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 nr. 199 739 van 14 februari 2018 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat L. VERHEYEN 

Jan Van Beersstraat 42/b2 

2018 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Amerikaanse nationaliteit te zijn, op 

10 november 2017 heeft 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 4 september 2017 waarbij de aanvraag voor een toelating tot 

verblijf onontvankelijk wordt verklaard (bijlage 15quater) en tot afgifte van een bevel om het grondgebied 

te verlaten (bijlage 13), aan de verzoekende partij ter kennis gebracht op 12 oktober 2017. 

 

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 19 december 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

31 januari 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. VERHEYEN, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat A. COENE, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 2 december 2015 treedt verzoekster in het buitenland in het huwelijk. 

 

De echtgenoot van verzoekster komt op 22 januari 2016 België binnen en dient een asielaanvraag in op 

25 januari 2016.  

 

Verzoekster heeft de Amerikaanse nationaliteit, haar echtgenoot de Syrische. 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 2 

In maart 2016 komt verzoekster België binnen. 

 

Op 11 juli 2016 wordt verzoeksters echtgenoot in België erkend als vluchteling door de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. 

 

Op 10 januari 2017 dient verzoekster in België een aanvraag in voor toelating tot verblijf in functie van 

haar echtgenoot. Er wordt een attest voorgelegd dat verzoekster zwanger is, met vermoedelijke 

bevallingsdatum 22 juni 2017. 

 

Op 16 maart 2017 erkent de ambtenaar van de burgerlijke stand te Antwerpen (Deurne) de buitenlandse 

huwelijksakte en wordt het huwelijk geregistreerd. 

 

Op 10 juli 2017 vindt een telefoongesprek plaats tussen de diensten van de stad Antwerpen en de 

Dienst Vreemdelingenzaken dat het kind intussen geboren is, dat verzoekster nog in België is en wacht 

op het antwoord op haar aanvraag en er wordt gevraagd of er voor het kind een afzonderlijke aanvraag 

gezinshereniging moet worden ingediend. 

 

Op 4 september 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing tot 

onontvankelijkheid van een aanvraag voor een toelating tot verblijf (bijlage 15quater). Dit is de eerste 

bestreden beslissing: 

 

“BESLISSING TOT ONONTVANKELIJKHEID VAN EEN AANVRAAG VOOR EEN TOELATING TOT 

VERBLIJF 

 

Met het oog op artikel 12bis, §3, tweede lid of §4, eerste lid van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen en artikel 26, §2, tweede lid of artikel 26/1, §2, tweede lid van het koninklijk besluit van 8 

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

van vreemdelingen is de aanvraag voor een toelating tot verblijf, ingediend op 09.01.2017,2 in 

toepassing van de artikelen 10, 12bis, §1, tweede lid van de wet van 15 december betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, door: 

Naam: Q. 

Voorna(a)m(en): R. K. 

Nationaliteit: Verenigde Staten van Amerika 

Geboortedatum: (…)1987 

Geboorteplaats: Syrië 

Identificatienummer in het Rijksregister: xxx 

Verblijvende / verklaart te verblijven te: (…) 

om de volgende reden onontvankelijk: 

Verzoekster toont niet aan zich in buitengewone omstandigheden te bevinden die haar verhinderen 

terug te keren naar het land van herkomst om ginds het op grond van art. 2 vereiste visum te vragen bij 

de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger, zoals bepaald in artikel 12bis §1, 

tweede lid, 3° van de wet van 15.12.1980. 

Betrokkene hoeft niet het om het op grond van art. 2 vereiste visum te gaan, aangezien betrokkene een 

onderdaan is van de Verenigde Staten van Amerika. De VS is vrijgesteld van de visumplicht. 

Betrokkene dient enkel 90 dagen op 180 dagen afwezigheid te respecteren om een aanvraag te doen in 

legaal verblijf (art. 6 vreemdelingenwet). Daarna kan zij een aanvraag indien bij de gemeente volgens 

art. 12bis §1. De aangehaalde redenen van buitengewone omstandigheden gaan voornamelijk dat ze 

niet terug kan naar Syrië om een visum aan te vragen. De referentiepersoon werd erkend op 11.07.2016 

en zij is in maart 2016 als toerist naar hier gekomen. Zij kon toen geen aanvraag indienen. Zij wilde bij 

haar man blijven. Zij verbleef in Syrië voordien bij haar familie, en toen het voor hem te gevaarlijk werd 

heeft hij het land verlaten. 

Betrokkene kiest zelf om naar België zonder dat de referentiepersoon over enige verblijfstitel beschikt. 

Zijn erkenning als vluchteling werd pas maanden later uitgesproken. Nu haalt ze dat aan als 

buitengewone omstandigheden. Zij kan na zijn erkenning een visum gezinshereniging aangevraagd 

hebben, zij kiest echter om het gezinsleven verder te zetten in illegaal verblijf. Ze geeft aan niet te 

kunnen terugkeren naar Damascus, omdat daar kleine problemen zijn. Ze kan een aanvraag indienen in 

Beiroet (Libanon), dit volgens de website FOD Buitenlandse Zaken. Echter legt zij bij de aanvraag een 

nationaal paspoort voor als onderdaan van de Verenigde Staten en kan zij daar 90 dagen op 180 dagen 

verblijven. Zij zegt dat ze niet terug kan, omdat ze niemand heeft om te verblijven. Op zich is het 

merkwaardig dat zij daar niemand zou kennen aangezien zij de nationaliteit heeft en niet door geboorte 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

de nationaliteit verworven heeft. Haar paspoort zou ook aldaar afgegeven zijn in 2009 en ze hoeft daar 

enkel 90 dagen te verblijven. Een buitengewone omstandigheid gaat ook niet om praktische bezwaren 

tegen een terugkeer, zij heeft bewust in illegaal verblijf haar gezinsleven verder gezet. Betrokkene en 

haar echtgenoot kunnen contact onderhouden via moderne communicatiemiddelen. Er zijn documenten 

overgemaakt die het over een zwangerschap, maar er is geen informatie voor handen of het kind hier 

geboren is (vermoedelijke datum 22.06.2017) of hier verblijft, want een kind in België geboren geniet 

niet meer automatisch het meest gunstige verblijfsstatuut en bovendien is het kind met grote 

waarschijnlijk geboren voor de vader ekend was als vluchteling. De echtgenoot van betrokkene (en 

tevens vader van het kind) kan geregeld op bezoek komen naar de Verenigde Staten. Het hoger belang 

van het kind en het gezin (artikel 74/13 vreemdelingenwet en artikel 12bis §7) wordt niet geschaad door 

een tijdelijke afwezigheid van één ouder. Eveneens kan het kind meereizen, indien het kind aan de 

wettelijke formaliteiten voldoet. Er zijn geen medische of andere bewijzen aangehaald die een terugkeer 

in de weg staan. 

(…).” 

 

Op 4 september 2017 wordt ten opzichte van verzoekster een bevel genomen om het grondgebied te 

verlaten. Dit is de tweede bestreden beslissing: 

 

“Bevel om het grondgebied te verlaten 

 

De mevrouw, die verklaart te heten 

Naam: Q. 

Voornaam: R. K. 

Geboortedatum: (…)1987 

Geboorteplaats: Syrië, 

Nationaliteit: Verenigde Staten van Amerika 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen(2Tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

zich er naartoe te begeven, binnen dertig 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: 

Artikel 7 eerste lid, 2° van de wet van 15.12.1980 : het legaal verblijf is verstreken. 

REDEN VAN DE BESLISSING 

Betrokkene kan geen aanvraag indienen bij de gemeente omdat zij niet voldoet aan de voorwaarden 

beschreven in artikel 12bis §1. Ook kan betrokkene zich niet beroepen op buitengewone 

omstandigheden omschreven in artikel 12bis §1, 3° aangezien dit voorzien is voor vreemdelingen die 

verplicht zijn een visum voor te leggen volgens art. 2 van de vreemdelingenwet, de Verenigde Staten is 

visumvrij, en moet alleen voldoen aan art. 6 van de vreemdelingenwet. 

Wat betreft artikel 74/13 van de wet: het hoger belang van het gezin kan niet worden geschonden enkel 

door een tijdelijke afwezigheid van betrokkene om zich in regel te stellen. Het feit dat betrokkene hier 

een echtgenoot heeft (en een kind, zelf momenteel in illegaal verblijf, volgens de dossiergegevens), 

geeft haar niet automatisch verblijfsrecht. Dit ontslaat haar eveneens niet van de verplichting om in regel 

te zijn met de bestaande wetgeving. Momenteel is het kind zelf in illegaal verblijf. Een tijdelijke 

afwezigheid van betrokkene om zich in regel te stellen, betekent geen breuk in de familiale relaties. 

Zij kan contact onderhouden met haar man en kind via de moderne communicatiemiddelen. Betrokkene 

kan een aanvraag in België indienen na 90 dagen afwezigheid (conform art. 6 van de 

vreemdelingenwet), indien zij voldoet aan de wettelijke vereisten. Eveneens kan het kind meegaan met 

de moeder, indien het kind over de nodige papieren beschikt. Er zijn geen medische documenten 

overgemaakt die een bevel in de weg staan.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoekster voert volgende middelen aan: 

 

“Eerste middel : schending  van art. 10 van de Vreemdelingenwet 

Doordat DVZ geen toepassing wenst te maken van art 10 van de Vreemdelingenwet en niet wenst in te 

stemming in de gezinshereniging, dewelke op rechtmatige wijze in België wordt aangevraagd gezien 

haar buitengewone omstandigheden van huwelijk, in verwachting zijn en het hebben van een kind, werd 

het art. 10 van de Vreemdelingenwet geschonden ; 
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Tweede middel : schending van art. 12bis §1 3de van de Vreemdelingenwet 

In deze zijn er wel degelijk buitengewone omstandigheden zowel op 09.01.2017, ogenblik van de 

aanvraag, nl het bestaan van een erkend huwelijk en het feit dat verzoekster in verwachting was en 

tevens op 04.09.2017 ogenblik van de beslissing a quo nl het bestaan van een huwelijk en het hebben 

van een pasgeboren kind. Als buitengewone omstandigheid komt daar dan nog bij dat verzoekster zo 

maar niet in de periode van 180 dagen tijdelijk elders kon gaan wonen daar ze in verwachting was  ; 

 

Derde middel : schending van art. 6 van de Vreemdelingenwet 

Op basis van overmacht kan men ook niet het verwijt maken aan verzoekende partij dat zij 90 dagen op 

de 180 dagen afwezig dient te zijn ; 

Ook hier geldt enerzijds de bijzondere omstandigheid van haar huwelijk doch ook het feit dat zij op het 

ogenblik van de aanvraag nl. op 09.01.2017 in verwachting was ;  

 

Vierde middel : schending van art. 74/13 van de Vreemdelingenwet 

Het belang van verzoekster en haar kind nl om aanwezig te zijn bij echtgenoot en vader wordt volledig 

geschonden door de beslissing om verzoekende partij tijdelijk naar Amerika terug te sturen; 

 

Vijfde middel : schending van art. 12bis §7 van de Vreemdelingenwet 

Het belang van verzoekster en haar kind nl om aanwezig te zijn bij echtgenoot en vader wordt volledig 

geschonden door de beslissing om verzoekende partij tijdelijk naar Amerika terug te sturen; 

 

Zesde middel : schending van het EVRM Verdrag 

Op grond van art 8 van het EVRM Verdrag heeft éénieder en ook verzoekende partij recht op de 

eerbiediging van zijn gezinsleven wat wordt geschonden door de beslissing a quo ; 

De echtgenoot van verzoekster verblijft op legale wijze in België zodat verzoekster en ook haar kind bij 

haar echtgenoot en vader van het kind kan vertoeven ; 

Deze familiale band kan niet vervangen worden door de moderne technologie zoals DVZ beweert in de 

beslissing a quo ; 

 

Zevende middel : schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van de algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur, m.n. het motiveringsbeginsel. 

Door dat DVZ geen rekening heeft gehouden met het feit dat verzoekster in België een echtgenoot heeft 

die  op legale wijze verblijft en waarmee zij mag verblijven in het Koninkrijk op basis van de vermelde 

reglementering heeft DVZ nagelaten de zaak op zorgvuldige wijze te bestuderen ; 

 

Achtste middel : schending van de regels van behoorlijk bestuur : het zorgvuldigheidsprincipe. 

Doordat DVZ geen rekening heeft gehouden met de concrete omstandigheden van verzoekster heeft 

men op een onzorgvuldige wijze een beslissing genomen ;  

 

Negende middel : schending van het “evenredigheidsbeginsel” alsmede schending van art. 6 van het 

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden ondertekend op 4 

november 19850 te Rome en goedgekeurd bij de Wet van 13 mei 1955. 

Uiteindelijk wenst DVZ verzoekende partij terug te sturen naar de VS voor een formaliteit omdat 

concluante niet langer dan 90 dagen in het Koninkrijk zou verblijven op het ogenblik van de aanvraag 

van gezinshereniging ; 

Men moet een goed evenwicht vormen tussen de beslissing en de consequenties die deze beslissing 

heeft voor de verzoekende partij ; 

De consequenties voor verzoekende partij zijn zeer groot doordat ingevolge de beslissing zij en haar 

kind op een onrechtmatige wijze wordt gescheiden van haar echtgenoot ; 

Het is meer dan duidelijk dat bij de twee beslissingen a quo al deze wettelijke normen werden 

geschonden zodat de beslissingen a quo als nietig voorkomen ;” 

 

3.2. In de nota repliceert de verwerende partij het volgende: 

 

“In het eerste middel haalt verzoekster de schending aan van artikel 10 van de Vreemdelingenwet. 

Zij haalt als buitengewone omstandigheden de zwangerschap aan, het bestaan van een huwelijk en het 

hebben van een pasgeboren kind. 

In een tweede middel haalt verzoekster de schending aan van artikel 12bis §1-3° van de 

Vreemdelingenwet. 
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Zij haalt als buitengewone omstandigheden de zwangerschap aan, het bestaan van een huwelijk, het 

hebben van een pasgeboren kind en het feit dat zij niet zomaar 180 dagen elders kon gaan wonen daar 

zij in verwachting was. 

In een derde middel haalt zij de schending aan van artikel 6 van de Vreemdelingenwet. 

Zij verwijst als bijzondere omstandigheid niet enkel naar haar huwelijk doch ook naar het feit dat zij op 

het ogenblik van de aanvraag zwanger was. 

In een vierde middel haalt verzoekster de schending aan van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet. 

Zij betoogt dat het belang van het kind en van haar echtgenoot geschonden wordt bij een tijdelijke 

terugkeer naar Amerika. 

In een vijfde middel haalt verzoekster de schending aan van artikel 12bis §7 van de Vreemdelingenwet. 

Zij betoogt dat haar belang als dat van haar kind om aanwezig te zijn bij de echtgenoot/vader 

geschonden wordt. 

In een zesde middel haalt verzoekster de schending aan van het EVRM. 

Zij betoogt dat een familiale band niet vervangen kan worden door de moderne technologie. 

In een zevende middel haalt verzoekster de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. 

Zij betoogt dat het Bestuur geen rekening gehouden heeft met haar legaal in België verblijvende 

echtgenoot. Het Bestuur zou nagelaten hebben om de zaak op zorgvuldige wijze te bestuderen. 

In het achtste middel haalt zij de schending aan van het zorgvuldigheidsprincipe. 

Er zou geen rekening gehouden zijn met haar concrete omstandigheden. 

In een negende middel haalt verzoekster de schending aan van het evenredigheidsbeginsel en van 

artikel 6 EVRM. 

Door de bestreden beslissing zou zij en het kind op een onrechtmatige wijze worden gescheiden van 

haar echtgenoot. 

De verwerende partij behandelt de negen middelen tezamen en heeft de eer te antwoorden dat het 

bevel om het grondgebied te verlaten omtrent verzoeksters persoonlijke en haar gezinssituatie als volgt 

motiveert: 

“Betrokkene kan geen aanvraag indienen bij de gemeente omdat zij niet voldoet aan de voorwaarden 

beschreven in artikel 12bis §1. Ook kan betrokkene zich niet beroepen op buitengewone 

omstandigheden omschreven in artikel 12bis §1, 3° aangezien dit voorzien is voor vreemdelingen die 

verplicht zijn een visum voor te leggen volgens art. 2 van de vreemdelingenwet, de Verenigde Staten is 

visumvrij, en moet alleen voldoen aan art. 6 van de vreemdelingenwet. 

Wat betreft artikel 74/13 van de wet: het hoger belang van het gezin kan niet worden geschonden enkel 

door een tijdelijke afwezigheid van betrokkene om zich in regel te stellen. Het feit dat betrokkene hier 

een echtgenoot heeft (en een kind, zelf momenteel in illegaal verblijf, volgens de dossiergegevens), 

geeft haar niet automatisch verblijfsrecht. Dit ontslaat haar eveneens niet van de verplichting om in regel 

te zijn met de bestaande wetgeving. Momenteel is het kind zelf in illegaal verblijf. Een tijdelijke 

afwezigheid van betrokkene om zich in regel te stellen, betekent geen breuk in de familiale relaties. 

Zij kan contact onderhouden met haar man en kind via de moderne communicatiemiddelen. Betrokkene 

kan een aanvraag in België indienen na 90 dagen afwezigheid (conform art. 6 van de 

vreemdelingenwet), indien zij voldoet aan de wettelijke vereisten. Eveneens kan het kind meegaan met 

de moeder, indien het kind over de nodige papieren beschikt. Er zijn geen medische documenten 

overgemaakt die een bevel in de weg staan.” 

In de bijlage 15quater wordt verder als volgt gemotiveerd: 

“Betrokkene hoeft niet het om het op grond van art. 2 vereiste visum te gaan, aangezien betrokkene een 

onderdaan is van de Verenigde Staten van Amerika. De VS is vrijgesteld van de visumplicht. 

Betrokkene dient enkel 90 dagen op 180 dagen afwezigheid te respecteren om een aanvraag te doen in 

legaal verblijf (art. 6 vreemdelingenwet). Daarna kan zij een aanvraag indien bij de gemeente volgens 

art. 12bis §1. De aangehaalde redenen van buitengewone omstandigheden gaan voornamelijk dat ze 

niet terug kan naar Syrië om een visum aan te vragen. De referentiepersoon werd erkend op 11.07.2016 

en zij is in maart 2016 als toerist naar hier gekomen. Zij kon toen geen aanvraag indienen. Zij wilde bij 

haar man blijven. Zij verbleef in Syrië voordien bij haar familie, en toen het voor hem te gevaarlijk werd 

heeft hij het land verlaten. 

Betrokkene kiest zelf om naar België zonder dat de referentiepersoon over enige verblijfstitel beschikt. 

Zijn erkenning als vluchteling werd pas maanden later uitgesproken. Nu haalt ze dat aan als 

buitengewone omstandigheden. Zij kan na zijn erkenning een visum gezinshereniging aangevraagd 

hebben, zij kiest echter om het gezinsleven verder te zetten in illegaal verblijf. Ze geeft aan niet te 

kunnen terugkeren naar Damascus, omdat daar kleine problemen zijn. Ze kan een aanvraag indienen in 

Beiroet (Libanon), dit volgens de website FOD Buitenlandse Zaken. Echter legt zij bij de aanvraag een 

nationaal paspoort voor als onderdaan van de Verenigde Staten en kan zij daar 90 dagen op 180 dagen 

verblijven. Zij zegt dat ze niet terug kan, omdat ze niemand heeft om te verblijven. Op zich is het 
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merkwaardig dat zij daar niemand zou kennen aangezien zij de nationaliteit heeft en niet door geboorte 

de nationaliteit verworven heeft. Haar paspoort zou ook aldaar afgegeven zijn in 2009 en ze hoeft daar 

enkel 90 dagen te verblijven. Een buitengewone omstandigheid gaat ook niet om praktische bezwaren 

tegen een terugkeer, zij heeft bewust in illegaal verblijf haar gezinsleven verder gezet. Betrokkene en 

haar echtgenoot kunnen contact onderhouden via moderne communicatiemiddelen. Er zijn documenten 

overgemaakt die het over een zwangerschap, maar er is geen informatie voor handen of het kind hier 

geboren is (vermoedelijke datum 22.06.2017) of hier verblijft, want een kind in België geboren geniet 

niet meer automatisch het meest gunstige verblijfsstatuut en bovendien is het kind met grote 

waarschijnlijk geboren voor de vader erkend was als vluchteling. De echtgenoot van betrokkene (en 

tevens vader van het kind) kan geregeld op bezoek komen naar de Verenigde Staten. Het hoger belang 

van het kind en het gezin (artikel 74/13 vreemdelingenwet en artikel 12bis §7) wordt niet geschaad door 

een tijdelijke afwezigheid van één ouder. Eveneens kan het kind meereizen, indien het kind aan de 

wettelijke formaliteiten voldoet. Er zijn geen medische of andere bewijzen aangehaald die een terugkeer 

in de weg staan.” 

Verzoekster toont als zou er geen rekening gehouden zijn met zowel haar gezins- als haar persoonlijke 

situatie, noch met de door haar, in haar aanvraag, aangehaalde buitengewone omstandigheden. Zij 

toont bovendien niet aan dat haar echtgenoot haar niet kan begeleiden of vervoegen in haar land van 

herkomst. 

Opdat er sprake zou kunnen zijn van een schending van artikel 8 EVRM, moet verzoeker aantonen dat 

er sprake is van en dermate hechte familieband. Er moet sprake zijn van een effectief beleefde 

gezinssituatie of van een voldoende hechte relatie van een vreemdeling en zijn familie. (RvV, 27 mei 

2008, nr. 11.801) Het begrip ‘gezinsleven’ in artikel 8 EVRM is een autonoom begrip dat onafhankelijk 

van het nationaal recht moet worden geïnterpreteerd. 

Het EHRM heeft bovendien verduidelijk dat het bij de vraag of er daadwerkelijk sprake is van een 

inmenging in het privé- en/of familie- en gezinsleven moet nagezien worden of de vreemdeling voor de 

eerste keer om toelating heeft verzocht, dan wel of het gaat om de weigering van een voortgezet verblijf. 

Gaat het namelijk om een eerste toelating dan oordeelt het EHRM dat er geen inmenging is en 

geschiedt geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 EVRM. In dit geval moet er volgen 

het EHRM onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de Staat om het recht op privé- 

en/of gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM, 28 november 1996, Ahmut v. United 

Kingdom, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer v. The Netherlands, § 36) dit 

geschiedt aan de hand van een fair balance-toets. Als na deze toets uit de belangenafweging blijkt dat 

er een positieve verplichting voor de staat is, dan is er een schending van artikel 8 EVRM. (EHRM, 17 

oktober 1986, Rees v. United Kingdom, § 37). Gaat het om een weigering van voortgezet verblijf, dan is 

er een inmenging en dient het tweede lid van artikel 8 EVRM in overweging te worden genomen. 

De thans bestreden beslissing heeft niet tot gevolg dat aan verzoekster enig verblijfsrecht ontnomen 

wordt. Zij verblijft immers illegaal in het land. 

Het EVRM waarborgt als dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling om het grondgebied van een 

staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM, 15 juli 2003, Mokrani 

c. France, § 23; EHRM, 26 maart 1992, Beldjoudi c. France, § 74; EHRM, 18 februari 1991, Moustaquim 

c. Belgique, § 43). 

Artikel 8 EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor een staat een algemene 

verplichting inhoudt om door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk 

verblijf te respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan. (EHRM, 31 januari 

2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer v. The Netherlands, § 39). Met toepassing van een vaststaand 

beginsel van internationaal recht is het immers de taak van de staat om de openbare orde te 

waarborgen en in het bijzonder in de uitoefening van het recht om de binnenkomst en het verblijf van 

niet-onderdanen te controleren. (EHRM, 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga c. 

Belgique, § 81; EHRM, 18 februari 1991, Moustaquim c. Belgique, § 43). De Staat is dus gemachtigd 

om voorwaarden hiertoe vast te leggen. 

Verzoekster verblijft thans illegaal in het Rijk en uit illegaal verblijf, wat conform artikel 75 van de 

Vreemdelingenwet een misdrijf is, kunnen geen rechten geput worden. 

De procedure kan via de geëigende weg ingeleid worden. 

Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekster de motieven die aan de basis van de bestreden beslissing 

liggen kent, waardoor aan de formele motiveringsplicht is voldaan. 

Uit de bespreking van de middelen blijkt dat verzoekster er niet in slaagt aan te tonen met welke feiten 

of gegevens, die aan verweerder gekend waren of gekend dienden te zijn op het ogenblik van de 

beslissing, verweerder geen rekening heeft gehouden. 

De negen middelen zijn niet ernstig.” 
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3.3.1. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoekster in België op 10 januari 2017 

een aanvraag indient voor gezinshereniging met haar echtgenoot die een erkend vluchteling is sinds 11 

juli 2016, op grond van de artikelen 10 en 12bis van de vreemdelingenwet. 

 

Artikel 10, § 1 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 1. Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 9 en 12, zijn van rechtswege toegelaten om meer 

dan drie maanden in het Rijk te verblijven: 

1° (…) 

2° (…) 

3° (…) 

4° de volgende familieleden van een vreemdeling die sedert minimaal twaalf maanden toegelaten of 

gemachtigd is tot een verblijf van onbeperkte duur in het Rijk of sedert minimaal twaalf maanden 

gemachtigd is om er zich te vestigen. Die termijn van twaalf maanden vervalt indien de echtelijke band 

of het geregistreerde partnerschap reeds bestond voor de vreemdeling die vervoegd wordt, in het Rijk 

aankwam of indien zij een gemeenschappelijk minderjarig kind hebben. Deze voorwaarden met 

betrekking tot de aard van het verblijf en de duur van het verblijf zijn niet van toepassing indien het 

familieleden betreft van een vreemdeling die overeenkomstig artikel 49, § 1, tweede of derde lid, of 

artikel 49/2, §§2 of 3, als begunstigde van een internationale beschermingsstatus tot een verblijf in het 

Rijk is toegelaten: 

- de buitenlandse echtgenoot of de vreemdeling waarmee een geregistreerd partnerschap gesloten 

werd dat als gelijkwaardig beschouwd wordt met het huwelijk in België, die met hem komt samenleven, 

op voorwaarde dat beiden ouder zijn dan eenentwintig jaar. (…) 

- (…) 

- (…) 

5° (…) 

6° (…) 

7°  (…).” 

 

De echtgenoot van verzoekster werd op 11 juli 2016 door de commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen erkend als vluchteling en werd toegelaten tot een verblijf in het Rijk op 

grond van artikel 49, § 1, tweede lid van de vreemdelingenwet (“De verblijfstitel die de toelating tot een 

verblijf van beperkte duur vaststelt, is geldig gedurende vijf jaar”), hij werd in het bezit gesteld van een 

B-kaart geldig voor vijf jaar. Verzoekster heeft als echtgenote op 10 januari 2017 een aanvraag 

ingediend op grond van artikel 10, § 1, 4°, eerste streepje van de vreemdelingenwet en op grond van 

artikel 12bis, § 1, tweede lid, 3° van de vreemdelingenwet. 

 

Artikel 12bis, § 1 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 1. De vreemdeling die verklaart dat hij zich in één der in artikel 10 voorziene gevallen bevindt, moet 

zijn aanvraag indienen bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger die bevoegd is 

voor zijn woonplaats of zijn verblijfplaats in het buitenland. 

In de volgende gevallen kan hij zijn aanvraag echter indienen bij het gemeentebestuur van zijn 

verblijfplaats: 

1° (…) 

2° (…) 

3° indien hij zich bevindt in buitengewone omstandigheden die hem verhinderen terug te keren naar zijn 

land om het op grond van artikel 2 vereiste visum te vragen bij de bevoegde Belgische diplomatieke of 

consulaire vertegenwoordiger en alle in § 2 bedoelde bewijzen overmaakt, evenals een bewijs van zijn 

identiteit; 

4° (…).” 

 

Verzoekster voert in een tweede middel, dat gericht is tegen de eerste bestreden beslissing, de 

schending aan van artikel 12bis, § 1, tweede lid, 3° van de vreemdelingenwet. Zij voert aan dat er wel 

degelijk sprake is van buitengewone omstandigheden op het ogenblik van de aanvraag, met name haar 

huwelijk en haar zwangerschap en ook op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing, met 

name haar huwelijk en het pasgeboren kind. In een achtste middel voert verzoekster de schending van 

de zorgvuldigheidsplicht aan.  

 

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. Het 
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respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde van de staatssecretaris 

bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin 

vervatte dienstige stukken.  

 

In de bestreden beslissing wordt over de zwangerschap het volgende gesteld: 

 

“Er zijn documenten overgemaakt die het over een zwangerschap, maar er is geen informatie voor 

handen of het kind hier geboren is (vermoedelijke datum 22.06.2017) of hier verblijft, want een kind in 

België geboren geniet niet meer automatisch het meest gunstige verblijfsstatuut  en bovendien is het 

kind met grote waarschijnlijkheid geboren voor de vader erkend was als vluchteling.” 

 

Over het kind wordt het volgende gemotiveerd: 

 

“Er zijn documenten overgemaakt die het over een zwangerschap, maar er is geen informatie voor 

handen of het kind hier geboren is (vermoedelijke datum 22.06.2017) of hier verblijft, want een kind in 

België geboren geniet niet meer automatisch het meest gunstige verblijfsstatuut en bovendien is het 

kind met grote waarschijnlijk geboren voor de vader ekend was als vluchteling. De echtgenoot van 

betrokkene (en tevens vader van het kind) kan geregeld op bezoek komen naar de Verenigde Staten. 

Het hoger belang van het kind en het gezin (artikel 74/13 vreemdelingenwet en artikel 12bis §7) wordt 

niet geschaad door een tijdelijke afwezigheid van één ouder. Eveneens kan het kind meereizen, indien 

het kind aan de wettelijke formaliteiten voldoet.” 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoekster bij haar aanvraag een stuk voorlegde 

waaruit bleek dat zij zwanger was. Bijgevolg diende de verwerende partij aan te duiden waarom zij de 

aangevoerde zwangerschap van verzoekster niet heeft aanvaard als buitengewone omstandigheid. Zij 

doet dit door te verwijzen naar het gebrek aan informatie over het feit of het kind in België geboren is, 

door een verwijzing naar het verblijfsstatuut van het kind en door een verwijzing naar de geboortedatum 

van het kind die zou dateren van voor de erkenning als vluchteling van de vader. Er dient te worden 

opgemerkt dat deze verwijzingen naar de plaats en datum van geboorte en het verblijfsstatuut van het 

kind niet verantwoorden waarom de zwangerschap volgens de verwerende partij geen buitengewone 

omstandigheid uitmaakte die zou verhinderen dat verzoekster de aanvraag indiende bij de diplomatieke 

of consulaire post in het buitenland.  

 

Inzake het inmiddels geboren kind wordt gesteld dat dit met grote waarschijnlijkheid geboren is voordat 

de vader erkend was als vluchteling. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoeksters 

echtgenoot op 11 juli 2016 erkend werd als vluchteling, dat de vermoedelijke bevallingsdatum van het 

kind 22 juli 2017 was en dat de diensten van de stad Antwerpen aan de Dienst Vreemdelingenzaken 

melden (synthesedocument telefoongesprek 10 juli 2017) dat het kind intussen geboren is, dat 

verzoekster nog in België is en wacht op het antwoord op haar aanvraag en er wordt gevraagd of er 

voor het kind een afzonderlijke aanvraag gezinshereniging moet worden ingediend. Hieruit blijkt dat het 

kind geboren is in juni of in juli 2017, dit is ongeveer een jaar na de erkenning van de vader als 

vluchteling op 11 juli 2016, en dat het nog in België is, zodat de feitelijke vaststellingen in de bestreden 

beslissing in dit verband onjuist zijn en niet de basis kunnen vormen van een correcte beoordeling van 

de buitengewone omstandigheden. 

 

Een schending van de zorgvuldigheidsplicht in samenhang met artikel 12bis, § 1, tweede lid, 3° van de 

vreemdelingenwet is aangetoond. 

 

Het tweede en het achtste middel zijn gegrond. Dit volstaat voor de vernietiging van de eerste bestreden 

beslissing. 

 

3.3.2. Verzoekster voert in een zesde middel, dat gericht is tegen de tweede bestreden beslissing, de 

schending aan van artikel 8 van het EVRM. 

 

Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

 

“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, 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 
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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.” 

 

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. 

 

Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens volgt dat bij de 

belangenafweging in het kader van het door artikel 8 van het EVRM beschermde recht op eerbiediging 

van het privé- en gezinsleven een "fair balance" moet worden gevonden tussen het belang van de 

vreemdeling en diens familie enerzijds en het algemeen belang van de Belgische samenleving bij het 

voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare orde anderzijds. Daarbij moeten alle 

voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten en omstandigheden kenbaar worden betrokken. 

 

De Raad oefent slechts een wettigheidscontrole uit op de bestreden beslissing. Bijgevolg gaat de Raad 

na of de verwerende partij alle relevante feiten en omstandigheden in haar belangenafweging heeft 

betrokken en, indien dit het geval is, of de verwerende partij zich niet ten onrechte op het standpunt 

heeft gesteld dat die afweging heeft geresulteerd in een "fair balance" tussen enerzijds het belang van 

een vreemdeling bij de uitoefening van het familie- en gezins-/privéleven hier te lande, en anderzijds het 

algemeen belang van de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het 

handhaven van de openbare orde.  

 

Deze maatstaf impliceert dat de Raad niet de bevoegdheid bezit om zijn eigen beoordeling in de plaats 

te stellen van die van de administratieve overheid. Bijgevolg kan de Raad niet zelf de belangenafweging 

doorvoeren (RvS 26 januari 2016, nr. 233.637; RvS 26 juni 2014, nr. 227.900). 

 

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

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

EVRM.  

 

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

 

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

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

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

bestreden beslissing. 

 

Verzoekster voert aan dat haar echtgenoot op legale wijze in België verblijf, zodat zijzelf en hun kind bij 

de vader moeten kunnen verblijven. 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoekster gehuwd is met een op 11 juli 2016 in 

België  erkend vluchteling en dat ze een gemeenschappelijk kind hebben dat geboren is op 8 juni 2017. 

In de tweede bestreden beslissing wordt niet ontkend dat er sprake is van een gezinsleven in België. 

 

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip 'familie- en gezinsleven', noch het begrip ‘privéleven’. Beide 

begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 

geïnterpreteerd.  

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat het bestaan van een privé/gezinsleven dat beschermenswaardig is 

onder artikel 8 van het EVRM, niet wordt betwist. 

 

Bijgevolg dient de Raad te onderzoeken is of er sprake is van een schending van het recht op 

eerbiediging van het privé- en/of familie- en gezinsleven.  

 

Het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het gezins- en privéleven is niet 

absoluut. Inzake immigratie heeft het EHRM er bij diverse gelegenheden aan herinnerd dat het EVRM 
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als dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een Staat 

waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM 9 oktober 2003, 

Slivenko/Letland (GK), § 115; EHRM 24 juni 2014, Ukaj/Zwitserland, § 27). Artikel 8 van het EVRM kan 

evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene verplichting inhoudt om de door 

vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om de 

gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 10 juli 2014, Mugenzi/Frankrijk, § 43). De Verdragsstaten hebben 

het recht, op grond van een vaststaand beginsel van internationaal recht, behoudens hun 

verdragsverplichtingen, met inbegrip van het EVRM, de toegang, het verblijf en de verwijdering van niet-

onderdanen te controleren (EHRM 26 juni 2012, Kurić en a./Slovenië (GK), § 355; zie ook EHRM 3 

oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 100). De Staat is aldus gemachtigd om de voorwaarden 

voor de binnenkomst, het verblijf en de verwijdering van niet-onderdanen vast te leggen. 

 

Niettemin, in bepaalde gevallen kunnen binnenkomst-, verblijfs- en verwijderingsmaatregelen aanleiding 

geven tot een schending van het recht op eerbiediging van het gezinsleven, zoals gewaarborgd onder 

artikel 8 van het EVRM.  

 

Of daarvan daadwerkelijk sprake is, moet onderzocht worden in het licht van de vraag of de vreemdeling 

voor de eerste keer om toelating tot binnenkomst en/of verblijf heeft verzocht, dan wel of het gaat om 

een weigering van een voortgezet verblijf. 

 

In casu betreft het een situatie eerste toelating. 

 

Hierbij oordeelt het EHRM dat er geen toetsing geschiedt aan de hand van het tweede lid van artikel 8 

van het EVRM, maar moet eerder onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de Staat  

om de betrokken vreemdeling op zijn grondgebied toe te laten of te laten verblijven zodat hij zijn recht 

op eerbiediging van het privé- en/of familie- en gezinsleven aldaar kan handhaven en ontwikkelen 

(EHRM 28 november 1996, Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 38; EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 105). Dit geschiedt 

aan de hand van de ‘fair balance’-toets waarbij wordt nagegaan of de staat een  redelijke afweging heeft 

gemaakt tussen de concurrerende belangen van het individu, enerzijds, en de samenleving, anderzijds.  

Staten beschikken bij deze belangenafweging over een zekere beoordelingsmarge. 

 

De omvang van de positieve verplichting is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de 

betrokken individuen en het algemeen belang (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 

37; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 3 oktober 2014, 

Jeunesse/Nederland (GK), § 106-107). In het kader van een redelijke afweging worden een aantal 

elementen in rekening genomen, met name de mate waarin het gezins- en privéleven daadwerkelijk 

worden verbroken, de omvang van de banden in de Verdragsluitende Staat, alsook de aanwezigheid 

van onoverkomelijke hinderpalen die verhinderen dat het gezins- en privéleven elders normaal en 

effectief worden uitgebouwd of verdergezet. Deze elementen worden afgewogen tegen de aanwezige 

elementen van immigratiecontrole of overwegingen inzake openbare orde. 

 

Een ander belangrijke overweging is of het gezinsleven zich heeft ontwikkeld in een periode waarin de 

betrokken personen zich ervan bewust dienden te zijn dat de verblijfsstatus van een van hen er toe leidt 

dat het voortbestaan van het gezins- en privéleven in het gastland vanaf het begin precair zou zijn. 

Waar dit het geval is, zal er enkel in zeer uitzonderlijke omstandigheden sprake zijn van een schending 

van artikel 8 van het EVRM (EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 108; zie ook EHRM 17 

april 2014, Paposhvili/België, § 142).   

 

Indien minderjarige kinderen betrokken zijn, quod in casu, dan moet het hoger belang van deze 

kinderen in acht worden genomen. Hoewel het hoger belang van het kind op zichzelf niet beslissend is, 

moet hieraan wel een belangrijk gewicht worden toegekend in de belangenafweging vereist onder artikel 

8 van het EVRM (EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 109). Het beginsel van het 

belang van het kind omvat twee aspecten, met name (i) het behouden van eenheid van het gezin en (ii) 

het welzijn van het kind (EHRM 6 juli 2010, nr. 41615/07, Neulinger en Shuruk v. Zwitserland (GK), par. 

135-136). Bijzondere aandacht moet bijgevolg worden besteed aan de ernst van de moeilijkheden 

waarmee de kinderen zouden worden geconfronteerd in het land van herkomst. Relevant voor dit 

onderzoek zijn de omstandigheden van de betrokken kinderen, zoals de leeftijd van de minderjarige 

kinderen, de omvang en hechtheid van hun culturele, sociale en linguïstische banden met zowel het 

land van herkomst als met de Verdragsluitende staat, de duur van hun verblijf in de Verdragsluitende 
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staat en de mate waarin zij afhankelijk zijn van hun ouders. Een fundamentele kwestie is de vraag of de 

betrokken kinderen een leeftijd hebben waarop zij zich nog aan een andere omgeving kunnen 

aanpassen (EHRM 18 oktober 2006, nr. 46410/99, Üner v. Nederland, par. 58; ; EHRM 25 maart 2014, 

nr. 2607/08, Palanci v. Zwitserland, par. 51 en 62; EHRM 8 juli 2013, nr. 3910/13, M.P.E.V. v. 

Zwitserland, par. 57; EHRM 30 juli 2013, nr. 948/12, Berisha v. Zwitserland, par. 51 en 60). 

 

Ten slotte benadrukt het EHRM dat in situaties waarbij kinderen betrokken zijn, de elementen van 

migratiecontrole moeten worden afgewogen tegen het belang van het kind. Het belang van het kind 

vormt een essentiële overweging die moet worden meegenomen in de belangenafweging vereist onder 

artikel 8 van het EVRM. Uit de rechtspraak van het EHRM volgt dat een correcte belangenafweging is 

vereist waarbij rekening wordt gehouden met de concrete omstandigheden die de individuele zaak 

kenmerken. 

 

Hoewel artikel 8 van het EVRM geen uitdrukkelijk procedurele waarborgen bevat, stelt het EHRM dat de 

besluitvormingsprocedure, die leidt tot maatregelen die een inmenging uitmaken op het privé- en 

gezinsleven, billijk moet verlopen en op passende wijze rekening moet houden met de belangen die 

door artikel 8 van het EVRM worden gevrijwaard. Deze procedurele vuistregel is volgens het EHRM 

tevens van toepassing op situaties waar sprake is van een eerste toelating tot verblijf (EHRM 10 juli 

2014, Mugenzi/Frankrijk, § 46; EHMR 10 juli 2014, Tanda-Muzinga/Frankrijk, § 68). Staten gaan hun 

beoordelingsmarge te buiten en schenden artikel 8 van het EVRM wanneer zij falen op zorgvuldige 

wijze een redelijke  belangenafweging te maken (EHRM 28 juni 2011, Nuñez/Noorwegen, § 84; EHRM 

10 juli 2014, Mugenzi/Frankrijk, § 62). 

 

In de tweede bestreden beslissing wordt volgende belangenafweging gemaakt: 

 

“Wat betreft artikel 74/13 van de wet: het hoger belang van het gezin kan niet worden geschonden enkel 

door een tijdelijke afwezigheid van betrokkene om zich in regel te stellen. Het feit dat betrokkene hier 

een echtgenoot heeft (en een kind, zelf momenteel in illegaal verblijf, volgens de dossiergegevens), 

geeft haar niet automatisch verblijfsrecht. Dit ontslaat haar eveneens niet van de verplichting om in regel 

te zijn met de bestaande wetgeving. Momenteel is het kind zelf in illegaal verblijf. Een tijdelijke 

afwezigheid van betrokkene om zich in regel te stellen, betekent geen breuk in de familiale relaties. 

Zij kan contact onderhouden met haar man en kind via de moderne communicatiemiddelen. Betrokkene 

kan een aanvraag in België indienen na 90 dagen afwezigheid (conform art. 6 van de 

vreemdelingenwet), indien zij voldoet aan de wettelijke vereisten. Eveneens kan het kind meegaan met 

de moeder, indien het kind over de nodige papieren beschikt. Er zijn geen medische documenten 

overgemaakt die een bevel in de weg staan.” 

 

Zoals reeds gesteld bij de bespreking van het eerste middel, gaat de verwerende partij er verkeerdelijk 

van uit dat het kind geboren is alvorens de vader als vluchteling erkend werd. Uit de stukken van het 

administratief dossier blijkt evenwel dat de vader (echtgenoot van verzoekster) in België als vluchteling 

erkend werd op 11 juli 2016 en dat het kind een klein jaar later werd geboren. Bijgevolg staat het niet 

vast dat dit kind op illegale wijze in België verblijft, alleszins verduidelijkt de verwerende partij niet 

waarom. De vaststelling in de tweede bestreden beslissing “Momenteel is het kind zelf in illegaal verblijf” 

steunt bijgevolg niet op een correcte en zorgvuldige feitenvinding en kan dus niet de grondslag vormen 

van een correcte belangenafweging. In de tweede bestreden beslissing wordt er vervolgens wel vermeld 

dat verzoekster eventueel contact kan onderhouden met haar man en kind “via de moderne 

communicatiemiddelen” maar dit neemt niet weg dat de belangenafweging in casu is aangetast door 

een onzorgvuldige feitenvinding bij het nemen van de tweede bestreden beslissing. De Raad sluit niet 

uit dat, indien alle elementen in het kader van het belang van het kind op correcte wijze betrokken 

worden, quod non in casu, niets verhindert dat de belangen van de staat kunnen primeren, als dit maar 

het voorwerp uitmaakt van een “fair balance”. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM is aangetoond. 

 

Dit volstaat voor de vernietiging van de tweede bestreden beslissing. 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissingen. 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 
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vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp. Er dient 

derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot 

schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 

 

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 4 september 2017 waarbij de aanvraag voor een toelating tot verblijf 

onontvankelijk wordt verklaard (bijlage 15quater) en tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13), worden vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien februari tweeduizend achttien door: 

 

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET 

 

 


