod en het bevel geen implicaties op de wettigheid van de onderscheiden beslissing houdende 

de ongegrondheid van de verblijfsaanvraag op basis van artikel 9bis van de vreemdelingenwet.  

 

Ter terechtzitting wordt de kwestie van de samenhang, de verknochtheid van de onderscheiden 

bestreden beslissingen in het debat gebracht. Verzoekende partijen menen dat er wel samenhang 

bestaat tussen de bestreden beslissingen: indien de aanvraag 9bis gegrond wordt verklaard, heeft een 

inreisverbod geen zin. 

 

Het gezegde van de verzoekende partijen ter terechtzitting met betrekking tot de samenhang doet geen 

afbreuk aan de vaststelling dat zij niet betwisten dat de in het voorwerp aangeduide beslissingen een 

verschillende juridische grondslag hebben en het gevolg zijn van onderscheiden procedures en 

vaststellingen. Het dient tevens te worden opgemerkt dat deze beslissingen afzonderlijk aan de 

verzoekende partijen werden betekend, telkens met vermelding van de beroepsmogelijkheden.  

 

In casu is de Raad dan ook van oordeel dat met één verzoekschrift vijf verschillende beroepen werden 

ingesteld welke een afzonderlijk onderzoek vergen. Het louter gegeven dat de beslissingen op dezelfde 

dag werden genomen, zonder dat de eerste beslissing evenwel een gevolg heeft voor de inhoud of de 

wettigheid van de overige bestreden beslissingen, is in casu onvoldoende om de samenhang tussen de 

respectievelijke beslissingen te aanvaarden.  

 

Er is dan ook geen sprake van een verknochtheid tussen de verschillende bestreden beslissingen 

onderling.  
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Dienvolgens kan het beroep enkel ontvankelijk verklaard worden ofwel voor de eerste bestreden 

beslissing, dit is de beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf met toepassing van artikel 

9bis van de vreemdelingenwet ongegrond verklaard wordt, ofwel voor de belangrijkste bestreden 

beslissing. De Raad ziet geen onderscheid in belangrijkheid tussen de eerste bestreden beslissing en 

de overige beslissingen, temeer uit het administratief dossier blijkt dat een eerder beroep werd 

aangetekend tegen een eerder gegeven bevel om het grondgebied te verlaten, en anderzijds de 

beslissingen die een inreisverbod betreft. In casu dient dus te worden geopteerd voor de 

ontvankelijkheid van het beroep voor de beslissing die door de verzoekende partij als de eerste 

bestreden beslissing werd aangeduid. Bovendien treft deze beslissing alle verzoekers. 

 

Gelet op de vaststelling dat er geen samenhang bestaat tussen de onderscheiden bestreden 

beslissingen, wordt het beroep enkel ontvankelijk verklaard ten aanzien van de beslissing van 18 juni 

2015 waarbij de aanvraag van 26 augustus 2014 om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis 

van de vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard, hierna “de bestreden beslissing” genoemd.  

 

Het beroep is onontvankelijk in de mate dat het gericht is tegen de beslissingen van 18 juni 2015 

houdende het opleggen van een inreisverbod en de beslissingen van 18 juni 2015 tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1. Het eerste middel luidt: 

 

“2.1. Eerste middel : schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

formele motivering van bestuurshandelingen, van het artikel 62 van de Wet van 15 december 

1980 en van de algemene rechtsbeginselen en van beginselen van behoorlijk bestuur, meer 

bepaald de motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel 

2.1.1. 

Dat verweerder stelt dat verzoekers in het kader van de asielprocedure gebruik gemaakt hebben van 

een valse identiteit en nationaliteit en dit tot hun bekentenis op 20 december 2010. 

Dat verzoekers reeds in 2010 hun ware identiteit hebben bekend gemaakt, nu zij er genoeg van hadden 

zich een valse identiteit aan te meten. Dat zij in die zin dan ook een spijtbetuiging hebben geschreven 

en hun beweegredenen hebben uiteengezet waarom zij tot een dergelijk fout zijn overgegaan. 

Dat verzoekers er zich genoegzaam van bewust zijn dat hun gedrag laakbaar was, doch dit ingegeven 

was door vrees en bezorgdheid om de toekomst van henzelf, waarvoor begrip kan opgebracht worden. 

Dat hoewel verzoekers zich een andere identiteit hebben aangemeten, het wel degelijk hun persoon 

was die reeds sedert 2002 in België verblijft, die zich geïntegreerd heeft, enz… 

Dat al deze elementen van integratie inherent zijn aan de persoon van verzoekers en niet aan hun 

identiteit en nationaliteit. Dat zij ook met een andere naam en nationaliteit dezelfde geïntegreerde 

personen zijn die inmiddels 13 jaar in België verblijven. 

Dat bij het uitoefenen van een discretionaire bevoegdheid het bestuur het redelijkheidsbeginsel in acht 

moet genomen worden en er geen kennelijke wanverhouding mag zijn tussen het bestuursoptreden en 

de feiten waarop de beslissing is gebaseerd1. 

Dat dit in casu niet gebeurd is, nu de elementen welke door verzoekers werden aangehaald, 

eenvoudigweg worden genegeerd met de vage en stereotype opmerking dat deze elementen niet in de 

ontvankelijkheidsfase behandeld worden en dat verzoekers doelbewust de Belgische overheid hebben 

getracht te misleiden en hun aanvraag dient te worden geweigerd in toepassing van het beginsel “fraus 

omnia corrumpit”. 

Dat een dergelijke beslissing dan ook het redelijkheidsbeginsel schendt, nu geen rekening werd 

gehouden met het lange verblijf van verzoekers in België, hun perfecte integratie in de samenleving en 

hun in België geboren en schoolgaande kinderen, welke inherent zijn aan hun persoon en niet aan een 

naam of nationaliteit. 

Dat overigens verweerder evenmin rekening hield dat verzoekster na haar bekentenis in het bezit werd 

gesteld van een C-kaart onder haar echte identiteit (cf. stuk 2). 

Dat toen haar vermeende fraude niet belemmerde dat verzoekster een verblijfskaart voor onbepaalde 

duur verkreeg onder haar echte naam en nationaliteit. 

Dat verweerder geenszins in de bestreden beslissing motiveert waarom, in tegenstelling met de 

inschrijving van verzoekster en de afgifte van een C-kaart onder haar echte naam en nationaliteit in 

2014, anno 2015 de fraude nu wel een onontvankelijkheidsbeslissing tot gevolg heeft. 

Dat derhalve er sprake is van een schending van de motiveringsplicht en het redelijkheidsbeginsel. 
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Geenszins motiveert verweerder in de onontvankelijkheidsbeslissing niet waarom hij ten aanzien van 

het door verzoekster gepleegde bedrog aangaande haar identiteit en nationaliteit een andere houding 

aanneemt dan deze in 2014 waar hij verzoekster probleemloos een C-kaart onder haar echte naam en 

nationaliteit afleverde. 

2.1.2 

Overwegende dat de bestreden beslissing stelt dat het feit dat vier van hun kinderen hier zijn geboren 

en hun vijf kinderen hier naar school gaan niet aanzien zou kunnen worden als een buitengewone 

omstandigheid omdat de geboortes als het schoollopen plaatsvonden in frauduleus verkregen verblijf en 

verzoekers niet aantonen dat scholing in een (gespecialiseerd) onderwijs niet kan verkregen worden. 

Dat de motivering van de bestreden beslissing als zou door verzoekers niet zijn aangetoond dat hun 

schoolgaande kinderen een buitengewone omstandigheid uitmaakt geen afdoende motivering is, nu de 

Raad van State reeds verschillende keren heeft geoordeeld dat er rekening moet mee gehouden 

worden met het feit dat het schooljaar wordt afgebroken en dat de kinderen zich na verschillende jaren 

van onderwijs in België zich terug, tijdelijk, zullen moeten aanpassen aan een ander onderwijssysteem 

in een andere taal; 

Dat in een arrest nr. 121. 928, de Raad van State heeft geoordeeld: « que concernant la scolarité des 

enfants des requérants, la partie adverse se borne à affirmer, dans la décision relative à la requérante, 

que « la scolarité de ses enfants ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle empêchant ou 

rendant difficile un retour temporaire au pays d'origine étant donné qu'aucun élément n'est apporté qui 

démontrerait qu'une scolarité temporaire dans le pays ou les autorisations de séjour sont à lever serait 

difficile ou impossible » et que « la scolarité des enfants ne nécessite pas un enseignement spécial 

exigeant des infrastructures spécialisées qui n 'existeraient pas surplace » , que contrairement à ce que 

soutien la partie adverse, la scolarisation en Belgique d'enfants mineurs, peut constituer, quelque soit le 

type d'enseignement suivi, une circonstance exceptionnelle rendant très difficile le déplacement, même 

temporaire, de la famille dans son pays d'origine, pour y lever les autorisations de séjour requises ,. qu'il 

en est encore plus ainsi lorsque cette scolarité s'effectue sur une longue période ,. qu'il ressort du 

dossier administratif que la partie adverse a, en l'espèce, été informée de la scolarité des enfants des 

requérants depuis le 27 août 2001, qu'en laissant s'écouler deux années scolaires entières avant de 

prendre les décisions attaquées, la partie adverse a contribué à rendre plus difficile encore, le retour des 

requérants et de leurs enfants dans leur pays d'origine. » 

(Rvst nr. 121.928 van 30 juli 20032 ) ; 

Ook de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen stelde zijn zijn arrest dd. 11 december 20073 duidelijk 

dat “het moeilijk te verantwoorden is dat de kinderen hun onderwijs in België zouden moeten stopzetten 

om terug te keren naar hun land van herkomst waarvan ze de aldaar gangbare taal nooit onderwezen 

hebben gekregen en dat bovendien nergens uit de motivering van de beslissing blijkt dat ook maar het 

minste onderzoek werd gevoerd naar de moeilijkheden die een verwijdering van de kinderen naar het 

land van herkomst zouden teweegbrengen op pedagogisch en menselijk vlak”. 

Dat verweerder in dit geval op de hoogte is van het schoolgaan van de kinderen van verzoekers bij de 

indiening van hun aanvraag om machtiging tot verblijf. 

Dat, conform de geldende rechtspraak van de Raad van State, er dus moet worden geoordeeld dat het 

schoolgaan van de kinderen van verzoekers sowieso een buitengewone omstandigheid uitmaakt, 

omwille van het feit dat de kinderen zeker een schooljaar zullen missen omwille van de moeilijke 

omschakeling naar het andere schoolsysteem en het onderwijs in een andere taal. 

Dat de bestreden beslissing daarom ook een kennelijk gebrekkige motivering inhoudt. 

Dat de bestreden beslissing in strijd met het artikel 9bis van de wet van 15 december 1980, met de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en met de motiverings-en van de zorgvuldigheidsplicht.“ 

 

4.2. Verzoekers, verder de verzoekende partij genoemd, voeren de schending aan van de formele 

motiveringsplicht. De in artikel 62 van de vreemdelingenwet en in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke 

motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat hij kan 

beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 

en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en 

feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" 

wijze. Het begrip "afdoende" impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet 

zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. In casu vermeldt de bestreden beslissing de juridische 

grondslag: artikel 9bis van de vreemdelingenwet. De feitelijke grondslag wordt uiteengezet en er wordt 

ingegaan op de redenen die de verzoekende partij aanhaalde om machtiging tot verblijf te verkrijgen. De 

verzoekende partij geeft in het middel een theoretisch betoog over de motiveringsplicht en de door haar 

aangehaalde rechtsregels maar laat na te preciseren waarom zij meent dat de motivering niet afdoend 
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is en met welk van de aangehaalde elementen in de aanvraag geen rekening is gehouden. Deze 

bepalingen zijn niet geschonden. 

 

De verzoekende partij bekritiseert de bestreden beslissing inhoudelijk en voert derhalve de materiële 

motiveringsplicht aan die in het licht van artikel 9bis van de vreemdelingenwet moet onderzocht worden. 

 

Er wordt aan herinnerd dat artikel 9 van de vreemdelingenwet als algemene regel bepaalt dat een 

vreemdeling een machtiging om langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven moet aanvragen bij de 

Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van 

oponthoud in het buitenland. Luidens artikel 9bis van de vreemdelingenwet kan, in buitengewone 

omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een identiteitsdocument beschikt, het hem 

evenwel worden toegestaan die aanvraag te richten tot de burgemeester van zijn verblijfplaats in België. 

Hieruit volgt dat enkel wanneer er buitengewone omstandigheden voorhanden zijn om het niet afhalen 

van de machtiging bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers in het buitenland te 

rechtvaardigen, de verblijfsmachtiging in België kan worden aangevraagd. Deze buitengewone 

omstandigheden mogen niet worden verward met de argumenten ten gronde die worden ingeroepen om 

een verblijfsmachtiging aan te vragen. De toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet houdt 

met andere woorden een dubbel onderzoek in: 

 

- wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of er buitengewone 

omstandigheden worden ingeroepen om het niet aanvragen van de machtiging in het buitenland te 

rechtvaardigen en zo ja, of deze aanvaardbaar zijn; zo dergelijke buitengewone omstandigheden niet 

blijken voorhanden te zijn, kan de aanvraag tot het verkrijgen van een verblijfsmachtiging onontvankelijk 

worden verklaard; 

 

- wat de gegrondheid van de aanvraag betreft: of er reden is om de vreemdeling te machtigen langer 

dan drie maanden in het Rijk te verblijven; desbetreffend beschikt de bevoegde minister c.q. 

staatssecretaris over een ruime appreciatiebevoegdheid. 

 

Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond is om de verzoekende partij een voorlopige 

verblijfsmachtiging toe te kennen, dient de verwerende partij na te gaan of de aanvraag wel regelmatig 

werd ingediend, en onder meer te weten of er aanvaardbare buitengewone omstandigheden werden 

ingeroepen om de afgifte van de verblijfsmachtiging in België te verantwoorden. Buitengewone 

omstandigheden zijn deze die het de aanvrager bijzonder moeilijk maken om de aanvraag in het 

buitenland in te dienen. 

 

De aanvrager heeft de plicht om klaar en duidelijk te vermelden welke de buitengewone 

omstandigheden zijn die hem verhinderen zijn verzoek via de diplomatieke of consulaire post bevoegd 

voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland in te dienen (RvS 20 juli 2000, nr. 

89.048). Buitengewone omstandigheden zijn deze die het de aanvrager bijzonder moeilijk maken om de 

aanvraag in het buitenland in te dienen. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij, die zelf niet het onderscheid maakte tussen 

de elementen die de gegrondheidsfase betreffen en het ontvankelijkheidsonderzoek, als buitengewone 

omstandigheden aanhaalde: 

 

“(…)Mijn cliënten zijn afkomstig uit Jordanië. 

Mijn cliënten leggen ter staving van hun Identiteit een kopie van hun paspoort neer (cf. stuk 1).  

Mijn cliënten verblijven sedert 2002 In België.  

De vier jongste kinderen van mijn cliënten werden in België geboren en lopen hier school (cf. stuk 2).  

Ook haar oudste zoon loopt in België school sinds 2004 (cf. stuk 2).  

Haar zoontje Mohammad heeft gespecialiseerd onderwijs nodig (cf. stuk 3).  

BIJ een terugkeer voor onbepaalde tijd naar hun land van herkomst dreigen hun kinderen ernstige 

pedagogische, emotionele en onherstelbare schade op te lopen.  

Een terugkeer is derhalve onredelijk en onmenselijk.  

Huidige aanvraag is derhalve ontvankelijk en tevens ook gegrond :  

Eerst en vooral willen mijn cliënten verwijzen naar haar verblijf sedert 2002 op het Belgische 

grondgebied en haar jarenlange ~verblijf alhier (cf. stuk 4),  

Mijn cliënten zijn ondertussen In de Belgische samenleving geïntegreerd, spreken en begrijpen de 

Nederlandse taal en hebben duurzame sociale banden in België opgebouwd (cf. stuks).  
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Tenslotte dient te worden gewezen op hun in België geboren en schoolgaande kinderen, waarvan 

Mohammad gespecialiseerd onderwijs nodig heeft (cf. stukken 2 en 3).  

De kinderen van mijn cliënten hebben enkel en alleen in de Nederlandse taal onderwijs gekregen.  

Ook hun leven is in België !!!!  

De kinderen hebben, overeenkomstig het art. 12 van het Kinderrechtenverdrag en het artikel 22bis, 

tweede lid, van de Belgische Grondwet, het recht gehoord te worden in elke aangelegenheid of 

(gerechtelijke of bestuurlijke) procedure die op hen betrekking heeft.  

Mag Ik u verzoeken, gelet op voorgaande, mijn cliënten machtiging te verlenen om langer dan drie 

maanden op het grondgebied te verblijven.“ 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt vooreerst dat op alle elementen werd geantwoord. De bestreden 

beslissing stelt dat het langdurig verblijf niet als buitengewone omstandigheid in aanmerking komt omdat 

het op frauduleuze wijze werd verkregen De bestreden beslissing acht het schoollopen van de kinderen 

evenmin als een buitengewone omstandigheid omdat dit verkregen werd in frauduleus verblijf, niet 

aangetoond wordt dat het de scholing niet kan verkregen worden in het herkomstland Jordanië en 

slechts oudere attesten met betrekking tot het schoollopen worden voorgelegd en het ongeloofwaardig 

is dat de taal een beletsel zou vormen nu kan aangenomen worden dat de kinderen in de Arabische taal 

spreken met hun ouders. Tevens wordt uiteengezet dat het hoorrecht van de kinderen kon vervuld 

worden omdat de verzoekende partij, als ouders alle argumenten desgevallend schriftelijk aan de 

verwerende partij kon doen toekomen. 

Tot slot besluit de verwerende partij op goede gronden dat : “De elementen van integratie (met name 

het feit dat betrokkene in de Belgische samenleving geïntegreerd zouden zijn, dat zij de Nederlandse 

taal zouden spreken en begrijpen, dat ze duurzame sociale banden zouden hebben opgebouwd en één 

deelcertificaat Nederlands voorleggen voor mevrouw evenals een twee inschrijvingsbewijzen voor 

Nederlandse taallessen voor mevrouw en één voor mijnheer) kunnen niet als buitengewone 

omstandigheid aanvaard worden, aangezien deze behoren tot de gegrondheid van de aanvraag en 

bijgevolg in deze fase niet behandeld worden (RvS 9 december 2009, nr. 198.769).” 

 

Deze motieven vinden steun is het administratief dossier en zijn correct. 

 

Waar de verzoekende partij ingaat op haar verkregen frauduleus verblijf, uitvoerig geschets op correcte 

wijze in de bestreden beslissing, en meent dat het kennelijk onredelijk is hiermee rekening te houden 

kan deze stelling niet gevolgd worden. 

 

Het lange verblijf in casu, de integratie, het feit dat de kinderen geboren zijn in België en hier 

schoollopen is maar geschied door het frauduleus optreden van de ouders zodat deze hadden kunnen 

weten dat hun verblijf slechts tijdelijk was. Hiervoor kan verwezen worden naar het onder punt 1.5. 

geschetste arrest en haar motieven: “De Raad merkt op dat het kernpunt van de bestreden beslissingen 

is gelegen in de vaststelling dat de verzoekster bij haar asielaanvraag verklaarde van Palestijnse origine 

te zijn terwijl thans blijkt dat zij in werkelijkheid over de Jordaanse nationaliteit beschikt en dat zij 

daarnaast ook een valse identiteit bediende en een leugenachtig asielrelaas naar voor bracht. De 

gemachtigde wijst erop dat de verzoekster aan haar valse identiteitis blijven vasthouden bij haar 

regularisatie-aanvraag en dat zij reeds bij het indienen van haar asielaanvraag in het bezit was van een 

geldig Jordaans paspoort. De gemachtigde motiveert verder dat het verblijfsrecht aan de verzoekster 

werd toegekend op basis van de lange duur van haar asielprocedure, maar dat het duidelijk is dat de 

verzoekster, door op alle vlakken valse verklaringen af te leggen en informatie en identiteitsdocumenten 

achter te houden, de taak van de Belgische overheid om haar vraag tot bescherming te behandelen 

uitermate heeft bemoeilijkt zodat zij zelf de hand heeft gehad in de duur van deze asielprocedure.  

 

De vaststellingen dat de verzoekster zowel bij haar asielaanvraag als bij haar navolgende regularisatie-

aanvraag een valse identiteit en nationaliteit heeft opgegeven en dat zij leugenachtige verklaringen heeft 

afgelegd, vinden steun in de stukken van het administratief dossier en zij worden door de verzoekster 

niet weerlegd. Ook het gegeven dat de verzoekster in 2006 tot een verblijf werd gemachtigd op grond 

van de lange asielprocedure, staat buiten betwisting. Verzoeksters loutere bewering dat de lange duur 

van de asielprocedure enkel te maken had met de overbelasting van en de achterstand in behandeling 

bij de asielinstanties, wordt met geen enkel concreet element gestaafd. 

 

Er dient voorts op te worden gewezen dat van een kandidaat-vluchteling mag verwacht worden dat hij/zij 

de asielinstanties van het onthaalland, bevoegd om kennis te nemen van en te oordelen over zijn/haar 

aanvraag tot hulp en bescherming, van bij het begin in vertrouwen neemt door een waarheidsgetrouw 

relaas uiteen te zetten (zie ook UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee 
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Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, 205). Een 

kandidaat-vluchteling heeft de verplichting om zijn/haar volle medewerking te verlenen bij het 

verschaffen van informatie over zijn/haar asielaanvraag en het is aan hem/haar om de nodige feiten en 

alle relevante elementen aan te brengen aan de commissaris-generaal zodat deze kan beslissen over 

de asielaanvraag. De medewerkingsplicht vereist van de betrokkenen dat zij zo gedetailleerd en correct 

mogelijke informatie geven over alle facetten van hun identiteit, leefwereld en asielrelaas. In de 

bestreden akte wordt in overeenstemming met de voorliggende gegevens vastgesteld dat de 

verzoekster in het kader van haar asielaanvraag een volledig leugenachtig asielrelaas naar voor heeft 

gebracht, dat zij ook een valse nationaliteit en identiteit heeft opgegeven, en dat zij hieraan is blijven 

vasthouden. Deze gedragingen kunnen in redelijkheid worden bestempeld als een bedrog in hoofde van 

de verzoekster, en het komt de Raad niet kennelijk onredelijk over dat de gemachtigde heeft geoordeeld 

dat deze gedragingen ertoe hebben geleid dat de asielprocedure werd bemoeilijkt waardoor de 

procedure langer heeft geduurd, zodat ook de verblijfsmachtiging omwille van deze lange 

asielprocedure haar oorzaak vindt in het door de verzoekster gepleegde bedrog. “, en “Uit de motieven 

van de bestreden akte blijkt verder dat de machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9, derde lid 

(oud), van de vreemdelingenwet wordt ingetrokken omdat ze door het bedrog van de verzoekster was 

uitgelokt (‘fraus omnia corrumpit’). Ook dergelijke handelingen kunnen ten allen tijde worden ingetrokken 

(cf. RvS 19 januari 1993, nr. 41.632; RvS 6 mei 2002, nr. 106.389; RvS 23 februari 2004, nr. 128.425; 

RvS 25 september 2006, nr. 162.676; RvS 26 februari 2013, nr. 222.626).” Ter gelegenheid van de 

intrekking van het verblijf van de tweede verzoekende partij werd ook geoordeeld dat de beslissing 

redelijk si genomen en dat geen schending van het redelijkheidsbeginsel kon worden vastgesteld. 

 

Waar de verzoekende partij thans op nieuw verwijst nar het gegeven dat zij, ondanks de vaststelling van 

het frauduleus ageren zij in het bezit werd gesteld “De verzoekster meent tot slot nog dat het 

rechtszekerheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel werden geschonden omdat het BIVR en de C-

kaart werden ingetrokken buiten de termijn van 30 dagen waarin de verweerder kan terugkomen op een 

eerder genomen beslissing. De verzoekster acht het totaal onredelijk dat haar verblijfsrecht plots na 

bijna acht jaar wordt ingetrokken. 

 

De verzoekster verliest echter uit het oog dat de thans bestreden akte geen beslissing tot intrekking van 

een individuele rechtscheppende administratieve rechtshandeling betreft. In casu werd immers geen 

beslissing houdende machtiging tot verblijf of machtiging tot vestiging ingetrokken, maar wel het 

daaraan corresponderende materiële verblijfsrecht. De leer van de intrekking van de administratieve 

rechtshandelingen is in dit kader dan ook niet onmiddellijk dienstig. 

 

Wat er ook van zij, uit de bestreden akte blijkt dat toepassing wordt gemaakt van artikel 18, §2 van de 

vreemdelingenwet en van het algemeen rechtsbeginsel “fraus omnia corrumpit”. De verweerder 

verduidelijkt dat de afgifte van de C-kaart berust op een vergissing van de gemeente, nu de verzoekster 

nooit een aanvraag tot vestiging heeft ingediend en er door het bevoegde bestuur dus ook nooit een 

machtiging tot vestiging werd toegekend. Aangezien er nooit een beslissing werd genomen waarbij de 

verzoekster werd gemachtigd tot de vestiging, kan dus ook niet tot de intrekking ervan worden 

overgegaan. In elk geval duiden de motieven van de bestreden akte onmiskenbaar op het feit dat 

zonder enige oorzaak een C-kaart werd afgegeven door de gemeente, hetgeen neerkomt op een 

onbestaande administratieve rechtshandeling die derhalve ten allen tijde, los van de beroepstermijn, kan 

worden ingetrokken (cf. RvS 7 december 2009, nr. 198.633; RvS 18 januari 2013, 222.134).“ 

 

De verwerende partij kon derhalve, rekening houdend met de kracht van gewijsde dat aan dit arrest 

kleeft, op kennelijk redelijke wijze het frauduleus handelen van de tweede verzoekende partij in rekening 

brengen. 

 

Waar de verzoekende partij meent dat het schoollopen van de kinderen niet aanzien wordt door de 

verwerende partij als buitengewone omstandigheid omwille van het frauduleus handelen van de ouders, 

merkt de Raad op dat bij gehele lezing van de bestreden beslissing blijkt dat deze reden niet de enige 

reden is. Los van het frauduleus handelen heeft de Raad van State reeds meerdere malen geoordeeld 

dat het niet onredelijk is dat de gemachtigde van de minister / staatssecretaris beslist dat de 

aanwezigheid van schoolgaande kinderen geen buitengewone omstandigheid uitmaakt (RvS 14 maart 

2006, nr. 156.325 ; RvS 4 juli 2002, nr. 108.862 ; RvS 18 april 2002, nr. 105.633). Evenmin toont de 

verzoekende partij aan dat het geboren zijn van de kinderen in België het hen bijzonder moeilijk maakt 

om de aanvraag in het buitenland in te dienen. Voorts kan de bestreden beslissing gevolgd worden waar 

deze stelt dat het aannemelijk is dat de kinderen de Arabische taal spreken met hun kinderen. Geen der 

ouders heeft attesten bijgebracht waaruit kan afgeleid worden dat zij zeer goed de Nederlandse taal 
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beheersen zodat zij evenmin aannemelijk maken hun kinderen op te voeden in een andere taal dan hun 

moedertaal. Ook dit motief vindt aldus steun in het administratief dossier. 

 

De verzoekende partij maakt derhalve niet aannemelijk dat de bestreden beslissing is genomen op 

grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de ruime 

bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling volstaat om de bestreden 

beslissing te schragen. Evenmin toont zij de schending van artikel 9bis van de vreemdelingenwet aan. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; 

RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). De verzoekende partij voert geen andere argumenten aan dan deze 

die hoger werden besproken zodat haar grief samenvalt met het voorgaande. Dit onderdeel is 

ongegrond.  

 

Betreffende de schending van het redelijkheidsbeginsel wijst de Raad de verzoekende partij erop dat de 

keuze die een bestuur maakt slechts het redelijkheidsbeginsel schendt wanneer men op zicht van de 

opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen 

komen. Met andere woorden, om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men 

voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze 

werkelijk genomen is. Het redelijkheidsbeginsel staat de rechter niet toe het oordeel van het bestuur 

over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat 

doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen 

ontbreekt (RvS 20 september 1999, nr. 82 301), wat in casu niet het geval is. 

 

4.3. Het tweede middel luidt: 

 

“2.2 Tweede middel : Schending van de artikelen 3 en 8 van het Europees Verdrag tot de bescherming 

van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden ( ondertekend te Rome op 4 november 

1950 en goedgekeurd bij wet van 13 maart 1950 ) en van het proportionaliteitsbeginsel 

2.2.1 

Dat dient te worden vastgesteld dat verzoekers sinds 2002 in België verblijven. 

Dat daarnaast dient opgemerkt te worden dat verzoekers in de Belgische samenleving geïntegreerd zijn 

en te Gent samenwonen. 

Dit zijn feiten waarvan verweerder op de hoogte is en dus deze niet zomaar kan wegfilteren. 

Dat het betekenen van een onontvankelijkheidsbeslissing een aantasting vormt van het recht op een 

menswaardig bestaan en het recht op de bescherming van het gezins-en privé-leven. 

Dat er geenszins sprake is van schending van de openbare orde nu verzoekers zelf spontaan en ter 

goeder trouw hun Jordaanse paspoorten hebben neergelegd. 

2.2.2 

Dat de verzoekers betekende beslissing, welke een breuk veronderstelt van de diepe en harmonieuze, 

sociale en affectieve banden welke verzoekers hebben geweven in België sedert hun aankomst, een 

maatregel uitmaakt die buiten verhouding staat met het nagestreefde legitieme doel en derhalve strijdig 

is met het art. 8 E.V.R.M. 

Dat er in casu geen enkele grondige afweging is gebeurd tussen enerzijds het leed welke bij verzoekers 

wordt veroorzaakt door het feit dat verzoekers en hun kinderen voor onbepaalde tijd het land dienen te 

verlaten en het door de Dienst Vreemdelingenzaken nagestreefde legitieme doel (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). 

Dat de bestreden beslissingen in strijd zijn met het art. 8 E.V.R.M. en het proportionaliteitsbeginsel. 

De vijf kinderen van verzoekers, na gewenning, hechting en worteling in de Belgische samenleving, 

gedwongen migreren naar het land van herkomst van hun ouders zal leiden tot een ernstige breuk in 

hun ontwikkeling. Bijgevolg dreigen deze kinderen bij een terugkeer ernstige pedagogische, emotionele 

en onherstelbare schade op te lopen. 

Niet enkel de gedwongen migratie leidt tot ontwikkelingsschade maar ook de constante 

bestaansonzekerheid4. De juridische besluitvorming duurt zo lang dat de kinderen ononderbroken 

gestoord worden in het ontwikkelen van een toekomstperspectief. 

Een studie van de universiteit van Groningen5 toont aan dat bij gedwongen migratie van kinderen, na 5 

jaar verblijf, de kans op schade zo goed als zeker is. 
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De studie wijst bepaalde factoren aan die de ernst van de schade bepalen. Deze factoren zijn o.a. de 

duur van het verblijf in België, de leeftijd bij hun terugkeer, de mate van inburgering, de herinneringen 

aan het land van herkomst en het verschil in cultuur tussen beide landen. 

Alle vijf de kinderen (de jongste wordt 5 in oktober) verblijven reeds 5 jaar (of langer) in België. Ze 

hebben derhalve een reëel toekomstperspectief ontwikkeld, ze zijn gehecht aan de culturele groep 

waarin ze verkeren, de Belgische identiteit en omgangsvormen. 

De vier jongste kinderen (leeftijd: 10, 9 en 4 jaar) zijn geboren in België. Vier van de vijf kinderen wonen 

hier reeds 10 jaar. 

Buiten hun taal – die ze overigens enkel gebruiken om met hun ouders te communiceren – hebben de 

kinderen geen enkele band, noch herinnering met hun ‘land van herkomst’. Hun vriendjes bevinden zich 

in België, ze zijn opgegroeid met de vrijheid en gebruiken van België, en ze lopen hier school (volledig in 

het Nederlands). De kinderen hebben bijgevolg een ‘Belgische identiteit’ ontwikkeld. 

Het valt overigens niet te betwijfelen dat er een erg grote tegenstelling is in het ontwikkelingsperspectief 

van België en het land van herkomst, Jordanië. De impact van de cultuurschok zal onherstelbare sporen 

achterlaten. 

Deze kinderen zijn dusdanig ingeburgerd, dat een gedwongen migratie een ernstige inbreuk op hun 

privéleven uitmaakt. 

2.2.3 

Bovendien, indien verzoekers en hun kinderen zouden moeten terugkeren naar Jordanië, is er 

eveneens sprake van een schending van artikel 3 EVRM, nu dit zou neerkomen om een onmenselijke 

en vernederende behandeling (cf. supra).“ 

 

4.4. Vooreerst volstaat de vaststelling dat de verzoekende partij nalaat aan te tonen op welke wijze zij 

artikel 3 EVRM geschonden acht. Het louter poneren dat zij terecht komen in een onmenselijke en/of 

vernederende behandeling bij terugkeer naar Jordanië volstaat niet om op ontvankelijke wijze de 

schending van de deze bepaling aan te halen. De Raad van State heeft geoordeeld dat het louter 

verwijzen naar een aantal grondwettelijke en internationaalrechtelijke bepalingen of die enkel citeren, en 

zich bovendien beperken tot een aantal algemene beschouwingen zonder die op enigerlei wijze te 

betrekken op de bestreden beslissing, geen ontvankelijk middel uitmaakt (RvS 3 november 1997, 

69.314). Luidens artikel 39/69, §1, tweede lid, 4° van de vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op 

straffe van nietigheid een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van het 

beroep worden ingeroepen. Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet worden begrepen de 

voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel 

door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden (RvS 17 december 2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 

2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618). Het komt de Raad niet toe te raden naar de wijze 

waarop een rechtsregel geschonden is. Dit onderdeel is onontvankelijk. 

 

Wat de aangehaalde schending van artikel 8 EVRM betreft dient vooreerst verwezen te worden naar het 

arrest vermeld onder punt 1.5. dat al oordeelde in het beroep dat de tweede verzoekende partij 

aantekende: 

“3.2.1. De verzoekster wijst er op dat zij geïntegreerd is in de Belgische samenleving, dat zij perfect 

Nederlands spreekt en dat vier van haar kinderen in België geboren zijn en er school lopen. Zij meent 

dat de beslissing tot intrekking een aantasting vormt van het recht op een menswaardig bestaan en het 

recht op de bescherming van het gezins- en privéleven. De bestreden beslissingen zouden geen blijk 

geven van een correcte belangenafweging met betrekking tot verzoeksters huidige gezinssituatie en de 

integratie van de verzoekster en haar kinderen, waardoor artikel 8 van het EVRM en het 

proportionaliteitsbeginsel zouden zijn miskend. 

 

De Raad wijst erop dat artikel 8 EVRM als dusdanig geen formele motiveringsplicht inhoudt. In het kader 

van de aangevoerde schending van het proportionaliteitsbeginsel dient te worden opmerkt dat dit 

beginsel van behoorlijk bestuur, als concrete toepassing van het redelijkheidsbeginsel, de Raad niet 

toelaat het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel om het onwettig te bevinden indien het 

tegen alle redelijkheid ingaat (RvS 17 december 2003, nr. 126.520).  

 

3.2.2. Artikel 8 van het EVRM omvat het 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.  
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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.”  

 

De Raad benadrukt dat het in de eerste plaats aan de verzoekster toekomt, nu zij een schending van 

artikel 8 van het EVRM aanvoert, om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op 

voldoende precieze wijze het bestaan van het door haar ingeroepen gezins- en privéleven aan te tonen, 

alsook de wijze waarop de bestreden beslissingen het  gezins- en privéleven heeft geschonden.  

 

Op basis van de aangevoerde elementen, kijkt de Raad in de eerste plaats na of er daadwerkelijk een 

privé- en/of 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 privé- en/of gezinsleven dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden 

beslissing is genomen  (zie EHRM 13 februari 2001, nr. 47160/99, Ezzoudhi v. Frankrijk, § 25; EHRM 31 

oktober 2002, nr.  37295/97, Yildiz v. Oostenrijk, § 34; EHRM 15 juli 2003, nr. 52206/99, Mokrani v. 

Frankrijk, § 21).  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, nr. 51564/99, Conka v. België, § 

83), en anderzijds dat dit artikel primeert op de bepalingen van de vreemdelingenwet (RvS 22 december 

2010, nr.  210.029), is het immers 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.  

 

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘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  gezinsleven betreft, moet vooreerst worden nagegaan of er sprake is van een 

gezin. Vervolgens moet blijken dat in de feiten de persoonlijke band tussen deze gezinsleden voldoende 

hecht is (zie EHRM 12 juli 2001, nr. 25702/94, K. en T. v. Finland, § 150).  

 

Het begrip 'privéleven' wordt evenmin gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. Het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens (hierna: het 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). 

 

De beoordeling of er sprake kan zijn van een gezinsleven of van een privéleven of van beide, is een 

feitenkwestie. 

 

3.2.3.  In verband met het voorgehouden gezinsleven, stelt de Raad vooreerst vast dat de verzoekster 

hierover uiterst vaag blijft. Zij verwijst in haar uiteenzetting wel naar haar kinderen, waarbij er kan 

worden aangenomen dat er een gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM bestaat tussen de 

verzoekster en haar minderjarige kinderen, doch zij zet niet uiteen op welke wijze de thans bestreden 

beslissingen dit gezinsleven zouden miskennen. De verzoekster geeft immers zelf aan dat de thans 

bestreden akte ertoe strekt niet alleen haar verblijfsrecht maar ook dat van haar minderjarige kinderen in 

te trekken. In de bestreden akte wordt uitdrukkelijk aangegeven dat deze kinderen de administratieve 

situatie van hun moeder dienen te volgen. Er kan dan ook niet worden ingezien en de verzoekster toont 

niet aan dat de thans bestreden beslissingen een inmenging zouden kunnen vormen in verzoeksters 

gezinsleven met haar minderjarige kinderen, wiens verblijfsrecht eveneens is komen te vervallen en die 

eveneens het grondgebied dienen te verlaten.   

 

Uit verzoeksters betoog kan niet worden afgeleid op welk ander gezinsleven de verzoekster zich 

daarnaast nog zou beroepen. Ook in het administratief dossiers zijn hiervan geen indicaties terug te 

vinden. In tegendeel blijkt dat de verzoekster en haar echtgenoot niet langer een gezinscel vormen en 

dat ook deze echtgenoot geen rechtmatig verblijf meer heeft en het bevel kreeg om het grondgebied te 

verlaten. 

 

Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat geen schending van het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het 

EVRM wordt aangetoond.  
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3.2.4. Wat het bestaan van een privéleven betreft, stelt de Raad vast dat in de bestreden akte niet wordt 

betwist dat er sprake is van een privéleven. Dit wordt zelfs uitdrukkelijk bevestigd: “De integratie, van 

mevrouw en haar kinderen evenals de scolarisatie van haar kinderen, hoewel reëel, vloeien voort uit de 

verschillende frauduleuze procedures die mevrouw heeft opgestart”.  

 

Daargelaten de vraag of het bestaan van een privéleven in België door de verzoekster concreet 

aannemelijk wordt gemaakt, merkt de Raad op dat de thans bestreden beslissingen een weigering van 

een voortgezet verblijf betreffen. In dergelijke gevallen aanvaardt het EHRM dat er een inmenging is en 

dan dient het tweede lid van artikel 8 van het EVRM in overweging te worden genomen. Het door artikel 

8 van het EVRM gewaarborgde recht op eerbiediging voor het privéleven is evenwel niet absoluut. 

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.  

 

Het EHRM heeft inzake immigratie er 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 (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23;  

EHRM 26 maart 1992, Beldjoudi v. Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43).  

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).  

 

In die zin wijst de Raad er voorts op dat het tweede lid van artikel 8 van het EVRM uitdrukkelijk een  

inmenging van het openbaar gezag in het privéleven toelaat 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.  

 

De Raad stelt vast dat de verzoekster in wezen niet betwist dat de inmenging in de wet is voorzien en 

één van de in artikel 8, tweede lid van het EVRM opgesomde doelen nastreeft.  

 

De vraag rijst aldus of de inmenging in het privéleven noodzakelijk is, met name  gerechtvaardigd wordt 

door een dwingende sociale behoefte en proportioneel is met het nagestreefde  doel (EHRM 19 februari 

1998, nr. 26102/95, Dalia v. Frankrijk, par. 52). Deze beoordeling geschiedt aan de hand van de fair 

balance-toets, waarbij wordt nagegaan of een billijke afweging werd gemaakt  tussen de belangen van 

het individu en de belangen van de samenleving (EHRM 23 juni 2008, nr. 1638/03, Maslov v. Oostenrijk, 

par. 76).  

 

De Raad stelt vast dat de bestreden beslissingen uitdrukkelijk verwijzen naar artikel 18, §2 van de 

vreemdelingenwet dat voorziet dat de minister of zijn gemachtigde kan beslissen dat de vreemdeling die 

gemachtigd werd zich in het Rijk te vestigen niet meer het recht heeft er te verblijven als hij valse of 

misleidende informatie of valse of vervalste documenten heeft gebruikt of fraude heeft gepleegd of 

andere onwettige middelen heeft gebruikt die van doorslaggevend belang geweest zijn voor de 

erkenning van het recht op verblijf of om de machtiging tot verblijf te bekomen, om de machtiging tot 

vestiging te bekomen of om de status van langdurig ingezetene te verwerven.  

 

Het spreekt voor zich dat de toepassing van deze bepaling uit de vreemdelingenwet vereist is met het  

oog op de bescherming van de in artikel 8, tweede lid van het EVRM opgesomde belangen, in casu de  

bescherming van de openbare orde, met name de migratiecontrole, nu blijkt dat de verzoekster het  

verblijfsrecht op frauduleuze wijze heeft verkregen.   

 

Waar de verzoekster aanvoert dat er ter zake geen proportionele afweging werd gemaakt, stelt de Raad 

vast dat de verzoekster niet concreet aannemelijk maakt dat haar individuele belangen zwaarder 

zouden moeten doorwegen dan het algemene belang dat de gemachtigde nastreeft door een stringente 

toepassing van de verblijfswetgeving.  
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De verzoekster maakt immers geen melding van ernstige moeilijkheden die het voortzetten van een  

normaal en effectief privéleven in haar herkomstland, Jordanië, of elders zouden verhinderen (zie 

EHRM 17 februari 2009, nr. 27319/07, Onur v. Verenigd Koninkrijk, par. 60). Zij toont aldus niet concreet 

aan in welke mate het voorgehouden privéleven verbroken wordt door de bestreden beslissing. Waar de 

verzoekster stelt dat haar kinderen in België school lopen, wordt op geen enkele wijze toegelicht in 

welke mate zij hun scholing niet zouden kunnen verder zetten in hun land van herkomst.  

 

Er dient voorts te worden opgemerkt dat de bestreden beslissingen geen absoluut verbod inhouden om 

het Belgisch grondgebied binnen te komen en er te verblijven. De verzoekster dient evenwel te voldoen 

aan de door de vreemdelingenwet opgelegde verblijfsvereisten. Uit de verplichting om tijdelijk het 

grondgebied te verlaten teneinde zich in regel te stellen met de Belgische verblijfswetgeving kan geen 

schending van artikel 8 van het EVRM afgeleid worden (RvS 22 februari 1993, nr. 42.039; RvS 20 juli 

1994, nr. 48.653; RvS 13 december 2005, nr. 152.639). De Raad wijst er verder op dat moderne 

communicatiemiddelen de verzoekster in staat kunnen stellen om tijdens haar eventueel tijdelijke verblijf 

in het buitenland haar sociale contacten te onderhouden (EHRM 26 juni 2014, nr. 71398/12, M.E. v. 

Zweden, par. 100).  

 

In de bestreden beslissingen wordt aangehaald dat er niet getwijfeld wordt aan verzoeksters integratie 

en die van haar kinderen, doch dat deze rechtstreeks voortvloeien uit de frauduleuze procedures. 

Hoewel de door de verzoekster aangehaalde impact op haar privéleven als dusdanig dus niet wordt 

betwist, kan niet worden aangenomen dat de gemachtigde hier een disproportionele belangenafweging 

heeft gemaakt, gelet op de voormelde vaststelling dat het verblijf in België berust op leugenachtige 

verklaringen aangaande haar redenen voor vertrek, haar identiteit en nationaliteit. 

 

De verzoekster toont aldus niet aan dat de bestreden beslissingen een wanverhouding hebben 

veroorzaakt tussen haar belangen en de belangen van de Belgische staat. Een disproportionele 

belangenafweging wordt niet aangetoond.  

 

Er is bijgevolg geen sprake van een gebrek aan eerbiediging van het privéleven in de zin van artikel 8 

van het EVRM.  

 

In casu dient te worden vastgesteld dat een schending van artikel 8 van het EVRM in de huidige stand  

van zaken niet wordt aangetoond.  

 

Voorts maakt de verzoekster niet aannemelijk dat de gemachtigde op kennelijk onredelijke wijze heeft 

besloten tot de intrekking van het verblijfsrecht en tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten.  

 

Een schending van het proportionaliteitsbeginsel wordt dan ook niet aannemelijk gemaakt.“ 

 

De Raad herneemt deze redenering alhoewel thans de vader opnieuw schijnt deel uit te maken van het 

gezin, wordt er opgemerkt dat de bestreden beslissing hem ook treft zodat de gezinseenheid niet 

verloren gaat. 

 

Verder wordt er vastgesteld dat de verzoekende partij de grieven kenbaar gemaakt voor het uitspreken 

van voormeld arrest herhaalt. Het gegeven dat de verzoekende partij spontaan hun frauduleus handelen 

hebben kenbaar gemaakt doet aan het voorgaande geen afbreuk. Evenmin het gegeven dat er een 

integratie bestaat en dat de bestreden beslissing desgevallend leed veroorzaakt. Eerder werd er al 

geoordeeld, en dit voormeld arrest heeft kracht van gewijsde, dat de intrekking van het verblijf en het 

daarop gegeven bevel niet disproportioneel zijn genomen. Waar de verzoekende partij voorhoudt dat de 

kinderen dreigen, na gewenning in de Belgische samenleving een ernstige breuk te ervaren in hun 

ontwikkeling en ernstige pedagogische, emotionele en onherstelbare schade op te lopen is dit een 

loutere bewering niet gestaafd door enig bewijs met betrekking tot hun persoon. Bovendien wijst de 

bestreden beslissing terecht naar het gegeven dat de ouders door gebruik te maken van fraude mee 

aan de basis liggen van eventuele gevolgen op de kinderen. Voorts wordt evenmin aangetoond dat er 

een erg grote tegenstelling is in het “ontwikkelingsperspectief” van België en Jordanië. Vier van de vijf 

kinderen zijn jong zodat mag aangenomen worden dat zij zich snel kunnen aanpassen. In de mate dat 

het schoollopen van de kinderen wordt betrokken in de grief volstaat de verwijzing naar hetgeen onder 

punt 4.2. is uiteengezet. De bestreden beslissing sluit evenmin uit dat de terugkeer niet tijdelijk is nu 

deze enkel het onontvankelijk verklaren van de aanvraag betreft.  
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Verder laat de verzoekende partij na het privéleven van het gezin te concretiseren en is het betoog 

hoofdzakelijk theoretisch, zonder begin van bewijs. De verzoekende partij maakt de schending van 

artikel 8 EVRM niet aannemelijk. 

 

Het tweede middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

4.5. De overige middelen hebben betrekking op de overige bestreden beslissingen zodat deze, met 

verwijzing naar hetgeen onder punt 3.2. is uiteengezet, geen antwoord behoeven. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 
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