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 nr.  176 427 van 18 oktober 2016 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: 1. X 

2. X 

  Gekozen woonplaats: ten 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 X en X, die verklaren van Servische nationaliteit te zijn, op 24 mei 2016 

hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 3 mei 2016 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten - asielzoeker. 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 27 mei 2016 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 26 juli 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 september 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat C. DEFUSTER verschijnt voor de 

verzoekende partij, en van advocaat S. BOUMAHDI, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekers, verder de verzoekende partij genoemd, dienden op 30 oktober 2010 een asielaanvraag in 

die resulteerde in de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

van 18 maart 2011 die hen weigert de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus toe te 

kennen. 

 

Verzoekende partij diende op 14 februari 2014 een derde aanvraag gegrond op artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet in. Op 4 juni 2014 verklaarde de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris 
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deze aanvraag onontvankelijk. Het beroep dat verzoekende partij indiende tegen deze beslissing 

resulteert in het arrest nummer 176 426 dat het beroep verwerpt. 

 

Op 3 mei 2016 neemt de verwerende partij de beslissingen tot afgifte van een bevel om het grondgebied 

te verlaten onder de vorm van een bijlage 13quinquies. Dit zijn de bestreden beslissingen die luiden: 

 

Hoofdens eerste verzoeker: 

 

“In uitvoering van artikel 75, § 2 / artikel 81 en artikel 75, § 2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 

1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen, wordt aan de heer, die verklaart te heten , 

 

naam : S.  

voornaam : V.  

geboortedatum : 26.04.1959  

geboorteplaats : Krupac  

nationaliteit : Servië 

 

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

die het Schengenacquis ten voile toepassen(2), tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist 

zijn om er zich naar toe te begeven. 

 

                                                 REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

Op 27 april 2011 werd door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een 

beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus genomen. 

 

(1) Betrokkene bevindt zich in het geval van artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen : hij verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van deze wet 

vereiste documenten, inderdaad, betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort met geldig 

visum. 

 

In uitvoering van artikel 7, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan de betrokkene 

bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 30 (dertig) dagen.” 

 

Hoofdens tweede verzoekende partij: 

 

“In uitvoering van artikel 75, § 2 / artikel 81 en artikel 75, § 2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 

1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen, wordt aan mevrouw , die verklaart te heten , 

 

naam : S.  

voornaam : B. 

geboortedatum : 10.08.1960  

geboorteplaats : Pokrevenik  

nationaliteit : Servië 

 

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

die het Schengenacquis ten voile toepassen(2), tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist 

zijn om er zich naar toe te begeven. 

 

                                                            REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

Op 27 april 2011 werd door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een 

beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus genomen. 

(1) Betrokkene bevindt zich in het geval van artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
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vreemdelingen : hij verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van deze wet 

vereiste documenten, inderdaad, betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort met geldig 

visum. 

 

In uitvoering van artikel 7, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan de betrokkene 

bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 30 (dertig) dagen.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. De verwerende partij merkt op in haar nota: 

 

“2.1. Exceptie van onontvankelijkheid - Gebrek aan belang. 

Verzoekende partij ontbeert naar het oordeel van de verwerende partij het vereiste belang bij het 

ingediende beroep, nu dit gericht is tegen het betekende bevel om het grondgebied te verlaten – 

asielzoeker (bijlage 13quinquies). 

Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980 kunnen 

slechts beroepen voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen worden gebracht door de vreemdeling 

die doet blijken van een benadeling of een belang. 

In casu werd aan verzoekende partij bevel gegeven om het grondgebied te verlaten in toepassing van 

artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980. 

Artikel 5 van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (B.S. 17 

februari 2012) heeft artikel 7 van de wet van 15 december 1980 gewijzigd, waardoor het eerste lid van 

het artikel als volgt luidt: 

“Onverminderd de meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de Minister of 

zijn gemachtigde aan de vreemdeling die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer 

dan drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, een bevel om het grondgebied binnen een 

bepaalde datum te verlaten afgeven of moet de minister of zijn gemachtigde in de in 1°, 2°, 5°, 11° of 

12° bedoelde gevallen een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde datum te verlaten afgeven.” 

(eigen vetschrift en onderlijning) 

Bijgevolg beschikt de minister c.q. de staatssecretaris niet over een discretionaire bevoegdheid wanneer 

artikel 7, eerste lid, 1°, 2°, 5°, 11° of 12° van de wet van 15 december 1980 dient toegepast te worden. 

In casu werd de bestreden beslissing op grond van artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet 

genomen om reden dat de verzoekende partij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de vereiste 

documenten. 

Bij een eventuele vernietiging van het thans bestreden bevel vermag de staatssecretaris niet anders dan 

in uitvoering van artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, na te hebben vastgesteld dat 

de verzoekende partij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de vereiste documenten, een nieuw 

bevel om het grondgebied te verlaten aan verzoekende partij ter kennis te laten brengen. 

Terwijl de bestreden beslissing tevens genomen werd in toepassing van artikel 75, §2 van het 

Vreemdelingenbesluit van 8.10.1981, artikel dat stipuleert dat: 

“Indien de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen de vluchtelingenstatus weigert 

te erkennen en de subsidiaire beschermingsstatus weigert toe te kennen aan een vreemdeling of de 

asielaanvraag niet in overweging neemt, geeft de minister of zijn gemachtigde, overeenkomstig artikel 

52/3, § 1, van de wet, aan de betrokkene een bevel om het grondgebied te verlaten. 

Onverminderd de opschortende werking bedoeld bij artikel 39/70, van de wet, worden de beslissingen 

van de Minister of van diens gemachtigde door middel van een document overeenkomstig het model 

van bijlage 13quinquies betekend.. 

(…).” 

Art. 52/3 §1 van de Vreemdelingenwet bepaalt dan weer het volgende: 

“§ 1. Indien de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen de asielaanvraag niet in 

overweging neemt of de vluchtelingenstatus weigert te erkennen of de subsidiaire beschermingsstatus 

weigert toe te kennen aan een vreemdeling en de vreemdeling onregelmatig in het Rijk verblijft, moet de 

minister of zijn gemachtigde onverwijld een bevel om het grondgebied te verlaten afgeven, gemotiveerd 

op basis van één van de gronden voorzien in artikel 7, eerste lid, 1° tot 12°. Deze beslissing wordt ter 

kennis gebracht van de betrokkene overeenkomstig artikel 51/2.” 

Enkel indien de hogere rechtsnormen zouden worden geschonden doordat aan de betrokken 

vreemdeling een bevel om het grondgebied te verlaten zou worden betekend, en het bevel aldus een 

schending zou impliceren van deze hogere rechtsnormen, kan de gemachtigde op een wettige wijze 



  

 

 

RvV  X - Pagina 4 

beslissen dat geen bevel om het grondgebied te verlaten moet worden afgegeven aan de betrokken 

vreemdeling. 

In casu werpt verzoekende partij de schending op van artikel 8 EVRM, doch uit de bespreking van het 

middel tot nietigverklaring, bespreking waarnaar uitdrukkelijk verwezen wordt (doch dewelke hier niet 

nodeloos volledig herhaald wordt), blijkt dat deze schending geenszins kan worden aangenomen. 

Een eventuele vernietiging van de bestreden beslissing kan de verzoekende partij derhalve geen enkel 

nut opleveren. 

De verwerende partij besluit dan ook dat het annulatieberoep en de vordering tot schorsing 

onontvankelijk zijn wegens gebrek aan belang.” 

 

2.2. De Raad stelt vast dat volgens de bewoordingen van artikel 7 van de vreemdelingenwet, de 

staatssecretaris of zijn gemachtigde een bevel mag of moet geven, "onverminderd meer voordelige 

bepalingen vervat in een internationaal verdrag". Reeds op grond hiervan alleen, dient te worden 

vastgesteld dat de staatssecretaris of zijn gemachtigde, alvorens het bevel te geven, zich dient te 

vergewissen van het feit of er geen verdragsbepalingen zijn die de afgifte van een bevel verhinderen. Zo 

mag geen bevel worden gegeven wanneer dat in strijd zou zijn met een aantal verdragsrechtelijke 

bepalingen, waaronder het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele 

Vrijheden (hierna verkort het EVRM) (cf. RvS 26 augustus 2010, nr. 206.948). Het EVRM en het 

Handvest primeren immers op de vreemdelingenwet en de Raad dient dan ook in het kader van 

onderhavige vordering de gegrondheid te onderzoeken van het middel dat gestoeld wordt op een 

schending van die hogere verdragsbepalingen. Artikel 13 van het EVRM en artikel 47 van het Handvest 

vereisen immers een intern beroep waardoor de inhoud van de grief kan worden onderzocht en 

waardoor passend herstel kan worden verkregen, ook al beschikken de staten over een zekere 

beoordelingsmarge voor wat betreft de manier waarop ze de verplichtingen nakomen die hen door deze 

bepaling worden opgelegd (EHRM 11 juli 2000, Jabari/ Turkije, § 48; EHRM 21 januari 2011, 

M.S.S./België en Griekenland, § 291). Er anders over oordelen zou het recht op een daadwerkelijk 

rechtsmiddel uithollen (cf. RvS 13 december 2011, nr. 216.837).  

 

Het onregelmatig karakter van het verblijf voldoet op zich dus niet om de afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten, te rechtvaardigen zonder dat andere elementen, in het bijzonder elementen 

verbonden met fundamentele rechten verbonden aan de artikelen 3 en 8 van het EVRM zoals onder 

meer weerspiegeld in de artikelen 74/13 en 74/17 van de vreemdelingenwet, evenzeer in rekening 

worden genomen. De gemachtigde is in deze materie dus niet verstoken van enige 

appreciatiebevoegdheid. Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet stelt immers dat bij het nemen van de 

verwijderingsmaatregel rekening moet worden gehouden met het hoger belang van het kind, het gezins- 

en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokkene. Artikel 74/17 van de vreemdelingenwet 

vermeldt elementen inzake non-refoulement waarmee eveneens rekening moet worden gehouden 

vooraleer over te gaan tot een verwijderingsmaatregel.  

 

Verzoekende partij voert een schending aan van artikel 8 van het EVRM. Een onderzoek ten gronde van 

dit middel dringt zich op. Verweerder kan niet vooruitlopen op dit onderzoek door de Raad.  

 

De exceptie van onontvankelijkheid wordt derhalve verworpen.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. Het eerste middel luidt: 

 

“Eerste middel : schending van art. 74/13 Vw, van het redelijkheidsbeginsel, van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en van de motiveringsplicht ( schending van artikel 62 van de wet betreffende 

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

15.12.1980 en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli betreffende de formele motivering van 

daden van bestuur). 

Doordat iedere beslissing van de overheid in alle redelijkheid en met de nodige zorgvuldigheid dient te 

worden genomen en rekening moet houden met het hoger belang van het kind, het gezins- en 

familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokkenen en gezinsleden. 

Terwijl de beslissing geenszins hieraan voldoet 

Zodat de aangevochten beslissing de genoemde artikelen en beginselen van behoorlijk bestuur schendt 

Toelichting 

EERSTE ONDERDEEL 
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Iedere beslissing van de overheid dient in alle redelijkheid en met de nodige zorgvuldigheid te worden 

genomen. 

Art. 74/13 Vw stelt dat de Minister of zijn gemachtigde rekening moet houden met het hoger belang van 

het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokkenen en gezinsleden. 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de (gemachtigde van de) Staatsecretaris immers de verplichting 

op zijn beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte 

feitenvinding. 

Verwerende partij wijst in se louter naar het gegeven dat verzoekers niet in het bezit zijn van een geldig 

paspoort met geldig visum. 

Verzoekers hebben wel degelijk een geldig Servisch paspoort. 

Bovendien dienen Servische onderdanen geen visum te vragen om naar België te komen. 

Los van dit alles, hebben verzoekers wel degelijk een geldig verblijfsstatuut. 

Verzoekers beschikken over een Model A en hebben een procedure lopen bij de DVV aangaande een 

artikel 9ter. 

Verwerende partij beschikt wel degelijk over al deze gegevens. Verwerende partij heeft het dossier van 

verzoekers niet grondig doorzocht. 

Doordat verzoekers wel degelijk beschikken over een geldig verblijfsstatuut, is de beslissing van 

verwerende partij volstrekt ongegrond. 

Verwerende partij legt - door zo te handelen en te motiveren - volledig artikel 74/13 vreemdelingenwet 

naast zich neer. 

Men houdt geen rekening met de specifieke toestand waarin verzoekers zich bevinden. 

Verzoekers hebben hier in België één van hun zonen moeten begraven. 

Verzoekers hebben ook nog een zoon Danijel die het syndroom van Down heeft en tegen wie geen 

bevel werd betekend om het grondgebied te verlaten. 

Het spreekt voor zich dat verzoekers in het verleden en in de toekomst moeten instaan voor het welzijn 

van hun zoon die niet zelfstandig kan leven. 

Verzoekers en hun zoon Danijel hebben een verzoekschrift art. 9ter ingediend bij de DVV. 

In het licht van deze procedure werd hen een Model A afgeleverd die reeds verlengd werd. 

Verzoeker menen dan ook dat verweerster duidelijk in strijd met artikel 74/13 VW het bevel ( met 

inreisverbod) heeft genomen om het grondgebied te verlaten. 

Het moge eveneens duidelijk zijn dat de beslissing tot bevel om het grondgebied te verlaten met 

inreisverbod onzorgvuldig is en elke redelijkheid mist. 

Het redelijkheidsbeginsel is immers geschonden wanneer men op zicht van de opgegeven motieven 

zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. TWEEDE 

ONDERDEEL 

Bij het nemen van de beslissing is er de verplichting om op een objectieve en evenwichtige manier een 

afweging door te voeren van alle in het geding zijnde belangen (M. Boes " het redelijkheidsbeginsel" in I. 

OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds), algemene beginsel van behoorlijk bestuur, 101 129). Aldus mag 

door verwerende partij geen belangen buiten beschouwing gelaten worden. 

Zij dient zich bij het nemen van de beslissing niet alleen alle feiten correct en volledig vast te stellen, te 

waarderen en te interpreteren, daarnaast dient zij zich ook van alle relevante gegevens op de hoogte te 

stellen. 

Op de website www.vreemdelingenrecht.be dient verzoeker te lezen dat de Dienst Vreemdelingenzaken 

kan beslissen om humanitaire redenen een inreisverbod niet op te leggen. Bij de oplegging van een 

inreisverbod dient rekening te worden gehouden met een aantal fundamentele rechten : o.m. recht op 

privé en gezinsleven , vrij verkeer van Unieburgers en hun familieleden. 

Door verwerende partij rekening werd geen rekening gehouden met het hoger belang van het kind, het 

gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokkenen en gezinsleden. 

Aldus is er sprake van een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel waarbij aan de overheid de 

verplichting wordt opgelegd haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen 

op een correcte feiten vinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154954, RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Het 

respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratie bij het nemen van een 

beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

Het moet dan ook worden aangenomen dat de bestreden beslissing niet afdoende werd gemotiveerd. 

Verzoekers verwijzen in dit verband tevens naar de rechtsleer die het volgende stelt: 

" een motivering die slechts rekening houdt met bepaalde elementen van een dossier (ten nadele van 

de betrokkene) en niet met andere fundamentele elementen, is niet afdoende " (OPDEBEEK, 

COOLSAET, A. Formele motivering van bestuurshandelingen, Die Keure, Brugge, 1999, nr.189). 

Er dient dan ook tot het besluit gekomen te worden dat niet voldaan is aan de formele motiveringsplicht. 

Ook het redelijkheidsbeginsel werd geschonden. Zulks veronderstelt dat de genomen beslissing dient 

voort te spruiten uit een zorgvuldig onderzoek en een beslissing moet zijn die door ieder ander redelijk 

http://www.vreemdelingenrecht.be/
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denkend mens of orgaan zou kunnen worden genomen en die men als redelijk verantwoorde beslissing 

zou kunnen zien en aanvaarden. Het middel is dan ook gegrond.” 

 

3.2. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en bij uitbreiding artikel 62 van de 

vreemdelingenwet hebben betrekking op de formele motiveringsplicht (cf. RvS 21 oktober 2003, nr. 

124.464). Deze heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voornoemde artikelen verplichten de overheid in 

de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen 

en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de overheid onder 

meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de 

feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat de overheid met 

kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475). 

 

Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten 

gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar 

gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur de 

feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit 

is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

Vooreerst wordt er vastgesteld dat de bestreden beslissingen afdoend zijn gemotiveerd nu de juridische 

grondslag artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet is vermeld en de feitelijke grondslag is 

vermeld: er wordt gewezen op de afgewezen asielaanvraag en op het gegeven dat de verzoekende 

partij niet in het bezit is van een geldig paspoort met geldig visum. Uit het verzoekschrift blijkt dat de 

verzoekende partij de inhoud van de bestreden beslissing kent en begrijpt zodat de doelnorm van de 

formele motivering is bereikt. 

 

Waar de verzoekende partij inhoudelijk de bestreden beslissingen betwist en stelt dat zij wel een geldig 

paspoort hebben is dit gegeven niet relevant nu zij meer dan drie maanden in het Rijk verblijft en 

geenszins beschikken over een geldig verblijfsstatuut in weerwil van het gezegde in het middel. Hun 

laatste ingediende aanvraag gegrond op artikel 9ter van de vreemdelingenwet werd onontvankelijk 

verklaard zodat zij niet in het bezit zijn van een attest van immatriculatie. De verwerende partij merkt 

terecht op dat de verzoekende partij niet een houder van een bij artikel 2 vereiste documenten is in 

toepassing van artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet zoals vermeld in de bestreden 

beslissingen. De verzoekende partij toont het tegendeel niet aan. Het ontheven zijn van een visumplicht 

voor een verblijf van minder dan drie maanden brengt niet een ontheffing mee voor een verblijf van 

meer dan drie maanden. Verder blijkt niet uit het administratief dossier dat de verzoekende partij nog in 

het bezit zou geweest zijn van een attest van immatriculatie op het ogenblik van het nemen van de 

bestreden beslissingen. Ter terechtzitting blijkt uit de debatten dat de verzoekende partij niet kan 

aantonen in het bezit geweest te zijn van een geldig visum lang verblijf of van een attest van 

immatriculatie of enig ander verblijfsrechtelijk statuut in België 

 

Waar de verzoekende partij de schending van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet aanvoert en de 

bestreden beslissingen verwijten geen rekening te houden met hun ingediende aanvraag gesteund op 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet, kan deze stelling niet gevolgd worden. De verwerende partij heeft 

de bestreden beslissingen slechts genomen na de onontvankelijkverklaring van deze aanvraag. Uit het 

administratief dossier blijkt niet dat hen een attest van immatriculatie nog verleend werd hetzij verlengd 

werd na de afwijzing. Het beroep dat werd aangetekend tegen deze onontvankelijkverklaring werd bij 

arrest nummer 176 426 afgewezen. 

 

Voorts beletten de bestreden beslissingen niet dat verzoekers desgevallende regelmatig terugkeren 

naar België om het graf van hun overleden zoon te bezoeken. 

 

Waar de verzoekende partij nog opmerkt dat de bestreden beslissingen genomen zijn met inreisverbod 

volstaat de vaststelling dat dit niet uit de bestreden beslissingen blijkt. 
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In een tweede onderdeel stelt de verzoekende partij dat geen rekening is gehouden met het hoger 

belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand. De verzoekende partij laat 

echter na in concreto in het middel aan te duiden waaruit deze grief blijkt. De Raad dient vast te stellen 

dat de bestreden beslissingen slechts werden genomen nadat de overige aanvragen van de 

verzoekende partij zijn afgewezen. Met de gezondheidstoestand werd al dus rekening gehouden. Voorts 

hebben de bestreden beslissingen betrekking op gans het gezin, ook ten overstaan van een andere 

zoon die lijdt aan het syndroom van Down werd een bevel genomen (zaak gekend onder nummer 189 

525), zodat niet kan ingezien worden hoe de bestreden beslissingen het gezins- en familieleven van de 

verzoekende partij schendt. Verder duidt de verzoekende partij evenmin aan met welk element geen 

rekening zou zijn gehouden. Er wordt nog opgemerkt dat artikel 74/13 van de vreemdelingenwet geen 

motiveringsplicht inhoudt doch slechts een onderzoek. Evenmin is aangetoond dat het belang van het 

(meerderjarige) kind (zaak 189 525) vergt dat in België wordt verbleven. 

 

De verzoekende partij maakt derhalve met het voorgaande 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. Noch de motiveringsplicht noch de 

zorgvuldigheidsplicht zijn geschonden. Evenmin wordt de schending van artikelen 62 en 74/13 van de 

vreemdelingenwet aangetoond. 

 

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. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

3.2.1. Het tweede middel luidt: 

 

“Tweede middel: schending van artikel 8 EVRM 

Doordat artikel 8.1 EVRM bepaalt dat één ieder recht heeft op respect van zijn privé leven, zijn 

familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. 

Terwijl de aangevochten beslissing geenszins litigieus artikel respecteert. 

Zodat de aangevochten beslissing derhalve nietig dient te worden verklaard. 

Toelichting 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt: 

"1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en 

zijn correspondentie. 

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 lans 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 

Zoals reeds gesteld verblijven verzoekers reeds sedert het jaar 2010 op onafgebroken wijze op het 

grondgebied van het Rijk. 

VANDE LANOTTE stelt dat een van de vier aspecten van de toepassing van artikel 8 EVRM, het recht 

op het uitbouwen van menselijke contacten en sociale banden is (J. VANDE LANOTTE, G. 

GOEDERTIER, Overzicht Publiekrecht, Die Keure 2001, nrs. 640 en 649). 

Hij specifieert als volgt: "Uiteraard zal de relationele privacy in de meeste gevallen worden behandeld 

onder het recht op bescherming van het gezinsleven. Wat echter niet onder de notie "gezinsleven" valt, 

kan evenwel in vele gevallen toch een bescherming krijgen op grond van de bescherming van de 

relationele privacy" (o.c. nr. 649). 

Het is dus duidelijk dat artikel 8 EVRM niet alleen het gezinsleven, maar ook andere sociale banden 

beschermt. 

Bijgevolg heeft elke persoon recht op het uitbouwen van sociale banden en de bescherming ervan op 

basis van dit artikel. Het is niet aan de Belgische administratieve overheid om de lezing van artikel 8 
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EVRM te beperken tot het gezinsleven, zeker nu "privé-leven" expliciet naast familie- en gezinsleven 

vermeld staat als aparte notie. 

Verzoekers menen dan ook in elk geval beroep te kunnen doen op artikel 8 EVRM. 

Immers verblijven zij, al sedert het jaar 2010 ononderbroken op Belgisch grondgebied . 

Alle sociale banden in zijn land van herkomst zijn definitief doorgeknipt met dit lange verblijf. Verzoekers 

zijn bovendien Roma en worden in hun land van herkomst gediscrimineerd. 

In België daarentegen hebben verzoekers duurzame vriendschapsrelaties opgebouwd, zowel bij de 

allochtone als bij de autochtone gemeenschap. 

Verzoekers hun zoon ligt ook in België begraven hetgeen psychologisch zeer belangrijk is. 

Hun zoon Danijel die het syndroom van Down heeft, wordt hier geholpen en krijgt ten minste kansen. 

Verzoekers worden in België ook geholpen voor hun gezondheidstoestand die zeer ernstig is en 

waarvoor een 9ter loopt. 

Verzoekers spreken en begrijpen goed het nederlands en het frans en kan zich in deze talen ook 

verstaanbaar maken; hij kan niet langer gezien worden als een buitenstaander in de Belgische 

gemeenschap. 

Door nu geen rekening te houden met de prangende humanitaire situatie en hun gezinsleven en 

gezondheidstoestand waarin verzoekers zich wel degelijk bevinden, wordt artikel 8 EVRM geschonden. 

Schending welke evenwel niet de legaliteits, legitimiteits en proportionaliteitstoets doorstaat. 

De schending staat immers op geen enkel ogenblik in verhouding van het nagestreefde doel (RvS 25 

september 1996, nr. 61.972, RDE1996). 

Het middel is dan ook gegrond.” 

 

3.2.2. Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt:  

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

correspondentie.  

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

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

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

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

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Het waarborgen van een recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven, veronderstelt het 

bestaan van een privé- en/of familie- en gezinsleven dat beschermenswaardig is onder artikel 8 EVRM.  

Dit privé- en/of familie- en gezinsleven dient te bestaan op het moment van de bestreden beslissing. 

De Raad kijkt in eerste instantie na of de verzoekende partij een beschermenswaardig privé- en/of 

familie- en gezinsleven aanvoert in de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of een inbreuk werd 

gepleegd op het recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven door het nemen van de 

bestreden beslissing. 

 

Wat het gezins- en familieleven betreft volstaat de vaststelling dat bevelen zijn genomen ten overstaan 

van elk gezinslid, ook de zoon die lijdt aan het syndroom van Down, zodat de eenheid van het gezin 

bewaard is gebleven en geen schending van artikel 8 EVRM kan worden vastgesteld. 

 

Wat het privéleven betreft benadrukt het EHRM dat het begrip privéleven een ruime term is en dat het 

mogelijk noch noodzakelijk is om er een exhaustieve definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, 

Niemietz/Duitsland, § 29; EHRM 27 augustus 2015, Parrillo/Italië (GK), § 153). De beoordeling of er 

sprake is van een privéleven is eveneens een feitenkwestie. 

 

De verzoekende partij voert aan dat zij al sedert 2010 ononderbroken in België verblijft, dat al de 

banden met het herkomstland zijn doorgeknipt en ze in haar herkomstland wordt gediscrimineerd. Zij 

heeft in België duurzame vriendschapsrelaties opgebouwd. Hun zoon is in België begraven en een 

andere zoon lijdt aan het syndroom van Down. Hun gezondheidstoestand is zeer ernstig. 

 

Wat dit laatste betreft wijst de Raad erop dat drie ingediende aanvragen (namens ouders en de zoon die 

lijdt aan het syndroom van Down) op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet zijn afgewezen, 

waarvan het beroep ingesteld tegen de laatste afwijzing werd verworpen door de Raad (zie punt 3.1.2.). 

Een ernstige gezondheidstoestand wordt niet aangetoond. 

 

Voorts stelt de Raad vast dat de verzoekende partij pas einde 2010 naar België kwam en dat zij 

tevergeefs verschillende procedures hebben opgestart zodat het verblijf van enkele jaren al hier eigenlijk 

aan henzelf te wijten is. Dergelijk verblijf weegt niet op tegen hun langere verblijf in het herkomstland, 
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(ook samen met hun zoon die aan het syndroom van Down lijdt). Voorts belet de bestreden beslissing 

niet dat de verzoekende partij het graf van diens broer nog geregeld bezoekt. 

 

Het louter gegeven al hier vriendschapsbanden te hebben aangeknoopt, die overigens niet worden 

aangetoond, het hebben van talenkennis toont nog geen door artikel 8 EVRM beschermenswaardig 

privéleven aan. Evenmin het gegeven of de verzoekende partij niet langer kan aanzien worden als een 

buitenstaander in de Belgische gemeenschap. 

 

Nu geen door artikel 8 EVRM beschermenswaardig privéleven is aangetoond toont de verzoekende 

partij evenmin de schending van het “legaliteits, legimiteits en proportionaliteitsbeginsel” aan 

 

Het middel is ongegrond. 

 

3.3.1. Het derde middel luidt: 

 

“Derde middel: schending van het evenredigheidsbeginsel 

Doordat verwerende partij aan verzoeker het bevel gaf om het grondgebied te verlaten met inreisverbod. 

Terwijl het evenredigheidsbeginsel vereist dat de keuze die een bestuur in de uitoefening van een 

discretionaire bevoegdheid maakt, niet tegen alle redelijkheid ingaat. 

Zodat de aangevochten beslissing de geciteerde beginsel schendt  

Toelichting 

Het evenredigheidsbeginsel als concrete toepassing van het redelijkheidsbeginsel, laat de Raad 

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

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

De Raad kan ter zake enkel optreden wanneer het bestuur een kennelijk onredelijk gebruik maakt 

van zijn beoordelingsvrijheid, wat voor onderhavig geval neerkomt op de vraag stellen of 

verwerende partij zich kennelijk onredelijk opgesteld heeft als hij, niettegenstaande de specifieke 

situatie van verzoeker, de voorliggende gegevens geen verblijfskaart toekent aan verzoeker. 

De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt het 

redelijkheidsbeginsel, 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 is genomen. (RvV arrest nr. 28 480 van 10 juni 2009, in de zaak RvV X/II). 

Dat is in casu het geval. 

Verzoekers verwijzen dienaangaande naar de specificiteit van hun situatie zoals supra 

uiteengezet. 

In alle redelijkheid kan dan ook niet begrepen worden waarom verweerster ervoor gekozen heeft 

(gebruik makende van zijn discretionaire bevoegdheid) om in de gegeven omstandigheden, zoals 

hierboven geschetst, een bevel te geven aan verzoekers om het grondgebied te verlaten. 

Dit te meer daar in de rechtsleer herhaaldelijk wordt gesteld dat voor het opleggen van een bevel 

men steeds dient na te gaan of er geen humanitaire redenen en andere belangen zoals het hoger 

belang van kind (die geen uitwijzing heeft gekregen), het gezins- en familieleven en de 

gezondheidstoestand kunnen spelen om dit niet op te leggen. Ook de naleving van belangen en 

rechten primeert. 

Het redelijkheidsbeginsel werd dan ook duidelijk geschonden bij het nemen van de bestreden 

beslissing. De genomen beslissing is zeer zeker niet proportioneel! 

Het middel is dan ook gegrond. “. 

 

3.3.2. Het evenredigheidsbeginsel laat de Raad niet toe 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). Er dient te worden besloten dat de verwerende partij is overgegaan tot een 

belangenafweging, zoals duidelijk blijkt uit de motivering van de bestreden beslissing, en dat zij hierbij 

niet kennelijk onredelijk heeft gehandeld. De keuze die een bestuur in de uitoefening van een 

discretionaire bevoegdheid maakt, schendt immers slechts het redelijkheidsbeginsel 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, wat in casu niet het geval is. 
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De verzoekende partij herhaalt haar grieven uiteengezet in de twee eerste middelen zodat voor de 

beantwoording ervan volstaat te verwijzen naar de bespreking ervan. Waar zij stellen dat hun kind geen 

uitwijzing heeft gekregen, is dit manifest onjuist nu beroep tegen het aan hem afgegeven bevel is 

aangetekend, overigens door de zelfde raadsman als in huidige zaak, zaak gekend onder het 

rolnummer 189 525. Er wordt niet aangetoond dat de bestreden beslissingen kennelijk onredelijk 

zouden zijn genomen. 

 

Met verwijzing naar het gestelde onder punt 3.1.2. en 3.2.2. is het derde middel ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen 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. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

5. Kosten 

 

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

partij.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

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

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 372 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien oktober tweeduizend zestien door: 

 

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. BEELEN 


