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 nr. 178 750 van 30 november 2016 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: 1. X 

2. X 

in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige 

kinderen X en X 

3. 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 in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun 

minderjarige kinderen X, X en X, die verklaren van Servische nationaliteit te zijn, op 29 juli 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 14 juli 2016 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog 

op verwijdering. 

 

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 7 oktober 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

25 november 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. DE FEYTER, die loco advocaat V. NEERINCKX verschijnt 

voor de verzoekende partijen, en van advocaat E. WILLEMS, die loco advocaat E. MATTERNE 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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1.1. Op 14 juli 2016 worden de eerste, tweede en derde verzoekende partij het bevel om het 

grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering gegeven. Dit zijn de bestreden 

beslissingen, die luiden als volgt: 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN MET VASTHOUDING MET HET OOG OP 

VERWIJDERING 

 

Bevel om het grondgebied te verlaten 

Aan de heer / mevrouw*1), die verklaart te heten*1): 

Naam: I.(...) 

Voornaam: M. 

Geboortedatum 

Geboorteplaats: Turija 

Nationaliteit: Servië 

In voorkomend geval, ALIAS:  

en haar minderjarige kinderen 

I. E.(...)  

en 

I. E. (...)  

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

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

zijn om er zich naar toe te begeven. 

REDEN VAN DE BESLISSING EN VAN DE AFWEZIGHEID VAN EEN TERMIJN OM HET 

GRONDGEBIED TE VERLATEN: 

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

de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 

de verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten en/of vaststellingen: 

Artikel 7, alinéa 1 : 

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

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldige inreisstempel. 

Artikel 27 : 

x Krachtens artikel 27, § 1, van de voornoemde wet van 15 december 1980 kan de onderdaan van een 

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

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

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

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

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

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

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

strikt noodzakelijk is. 

Artikel 74/14: 

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

een eerdere beslissing tot verwijdering gevolg gegeven 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan meerdere bevelen om het grondgebied te verlaten aan haar 

betekend op 26.05.2011 (bijlage 13qq), 23.11.2011 (bijlage 13) en 13.05.2013 (bijlage 13). 

 

Terugleidina naar de qrens 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

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

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

Schengenacquis ten voile toepassen2, om de volgende reden : 

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldige inreisstempel. Zij respecteert de 

reglementeringen niet. 

Het is dus weinig waarschijnlijk dat zij vrijwillig gevolg zal geven aan een bevel om het grondgebied te 

verlaten dat aan haar afgeleverd zal worden. 

Op 19.12.2007 diende betrokkene een asielaanvraag in. Op 26.08.2010 weigerde het CGVS het statuut 

van vluchteling en van subsidiair beschermde, deze beslissing werd op 30.08.2010 aan betrokkene ter 

kennis gegeven. Betrokkene diende hiertegen op 08.09.2010 beroep in. De RW weigerde op 

23.11.2010 het statuut van vluchteling en van subsidiair beschermde. Op 23.05.2011 werd aan 

betrokkene een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13qq) geldig 30 dagen betekend via 

woonplaatskeuze. 
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Uit de vaststelling dat uit diepgaand onderzoek van het CGVS en de RW is gebleken dat betrokkene 

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

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

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

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

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

EVRM. 

Betrokkene diende op 30.07.2009 een regularisatieaanvraag op basis van artikel 9ter van de wet van 

15.12.1980 in. Deze werd door DVZ ongegrond verklaard op 12.05.2011 en aan betrokkene betekend 

op 27.05.2011. Betrokkene diende op 19.01.2011 een tweede regularisatieaanvraag op basis van artikel 

9ter van de wet van 15.12.1980 in. Deze werd door DVZ ongegrond verklaard op 12.05.2011 en aan 

betrokkene betekend op 27.05.2011. 

Uit diepgaand onderzoek van de medische afdeling van de DVZ naar betrokkenes medische toestand 

alsook de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van adequate behandelingen in zijn land van 

oorsprong, is gebleken dat betrokkene niet voldoet aan de criteria vervat in het artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet. Hieruit kan redelijkerwijze worden afgeleid dat betrokkene geen reëel risico loopt op 

een behandeling strijdig met artikel 3 van het EVRM. Het administratief dossier bevat— geen stukken 

die er op kunnen wijzen dat sinds deze vaststellingen de gezondheidstoestand van betrokkene in die 

mate zou zijn gewijzigd, dat betrokkene bij haar verwijdering een reëel risico loopt op een behandeling 

strijdig met artikel 3 van het EVRM. 

Betrokkene diende op 03.06.2011 een regularisatieaanvraag op basis van artikel 9bis van de wet van 

15.12.1980 in. Deze werd onontvankelijk verklaard op 26.10.2011. Deze beslissing werd op 23.11.2011 

aan betrokkene betekend met een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) geldig 30 dagen. 

Betrokkene diende op 21.12.2011 opnieuw een regularisatieaanvraag op basis van artikel 9bis van de 

wet van 15.12.1980 in. Deze werd onontvankelijk verklaard op 26.04.2013. Deze beslissing werd op 

13.05.2013 aan betrokkene betekend met een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) geldig 

30 dagen. Het beroep werd door de RW verworpen op 22.06.2015. 

Betrokkene verwijst naar de scholing van haar minderjarige kinderen, echter het recht op onderwijs is 

geen absoluut recht en betekent niet dat automatisch een verblijfstitel dient afgeleverd te worden (RW, 

nr. 125.845 van 20/06/2014). Het feit dat betrokkenes kinderen hier naar school gaat, kan echter niet 

aanzien worden als een buitengewone omstandigheid daar betrokkene niet aantoont dat een scholing 

niet in het land van herkomst kan verkregen worden. Bovendien, behoeven de kinderen van betrokkene 

geen school of spéciale infrastructuur die niet beschikbaar zou zijn in het land van herkomst. Het recht 

op onderwijs strekt er evenwel niet toe om een bepaald kwaliteitsniveau te garanderen of een 

tewerkstelling te verzekeren. Het recht op onderwijs bevat daarenboven geen algemene verplichting om 

de keuze van een vreemdeling om  onderwijs te volgen in een bepaalde Verdragsluitende Staat toe te 

staan. Beperkingen aan het recht op onderwijs zijn immers mogelijk zolang de kern van het recht op 

onderwijs niet wordt aangetast (EHRM 19 oktober 2012, nrs. 43370/04, 8252/05 en 18454/06, Catan 

e.a. v. Moldavië, par. 140). Evenmin kan uit recht op onderwijs worden afgeleid dat een verblijfsrecht 

moet verleend worden indien het onderwijs in het land van herkomst van minder goede kwaliteit zou zijn 

dan in België. 

Het is voorts voor ieder normaal redelijk denkend mens evident dat het, in een normale gezinssituatie, in 

het hoger belang is van het kind om niet te worden gescheiden van hun ouders. Dit impliceert dat 

wanneer ouders in België niet tôt een verblijf zijn toegelaten of gemachtigd en zij het Rijk dienen te 

verlaten, zij zich hierbij dienen te laten vergezellen door hun jonge kinderen teneinde de belangen van 

deze kinderen en de gezinseenheid niet te schaden. De jonge leeftijd van de kinderen maakt zo net dat 

deze zich gemakkelijker zal kunnen aanpassen aan een gewijzigde omgeving. Er liggen verder geen 

concrete elementen voor dat de kinderen niet in een stabiele en veilige omgeving, in de nabijheid van 

hun ouders kunnen opgroeien in hun land van herkomst, waardoor niet blijkt dat een terugkeer naar het 

land van herkomst de belangen van de kinderen zal schaden. Gelet op het precair verblijf van 

verzoekers in België dringt de vaststelling zich ook op dat het verblijf in België zelf niet als stabiel is te 

beschouwen. Er moet ook worden benadrukt dat hoewel het belang van het kind een primordiaal 

karakter heeft, het daarom nog geen absoluut karakter heeft. Bij de afweging van de verschillende op 

het spel staande belangen, neemt het belang van het kind een bijzondere plaats in. Die bijzondere 

plaats maakt het evenwel niet onmogelijk om eveneens rekening te houden met andere belangen (GwH 

7 maart 2013, nr. 30/2013; RW, nr. 152.980 van 21 september 2015; EHRM 12 juli 2012, nr. 54131/10, 

§ 90). Het volledige gezin dient terug te keren naar het land van herkomst zodat artikel 8 EVRM 

eveneens gerespecteerd wordt. 

Betrokkene werd door de stad Turnhout meermaals geïnformeerd over de betekenis van een bevel om 

het grondgebied te verlaten en over de mogelijkheden tôt ondersteuning bij vrijwillig vertrek, in het kader 

van de procédure voorzien in de omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de bevoegdheden van de 
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Burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een derde land (Belgisch 

Staatsblad 16 juni 2011). 

Betrokkene is nu opnieuw aangetroffen in onwettig verblijf. Zij weigert manifest om op eigen initiatief een 

einde te maken aan zijn onwettige verblijfssituatie zodat een gedwongen tenuitvoerlegging van de 

grensleiding noodzakelijk is. 

Vasthoudinq 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Met toepassing van artikel 7, derde lid van de wet van 15 december 1980, dient de betrokkene te dien 

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

worden en op basis van volgende feiten : 

Gezien betrokkene(s kinderen) niet in bezit is(zijn) van een geldig reisdocument op het moment van 

haar/hun arrestatie, is het noodzakelijk haar/hen ter beschikking van de Dienst Vreemdelingen te 

weerhouden om de overname te vragen aan Servië 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan meerdere bevelen om het grondgebied te verlaten aan haar 

betekend op 26.05.2011 (bijlage 13qq), 23.11.2011 (bijlage 13) en 13.05.2013 (bijlage 13). Gelet op al 

deze elementen, kunnen we dus concluderen dat zij de administratieve beslissing die genomen wordt te 

haren laste niet zal opvolgen. We kunnen ook concluderen dat er sterke vermoedens zijn dat zij zich 

aan de verantwoordelijke autoriteiten zal onttrekken. Hieruit blijkt dat betrokkene ter beschikking moet 

worden gesteld van Dienst Vreemdelingenzaken.” 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN MET VASTHOUDING MET HET OOG OP 

VERWIJDERING  

 

Bevel om het grondgebied te verlaten 

Aan de heer, die verklaart te heten: 

Naam: I.(...) 

Voornaam: D. (...) 

Geboortedatum: 10.11.1972 

Geboorteplaats: Biljaca 

Nationaliteit: Servië 

In voorkomend geval, ALIAS: 

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

die het Schengenaquis ten volle toepassen, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven. 

REDEN VAN DE BESLISSING EN VAN DE AFWEZIGHEID VAN EEN TERMIJN OM HET 

GRONDGEBIED TE VERLATEN: 

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

de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 

de verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten en/of vaststellingen: 

Artikel 7, alinea 1: 

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

Betrokkene verblijft op het Schengenaquis zonder een geldige inreisstempel. 

Artikel 27: 

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

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

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

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

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

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

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

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

strikt noodzakelijk is. 

Artikel 74/14: 

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

eerdere beslissing tot verwijdering gevolg gegeven. 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan meerdere bevelen om het grondgebied te verlaten aan hem 

betekend op 26.05.2011 (bijlage 13qq), 23.11.2011 (bijlage 13) en 13.05.2013 (bijlage 13). 

Terugleiding naar de grens 

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

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

Schengenaquis ten volle toepassen, om de volgende reden: 
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Terugeleiding naar de grens 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

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

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

Schengenaquis ten volle toepassen, om de volgende reden: 

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldige inreisstempel. Hij respecteert de 

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

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

Op 19.12.2007 diende betrokkene een asielaanvraag in. Op 26.08.2010 weigerde het CGVS het statuut 

van vluchteling en van subsidiair beschermde, deze beslissing werd op 30.08.2010 aan betrokkene ter 

kennis gegeven. Betrokkene diende hiertegen op 08.09.2010 beroep in. De RW weigerde op 

23.11.2010 het statuut van vluchteling en van subsidiair beschermde. Op 23.05.2011 werd aan 

betrokkene een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13qq) geldig 30 dagen betekend via 

woonplaatskeuze. 

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

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

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

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

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

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

EVRM. 

Betrokkene diende op 30.07.2009 een regularisatieaanvraag op basis van artikel 9ter van de wet van 

15.12.1980 in. Deze werd door DVZ ongegrond verklaard op 12.05.2011 en aan betrokkene betekend 

op 27.05.2011. Betrokkene diende op 19.01.2011 een tweede regularisatieaanvraag op basis van artikel 

9ter van de wet van 15.12.1980 in. Deze werd door DVZ ongegrond verklaard op 12.05.2011 en aan 

betrokkene betekend op 27.05.2011. 

Uit diepgaand onderzoek van de medische afdeling van de DVZ naar betrokkenes medische toestand 

alsook de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van adequate behandelingen in zijn land van 

oorsprong, is gebleken dat betrokkene niet voldoet aan de criteria vervat in het artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet. Hieruit kan redelijkerwijze worden afgeleid dat betrokkene geen reëel risico loopt op 

een behandeling strijdig met artikel 3 van het EVRM. Het administratief dossier bevat geen stukken die 

er op kunnen wijzen dat sinds deze vaststellingen de gezondheidstoestand van betrokkene in die mate 

zou zijn gewijzigd, dat betrokkene bij zijn verwijdering een reëel risico loopt op een behandeling strijdig 

met artikel 3 van het EVRM. 

Betrokkene diende op 03.06.2011 een regularisatieaanvraag op basis van artikel 9bis van de wet van 

15.12.1980 in. Deze werd onontvankelijk verklaard op 26.10.2011. Deze beslissing werd op 23.11.2011 

aan betrokkene betekend met een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) geldig 30 dagen. 

Betrokkene diende op 21.12.2011 opnieuw een regularisatieaanvraag op basis van artikel 9bis van de 

wet van 15.12.1980 in. Deze werd onontvankelijk verklaard op 26.04.2013. Deze beslissing werd op 

13.05.2013 aan betrokkene betekend met een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) geldig 

30 dagen. Het beroep werd door de RW verworpen op 22.06.2015. 

Betrokkene verwijst naar de scholing van zijn minderjarige kinderen, echter het recht op onderwijs is 

geen absoluut recht en betekent niet dat automatisch een verblijfstitel dient afgeleverd te worden (RW, 

nr. 125.845 van 20/06/2014). Het feit dat betrokkenes kinderen hier naar school gaan, kan echter niet 

aanzien worden als een buitengewone omstandigheid daar betrokkene niet aantoont dat een scholing 

niet in het land van herkomst kan verkregen worden. Bovendien, behoeven de kinderen van betrokkene 

geen school of spéciale infrastructuur die niet beschikbaar zou zijn in het land van herkomst. Het recht 

op onderwijs strekt er evenwel niet toe om een bepaald kwaliteitsniveau te garanderen of een 

tewerkstelling te verzekeren. Het recht op onderwijs bevat daarenboven geen algemene verplichting om 

de keuze van een vreemdeling om onderwijs te volgen in een bepaalde Verdragsluitende Staat toe te 

staan. Beperkingen aan het recht op onderwijs zijn immers mogelijk zolang de kern van het recht op 

onderwijs niet wordt aangetast (EHRM 19 oktober 2012, nrs. 43370/04, 8252/05 en 18454/06, Catan 

e.a. v. Moldavië, par. 140.). Evenmin kan uit recht op onderwijs worden afgeleid dat een verblijfsrecht 

moet verleend worden indien het onderwijs in het land van herkomst van minder goede kwaliteit zou zijn 

dan in België. 

Het is voorts voor ieder normaal redelijk denkend mens evident dat het, in een normale gezinssituatie, in 

het hoger belang is van het kind om niet te worden gescheiden van hun ouders. Dit impliceert dat 

wanneer ouders in België niet tot een verblijfzijn toegelaten of gemachtigd en zij het Rijk dienen te 

verlaten, zij zich hierbij dienen te laten vergezellen door hun jonge kinderen teneinde de belangen van 

deze kinderen en de gezinseenheid niet te schaden. De jonge leeftijd van het kind maakt zo net dat 

deze zich gemakkelijker zal kunnen aanpassen aan een gewijzigde omgeving. Er liggen verder geen 
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concrete elementen voor dat de kinderen niet in een stabiele en veilige omgeving in de nabijheid van 

hun ouders kan opgroeien in hun land van herkomst, waardoor niet blijkt dat een terugkeer naar het land 

van herkomst de belangen van de kinderen zal schaden. Gelet op het precair verblijf van verzoekers in 

België dringt de vaststelling zich ook op dat het verblijf in België zelf niet als stabiel is te beschouwen. Er 

moet ook worden benadrukt dat hoewel het belang van het kind een primordiaal karakter heeft, het 

daarom nog geen absoluut karakter heeft. Bij de afweging van de verschillende op het spel staande 

belangen, neemt het belang van het kind een bijzondere plaats in. Die bijzondere plaats maakt het 

evenwel niet onmogelijk om eveneens rekening te houden met andere belangen (GwH 7 maart 2013, nr. 

30/2013; RVV, nr. 152.980 van 21 september 2015; 

EHRM  12 juli 2012, nr. 54131/10, § 90). 

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

gerespecteerd wordt.  

Betrokkene werd door de stad Turnhout meermaals geïnformeerd over de betekenis van een bevel om 

het grondgebied te verlaten en over de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek, in het kader 

van de procedure voorzien in de omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de bevoegdheden van de 

Burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een derde land (Belgisch 

Staatsblad 16 juni 2011). 

Betrokkene is nu opnieuw aangetroffen in onwettig verblijf. Hij weigert manifest om op eigen initiatief 

een einde maken aan zijn onwettige verblijfssituatie zodat een gedwongen tenuitvoerlegging van de 

grensleiding noodzakelijk is. 

Vasthouding 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Met toepassing van artikel 7, derde lid van de wet van 15 december 1980, dient betrokkene te dien 

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

worden en op basis van volgende feiten: 

Gezien betrokkene niet in het bezit is van een geldig reisdocument op het moment van zijn arrestatie, is 

het noodzakelijk hem ter beschikking van de Dienst Vreemdelingen te weerhouden om de overname te 

vragen aan Servië. 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan meerdere bevelen om het grondgebied te verlaten aan hem 

betekend op 26.052011 (bijlage 13 qq), 23.11.2011 (bijlage 13) en 13.05.2013 (bijlage 13). 

Gelet op al deze elementen, kunnen we dus concluderen dat hij de administratieve beslissing die 

genomen wordt te zijnen laste niet zal opvolgen. We kunnen ook concluderen dat er sterke vermoedens 

zijn dat hij zich aan de verantwoordelijke autoriteiten zal onttrekken. Hieruit blijkt dat betrokkene ter 

beschikking moet worden gesteld van Dienst Vreemdelingenzaken.” 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN MET VASTHOUDING MET HET OOG OP 

VERWIJDERING  

 

Bevel om het grondgebied te verlaten 

Aan de mevrouw, die verklaart te heten: 

Naam: I.(...) 

Voornaam: E. (...) 

Geboortedatum: 04.051998 

Geboorteplaats: Biljaca 

Nationaliteit: Servië en Montenegro 

In voorkomend geval, ALIAS: 

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

die het Schengenaquis ten volle toepassen, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven. 

REDEN VAN DE BESLISSING EN VAN DE AFWEZIGHEID VAN EEN TERMIJN OM HET 

GRONDGEBIED TE VERLATEN: 

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

de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 

de verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten en/of vaststellingen: 

Artikel 7, alinea 1: 

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

Betrokkene verblijft op het Schengenaquis zonder een geldige inreisstempel. 

Artikel 27: 

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

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

uitgezette vreemdeling die er binnen de gestelde termijn geen gevolg aan gegeven heeft met dwang 
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naar de grens van hun keuze, in principe met uitzondering van de grens met de staten die partij zijn bij 

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

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

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

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

strikt noodzakelijk is. 

Artikel 74/14: 

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

eerdere beslissing tot verwijdering gevolg gegeven. 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan een bevel om het grondgebied te verlaten aan haar 

betekend op 23.05.2016 (bijlage 13). 

Terugeleiding naar de grens 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

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

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

Schengenaquis ten volle toepassen, om de volgende reden: 

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldige inreisstempel. Zij respecteert de 

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

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

Betrokkene is als minderjarige tezamen met haar ouders illegaal aangekomen in België op 16.12.2007 

volgens de verklaring van haar ouders in hun asielaanvraag van 19.12.2007. 

Betrokkene volgde als minderjarige de asielprocedure van haar ouders.  Op 19.12.2007 diende 

betrokkenes ouders een asielaanvraag in. Op 26.08.2010 weigerde het CGVS het statuut van 

vluchteling en van subsidiair beschermde, deze beslissing werd op 30.08.2010 aan betrokkenes ouders 

ter kennis gegeven. Betrokkenes ouders dienden hiertegen op 08.09.2010 beroep in. De RW weigerde 

op 23.11.2010 het statuut van vluchteling en van subsidiair beschermde. Op 23.05.2011 werd aan 

betrokkenes ouders een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13qq) geldig 30 dagen betekend 

via woonplaatskeuze. 

Uit de vaststelling dat uit diepgaand onderzoek van het CGVS en de RW is gebleken dat betrokkenes 

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

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

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

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

dat betrokkene bij haar verwijdering een reëel risico loopt op een behandeling strijdig met artikel 3 van 

het EVRM. 

Betrokkenes ouders dienden op 30.07.2009 een regularisatieaanvraag op basis van artikel 9ter van de 

wet van 15.12.1980 in. Deze werd door DVZ ongegrond verklaard op 12.05.2011 en aan betrokkenes 

ouders betekend op 27.05.2011. Betrokkenes ouders dienden op 19.01.2011 een tweede 

regularisatieaanvraag op basis van artikel 9ter van de wet van 15.12.1980 in. Deze werd door DVZ 

ongegrond verklaard op 12.05.2011 en aan betrokkenes ouders betekend op 27.05.2011. 

Uit diepgaand onderzoek van de medische afdeling van de DVZ naar betrokkenes medische toestand 

alsook de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van adequate behandelingen in zijn land van 

oorsprong, is gebleken dat betrokkene niet voldoet aan de criteria vervat in het artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet. Hieruit kan redelijkerwijze worden afgeleid dat betrokkene geen reëel risico loopt op 

een behandeling strijdig met artikel 3 van het EVRM. Het administratief dossier bevat geen stukken die 

er op kunnen wijzen dat sinds deze vaststellingen de gezondheidstoestand van betrokkene in die mate 

zou zijn gewijzigd, dat betrokkene bij haar verwijdering een reëel risico loopt op een behandeling strijdig 

met artikel 3 van het EVRM. 

Betrokkenes ouders dienden op 03.06.2011 een regularisatieaanvraag op basis van artikel 9bis van de 

wet van 15.12.1980 in. Deze werd onontvankelijk verklaard op 26.10.2011. Deze beslissing werd op 

23.11.2011 aan betrokkenes ouders betekend met een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

13) geldig 30 dagen. Betrokkenes ouders dienden op 21.12.2011 opnieuw een regularisatieaanvraag op 

basis van artikel 9bis van de wet van 15.12.1980 in. Deze werd onontvankelijk verklaard op 26.04.2013. 

Deze beslissing werd op 13.05.2013 aan betrokkenes ouders betekend met een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13) geldig 30 dagen. Het beroep werd door de RW verworpen op 

22.06.2015. 

Op 23.05.2016 werd aan betrokkene een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) geldig 30 

dagen betekend. 

Het feit dat betrokkenes ouders illegaal in België verblijven, geeft betrokkene niet automatisch recht op 

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

afgeleverd te worden (RW, nr. 125.845 van 20/06/2014). Het feit dat betrokkene hier naar school gaat, 

kan echter niet aanzien worden als een buitengewone omstandigheid daar betrokkene niet aantoont dat 

een scholing niet in het land van herkomst kan verkregen worden. Bovendien, behoeft betrokkene geen 

school of spéciale infrastructuur die niet beschikbaar zou zijn in het land van herkomst. Het recht op 

onderwijs strekt er evenwel niet toe om een bepaald kwaliteitsniveau te garanderen of een 

tewerkstelling te verzekeren. Het recht op onderwijs bevat daarenboven geen algemene verplichting om 

de keuze van een vreemdeling om onderwijs te volgen in een bepaalde Verdragsluitende Staat toe te 

staan. Beperkingen aan het recht op onderwijs zijn immers mogelijk zolang de kern van het recht op 

onderwijs niet wordt aangetast (EHRM 19 oktober 2012, nrs. 43370/04, 8252/05 en 18454/06, Catan 

e.a. v. Moldavië, par. 140.). Evenmin kan uit recht op onderwijs worden afgeleid dat een verblijfsrecht 

moet verleend worden indien het onderwijs in het land van herkomst van minder goede kwaliteit zou zijn 

dan in België. 

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

gerespecteerd wordt.  

Betrokkene is nu opnieuw aangetroffen in onwettig verblijf. Zij weigert manifest om op eigen initiatief een 

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

grensleiding noodzakelijk is. 

Vasthouding 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Met toepassing van artikel 7, derde lid van de wet van 15 december 1980, dient betrokkene te dien 

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

worden en op basis van volgende feiten: 

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

is het noodzakelijk haar ter beschikking van de Dienst Vreemdelingen te weerhouden om de overname 

te vragen aan Servië. 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten aan haar 

betekend op 23.05.2016 (bijlage 13). 

Gelet op al deze elementen, kunnen we dus concluderen dat zij de administratieve beslissing die 

genomen wordt te haren laste niet zal opvolgen. We kunnen ook concluderen dat er sterke vermoedens 

zijn dat zij zich aan de verantwoordelijke autoriteiten zal onttrekken. Hieruit blijkt dat betrokkene ter 

beschikking moet worden gesteld van Dienst Vreemdelingenzaken.” 

 

1.2. Uit informatie van de dienst vreemdelingenzaken overgemaakt aan de Raad op 7 november 2016 

blijkt dat verzoekende partijen ontsnapt zijn uit de Fitt te Tubize. Enkel de derde verzoekende partij liet 

nadien nog van zich horen door een asielaanvraag in te dienen die evenwel op 27 september 2016 niet 

in overweging werd genomen. Op 3 oktober 2016 werd haar een bevel om het grondgebied te verlaten – 

asielzoeker (bijlage 13qq) gegeven, dewelke betekend werd op 6 oktober 2016.  

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoekende partijen betogen als volgt: 

 

“(...) 

Schending van  

- Art. 74/13 Vreemdelingenwet 

- IUO. Art. 3,12 en 28 Kinderrechtenverdrag en art. 24 van het handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie 

- IUO. De Materiële motiveringsverplichting (Artt. 1-3Wet 29 juli 1991) 

- IUO. Schending van het hoorrecht – art. 41 van het handvest van de grondrechten van de Europese 

Unie. 

- IUO.. Schending van het zorgvuldigheidsbeginsel 

De bestreden beslissing houdt geen, minstens onvoldoende rekening met het geven dat de zoon Elham 

reeds vijf jaar lang school loopt in het buitengewoon onderwijs (MPI De Mast in Kasterlee). 

Ten onrechte stelt de bestreden beslissing dat de kinderen van verzoekers geen school of speciale 

structuur welke in het land van herkomst niet beschikbaar zou zijn. 

Uit de stukken blijkt duidelijk dat Elham wel degelijk nood heeft aan buitengewoon onderwijs en dat dit 

onderwijs niet kan worden geboden in het land van herkomst. 

Terzake kan nuttig worden verwezen naar volgende stukken (stuk 4): 

- het verslag van het CLB KEMPEN dd. 25.03.11; 

- het individueel handelingsplan dd. Oktober 2011; 
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- de motiveringsbrief van het CLB m.b.t. de verwijzing naar het buitengewoon basisonderwijs dd. 

02.12.11; 

- attest van dhr. HASANI m.b.t. de onmogelijkheid om buitengewoon onderwijs te volgen; 

- medisch attest van dr. VERSTRAETE dd. 22.07.16: 

 De bestreden beslissing is aldus gesteund op manifest onjuiste feitelijke gegevens zodat een schending 

van de materiële motiveringsplicht (ex art. 62 Vreemdelingenwet en artt. 1-3 van de Wet van 29 juli 

1991) iuo. de zorgvuldigheidsplicht kan worden weerhouden. 

Voorgaande is eveneens constitutief voor een schending van art. 74/13 Vreemdelingenwet, dat immers 

volgende verplichting oplegt aan de Staatssecretaris: 

"Bij het nemen van een beslissing tôt verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land. " 

De relevante bepalingen van het Kinderrechtenverdrag zijn de volgende: 

Artikel 3: Het belang van het kind 

1. Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of 

particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke 

autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging. 

2. De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe het kind te verzekeren van de bescherming en de zorg 

die nodig zijn voor zijn of haar welzijn, rekening houdend met de rechten en plichten van zijn of haar 

ouders, wettige voogden of anderen die wettelijk verantwoordelijk voor het kind zijn en nemen hiertoe 

alle passende wettelijke en bestuurlijke maatregelen. 

3. De Staten die partij zijn, waarborgen dat de instellingen, diensten en voorzieningen die 

verantwoordelijk zijn voor de zorg voor of de bescherming van kinderen voldoen aan de door de 

bevoegde autoriteiten vastgestelde normen, met name ten aanzien van de veiligheid, de gezondheid, 

het aantal  Personeelsleden en hun geschiktheid, alsmede bevoegd toezicht. 

Artikel 12: De mening van het kind 

1. De Staten die partij zijn, verzekeren het kind dat in staat is zijn of haar eigen mening te vormen, het 

recht die mening vrijelijk te uiten in alle aangelegenheden die het kind betreffen, waarbij aan de mening 

van het kind passend belang wordt gehecht in overeenstemming met zijn of haar leeftijd en rijpheid. 

2. Hiertoe wordt het kind met name in de gelegenheid gesteId te worden gehoord in iedere 

gerechtelijke en bestuurlijke procédure die het kind betreft, het rechtstreeks, het zij door tussenkomst 

van een vertegenwoordiger of een daarvoor geschikte instelling op een wie die verenigbaar is met de 

procedureregels van het nationale recht. 

Artikel 28: Onderwijs 

1. De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op onderwijs, en teneinde dit recht geleidelijk 

en op basis van gelijke kansen te verwezenlijken, verbinden zij zich er met name toe: 

a) primair onderwijs verplicht te stellen en voor iedereen gratis beschikbaar te stellen; 

b) de ontwikkeling van verschillende vormen van voortgezet onderwijs aan te moedigen, met inbegrip 

van algemeen onderwijs en beroepsonderwijs, deze vormen voor ieder kind beschikbaar te stellen en 

toegankelijk te maken, en passende maatregelen te nemen zoals de invoering van gratis onderwijs en 

het bieden van financiële bijstand indien noodzakelijk; 

c) met behulp van alle passende middelen hoger onderwijs toegankelijk te maken voor een ieder 

naargelang zijn capaciteiten; 

d) informatie over en begeleiding bij onderwijs- en beroepskeuze voor alle kinderen beschikbaar te 

stellen en toegankelijk te maken; 

e) maatregelen te nemen om regelmatig schoolbezoek te bevorderen en het aantal kinderen dat de 

school vroegtijdig verlaat, te verminderen. 

2. De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen om te verzekeren dat de wijze van 

handhaving van de discipline op scholen verenigbaar is met de menselijke waardigheid van het kind en 

in overeenstemming is met dit Verdrag. 

3. De Staten die partij zijn, bevorderen en stimuleren internationale samenwerking in 

aangelegenheden die verband houden met onderwijs, met name teneinde bij te dragen tot de uitbanning 

van onwetendheid en analfabetisme in de gehele wereld, en de toegankelijkheid van wetenschappelijke 

en technische kennis en moderne onderwijsmethoden te vergroten. In dit opzicht wordt met name 

rekeninggehouden met de behoeften van de ontwikkelingslanden. 

Voormelde bepalingen van het Kinderrechtenverdrag hebben directe werking. 

Uit het Handvest kan worden gewezen op volgende relevante bepalingen: 

Artikel 24. Rechten van het kind 

1. Kinderen hebben recht op de bescherming en de zorg die nodig zijn voor hun welzijn. Zij mogen 

vrijelijk hun mening uiten. A.an hun mening in aangelegenheden die hen betreffen wordt passend 

belang gehecht in overeenstemming met hun leeftijd en rijpheid. 
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2. Bij alle handelingen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden verricht door 

overheidsinstanties of particuliere instellingen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging. 

NL 18.12.2000 Publicatieblad van de ULuropese Gemeenschappen C 364/13 

3. Ieder kind heeft er recht op regelmatig persoonlijke betrekkingen en rechtstreekse contacten met 

zijn beide ouders te onderhouden, tenzij dit tegen zijn belangen indruist. 

In casu dient vastgesteld dat de geciteerde artikelen in de bestreden beslissingen manifest worden 

geschonden. 

In geen geval vormt het belang van het kind de eerste overweging in de bestreden beslissing(en). In 

tegendeel, de beslissing is gesteund op manifest onjuiste gegevens ingevolge een gebrekkig 

onderzoek. 

SCHENDING VAN HET RECHT OP ONDERWIJS (ART. 2 EERSTE PROTOCOL BIJ HET EVRM) IUO. 

SCHENDING VAN HET REDELIJKHEIDSBEGINSEL 

De Staatssecretaris is zeer goed op de hoogte van het door de kinderen afgelegde schooltraject. 

Zoals hoger reeds aangegeven gaan de oudste dochters naar hun laatste resp. voorlaatste jaar van het 

verzoekster in het laatste jaar van hun middelbare opleiding. (zie stuk 2 en 3) 

De kinderen zijn dus nauwelijks een schooljaar verwijderd van het behalen van hun diploma. 

Door thans een bevel om het grondgebied te verlaten met inreisverbod (voor de maximumduur) af te 

geven aan verzoekers wordt het de kinderen onmogelijk gemaakt om de opleiding welke zij thans reeds 

gedurende het ganse middelbaar volgden, te voltooien. 

Door het bevel om het grondgebied te verlaten wordt het de kinderen aldus onmogelijk gemaakt hun 

aangevatte en foutloos doorlopen opleiding af te sluiten met een diploma. 

Dit is onverenigbaar met het recht op onderwijs, zoals gewaarborgd door art. 2 eerste Protocol bij het 

EVRM: 

"Niemand zal het recht op onderwijs worden ontzegd. " 

De houding van de Staatssecretaris manifest onredelijk. 

SCHENDING VAN HET HOORRECHT 

Volgens vaste rechtspraak van het Hof vormt de eerbiediging van de rechten van de verdediging een 

fundamenteel beginsel van Unierecht waarvan het recht om in elke procédure te worden gehoord 

integraal deel uitmaakt (zie Arrest van het Hof van Justitie dd. 5 november 2014 (C 166/ 13 en arresten 

Sopropé, C-349/07, EU:C:2008:746, punten 33 en 36; M., C-277/11, EU:C:2012:744, punten 81 en 82, 

alsmede Kamino International Logistics, C-129/13, EU:C:2014:2041, punt 28). 

Het recht om in elke procédure te worden gehoord is thans niet alleen verankerd in de artikelen 47 en 

48 van het Handvest, die garanderen dat de rechten van de verdediging en het recht op een eerlijk 

proces in het kader van elke gerechtelijke procédure worden geëerbiedigd, maar ook in artikel 41 

daarvan, dat het recht op behoorlijk bestuur waarborgt. Artikel 41, lid 2, van het Handvest bepaalt dat dit 

recht op behoorlijk bestuur met name het recht van eenieder behelst om te worden gehoord voordat 

jegens hem een voor hem nadelige individuele maatregel wordt genomen (arresten M., EU:C:2012:744, 

punten 82 en 83, alsmede Kamino International Logistics, EU:C:2014:2041, punt 29). 

Dat recht maakt aldus integraal deel uit van de eerbiediging van de rechten van verdediging, dat een 

algemeen beginsel van Unierecht is. 

Het recht om te worden gehoord waarborgt dat eenieder in staat wordt gesteld naar behoren en 

daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar te maken in het kader van een administratieve procédure en 

voordat een besluit wordt genomen dat zijn belangen op nadelige wijze kan beïnvloeden (zie met name 

arrest M., EU:C:2012:744, punt 87 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 

Volgens de rechtspraak van het Hof heeft de regel dat aan de adressaat van een bezwarend besluit de 

gelegenheid moet worden gegeven om zijn opmerkingen kenbaar te maken voordat dit besluit wordt 

genomen, tôt doel de bevoegde autoriteit in staat te stellen naar behoren rekening te houden met alle 

relevante elementen. Die regel beoogt met name, ter verzekering van de effectieve bescherming van de 

betrokken persoon, deze laatste in staat te stellen om een vergissing te corrigeren of individuele 

omstandigheden aan te voeren die ervoor pleiten dat het besluit wordt genomen, niet wordt genomen of 

dat in een bepaalde zin wordt besloten (zie in die zin arrest Sopropé, EU:C:2008:746, punt 49). 

Het recht om te worden gehoord impliceert tevens dat de overheid met de nodige aandacht kennis 

neemt van de opmerkingen van de betrokkene door alle relevante gegevens van het geval zorgvuldig en 

onpartijdig te onderzoeken en het besluit toereikend te motiveren (zie attesten Technische Universitàt 

Mùnchen, C-269/90, EU:C:1991:438, punt 14, en Sopropé, EU:C:2008:746, punt 50). De verplichting 

om een besluit op voldoende specifieke en concrete wijze te motiveren zodat betrokkene in staat is te 

begrijpen waarom zijn verzoek is geweigerd, vormt dus het uitvloeisel van het beginsel van eerbiediging 

van de rechten van de verdediging (arrest M., EU:C:2012:744, punt 88). 

Volgens de rechtspraak van het Hof moet het recht om te worden gehoord, worden geëerbiedigd, ook al 

voorziet de toepasselijke wetgeving niet uitdrukkelijk in een dergelijke formaliteit (zie arresten Sopropé, 

EU:C:2008:746, punt 38; M., EU:C:2012:744, punt 86, alsmede G. en R., EU:C:2013:533, punt 32). 
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De verplichting tot eerbiediging van de rechten van de verdediging van de adressaten van besluiten die 

hun belangen' aanmerkelijk raken, rust op de administratieve overheden van de lidstaten wanneer zij 

maatregelen nemen die binnen de werkingssfeer van het Unierecht vallen (arrest G. en R., 

EU:C:2013:533, punt 35). 

Of sprake is van schending van de rechten van de verdediging moet voorts worden beoordeeld aan de 

hand van de specifïeke omstandigheden van elk geval (zie in die zin arrest Solvay/Commissie, C-110/10 

P, EU:C:2011:687, punt 63), met name de aard van de betrokken handeling, de context van de 

vaststelling ervan en de rechtsregels die de betrokken materie beheersen (zie arresten Commissie 

e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P en C-595/10 P, EU:C:2013:518, punt 102 en aldaar aangehaalde 

rechtspraak, alsmede G. en R., EU:C:2013:533, punt 34). 

Dit hoorrecht kent een algemene toepassing. Het Hof heeft steeds gewezen op het belang van het recht 

om te worden gehoord en op de zeer ruime strekking ervan in de rechtsorde van de Unie. Vaste 

rechtspraak van het Hof stelt dan ook dat dit hoorrecht van toepassing is in iedere procédure die tôt een 

bezwarend besluit kan leiden, d.i. een besluit dat de belangen van de betrokken persoon ongunstig kan 

beïnvloeden. (zie opnieuw RvV 158 594, nr. 3.3.2.2.3) 

In casu konden verzoekers (of hun raadsman) volgende informatie verstrekt hebben : dat Elham nood 

heeft aan een buitengewoon onderwijs. 

Dit element kon de Staatssecretaris ervan hebben weerhouden de bestreden beslissing te nemen, 

aangezien de bestreden beslissing immers net uitgaat van het tegendeel in één van de dragende 

consideransen. 

Door verzoekers niet te horen werd het hoorrecht geschonden. 

2.2.4. NOPENS DE GEZINSEENHEID VAN VERZOEKERS 

Verzoekers en de minderjarige kinderen vormen een gezinseenheid in de zin van art. 8 EVRM. 

De eerbiediging van de gezinseenheid en van art. 8 EVRM vergt dat de bestreden beslissingen van de 

onderscheiden gezinsleden eenzelfde lot ondergaan; de schorsing van het ene bevel om het 

grondgebied te verlaten dient derhalve ook de schorsing van de andere bevelen voor gevolg te hebben.” 

 

2.2. De 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 kan worden beoordeeld 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. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending van artikel 62 van de vreemdelingenwet. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan de 

bestreden beslissing genomen is. In casu geven de bestreden beslissingen duidelijk de motieven en de 

juridische grond aan op basis waarvan de beslissingen zijn genomen. 

 

Zo wordt gewezen op artikel 7, eerste lid, 1° en artikel 74/14 van de vreemdelingenwet en wordt 

vastgesteld dat verzoekende partijen op het grondgebied verblijven zonder een geldige inreisstempel 

alsook dat zij geen gevolg hebben gegeven aan meerdere bevelen om het grondgebied te verlaten. 

Verder wordt een overzicht gegeven van alle procedures die verzoekende partijen doorlopen hebben 

alsook het feit dat al deze procedures een negatief resultaat hebben gekend voor de verzoekende 

partijen. Wat betreft de scholing van de kinderen wordt gemotiveerd dat het recht op onderwijs geen 

absoluut recht is en niet betekent dat automatisch een verblijfstitel dient afgeleverd te worden (RW 20 

juni 2014, nr. 125.845). Verder wordt als volgt gesteld: “Het feit dat betrokkenes kinderen hier naar 

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

aantoont dat een scholing niet in het land van herkomst kan verkregen worden. Bovendien, behoeven 

de kinderen van betrokkene geen school of speciale infrastructuur die niet beschikbaar zou zijn in het 

land van herkomst. Het recht op onderwijs strekt er evenwel niet toe om een bepaald kwaliteitsniveau te 

garanderen of een tewerkstelling te verzekeren. Het recht op onderwijs bevat daarenboven geen 

algemene verplichting om de keuze van een vreemdeling om  onderwijs te volgen in een bepaalde 

Verdragsluitende Staat toe te staan. Beperkingen aan het recht op onderwijs zijn immers mogelijk 

zolang de kern van het recht op onderwijs niet wordt aangetast (EHRM 19 oktober 2012, nrs. 43370/04, 

8252/05 en 18454/06, Catan e.a. v. Moldavië, par. 140). Evenmin kan uit recht op onderwijs worden 

afgeleid dat een verblijfsrecht moet verleend worden indien het onderwijs in het land van herkomst van 

minder goede kwaliteit zou zijn dan in België. 
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Het is voorts voor ieder normaal redelijk denkend mens evident dat het, in een normale gezinssituatie, in 

het hoger belang is van het kind om niet te worden gescheiden van hun ouders. Dit impliceert dat 

wanneer ouders in België niet tot een verblijf zijn toegelaten of gemachtigd en zij het Rijk dienen te 

verlaten, zij zich hierbij dienen te laten vergezellen door hun jonge kinderen teneinde de belangen van 

deze kinderen en de gezinseenheid niet te schaden. De jonge leeftijd van de kinderen maakt zo net dat 

deze zich gemakkelijker zal kunnen aanpassen aan een gewijzigde omgeving. Er liggen verder geen 

concrete elementen voor dat de kinderen niet in een stabiele en veilige omgeving, in de nabijheid van 

hun ouders kunnen opgroeien in hun land van herkomst, waardoor niet blijkt dat een terugkeer naar het 

land van herkomst de belangen van de kinderen zal schaden. Gelet op het precair verblijf van 

verzoekers in België dringt de vaststelling zich ook op dat het verblijf in België zelf niet als stabiel is te 

beschouwen. Er moet ook worden benadrukt dat hoewel het belang van het kind een primordiaal 

karakter heeft, het daarom nog geen absoluut karakter heeft. Bij de afweging van de verschillende op 

het spel staande belangen, neemt het belang van het kind een bijzondere plaats in. Die bijzondere 

plaats maakt het evenwel niet onmogelijk om eveneens rekening te houden met andere belangen (GwH 

7 maart 2013, nr. 30/2013; RW, nr. 152.980 van 21 september 2015; EHRM 12 juli 2012, nr. 54131/10, 

§ 90). Het volledige gezin dient terug te keren naar het land van herkomst zodat artikel 8 EVRM 

eveneens gerespecteerd wordt.” 

 

De bestreden beslissing ten aanzien van het meerderjarige kind, zijnde derde verzoekende partij, bevat 

een soortgelijke motivering.  

 

Verzoekende partijen maken niet duidelijk op welk punt deze formele motivering hen niet in staat zou 

stellen te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissingen zijn 

genomen derwijze dat niet voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele 

motiveringsplicht. 

 

2.3. Waar de verzoekende partijen inhoudelijke argumenten ontwikkelen tegen de bestreden 

beslissingen, voeren zij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat dit 

onderdeel van het middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële 

motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad zijn beoordeling in de plaats te stellen van 

de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te 

gaan of deze overheid bij de beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct 

heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is kunnen komen. 

 

2.4. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op zijn 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. 

 

2.5. Verzoekende partijen betogen in essentie dat er geen, minstens onvoldoende rekening werd 

gehouden met het gegeven dat hun jongste kind school loopt in het buitengewoon onderwijs. Er worden 

tal van stavingsstukken voorgelegd waaruit de noodzaak van buitengewoon onderwijs blijkt alsook van 

het feit dat dit onderwijs niet verkregen kan worden in Bilac, Servië.  

 

2.6. De Raad stelt uit nazicht van het administratief dossier vast dat verzoekende partijen tot tweemaal 

toe een regularisatieaanvraag van hun verblijfstoestand hebben ingediend. Bij de regularisatieaanvraag 

die eind 2011 werd ingediend, lagen eveneens stukken voor aangaande het feit dat het jongste kind van 

verzoekende partijen een zwakke begaafdheid zou vertonen en aldus doorverwezen werd naar het 

buitengewoon basisonderwijs van het type 1. Naar aanleiding van deze aanvraag heeft het bestuur op 

26 april 2013 een onontvankelijkheidsbeslissing getroffen waarbij zij erop wees dat er niet werd 

aangetoond dat de scholing niet in het herkomstland kan verkregen worden. Inderdaad blijkt dat 

verzoekende partijen enkel stukken voorlegde waaruit de nood aan buitengewoon onderwijs voor hun 

jongste kind bleek, maar dat geen enkel stuk werd voorgelegd waaruit blijkt dat dergelijk onderwijs niet 

in het herkomstland kan verkregen worden.  

 

Thans leggen verzoekende partijen een attest voor van de gemeente Bujanoc in Servië dat op 30 

november 2011 werd opgemaakt. Hoewel dit aldus al een oud stuk betreft, hebben verzoekende partijen 

nagelaten dit stuk in kader van hun regularisatieaanvraag kenbaar te maken aan het bestuur, dit terwijl 

ze daartoe nochtans ruimschoots de kans hadden. Bovendien doet dit stuk ook geen afbreuk aan de 

vaststellingen in de bestreden beslissingen dat “betrokkene niet aantoont dat een scholing niet in het 

land van herkomst kan verkregen worden.” Immers, uit lezing van het attest dat verzoekende partijen 

thans naar voren brengen, blijkt immers enkel dat in de gemeente Bujanoc geen bijzonder onderwijs 

voorhanden is, maar dit doet geen uitspraak over de rest van Servië. De vaststelling van de verwerende 
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partij dat verzoekende partijen niet aantonen dat de scholing – en aldus ook de buitengewone – niet kan 

verkregen worden in het herkomstland wordt bovendien ondersteund door het desbetreffende attest 

waar gesteld wordt dat ouders die de middelen hebben om hun kind aangepast onderwijs te laten 

volgen verplicht zijn hun kinderen naar andere plaatsen te sturen die soms tientallen of verdere 

kilometers van de gemeente liggen. Het loutere feit dat in één bepaalde gemeente geen bijzonder 

onderwijs voorzien is, maakt niet dat verzoekende partijen zich niet in een plaats in het herkomstland 

kunnen vestigen waar dergelijk onderwijs wel wordt geboden. Bovendien kunnen daarnaast ook vragen 

gesteld worden bij de actualiteitswaarde van het voorgelegd attest, nu dit reeds dateert van 2011 en er 

niet kan uitgesloten worden dat de situatie wat betreft het aanbieden van buitengewoon onderwijs in 

Bujanoc thans gewijzigd is, nu het attest zelf stelt dat het de laatste jaren de hoofdbezigheid is van het 

gemeentelijk departement voor onderwijs om kinderen met een handicap onderwijs te bieden.  

 

Het is dan ook geenszins kennelijk onredelijk of onjuist dat de verwerende partij in de bestreden 

beslissingen besluit: “Bovendien, behoeven de kinderen van betrokkene geen school of speciale 

infrastructuur die niet beschikbaar zou zijn in het land van herkomst.”  Inderdaad, zoals uit voorgaande 

bespreking blijkt, hebben verzoekende partijen niet aannemelijk gemaakt dat hun kinderen geen 

onderwijs kunnen genieten of nog, dat er voor het jongste kind, geen buitengewoon onderwijs 

beschikbaar is in Servië.  

 

2.7. Verzoekende partijen voeren tevens de schending aan van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet.  

 

Dit artikel luidt: 

 

“Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land.” 

 

Zoals uit de bespreking hoger is gebleken bevatten de bestreden beslissingen een motivering 

aangaande de mogelijkheid tot onderwijs in het herkomstland, dewelke de verzoekende partijen niet 

hebben weten te weerleggen. Daarnaast bevatten de bestreden beslissingen eveneens een motivering 

met betrekking tot het hoger belang van het kind, zijnde: “Het is voorts voor ieder normaal redelijk 

denkend mens evident dat het, in een normale gezinssituatie, in het hoger belang is van het kind om 

niet te worden gescheiden van hun ouders. Dit impliceert dat wanneer ouders in België niet tot een 

verblijf zijn toegelaten of gemachtigd en zij het Rijk dienen te verlaten, zij zich hierbij dienen te laten 

vergezellen door hun jonge kinderen teneinde de belangen van deze kinderen en de gezinseenheid niet 

te schaden. De jonge leeftijd van de kinderen maakt zo net dat deze zich gemakkelijker zal kunnen 

aanpassen aan een gewijzigde omgeving. Er liggen verder geen concrete elementen voor dat de 

kinderen niet in een stabiele en veilige omgeving, in de nabijheid van hun ouders kunnen opgroeien in 

hun land van herkomst, waardoor niet blijkt dat een terugkeer naar het land van herkomst de belangen 

van de kinderen zal schaden. Gelet op het precair verblijf van verzoekers in België dringt de vaststelling 

zich ook op dat het verblijf in België zelf niet als stabiel is te beschouwen. Er moet ook worden 

benadrukt dat hoewel het belang van het kind een primordiaal karakter heeft, het daarom nog geen 

absoluut karakter heeft. Bij de afweging van de verschillende op het spel staande belangen, neemt het 

belang van het kind een bijzondere plaats in. Die bijzondere plaats maakt het evenwel niet onmogelijk 

om eveneens rekening te houden met andere belangen (GwH 7 maart 2013, nr. 30/2013; RW, nr. 

152.980 van 21 september 2015; EHRM 12 juli 2012, nr. 54131/10, § 90).”. De Raad stelt vast dat de 

verzoekende partijen de concrete overwegingen met betrekking tot het hoger belang van de kinderen 

niet met concrete argumenten betwist, zodat deze overwegingen overeind blijven.  

 

Verder bevatten de bestreden beslissingen eveneens een motivering inzake het gezinsleven van de 

verzoekende partijen: “Het volledige gezin dient terug te keren naar het land van herkomst zodat artikel 

8 EVRM eveneens gerespecteerd wordt.” Ook dit laten de verzoekende partijen na met concrete 

argumenten te betwisten.  

 

Aangaande de medische toestand werd eveneens gemotiveerd: “Betrokkene diende op 30.07.2009 een 

regularisatieaanvraag op basis van artikel 9ter van de wet van 15.12.1980 in. Deze werd door DVZ 

ongegrond verklaard op 12.05.2011 en aan betrokkene betekend op 27.05.2011. Betrokkene diende op 

19.01.2011 een tweede regularisatieaanvraag op basis van artikel 9ter van de wet van 15.12.1980 in. 

Deze werd door DVZ ongegrond verklaard op 12.05.2011 en aan betrokkene betekend op 27.05.2011. 

Uit diepgaand onderzoek van de medische afdeling van de DVZ naar betrokkenes medische toestand 

alsook de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van adequate behandelingen in zijn land van 
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oorsprong, is gebleken dat betrokkene niet voldoet aan de criteria vervat in het artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet. Hieruit kan redelijkerwijze worden afgeleid dat betrokkene geen reëel risico loopt op 

een behandeling strijdig met artikel 3 van het EVRM. Het administratief dossier bevat— geen stukken 

die er op kunnen wijzen dat sinds deze vaststellingen de gezondheidstoestand van betrokkene in die 

mate zou zijn gewijzigd, dat betrokkene bij haar verwijdering een reëel risico loopt op een behandeling 

strijdig met artikel 3 van het EVRM.” Verzoekende partijen laten ook deze overwegingen ongemoeid 

zodat ze als pertinent moeten worden beschouwd en staande blijven.  

 

Verzoekende partijen tonen aldus geenszins een schending van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet 

aan.  

 

2.8. Daargelaten de vraag nog of de door de verzoekende partijen ingeroepen artikelen van het 

Kinderrechtenverdrag rechtstreekse werking hebben, tonen verzoekende partijen, gelet op de 

bespreking hoger, niet aan dat de belangen van de kinderen door het treffen van de bestreden 

beslissingen geschaad zijn. Zoals blijkt werd rekening gehouden met de gezinseenheid alsook met het 

feit dat er onderwijs gevolgd kan worden in het herkomstland. Evenmin, gelet op voorgaande, tonen de 

verzoekende partijen een schending aan van artikel 24 van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie.  

 

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

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. 

 

Verzoekende partijen verwijzen weerom naar de gevolgde schoolopleiding van hun kinderen in België 

maar zoals duidelijk naar voren komt uit de stukken van het administratief dossier en uit de bestreden 

beslissingen, heeft de verwerende partij er verzoekende partijen diverse malen op gewezen dat de 

scholing in het land van herkomst verkregen kan worden. Er blijkt geenszins dat de kinderen in het land 

van herkomst hun opleiding niet verder kunnen zetten. Evenmin blijkt dat de kinderen in het land van 

herkomst geen diploma zouden kunnen behalen. In tegenstelling tot wat verzoekende partijen 

voorhouden, wordt het recht op onderwijs geenszins ontzegd aan de kinderen.  

 

Een schending van artikel 2, eerste protocol bij het EVRM blijkt aldus evenmin.  

 

2.10. Het hoorrecht, zoals neergelegd in artikel 41, lid 2 van het Handvest, bepaalt dat dit recht op 

behoorlijk bestuur met name het recht van eenieder behelst om te worden gehoord voordat jegens hem 

een voor hem nadelige individuele maatregel wordt genomen (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., 

pten 82 en 83). Uit de bewoordingen van artikel 41 van het Handvest volgt duidelijk dat dit artikel niet is 

gericht tot de lidstaten, maar uitsluitend tot de instellingen, organen en instanties van de Unie (HvJ 17 

juli 2014, C-141/12, Y.S., pt. 67). 

 

Dat recht maakt echter wel integraal deel uit van de eerbiediging van de rechten van verdediging, dat 

een algemeen beginsel van Unierecht is. (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., pt. 81; HvJ 5 

november 2014, C-166/13, Mukarubega, pt. 45). 

 

Er wordt evenwel op gewezen dat volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie een schending 

van de rechten van de verdediging, in het bijzonder het recht om te worden gehoord, naar Unierecht pas 

tot nietigverklaring van de bestreden beslissing kan leiden, wanneer deze procedure zonder deze 

onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. 

e.a., ro. 38 met verwijzing naar de arresten van 14 februari 1990, Frankrijk/Commissie, C 301/87, 

Jurispr. blz. I 307, punt 31; 5 oktober 2000, Duitsland/Commissie, C 288/96, Jurispr. blz. I 8237, punt 

101; 1 oktober 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Raad, C 141/08 P, Jurispr. blz. 

I 9147, punt 94, en 6 september 2012, Storck/BHIM, C 96/11 P, punt 80). 

 

Hieruit volgt dat in casu niet elke onregelmatigheid bij de uitoefening van het hoorrecht tijdens een 

administratieve procedure, in dit geval de besluitvorming inzake het opleggen van een bevel om het 

grondgebied te verlaten, een schending van het hoorrecht oplevert. Voorts is niet elk verzuim om het 

hoorrecht te eerbiedigen zodanig dat dit stelselmatig tot de onrechtmatigheid van het genomen besluit, 
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in casu het bevel om het grondgebied te verlaten, leidt (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. 

e.a., ro. 39). 

 

Om een dergelijke onrechtmatigheid te constateren, dient de Raad in casu aan de hand van de 

specifieke feitelijke en juridische omstandigheden van het geval na te gaan of er sprake is van een 

onregelmatigheid die het hoorrecht op zodanig wijze aantast dat de besluitvorming in kwestie een 

andere afloop had kunnen hebben, met name omdat de verzoekende partij in casu specifieke 

omstandigheden had kunnen aanvoeren die na een individueel onderzoek het opleggen van een bevel 

om het grondgebied te verlaten hadden kunnen beïnvloeden (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, 

M.G. e.a., ro. 40). 

 

2.11. Verzoekende partijen verwijzen wederom naar het feit dat zij hadden kunnen aanvoeren dat hun 

jongste kind buitengewoon onderwijs behoeft.  

 

Nog daargelaten de vaststelling dat verzoekende partijen op 14 juli 2016 een vragenlijst werd 

voorgelegd waarbij uitdrukkelijk gevraagd werd of zij redenen hebben die een terugkeer naar het 

herkomstland verhinderen waarbij zij geen enkel gewag maakte van de noodzaak aan buitengewoon 

onderwijs van hun jongste kind en dit gegeven aldus op dat ogenblik niet relevant achtten, verwijst de 

Raad naar zijn bespreking onder punt 2.6. waaruit gebleken is dat de verwerende partij in het verleden 

al geoordeeld heeft over de scholing in het land van herkomst en dat het attest dat verzoekende partijen 

nu voorleggen niet doet besluiten dat het jongste kind geen buitengewoon onderwijs kan genieten in het 

land van herkomst.  

 

Verzoekende partijen voeren in casu aldus geen specifieke omstandigheden aan die na een individueel 

onderzoek het opleggen van een bevel om het grondgebied te verlaten hadden kunnen beïnvloeden. 

 

2.12. Met hun betoog tenslotte dat ze een gezinseenheid vormen en dat de bestreden beslissingen 

elkaars lot aldus volgen, tonen verzoekende partijen evenmin een schending aan van artikel 8 EVRM. 

Zoals uit de bespreking hoger immers is gebleken respecteert de bestreden beslissing de 

gezinseenheid van verzoekende partijen nu zij ingevolge hun illegale verblijfssituatie allemaal het 

Belgische grondgebied moeten verlaten.  

 

2.13. De middelen kunnen niet worden aangenomen.  

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partijen hebben 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel 

 

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

 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig november tweeduizend zestien door: 

 

mevr. S. DE MUYLDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN S. DE MUYLDER 

 


