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 nr. 181 194 van 24 januari 2017 

in de zaak RvV X / II 
 
 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 
 
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 
en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 
 
DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Russische nationaliteit te zijn, in eigen naam en 

als wettelijke vertegenwoordigers van hun gemeenschappelijke kinderen X, X, X en X en X als wettelijke 

vertegenwoordiger van zijn kind X, op 5 oktober 2016 hebben ingediend om de nietigverklaring te 

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

Administratieve Vereenvoudiging van 5 september 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 28 november 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 januari 

2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. DENYS, die verschijnt voor de verzoekende partijen, en van 

advocaat C. VANBEYLEN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Eerste verzoeker verklaart van Russische nationaliteit te zijn, geboren te Vladikavkaz op X.  

 

Hij was officieel gehuwd met Z.F., die de moeder is van Maria B. Tegelijkertijd was hij traditioneel 

gehuwd met K. M., tweede verzoekster. 
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Uit de relatie met beide vrouwen werd er in oktober 2002 een kind geboren: Maria uit de relatie met Z.F. 

en Ronneug uit de relatie met K.M. 

 

In 2002 vluchten beide vrouwen naar Noorwegen. Een jaar later zou eerste verzoeker hen vervoegd 

hebben. Alle personen vroegen asiel aan in Noorwegen. 

 

Verzoekers kwamen vervolgens, ook Z.F. in België toe en vroegen op 16 juli 2004 de erkenning van de 

hoedanigheid als vluchteling aan.  

 

Op 26 juli 2004 werd een terugnameverzoek gericht aan Noorwegen, dat op 25 augustus 2004 evenwel 

de verantwoordelijkheid voor de behandeling van de asielaanvraag van verzoekers weigerden. 

 

Volgens een nota van de Dienst Vreemdelingenzaken van 13 juli 2016 is eerste verzoeker van zijn 

officieel gehuwde vrouw Z.F. uit de echt gescheiden op 28 juni 2005 in Rusland en keerde Z.F. op 18 

oktober 2005 terug naar België om opnieuw asiel aan te vragen. 

  

Op 27 februari 2006 nam de gemachtigde van de Minister van Binnenlandse Zaken een beslissing tot 

weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26bis). Inmiddels werden uit de 

relatie van eerste verzoeker met tweede verzoekster nog twee kinderen geboren. 

 

Verzoekers stelden op 1 maart 2006 een dringend beroep in bij het Commissariaat-generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen, dat op 29 september 2006 besliste dat verder onderzoek noodzakelijk 

was.  

 

Op 11 december 2009 dienden verzoekers een aanvraag om machtiging tot verblijf in, in toepassing van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet.  

 

De ex-echtgenote Z.F. van eerste verzoeker zou volgens een nota in het administratief dossier op 9 april 

2010 geregulariseerd zijn. Blijkens deze nota zou Z.F. sedert oktober 2005 niet op het adres verblijven 

van eerste verzoeker en hun gezamenlijk kind Maria. 

 

Op 17 mei 2010 weigerde de adjunct-Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 

verzoekers zowel de vluchtelingenstatus als de subsidiaire beschermingsstatus.  

 

Verzoekers stelden op 16 juni 2010 een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen tegen 

voormelde weigeringsbeslissing van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen. Bij arresten nr. 48.807 en nr.48.808 van 29 september 2010 weigerde de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen eveneens verzoekers de vluchtelingenstatus en de subsidiaire 

beschermingsstatus.  

 

Verzoekers vulden regelmatig, zoals in de bestreden beslissing wordt gesteld hun aanvraag gegrond op 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet aan en drongen aan op een antwoord op hun gedane aanvraag. 

 

Op 11 mei 2012 dienden verzoekers een aanvraag om machtiging tot verblijf in, in toepassing van artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet.  

 

Op 5 juni 2012 verklaarde de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet onontvankelijk.  

 

Op 3 april 2013 zou Z.F., moeder van het kind Maria, waarvoor eerste verzoeker optreedt de Belgische 

nationaliteit verworven hebben. 

 

Op 25 augustus 2016 verklaarde de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging de aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet onontvankelijk. Hiertegen dienen verzoekers beroep in gekend onder nummer 194 

943. Dit is de bestreden beslissing. 

 

Op 5 september 2016 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging tevens de beslissingen, houdende een bevel om het grondgebied te 

verlaten-asielzoeker (bijlage 13quinquies), met dezelfde motieven die luiden: 
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Hoofdens tweede verzoekster en haar kinderen: 

 

“naam : K. (…) 

voornaam : M. (…) 

geboortedatum : (…) 

geboorteplaats : V. (…) 

nationaliteit : Russische Federatie 

3 kinderen: 

B., R., v., (…), Russische Federatie 

K., R., v., (…), Russische Federatie 

K., M., m., (…), Russische Federatie 

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

Op 17 mei 2010 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) en op 1 oktober 2010 werd door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen een beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van 

de subsidiaire beschermingsstatus genomen (1) 

(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. 

De aanvraag 9 bis werd op 25.08.2016 negatief afgesloten” 

 

Hoofdens eerste verzoeker en diens kind: 

 

“naam : B. + 1 kind: B., Maria, (…), Russische Federatie 

voornaam : Z. R. (…) 

geboortedatum : (…) 

geboorteplaats : V. (…) 

nationaliteit : Russische Federatie 

het bevel gegeven om 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 : 

Op 17 mei 2010 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) en op 1 oktober 2010 werd door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen een beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van 

de subsidiaire beschermingsstatus genomen (1) 

(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. 

De aanvraag 9bis werd op 25.08.2016 negatief afgesloten” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. Vooreerst werpt de verwerende partij de volgende exceptie op: 

 

“2.1 Exceptie van onontvankelijkheid in zoverre het beroep werd ingesteld namens de minderjarige 

kinderen 

De verweerder stelt vast dat verzoekende partij het beroep instelt “verzoeker ook als wettelijk 

vertegenwoordiger van zijn kind Maria, geboren op 16 oktober 2002”. 

De bestreden beslissing betreft een bevel om het grondgebied te verlaten-asielzoeker (bijlage 

13quinquies), waarop tevens het kind Maria B. vermeld staat. 

Artikel 376, eerste lid, B.W. luidt: “Wanneer de ouders het gezag over de persoon van het kind 

gezamenlijk uitoefenen, beheren zij ook gezamenlijk zijn goederen en treden zij gezamenlijk als zijn 

vertegenwoordiger op.” 
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Overeenkomstig artikel 35 W.I.P.R. is in casu het Belgische recht van toepassing (artikel 35 W.I.P.R., in 

fine): “De uitoefening van het ouderlijk gezag of van de voogdij wordt beheerst door het recht van de 

Staat op wiens grondgebied het kind zijn gewone verblijfplaats heeft op het tijdstip waarop die 

uitoefening wordt aangevoerd.” 

Derhalve kan verzoekende partij niet op ontvankelijke wijze alleen – zonder de moeder – een procedure 

in rechte inleiden. De beide ouders van het kind Maria B. moeten gezamenlijk optreden als 

vertegenwoordiger. 

Desbetreffend kan ook worden verwezen naar de rechtspraak van de Raad van State: 

“Hoewel de bestuursorganen – en niet de minderjarige – betreffende de geldigheid van de 

vertegenwoordiging van een minderjarige door slechts één van zijn ouders desgevallend aanspraak 

kunnen maken op de hoedanigheid van ‘derden die te goeder trouw zijn’ in de zin van art. 373, 2e lid 

BW, dat bepaalt dat elke ouder in het kader van de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag 

wordt geacht te handelen met de andere ouder, wanneer hij, alleen, een handeling stelt die met dit 

gezag verband houdt, geldt dit niet voor de Raad van State die zo nodig ambtshalve de vraag moet 

stellen naar de regelmatigheid van een beroep dat bij hem aanhangig wordt gemaakt. Aangezien art. 

376, 1e lid BW bepaalt dat de ouders in geval van gezamenlijke uitoefening de minderjarige samen 

vertegenwoordigen, is het beroep in casu onontvankelijk.” (R.v.S. nr. 205.421, 18 juni 2010, Rev.dr.étr. 

2010, afl. 158, 148, noot) 

Zie ook: 

“3.2. Tenzij door de vrederechter een voogd werd aangesteld (artt. 389-420 8W.), treden naar Belgisch 

recht de ouders in beginsel gezamenlijk op als wettelijk vertegenwoordiger voor hun minderjarige kind 

(artikel 376, eerste lid B.W.). Het vermoeden van instemming van de andere ouder wanneer één van 

hen alleen zou optreden (artikel 376, tweede lid, B.W.), is niet van toepassing op de vertegenwoordiging 

bij proceshandelingen (RvV 2 maart 2010, nr. 39 686AV), waardoor steeds beide ouders als 

vertegenwoordigers moeten optreden. In casu treedt enkel de vader op in zijn hoedanigheid van 

wettelijke vertegenwoordiger waardoor de minderjarige kinderen niet op geldige wijze werden 

vertegenwoordigd. 

Het beroep is niet ontvankelijk voor zover het door verzoeker wordt ingediend als wettelijk 

vertegenwoordiger van zijn minderjarige kinderen.” (R.v.V. nr. 128 352 van 28 augustus 2014) 

Het beroep, in zoverre door verzoekende partij ingediend ,“in de hoedanigheid van wettelijk 

vertegenwoordiger van het kind Maria B.” en gericht tegen het bevel om het grondgebied te verlaten-

asielzoeker (bijlage 13quinquies) dd. 05.09.2016 is dan ook niet ontvankelijk. 

Het loutere feit dat de verzoekende partij meent dat in casu om specifieke redenen moet aanvaard 

worden dat eerste verzoeker alleen als wettelijke vertegenwoordiger over het kind Maria B. optreedt, 

volstaat niet om afbreuk te doen aan voormelde overwegingen. 

In weerwil van hetgeen de verzoekende partij laat uitschijnen is de vertegenwoordiging over het kind 

Maria B. niet regelmatig.“ 

2.2. In de wetsconforme synthesememorie erkent eerste verzoeker dat het ouderlijk gezag over het kind 

Maria werd toevertrouwd aan hem en de moeder van het kind, Z. F., Z. F. is geen partij in het geding. 

Eerste verzoeker houdt voor dat hij zich in een toestand van overmacht bevindt omdat het onmogelijk 

zou zijn samen met de moeder op te treden voor het kind. Tussen hem en de moeder van het kind is 

een “ware veldslag” aan de gang waarbij de moeder van Maria tegen hem een klacht met burgerlijke 

partijstelling heeft ingediend. Eerste verzoeker merkt op dat de exceptie zich hoogstens kan uitstrekken 

tegenover één kind, Maria. 

 

2.3. Deze laatste opmerking is terecht. De exceptie dient enkel bekeken te worden ten overstaan van 

Maria B. nu de andere minderjarige kinderen in casu zijn vertegenwoordigd door hun vader en hun 

moeder, dit voor zover kan aangenomen worden dat het ouderlijk gezag eveneens wordt uitgeoefend 

door eerste verzoeker nu de kinderen diens naam niet dragen. In elk geval is de vertegenwoordiging 

dan nog rechtsgeldig nu K.M. optreedt. 

 

Voor het overige kan de redenering van eerste verzoeker niet gevolgd worden. In casu dient er te 

worden vastgesteld dat verzoeker de overmacht die hij inroept om niet samen op te treden met de 

moeder van het kind Maria niet aantoont. 

 

Overmacht kan enkel voortvloeien uit een gebeurtenis buiten de menselijke wil die door deze wil niet 

kon worden voorzien noch vermeden (Cass., 9 oktober 1986, R.W., 1987-88, 778; zie ook met de aldaar 

aangehaalde rechtspraak: J. BAERT en G. DEBERSAQUES, Raad van State, Afdeling Administratie (2. 

Ontvankelijkheid) in Administratieve Rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 1996, nrs. 502-506). Eerste 

verzoeker voegt aan het verzoekschrift stukken toe waaronder een vonnis van de jeugdrechtbank van 

20 januari 2014 waarbij het ouderlijk gezag over het kind Maria wordt toevertrouwd aan beide ouders 
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gezamenlijk. In dat vonnis wordt verwezen naar de verklaring van eerste verzoeker dat het kind Maria, 

door toedoen van eerste verzoeker, bij een neef in Rusland verblijft omdat dit beter zou zijn voor het 

kind. Tegelijkertijd stelt de jeugdrechtbank vast dat er geen indicaties zijn dat de door de moeder 

gevorderde verblijfsregeling strijdig zou zijn met het belang van Maria. De rechtbank stelt dat de 

bewering van de vader dat zijn dochter bang zou zijn voor haar moeder door de verslagen niet wordt 

bevestigd noch wordt aannemelijk gemaakt. De jeugdrechtbank stelt in dit vonnis vast dat eerste 

verzoeker duidelijk alles in het werk stelt om contacten tussen moeder en dochter te verhinderen terwijl 

de moeder zelf voorstelt om – indien Maria bij haar zou verblijven – de contacten tussen Maria en haar 

vader tijdens het weekend te laten doorgaan. Eerste verzoeker legt ook een verhoorblad van diens 

ondervraging door de federale politie neer van 25 mei 2016 waaruit blijkt dat hij weigert te zeggen waar 

Maria verblijft en bevestigt dat zij verblijft bij familie in Rusland. Hij weigert toe te staan dat de moeder 

haar dochter zou bezoeken. Voorts blijkt uit dit verhoorblad dat er twijfels zijn of het kind wordt 

verborgen gehouden in Rusland dan wel in België omdat de moeder van eerste verzoeker in oktober 

2015 aan de Russische politie verklaarde dat zij Maria nooit in Rusland heeft gezien, daarentegen wel in 

België wanneer zij eerste verzoeker bezocht, vier jaar geleden. Hiermee geconfronteerd wenste eerste 

verzoeker “niet te reageren”. Voorts houdt eerste verzoeker voor hij diens kind Maria het laatst fysiek 

heeft ontmoet drie jaar en een half geleden. 

 

Het komt de Raad voor dat uit de stukken die verzoeker voorlegt geenszins blijkt dat in casu overmacht 

kan weerhouden worden. Uit deze stukken blijkt dat eerste verzoeker halsstarrig weigert toe te staan dat 

de moeder haar ouderlijk gezag en persoonlijk contact, haar toegekend door voormeld vonnis, uit te 

oefenen. Dergelijke weigering komt voort uit de handeling van eerste verzoeker en hij laat na aan te 

tonen dat deze handeling voortvloeit uit omstandigheden buiten zijn wil. Hij geeft evenmin enige 

concrete duiding over diens beweegredenen. 

 

Bij gebreke aan vertegenwoordiging door de moeder is het beroep ingesteld namens het kind Maria 

onontvankelijk. 

 

De Raad kan hier immers enkel vaststellen dat evenmin beroep werd aangetekend door het kind in 

eigen naam alhoewel zij in oktober 2002 is geboren en kan beschouwd worden als hebbend voldoende 

onderscheidingsvermogen. Ten overvloede dient er nog opgemerkt te worden dat uit de voorgelegde 

stukken (verklaring ambtenaar van burgerlijke stand Hasselt van 26 oktober 2016) blijkt dat het kind, 

(wellicht in navolging van haar moeder die op 3 april 2013 de Belgische nationaliteit heeft verkregen) 

ook de Belgische nationaliteit verkreeg zodat evenmin er nog een actueel belang in hoofde van het kind 

Maria B. bestaat. Gelet op haar Belgische nationaliteit kan de bestreden beslissing lastens haar niet 

uitgevoerd worden. Ter terechtzitting hierop gewezen gaat de raadsman van verzoekers hiermee 

akkoord. Hij stelt bovendien dat hij een aanvraag gezinshereniging heeft ingediend, wat steun vindt  in 

de door de verwerende partij overgemaakte stukken en stelt dat het beroep namens hemzelf belang 

heeft verloren door de afgifte van een attest van immatriculatie. 

 

2.4. Eerste verzoeker voegt aan de synthesememorie een bijlage 19ter toe waaruit blijkt dat hij op 24 

oktober 2016 een aanvraag heeft ingediend voor een verblijfskaart van een familielid van een burger 

van de Unie als vader dan diens minderjarig kind Maria B. Ten gevolge van het indienen werd hij in het 

bezit gesteld van een attest van immatriculatie. 

 

Partijen worden ter terechtzitting op het volgende gewezen: 

 

Gelet op deze vaststelling beschikt eerste verzoeker in eigen naam niet langer over het wettelijk vereiste 

belang bij de vernietiging van de bestreden beslissing lastens hem genomen. Het attest van 

immatriculatie is onverenigbaar met de vaststelling opgenomen in de bestreden beslissing dat verzoeker 

in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de vereiste documenten. Het attest van immatriculatie houdt 

een tijdelijk verblijf in waardoor het bevel om het grondgebied te verlaten dient te worden beschouwd als 

impliciet ingetrokken (cf. RvS 16 december 2014, nr. 229.575 en RvS 28 mei 2014, nr. 10.529 (c)).  

Verwerende partij vermag de waarde van een attest van immatriculatie niet te minimaliseren. Het werd 

afgegeven op grond van artikel 52, §1, tweede lid van het koninklijk besluit betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en gaat gepaard met de 

inschrijving in het vreemdelingenregister. Het gegeven dat het slechts handelt om een tijdelijk 

verblijfsrecht in afwachting van een definitieve beslissing aangaande de vestigingsaanvraag, neemt niet 

weg dat de houder ervan voorlopig het recht heeft om in het Rijk te verblijven. Men kan niet tegelijkertijd 

houder zijn van een beslissing die aanmaant het Rijk te verlaten en van een verblijfsvergunning die 

toelaat, ook al is het tijdelijk, om op legale wijze in het Rijk te verblijven. De duidelijkheid in het 
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rechtsverkeer en dus de rechtszekerheid is te dezen ook meer gediend met de vaststelling dat het 

bestreden bevel om het grondgebied te verlaten impliciet werd ingetrokken door het attest van 

immatriculatie dan door de onzekere garantie van de verwerende partij dat het bestreden bevel om het 

grondgebied te verlaten niet uitvoerbaar is voor de duur van de geldigheid van het attest van 

immatriculatie.  

Dergelijke garantie wordt nergens geofficialiseerd en dus is de verzoeker niet beschermd tegen een 

gedwongen verwijdering. Met de vaststelling dat het bevel om het grondgebied te verlaten als impliciet 

ingetrokken dient te worden beschouwd, wordt voorts geen uitspraak gedaan over de vraag of het bevel 

om het grondgebied te verlaten op het ogenblik dat het gegeven werd, rechtsgeldig was of niet. De 

Raad merkt hierbij nog op dat niets de verwerende partij verhindert om opnieuw een bevel om het 

grondgebied te verlaten af te leveren met als wettelijke grondslag artikel 7 van de Vreemdelingenwet in 

geval van een gebeurlijke negatieve beslissing inzake de nieuwe vestigingsaanvraag. 

 

Ten gevolge hiervan behoudt eerste verzoeker niet langer een actueel belang bij het ingediende beroep 

en komt het beroep zonder voorwerp te staan.  

 

2.5. Het beroep ingediend door eerste verzoeker zowel in eigen naam als in naam van wettelijke 

vertegenwoordiger over diens kind M.B. is onontvankelijk. Eerste verzoeker behoudt zijn belang als 

vader van de kinderen van tweede verzoekster. Het spreekt voor zich dat tweede verzoekster haar 

belang behoudt. 

 

2.6. De verwerende partij werpt in tweede instantie volgende exceptie op: 

 

“2.2. Exceptie van onontvankelijkheid - Gebrek aan belang. 

Verzoekende partij ontbeert naar het oordeel van de verweerder het vereiste belang bij het ingediende 

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

Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de Vreemdelingenwet 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. 

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 Vreemdelingenwet 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 Vreemdelingenwet 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 Vreemdelingenwet, 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 74, §2 van het 

Vreemdelingenbesluit, artikel dat stipuleert dat: 

“De vreemdeling die binnen het Rijk een asielaanvraag heeft ingediend bij een van de in artikel 71/2, § 

2, aangewezen overheden, en die overeenkomstig artikel 74/6, § 1bis, van de wet, in een bepaalde 

plaats wordt vastgehouden, ontvangt kennisgeving van deze beslissing door middel van een document 

overeenkomstig het model van bijlage 39bis. In dit geval ontvangt de betrokkene, overeenkomstig artikel 

52/3, § 2, van de wet, eveneens een bevel om het grondgebied te verlaten door middel van een 

document overeenkomstig het model van bijlage 13quinquies.(…).” 

Art. 52/3 §2 van de Vreemdelingenwet bepaalt dan weer het volgende: 

“§ 2. In de in artikel 74/6, § 1bis, bedoelde gevallen moet de minister of zijn gemachtigde onmiddellijk bij 

het indienen van de asielaanvraag een bevel om het grondgebied te verlaten afgeven, gemotiveerd op 
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basis van één van de gronden voorzien in artikel 7, eerste lid, 1° tot 12°.” (eigen vetschrift en 

onderlijning) 

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 van de Staatssecretaris 

op een wettige wijze beslissen dat geen bevel om het grondgebied te verlaten moet worden afgegeven 

aan de betrokken vreemdeling. 

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

het enig middel 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 verweerder besluit dan ook dat het annulatieberoep onontvankelijk is wegens gebrek aan belang.“ 

 

2.7. Zoals de verwerende partij zelf stelt voeren verzoekers de schending aan van artikel 8 EVRM. De 

exceptie vergt derhalve een onderzoek van dit middel om kunnen aanvaard te worden. Verder zal blijken 

dat de aangevoerde schending in de hieronder besproken mate gegrond is. De exceptie dient in het licht 

van artikel 8 EVRM te worden verworpen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In het derde middel voeren verzoekers aan: 

 

“Derde middel, 

Schending van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de bescherming van de rechten van de mens en 

de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 

13 mei 1955 en van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet 

Volgens artikel 8 EVRM heeft eenieder recht op eerbiediging van o.m. zijn gezinsleven. Volgens artikel 

74/13 voornoemd houdt verweerder, bij het nemen van een verwijderingsbeslissing, rekening o.m. met 

het gezins- en familieleven van de vreemdeling. 

Verwerende partij kan niet betwisten dat er een gezinsleven bestaat tussen verzoeker en zijn dochter 

Maria, van Belgische nationaliteit. Dit gaat onbetwistbaar om een beschermenswaardig gezinsleven in 

de zin van artikel 8 EVRM, vermits het gaat om een gezinsleven tussen een vader en zijn minderjarig 

kind. 

Er is ook inmenging in het gezinsleven vermits verzoeker het bevel krijgt om het grondgebied te 

verlaten, terwijl Maria, gelet op haar Belgische nationaliteit, niet kan gevraagd worden het grondgebied 

te verlaten. Ook al kan in sommige gevallen van een Belgisch kind gevraagd worden het gezinsleven 

met zijn ouder(s) verder uit te oefenen in het land waarvan de ouder(s) de nationaliteit bezit(ten), dat kan 

niet het geval zijn voor Maria, nu zij nooit in Rusland geweest is, slechts gebrekkig Russisch kent en het 

niet eens kan lezen. Gelet op haar leeftijd, 16 jaar, ontbeert zij de aanpassingsmogelijkheden in dit 

verband dat een jong kind nog wel kan hebben. 

Het is de taak van de overheid om te bewijzen dat zij de bekommernis had om een juist evenwicht te 

vinden, een billijke afweging te maken tussen de concurrerende belangen van het individu en die van de 

samenleving. Een juiste toepassing van de Vreemdelingenwet is niet automatisch in overeenstemming 

met artikel 8 EVRM, dat op de interne wet primeert. De vereiste van artikel 8 heeft te maken met 

waarborgen en niet met louter goede wil of met praktische regelingen; het is de taak van verweerder om, 

vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek te doen van de zaak en dit op grond van 

de omstandigheden waarvan ze kennis heeft of had moeten hebben. 

Zulk onderzoek ontbreekt volkomen, zodat artikel 8 geschonden wordt. Meteen is ook artikel 74/13 Vw. 

geschonden, vermits verweerder niet aantoont oog te hebben gehad voor het gezinsleven tussen 

verzoeker en Maria.” 

 

 

3.2. De verwerende partij merkt op in haar nota betreffende het derde middel:  

 

“In een derde middel beroept verzoekende partij zich op een schending van: 

- artikel 8 EVRM ; 

- artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet. 

De verzoekende partij acht de voormelde rechtsregels geschonden, doordat er een gezinsleven bestaat 

tussen de verzoekende partij en haar dochter van Belgische nationaliteit. 

Art. 74/13 Vreemdelingenwet luidt als volgt: 
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“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.” 

Dit artikel is een algemene bepaling dat een individueel onderzoek noodzakelijk maakt en er op gericht 

is te waarborgen dat de gemachtigde van de Staatssecretaris, ook in het kader van een gebonden 

bevoegdheid, bij het nemen van een verwijderingsbeslissing rekening houdt met welbepaalde 

fundamentele rechten, met name het belang van het kind, het gezins- en familieleven en de 

gezondheidstoestand van de betrokken vreemdeling. 

Het komt in de eerste plaats toe aan diegene die zich wil beroepen op de bescherming voorzien in 

artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, om aan de hand van concrete gegevens aan te tonen dat hij 

zich daadwerkelijk kan beroepen op de hierin vermelde elementen. 

Verzoekende partij levert dit bewijs niet. 

Nergens uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de gezondheidssituatie van de 

verzoekende partij zich zou verzetten tegen de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

Terwijl uit de stukken van het administratief dossier (inzonderheid de onontvankelijkheidsbeslissing 9bis) 

afdoende blijkt dat op gedegen wijze rekening is gehouden met het gezinsleven van de verzoekende 

partij en het hoger belang van de minderjarige kinderen. 

Voorts, in zoverre de verzoekende partij zich beroept op een beschermenswaardig gezinsleven met een 

kind van Belgische nationaliteit, beklemtoont verweerder andermaal dat nergens uit de stukken van het 

administratief dossier, noch uit de door de verzoekende partij bijgebrachte stukken blijkt dat aan het kind 

M.  B. (…) inderdaad -zoals wordt voorgehouden- de Belgische nationaliteit werd toegekend. 

Eén en ander is in toepassing van artikel 12 WBN overigens ook niet mogelijk, vermits allerminst 

vaststaat dat het kind M.  B. (…) haar hoofdverblijfplaats in België heeft. 

Zoals ook blijkt uit de stukken van het administratief dossier heeft het kind Maria B. tot nader orde de 

Russische nationaliteit, zodat de verzoekende partij niet ernstig kan voorhouden dat zij een 

beschermenswaardig gezinsleven onderhoudt met een minderjarig kind van Belgische nationaliteit. 

Bovendien benadrukt verweerder dat de verzoekende partij op 25.05.2016 ten overstaan van de lokale 

politie te Hasselt verklaarde dat haar dochter Maria B. in Rusland verblijft, afwisselend bij haar ouders 

en een neef. Bijgevolg kan niet dienstig zonder meer voorgehouden worden dat de verzoekende partij in 

België een beschermenswaardig gezinsleven onderhoudt met haar dochter. 

Terwijl de beschouwingen van de verzoekende partij al helemaal van alle ernst ontdaan zijn, waar zij op 

heden -in strijd met haar verklaringen voor de lokale politie- voorhoudt dat de dochter M. B. (…) nooit in 

Rusland zou zijn geweest. 

De verklaringen van de verzoekende partij hieromtrent zijn allerminst consistent te noemen. 

Verweerder merkt op dat de schending van artikel 8 EVRM aldus allerminst wordt aangetoond, vermits 

enerzijds niet eens vaststaat dat het kind Maria B. op heden deel uitmaakt van het gezin van de 

verzoekende partij in België. Terwijl -indien het kind niet reeds in Rusland zou verblijven- niet wordt 

aangetoond om welke reden het kind Maria B. -dat vooralsnog wel degelijk van Russische nationaliteit 

is- de verzoekende partij niet zou kunnen vergezellen naar het land van herkomst. 

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem 

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat een bevel om het grondgebied te verlaten-asielzoeker 

(bijlage 13quinquies) aan de verzoekende partij diende te worden betekend. 

De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels. 

Het derde middel kan evenmin worden aangenomen.“ 

 

3.3. In essentie verwijten verzoekers de bestreden beslissing onvoldoende rekening te houden met de 

halfzus, Maria, van de kinderen van tweede verzoekster, die ook de kinderen zijn van eerste verzoeker 

en die de Belgische nationaliteit bezit. 

 

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.” 
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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. 

 

Zoals verzoekers opmerken en rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van 

het EVRM, net zoals die van de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en 

niet met de loutere goede wil of met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka/België, § 83), 

en anderzijds dat dit artikel primeert op de bepalingen van de Vreemdelingenwet (RvS 22 december 

2010, nr. 210.029), is het de taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo 

nauwkeurig mogelijk onderzoek te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan 

hij kennis heeft of zou moeten hebben. 

 

Dienaangaande stelt artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet uitdrukkelijk dat indien de verwerende partij 

overgaat tot het nemen van een verwijderingsbeslissing zij moet rekening houden met de belangen van 

de kinderen. In casu ontbreek een onderzoek naar de belangen van de kinderen, zowel deze van de 

kinderen van verzoekers gezamenlijk als de invloed van het lot van het kind van eerste verzoeker met 

een andere vrouw, B. Maria. Er wordt benadrukt dat dit onderzoek dient te geschieden maar niet 

noodzakelijk moet weer gegeven worden in de bestreden beslissing.  

 

In casu moet evenwel vastgesteld worden dat het onderzoek onnauwkeurig is geschiedt en dat naar 

aanleiding van het beroep dat verzoekers indiende tegen de onontvankelijkverklaring van hun 

ingediende aanvraag op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet heeft geleid tot de 

nietigverklaring van deze beslissing uitgesproken in arrest nr. 181 193 van 24 januari 2017.  

De Raad stelde in dit arrest vast:  

 

“Bij de beoordeling van de zaak ging de verwerende partij ervan uit dat het kind Maria, samen met de 

drie andere kinderen van eerste verzoeker en tweede verzoekster deel uitmaakte van het gezin van 

verzoekers. Uit het administratief dossier blijkt dat dit kind steeds stond ingeschreven op het adres van 

eerste verzoeker, haar vader. 

 

Vooreerst kan de verwerende partij niet ernstig betwisten dat Maria B. de Belgische nationaliteit heeft. 

Dit blijkt duidelijk uit het door de verzoekers aan hun synthesememorie toegevoegd stuk, zijnde de 

verklaring van de ambtenaar van burgerlijke stand van Hasselt die de Belgische nationaliteit van Maria 

B. bevestigt. Het feitelijk gegeven of Maria thans al dan niet in België verblijft heeft geen invloed op haar 

nationaliteit omdat het ogenblik van de verkrijging van de nationaliteit speelt. Het is de Raad niet gekend 

wanneer precies het kind Maria de Belgische nationaliteit verkreeg maar het is redelijk aan te nemen dat 

dit is gebeurd naar aanleiding van de verkrijging van de Belgische nationaliteit van haar moeder. De 

Dienst Vreemdelingenzaken kon derhalve vermoeden dat Maria de Belgische nationaliteit bezat, in 

weerwil van de bewoordingen van de nota.   

 

De volgende vraag die zich stelt is te weten of de verwerende partij dit wist of kon weten. Uit het 

administratief dossier blijkt niet dat verzoekers de verwerende partij hiervan op de hoogte hebben 

gebracht. Wel blijkt uit een nota van 13 juli 2016 van de Dienst Vreemdelingenzaken dat de verwerende 

partij wist dat de moeder van Maria op 9 april 2010 werd geregulariseerd en op 3 april 2013 de 

Belgische nationaliteit verkreeg. Bijgevolg kon de verwerende partij niet wereldvreemd zijn van de 

wetenschap dat het kind Maria wellicht door het toekennen van de Belgische nationaliteit aan haar 

moeder, ook de Belgische nationaliteit verkreeg. Zoals de verwerende partij in haar nota citeert, blijkt uit 

artikel 12 WBN dat het minderjarig kind de Belgische nationaliteit verkrijgt in geval van vrijwillige 

verkrijging van de Belgische nationaliteit door een ouder. Waar de verwerende partij opmerkt dat dit kind 

geen hoofdverblijfplaats had in België, zijn er niet voldoende gegevens voorhanden in het administratief 

dossier om dit te kunnen stellen. Eerste verzoeker beweert op 25 mei 2016 weliswaar in zijn verhoor 

tegenover de politie dat hij zijn kind Maria al meer dan drie jaar niet meer heeft gezien maar dit sluit niet 

uit dat op 3 april 2013 het kind nog in België verbleef. Bovendien wordt de verklaring van eerste 

verzoeker tegengesproken door de moeder van eerste verzoeker die stelt in oktober 2015 dat zij het 

kind gezien heeft in België vier jaar ervoor en het kind nooit in Rusland heeft gezien, wat in tegenspraak 

is met de bewering van eerste verzoeker die stelde het kind te hebben ondergebracht afwisselend bij 

diens ouders en neef in Rusland. De moeder van het kind Maria heeft blijkens ditzelfde verhoor dan 

weer een vermoeden dat Maria in België verborgen wordt gehouden. 

 

De wetenschap dat Maria B. de Belgische nationaliteit heeft, ook al is het beroep namens Maria B. 

onontvankelijk, heeft zijn invloed op het gehele gezin nu uit de stukken van het administratief dossier 

bleek dat dit kind gedurende vele jaren deel uitmaakte van het gezin van haar vader, haar halfbroer en 
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halfzussen. Gelet op het gegeven dat de moeder van Maria werd geregulariseerd kon voor verzoekers 

de hoop ontstaan dat een zelfde positief gevolg zou gegeven worden aan hun ingediende aanvraag. 

Naar de invloed van het lot van Maria op het bestaande gezin van verzoekers werd niet het minste 

onderzoek verricht (en ten overvloede ook niet naar de invloed die het vertrek van dit kind eventueel kan 

hebben op haarzelf en haar moeder). Het gegeven dat Maria zich misschien thans in Rusland bevindt 

was de verwerende partij niet gekend op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing en is 

op basis van de gegevens waarover de Raad thans beschikt onzeker. Blijkens het administratief dossier 

heeft de verwerende partij hier nooit een onderzoek naar gevoerd. Blijkens het verhoorblad van eerste 

verzoeker, stuk waarop de verwerende partij zich thans steunt om te stellen dat Maria in Rusland 

verblijft, bestaat hic et nunc geen zekerheid of het kind dan wel in België verborgen wordt dan wel in 

Rusland.  De verwerende partij kan gevolgd worden waar deze opmerkt dat de verklaringen van eerste 

verzoeker cassant zijn aangaande diens gezinsleven met Maria in het licht van wat hij verklaart 

tegenover de federale politie. Dit doet evenwel niets af aan het gezinsleven van verzoekers kinderen ten 

overstaan van hun halfzus Maria die alleszins deel heeft uitgemaakt van het gezin in het verleden. Enig 

grondig onderzoek naar dit gezinsleven ontbreekt in casu. Verzoekers houden terecht voor dat een 

nauwkeurig onderzoek naar de toepassing van artikel 8 EVRM zich opdringt waarbij rekening moet 

gehouden worden met de Belgische nationaliteit van de halfzus van de kinderen van verzoekers. De 

Raad dient op te merken dat hierbij zal moeten rekening gehouden worden met de verblijfplaats van de 

halfzus en de verzoekers de verwerende partij zullen dienen in te lichten over de precieze verblijfplaats 

van Maria opdat de verwerende partij haar onderzoek op precieze wijze kan voeren. In die mate is het 

onderdeel dat de schending opwerpt van artikel 8 EVRM in samenlezing met de zorgvuldigheidsplicht 

gegrond.” 

 

De Raad herneemt deze motieven voor de beoordeling van deze zaak. Met dien te verstande dat in 

deze mate artikel 8 EVRM en artikel 74/13 geschonden zijn. 

 

De Raad kan de verwerende partij bijtreden waar deze opmerkt dat door de verklaringen van eerste 

verzoeker thans zelfs niet meer blijkt dat Maria B. deel uitmaakt van diens gezin maar gaat voorbij aan 

de tegenspraak in de verklaringen, de bedoeling van eerste verzoeker om contact tussen Maria B. en 

haar moeder te beletten en aan het gegeven dat evenmin de belangen van de overige kinderen afdoend 

werden onderzocht, mede ook in het licht van de Belgische nationaliteit van Maria B. De kinderen van 

verzoekers kennen enkel het Belgisch onderwijs en er werd niet afdoend onderzocht wat een 

desgevallend zelfs tijdelijke voortzetting van hun scholing in een land dat zij niet kennen, in een 

geschreven taal die zij niet kennen niet indruist tegen hun belangen, rekening houdend met het gegeven 

dat de oudste zoon van tweede verzoekende partij geboren is in oktober 2002 en sedert 2004 in België 

verblijft met de andere kinderen die in België geboren zijn. 

 

Deze vaststelling leidt tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

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

Vereenvoudiging van 5 september 2016 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten – 

asielzoeker in hoofde van Madina KATSIEVA en haar kinderen Ronneug BESOLOVA, Ragnhild 

KATSIEVA en Maharbek KATSIEV wordt vernietigd. 
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Artikel 2 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt voor het overige verworpen. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig januari tweeduizend zeventien 

door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. BEELEN 

 


