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 nr. 199 587 van 12 februari 2018 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: 1. X 

 

 

 Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat V. NEERINCKX 

Akkerstraat 1 

9140 TEMSE 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, “handelend in eigen 

naam en qualitate qua, in hoedanigheid van drager van het ouderlijk gezag over zijn minderjarige 

kinderen” X en X, tezamen met X en X, op 21 maart 2016 hebben ingediend om de schorsing van de 

tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 9 februari 2016 tot afgifte 

van bevelen om het grondgebied te verlaten (bijlagen 13). 

 

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 11 december 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

11 januari 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. HERMANS, die loco advocaat V. NEERINCKX verschijnt voor 

de verzoekende partijen en van advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging trof 

op 9 februari 2016 beslissingen tot afgifte van bevelen om het grondgebied te verlaten (bijlagen 13). 

Verzoekers werden hiervan op 24 februari 2016 in kennis gesteld. 

 

Dit vormen de bestreden beslissingen, waarvan de motieven luiden als volgt; 

 

Ten aanzien van eerste verzoeker: 
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“De heer  

Naam + voornaam: B.(…), A.(…) 

geboortedatum: (…) 

geboorteplaats: (…) 

nationaliteit: Marokko  

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen1, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven, binnen 30 dagen na de kennisgeving.  

REDEN VAN DE BESLISSING:  

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

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

van vreemdelingen en volgende feiten: o Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 

1980, verblijft hij in het Rijk zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: betrokkene is 

niet in het bezit van een geldig visum 

(…)”  

 

Ten aanzien van tweede verzoekster: 

 

“De mevrouw,  

Naam + voornaam: B.(…), S.(…) 

geboortedatum: (…) 

geboorteplaats: (…) 

nationaliteit: Marokko  

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen1, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven, binnen 30 dagen na de kennisgeving.  

REDEN VAN DE BESLISSING:  

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

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

van vreemdelingen en volgende feiten: o Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 

1980, verblijft hij in het Rijk zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: betrokkene is 

niet in het bezit van een geldig paspoort 

(…)”  

 

Ten aanzien van derde verzoekster: 

 

“De mevrouw,  

Naam + voornaam: B.(…), N.(…) 

geboortedatum: (…) 

geboorteplaats: (…) 

nationaliteit: Marokko  

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen1, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven, binnen 30 dagen na de kennisgeving.  

REDEN VAN DE BESLISSING:  

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

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

van vreemdelingen en volgende feiten: o Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 

1980, verblijft hij in het Rijk zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: niet in het bezit 

van een geldig paspoort 

(…)”  

 

2. Over de rechtspleging 

Aan verzoekers werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van de verwerende partij in haar nota met opmerkingen om de kosten van het 

geding ten laste van verzoekers te leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 
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3.1. In een eerste “middel” voeren verzoekers onder andere de schending aan van artikel 74/13 van de 

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

verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet. Verzoekers formuleren hun grieven als 

volgt: 

 

“De bestreden beslissingen houdt geen, minstens onvoldoende rekening met de belangen van de 

minderjarig kinderen om hun schooltraject voort te zetten en af te maken. In casu heeft de Staatssecretaris 

ervan kennis dat er twee minderjarige kinderen zijn: S.(…) is thans 12 jaar en heeft gans het onderwijs op 

Belgisch grondgebied doorlopen; in Marokko heeft hij nooit op een schoolbank gezeten (stuk 3); I.(…) is 

thans 7 jaar oud en heeft gans het onderwijs op Belgisch grondgebied doorlopen; sinds haar 7 jaar school 

op Belgisch grondgebied, in Sint-Niklaas; zij doorliep hier reeds het ganse lager onderwijs (stuk 4); - N.(…) 

is thans 18 jaar oud, en zit in het (voor)laatste jaar van haar opleiding kantoor aan het VLOT te Lokeren 

(stuk 5); S.(…) en I.(…) zijn de minderjarige kinderen van eerste verzoeker en tweede en derde 

verzoekster zijn de meerderjarige dochters die met eerste verzoeker en de minderjarige broers een 

eenheid van gezin vormen (in de zin van art. 8 EVRM).  

Art. 74/ 13 Vreemdelingenwet stelt het volgende:  

‘(…)’ 

Waar de bestreden beslissing geen rekening houdt met het gevorderde schooltraject van de kinderen én 

het gegeven dat de kinderen hun integrale schooltraject hebben afgelegd in België (in hun respectievelijke 

scholen te Lokeren), en hieraan geen enkele overweging besteedt, is de beslissing manifest strijdig met 

voormelde bepalingen, zeker aangezien het belang van dit schooltraject uitdrukkelijk geïndiceerd werd in 

de eerdere anvraag om machtiging tot verblijf o.g.v. art. 9bis Vreemdelingenwet, waarvan de 

Staatssecretaris kennis heeft genomen voor de totstandkoming van de bestreden beslissing. De 

bestreden beslissing dient derhalve vernietigd te worden.” 

 

Aan hun verzoekschrift voegen verzoekers schoolattesten toe van de minderjarige kinderen S. en I. en 

een attest van schoolbezoek van de meerderjarige N. (verzoekschrift, bijlagen 3-5). 

 

3.2. Het door verzoekers geschonden geachte artikel 74/13 van de vreemdelingenwet bepaalt het 

volgende: 

 

“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.”  

 

3.3. Verzoekers poneren dat bij het nemen van de bestreden beslissingen onvoldoende rekening zou zijn 

gehouden met de belangen van de minderjarige kinderen S. en I. en hun scholing, die middels de attesten 

in bijlage bij het verzoekschrift wordt bevestigd, terwijl deze kinderen deel uitmaken van de gezinscel 

waartoe verzoekers behoren. 

 

3.4. In haar nota met opmerkingen repliceert de verwerende partij het volgende: 

 

“(…) 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat uit de synthesenota in het administratief dossier blijkt 

dat er bij het nemen van de voorliggende beslissingen zowel rekening gehouden werd met het hoger 

belang van het kind, het gezins- en familieleven als met de gezondheidstoestand. 

In de synthesenota wordt als volgt gesteld: 

Opmerkingen: 

Bij de behandeling van de aanvraag, werden de volgende elementen onderzocht (in toepassing van artikel 

74/13) : 

1) Hoger belang van het kind: 

staat onder inreisverbod en beschikt niet over legaal verblijf, het is in het belang van de minderjarige 

kinderen om niet gescheiden te worden van hun moeder. Betrokkene toont niet aan dat een scholing niet 

in het land van herkomst verkregen kan worden. De scholing behoeft ook geen speciale infrastructuur die 

niet in het land van herkomst te vinden is. 

2) Gezin- en familieleven: 

dient gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten van 09.02.2016, aan hem betekend 

op 24.02.2016. De oudste zoon van het gezin verblijft eveneens in België maar er is geen sprake van een 

gezinscel daar betrokkenen niet samenwonen. 
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3) Gezondheidstoestand: 

op datum van 09.02.2016. De medische elementen werden aldus reeds ten gronde onderzocht door de 

dienst 9ter. Bovendien staat betrokkene onder inreisverbod, afgeleverd door de dienst 9ter na het afsluiten 

van haar vorige aanvraag 9ter op 27.03.2014. 

Verzoekende partij kan niet gevolgd worden war zij stelt dat er geen rekening gehouden zou zijn met de 

belangen van de minderjarige kinderen. Het Bestuur heeft bij het nemen van de bestreden beslissing wel 

degelijk rekening heeft gehouden met de belangen van de kinderen. Zo blijkt dat de eenheid van gezin 

bewaard wordt en dat het recht op onderwijs gegarandeerd is in het land van herkomst. 

(…)” 

 

3.5. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) stelt vast dat het administratief dossier 

inderdaad een synthesenota bevat waarin melding wordt gemaakt van de belangen van de minderjarige 

kinderen. Deze synthesenota dateert echter van 14 maart 2016, ruim een maand na het nemen van de 

bestreden beslissingen. De verwerende partij kan dus niet dienstig verwijzen naar deze synthesenota om 

aan te tonen dat bij het nemen van de thans bestreden beslissingen rekening zou zijn gehouden met de 

elementen uit artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, en in het bijzonder met het hoger belang van de 

minderjarige kinderen uit het gezin. 

 

3.6. Verzoekers hebben aannemelijk gemaakt dat de bestreden beslissingen artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet miskennen.  

 

Het “middel” is in de aangegeven mate gegrond. 

 

Aangezien de eventuele gegrondheid van de overige onderdelen van het middel niet tot een ruimere 

vernietiging kan leiden, dienen deze niet te worden onderzocht (RvS 18 december 1990, nr. 36.050; RvS 

24 oktober 2002, nr. 111.881). 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partijen hebben een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 

december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De vordering 

tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

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

Vereenvoudiging van 9 februari 2016 tot afgifte van bevelen om het grondgebied te verlaten (bijlagen 13), 

worden vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf februari tweeduizend achttien door: 

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN F. TAMBORIJN 

 

 


