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 nr. 60 031 van 20 april 2011 

in de zaak RvV X/ II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

asielbeleid. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Servische nationaliteit te zijn, op 15 januari 2011 heeft 

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

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 2 januari 2011 tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten met beslissing tot terug-leiding naar de grens en de 

beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde. 

 

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 2 februari 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 2 maart 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat B. DE MULDER, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat L. VAN DE VYVER, die loco advocaten E. MATTERNE en N. LUCAS HABA verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker kwam op 6 november 1999 in België aan samen met zijn ouders. Op 10 november 1999 

diende hij een eerste asielaanvraag in bij de Belgische autoriteiten. 

 

1.2. Het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen nam op 16 januari 2003 een 

beslissing weigering van verblijf.  

 

1.3. Op 10 juli 2003 werd een administratief verslag vreemdelingencontrole opgemaakt wegens illegaal 

verblijf. 

1.4. Verzoeker werd op 20 januari 2004 veroordeeld door de correctionele rechtbank van Antwerpen tot 

8 maanden gevangenisstraf met uitstel van 3 jaar voor diefstal met geweld. 
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1.5. Op 10 mei 2004 kreeg hij een bevel om het grondgebied te verlaten met beslissing tot terugleiding 

naar de grens en beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde. 

 

1.6. Verzoeker diende op 25 augustus 2005 een aanvraag om machtiging tot verblijf in bij toepassing 

van artikel 9.3 van de vreemdelingenwet. 

 

1.7. Op 19 september 2006 werd verzoeker veroordeeld door de correctionele rechtbank te Antwerpen 

voor diefstal met braak, inklimmen, valse sleutels tot 10 maanden gevangenisstraf. Op 2 maart 2009 

werd hij vrijstelbaar. 

 

1.8. Verzoeker kreeg op 14 februari 2007 een bevel om het grondgebied te verlaten met beslissing tot 

terugleiding naar de grens en beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde. 

 

1.9. Op 15 februari 2007 werd de van de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk verklaard. 

Verzoeker diende op 3 april 2007 een asielaanvraag in bij de Belgische autoriteiten. 

 

1.10. Op 15 oktober 2007 werd er een administratief verslag vreemdelingencontrole opgesteld naar 

aanleiding van een PV wegens illegaal verblijf. 

 

1.11. Op 23 december 2007 werd er een administratief verslag vreemdelingencontrole opgesteld naar 

aanleiding van een PV wegens illegaal verblijf. 

 

1.12. Op 22 januari 2008 werd er een administratief verslag vreemdelingencontrole opgesteld naar 

aanleiding van een PV wegens illegaal verblijf. Diezelfde dag kreeg verzoeker een bevel om het 

grondgebied te verlaten met beslissing tot terugleiding naar de grens en vrijheidsberoving te dien einde. 

 

1.13. Verzoeker diende op 1 april 2008 een tweede asielaanvraag in bij de Belgische autoriteiten. Er 

werd op 27 oktober 2008 een administratief verslag vreemdelingencontrole opgesteld wegens illegaal 

verblijf. Diezelfde dag kreeg hij een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

1.14. Er werd op 30 november 2008 een administratief verslag vreemdelingencontrole opgesteld  

wegens  illegaal  verblijf. Diezelfde dag kreeg hij een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

1.15. Er werd op 4 januari 2009 een administratief verslag vreemdelingencontrole opgesteld wegens 

illegaal verblijf. 

 

1.16. Er werd op 17 januari 2009 een administratief verslag vreemdelingencontrole opgesteld wegens 

illegaal verblijf. 

 

1.17. Er werd op 18 januari 2009 een administratief verslag vreemdelingencontrole opgesteld wegens 

illegaal verblijf. 

 

1.18. Er werd op 8 februari 2009 een administratief verslag vreemdelingencontrole opgesteld wegens 

illegaal verblijf. 

 

1.19. Er werd op 22 april 2009 een administratief verslag vreemdelingencontrole opgesteld wegens 

illegaal verblijf. Diezelfde dag werd verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten met beslissing 

tot terugleiding naar de grens en beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde gegeven. 

 

1.20. Er werd op 19 september 2009 een administratief verslag vreemdelingencontrole opgesteld naar 

aanleiding van een proces-verbaal Verzoeker kreeg diezelfde dag een bevel om het grondgebied te 

verlaten. 

 

1.21. De correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeelde verzoeker op 30 september 2009 tot 8 

maanden gevangenisstraf voor diefstal. 

 

1.22. Er werd op 1 juli 2010 een administratief verslag vreemdelingencontrole opgesteld naar aanleiding 

van een proces-verbaal Verzoeker kreeg diezelfde dag een bevel om het grondgebied te verlaten. 
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1.23. Verzoeker deed op 7 september 2010 afstand van zijn asielaanvraag. Er werd op 2 januari 2011 

een administratief verslag vreemdelingencontrole opgesteld naar aanleiding van een proces-verbaal (PV 

AN.55.LB.000661/2011-GF) wegens illegaal verblijf. 

 

1.24. Verzoeker  kreeg  op 2  januari  2011  een  bevel om het grondgebied te verlaten met beslissing 

tot terugleiding naar de grens en beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde gegeven. Dit is de thans 

bestreden beslissing, waarvan de motivering als volgt luidt: 

 

“Met toepassing van artikel 7, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gewijzigd door de wet 

van 15 juli 1996, moet  

 

de persoon die verklaart zich (G.A.) alias (K.B.) alias (B.A.) alias (B.A.) te noemen, geboren te Prishtine 

op 13.01.1985, en welke verklaart van Servische nationaliteit te zijn,  

 

het grondgebied van België verlaten, evenals het grondgebied van de volgende Staten: Duitsland, 

Frankrijk, Griekenland, Oostenrijk, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje, Noorwegen, Zweden, 

IJsland Finland en Denemarken, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen, Slovenië, Slowakije, 

Italië, Tsjechië, Malta en Zwitserland tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn om er 

zich naar toe te begeven.  

 

REDEN(EN) VAN DE BESLISSING: (2)  

 

0 - artikel 7, eerste lid, 1: verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van de vereiste documenten:  

de betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort.  

 

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

verwijl naar de grens te doen terugleiden, met uitzondering van de grens met Duitsland, Frankrijk, 

Luxemburg, Griekenland, Oostenrijk, Nederland, Portugal, Spanje, Noorwegen, Zweden, Zwitserland, 

IJsland, Finland, Denemarken, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen, Slovenië, Slowakije, 

Tsjechië en Malta (1), om de volgende reden:  

* Betrokkene kan met zijn eigen middelen niet wettelijk vertrekken.  

 

Met de toepassing van artikel 7, derde lid, van dezelfde wet, dient de betrokkene opgesloten te 

worden, aangezien zijn (haar) terugleiding naar de grens niet onmiddellijk kan uitgevoerd worden.  

 

* Gezien betrokkene niet in bezit is van identiteitsdocumenten, is het noodzakelijk hem ter beschikking 

van de Dienst Vreemdelingen op te sluiten ten einde een doorlaatbewijs te bekomen van zijn 

nationale overheden.  

 

* Hoewel hij voorheen betekening kreeg van een verwijderingsmaatregel, is het weinig waarschijnlijk dat 

hij vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing; betrokkene is opnieuw aangetroffen in onwettig 

verblijf. BGV krijgen op 11/07/03, 23/11/03, 23/12/03, 27/10/03, 30/11/08, 04/01/09, 19/09/09. 

Opgesloting op 22/01/08, 22/04/09  

 

* Gezien de persoonlijkheid van betrokkene en de toestand van zijn dossier, 

- zijn er sterke vermoedens dat hij zich aan de justitie zal onttrekken 

- men dient dus te besluiten dat hij de administratieve beslissing die genomen wordt te zijner laste niet zal 

opvolgen.  

Hieruit blijkt dat een opsluiting ter beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken zicht opdringt.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. Verwerende partij voert een exceptie van gebrek aan belang aan. Zij betoogt ter zake als volgt: “De 

Wet van 15 december 1980 stelt in artikel 39/2: §1. De Raad doet uitspraak, bij wijze van arresten, op 

de beroepen die zijn ingesteld tegen de beslissingen van de commissaris - generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen. § 2. De  Raad  doet  uitspraak,  bij  wijze  van  arresten  als 

annulatierechter, over de overige beroepen, wegens overtreding van hetzij  substantiële,  hetzij  op  

straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht. Artikel 39/56, lid 

1 vreemdelingenwet. Artikel 59/56 lid 1 bepaalt dat de beroepen bedoeld in artikel 39/2 kunnen voor de 

Raad worden gebracht door de vreemdeling die doet blijken van een benadeling of van een belang. De 
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verwerende partij heeft de eer de exceptie van ebrek aan belang bij de vordering op te werpen. Een 

eventuele schorsing en of nietigverklaring van de  thans voorliggende bestreden beslissing doet immers 

niets af aan de illegale verblijfstoestand van verzoeker. Hij kreeg immers o.a. d.d. 1 juli 2010,  11 april 

2009, 22 april  2009,  30  november  2008  reeds  een  bevel om  het grondgebied  te  verlaten  en  uit  

de  stukken van het administratieve dossier blijkt niet als zou zij een rechtsmiddel hebben aangewend 

tegen deze beslissing. Voor zoveel als nodig verwijst de verwerende partij naar vaste rechtspraak van 

de Raad van State: "Overwegende dat verzoeker niet getuigt van het rechtens vereiste belang bij de 

door hem ingediende procedure, vermits een eventuele schorsing van de thans bestreden beslissing 

niets afdoet aan de illegale verblijfstoestand van verzoeker en aan de rechtskracht van voornoemd 

bevel van 7 februari 2006; dat na een eventuele schorsing van de thans bestreden beslissing, de 

verwerende partij opnieuw bevel om het grondgebied te verlaten, kan uitvaardigen tegen verzoeker die 

illegaal in het Rijk verblijft; dat bijgevolg de ingestelde vordering onontvankelijk is en dat de exceptie 

dies desbetreffend wordt opgeworpen in de nota van de verwerende partij, gegrond is." (arrest nummer 

156.746 van 22 maart 2006 in de zaak A.171.101 XIV - 25.011) Zie ook RVV nr. 10.255 dd. 21 april 

2008, RVV nr. 10.538 dd. 25 april en RvSt nr 2613 dd. 18 april 2008. Verzoeker heeft derhalve geen 

belang bij huidige vordering.” 

 

2.2. Artikel 39/56 van de de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet) bepaalt dat de 

beroepen bedoeld in artikel 39/2 voor de Raad kunnen worden gebracht door de vreemdeling die doet 

blijken van een benadeling of van een belang. 

 

2.3. Uit het administratief dossier blijkt dat de bevelen om het grondgebied te verlaten afgeleverd aan 

verzoeker op 1 juli 2010, 11 april 2009, 22 april 2009 en 30 november 2008 niet werd aangevochten 

binnen de wettelijke termijn. Derhalve zijn deze bevelen definitief en uitvoerbaar. Verzoeker moet hier in 

principe gevolg aan geven. Het is voor eventuele tenuitvoerlegging vatbaar. De thans bestreden 

beslissing, de beslissing van 2 januari 2011 houdende het bevel om het grondgebied te verlaten met 

beslissing tot terugleiding naar de grens en de beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde, dat werd 

betekend diezelfde dag, bevat hetzelfde motief als het bevel om het grondgebied te verlaten, aan 

verzoeker betekend op 22 april 2009, met name “artikel 7, eerste lid, 1°van de vreemdelingenwet: 

verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van de vereiste  documenten: geen geldig nationaal paspoort 

voorzien van een geldig visum”. Of nog “artikel 7, tweede lid, vreemdelingenwet, is het noodzakelijk om 

de betrokkene zonder verwijl naar de grens te doen terugleiden, met uitzondering van de grens met 

Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Griekenland, Oostenrijk, Nederland, Portugal, Spanje, Noorwegen, 

Zweden, Zwitserland, IJsland, Finland, Denemarken, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen, 

Slovenië, Slowakije, Tsjechië en Malta (1), om de volgende reden: Betrokkene kan met zijn eigen 

middelen niet wettelijk vertrekken. (…)”. Ook het motief “Gezien de persoonlijkheid van betrokkene en 

de toestand van zijn dossier, - zijn er sterke vermoedens dat hij zich aan de justitie zal onttrekken - men 

dient dus te besluiten dat hij de administratieve beslissing die genomen wordt te zijner laste niet zal 

opvolgen.  Hieruit blijkt dat een opsluiting ter beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken zicht 

opdringt.” kwam in vorige onaangevochten bevelen reeds meermaals ter sprake, met name dat 

verzoeker een gevaar vormt voor de openbare orde en dat hij reeds voorheen bevelen om het 

grondgebied te verlaten kreeg maar zich steeds onttrok en dat het dus weinig waarschijnlijk is dat 

verzoeker vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing, zo bijvoorbeeld onder meer in het 

aangehaalde bevel van 22 april 2009. 

 

2.4. De beslissing van 2 januari 2011 waarbij verzoeker het bevel wordt gegeven om het grondgebied te 

verlaten met beslissing tot terugleiding naar de grens en beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde, 

dat werd betekend op diezelfde dag, maakt zodoende een herhaald bevel uit dat niet voor schorsing of 

nietigverklaring vatbaar is. Ze is evenmin gesteund op een andere beslissing in het vreemdelingenrecht 

aangaande verzoeker. De eventuele schorsing of nietigverklaring ervan wijzigt de rechtstoestand van 

verzoeker niet en de verwerende partij zal normaliter bij schorsing of annulatie dezelfde beslissing 

nemen, omdat de illegale verblijfstoestand van verzoeker blijft bestaan. Voor zover het beroep tegen de 

beslissing van 2 januari 2011 waarbij verzoeker het bevel wordt gegeven om het grondgebied te 

verlaten met beslissing tot terugleiding naar de grens en beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde, 

dat werd betekend diezelfde dag, is gericht is het onontvankelijk bij gebrek aan het wettelijk vereiste 

belang. 
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3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In de mate dat verzoeker zich wil beroepen op een hogere rechtsnorm en de schending inroept van 

de artikelen 8 en 9 van het Europees Verdrag tot 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 (hierna: EVRM), is de Raad gehouden de bestreden beslissing te toetsen aan deze 

opgeworpen regels van internationaal recht. Een en ander vloeit voort uit de verplichting die rust op de 

Belgische Staat om de toepassing van regels die voortkomen uit internationale verdragen waarbij zij 

partij is, te respecteren. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens ressorteert hieronder.  

 

3.2. Verzoeker betoogt in zijn uiteenzetting van diens middelen aangaande deze hogere rechtnorm als 

volgt: “Schending van het recht op eerbiediging van het privé-, gezins- en familieleven (artikel 8 iuncto 

12 EVRM) en schending van het recht op vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst (artikel 9 

EVRM) Verzoeker kwam aan in België in 1999 aan met zijn ouders. Verzoeker heeft voorheen het 

statuut van vluchteling aangevraagd. Dit werd geweigerd per 27/11/07. Verzoeker is ongehuwd en heeft 

een kind Berisha SONAD. Het is de wens van verzoeker om het centrum van zijn belangen in België 

verder uit te bouwen. Een gedwongen terugkeer zou werkelijk een drama voor hem betekenen en een 

inbreuk teweegbrengen op de uitbouw van een privé- en gezinsleven. Verzoeker kreeg per 02.01.2011 

de beslissing van de FOD Binnenlandse Zaken betekend waarbij verzoeker het verblijf in het Rijk wordt 

geweigerd en het bevel wordt gegeven het grondgebied te verlaten met beslissing tot terugleiding naar 

de grens en beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde. Dit is de bestreden beslissing welke werd 

betekend op 02.01.2011 (stuk 1).” 

 

3.3. Verzoeker houdt een schending voor van artikel 8 EVRM en van artikel 9 EVRM. Verzoeker zet 

evenwel niet verder uiteen op welke wijze artikel 9 EVRM geschonden werd, waardoor dit onderdeel van 

het middel onontvankelijk is.  

 

3.4. Artikel 8 van het EVRM bepaalt het volgende:  

 

“Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling.  

 

Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit recht 

dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang van 's 

lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming van de 

openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede 

zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

3.5. De Raad merkt op dat het recht op bescherming van het privé- en gezinsleven zoals neergelegd in 

artikel 8 van het EVRM uitdrukkelijk kan worden afgebakend door de Verdragssluitende staten binnen 

de grenzen die worden aangegeven door het tweede lid van datzelfde Verdragsartikel. Het tweede lid 

van artikel 8 van het EVRM laat aan staten die partij zijn bij het EVRM toe de erkenning van het recht op 

privé- en gezinsleven te onderwerpen aan formaliteiten in het kader van de ordehandhaving. Staten 

behouden immers het recht om de toegang, het verblijf en de verwijdering van vreemdelingen te regelen 

en hiertoe nadere voorwaarden te bepalen. 

 

3.6. Wat de eerste voorwaarde van artikel 8, 2de lid van het EVRM betreft, dient te worden opgemerkt 

dat ‘de inmenging van het openbaar gezag' inderdaad bij de wet is voorzien, met name in de 

Vreemdelingenwet. Wat de tweede voorwaarde betreft, dient dan weer vastgesteld te worden dat deze 

inmenging in casu minstens één van de in artikel 8, 2de lid van het EVRM opgesomde doelen nastreeft: 

de handhaving van de verblijfsreglementering door de overheid is immers een middel ter vrijwaring van 

's lands openbare orde. Inzake de derde voorwaarde geldt eveneens als uitgangspunt dat het volgens 

een vaststaand principe van internationaal recht aan de verdragsluitende Staten toekomt de openbare 

orde te verzekeren door, meer in het bijzonder, de toegang en het verblijf van niet-onderdanen te 

regelen. Hierbij dient echter te worden nagegaan of bij het uitvaardigen van de bestreden beslissing een 

juist evenwicht werd geëerbiedigd tussen de belangen van verzoeker in het kader van de eerbied voor 

haar gezinsleven enerzijds en de belangen van de Belgische staat in het kader van de bescherming van 

de openbare orde anderzijds. Hierbij dient te worden vastgesteld dat de niet noodzakelijk definitieve 

verwijdering van het grondgebied van verzoeker, geen verboden inmenging vormt in de uitoefening van 

het recht op privé- en gezinsleven. De bestreden beslissing houdt geen absoluut verbod in voor hem om 

3.7. het Belgische grondgebied binnen te komen en er te verblijven. Een tijdelijke scheiding met het oog 
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op het vervullen van de noodzakelijke formaliteiten ter voldoening van de wettelijke bepalingen, 

verstoort het gezinsleven van verzoekster niet in die mate dat er sprake kan zijn van een schending van 

artikel 8 van het EVRM (EHRM, Gul t. Zwitserland, 19 februari 1996, 22 EHRR 228) . Bovendien moet 

er opdat een vreemdeling zich op artikel 8 van het EVRM zou kunnen beroepen, immers niet alleen 

sprake zijn van een voldoende hechte relatie tussen de vreemdeling en diens familie, het moet ook 

nagenoeg onmogelijk zijn voor de vreemdeling om in zijn land van oorsprong een familieleven te leiden 

(J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds.), Handboek EVRM deel 2 Artikelsgewijze Commentaar, 

Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2004, p.754). Te dezen toont verzoeker dergelijke onmogelijkheid niet 

aan en beperkt ze zich tot het uiten van loutere beweringen. Een schending van het artikel 8 van het 

EVRM wordt niet aangetoond. Het tweede middel is ongegrond. 

 

3.8. Wat betreft het in het verzoekschrift aangevoerde gegeven dat verzoeker een dochter B.S. zou 

hebben dient vooreerst opgemerkt te worden dat verzoekers lijvig dossier geen officiële documenten 

bevat die dit gegeven aantonen of ondersteunen. Noch een geboorteakte, een attest van 

gezinssamenstelling of enig andere vorm die een begin van bewijs ter zake zou kunnen uitmaken kan 

worden gevonden in het administratief dossier. In de interviews in het kader verzoekers afgewezen 

asielaanvragen of in de bijgevoegde personalia van andere documenten of beslissingen is al evenmin 

een spoor terug te vinden van verzoekers dochter, verzoeker heeft dit gegeven niet vermeld. Enkel in 

een verslag van de bewonerspschycholoog van het centrum voor illegalen van 7 mei 2009, zoals 

gevoegd in het administratief dossier, wordt er melding gemaakt van verzoekers dochtertje onder de 

vorm van een omschrijving van verzoekers gedrag en zijn eigen verwijzingen naar diens dochtertje. Zij 

zou echter in Duitsland verblijven bij haar moeder, verzoekers ex-partner met wie hij niet getrouwd was. 

Deze vrouw zou verzoeker ook verbieden contact te hebben met de dochter. Niets wijst bovendien in de 

richting dat het kind de Belgische nationaliteit zou bezitten.  

3.9. In het kader van de toepassing van artikel 8 van het EVRM moet er in casu nagegaan worden of er 

daadwerkelijk sprake is van een familie- of gezinsleven in de betekenis van artikel 8 van het EVRM 

(EHRM, Gül t. Zwitserland, 19 februari 1996, 22 EHRR 228, 29). De vreemdeling dient aannemelijk te 

maken dat hij een feitelijk gezin vormt met een Belg of een vreemdeling in België. Er moet sprake zijn 

van een effectief beleefde gezinssituatie of van een voldoende hechte relatie tussen de vreemdeling en 

zijn familie. Artikel 8 van het EVRM. kan evenwel niet worden uitgelegd als zou er in hoofde van de 

overheid een algemene verplichting bestaan om een vreemdeling op zijn grondgebied te gedogen. Om 

de omvang van de verplichtingen van de staat te beoordelen, moeten alle aspecten van de situatie in 

aanmerking genomen worden, waaronder de situatie van de betrokkenen en het algemeen belang van 

de staat (EHRM, Gül t. Zwitserland, 19 februari 1996, 22 EHRR 228, 34-38). Bovendien werd reeds 

geoordeeld dat een mogelijke toepassing van artikel 8 EVRM de betrokken vreemdeling niet vrijstelt van 

het verkrijgen van de vereiste documenten om het Rijk binnen te komen, en dat een tijdelijke 

verwijdering om reden dat hij niet in het bezit is van die documenten dan ook geenszins strijdig is met dit 

verdragsartikel. (R.v.St. van 20 juli 1994, nr 48.653; R.v.St. van 22 februari 1993, nr. 42.039)  

3.10. Daar vooreerst geenszins aanenemlijk wordt gemaakt dat verzoeker werkelijk de vader is van zijn 

beweerdelijke dochter en te meer daar deze dochter niet bij verzoeker verblijft maar in het buitenland bij 

haar moeder, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een feitelijk gezin vormt met zijn beweerdelijk 

dochter. Zodoende kan de bestreden beslissing in dit opzicht geen schending uitmaken van het 

aangevoerde artikel 8 van het EVRM. Verzoeker maakt niet zodoende ook niet aannemelijk dat er een 

wanverhouding bestaat tussen de bestreden beslissing en zijn privé en gezinsleven. De verwijdering is 

enkel tijdelijk en zij strekt er toe dat de normale wettelijke procedure wordt gevolgd. Verzoeker laat na 

aan te tonen op welke wijze de correcte toepassing van de Vreemdelingenwet een niet toegelaten 

inmenging in zijn privaat en familiaal leven zou uitmaken. Een schending van artikel 8 EVRM wordt dan 

ook niet aangetoond. 

4. Korte debatten 

 

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

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, 

samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak gedaan te 

worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door de 

verwerende partij. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig april tweeduizend en elf door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. MILOJKOWIC 

 


