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 nr. 70 669 van 25 november 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 Marokkaanse nationaliteit te zijn en handelt in eigen 

naam en als wettelijk vertegenwoordiger van X, op 14 september 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 augustus 2011 tot onontvankelijkheid van een 

aanvraag tot regularisatie van het verblijf en van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid tot afgifte van een bevel tot terugbrenging. 

 

Gezien titel Ibis, 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 3 oktober 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 oktober 

2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. JEURISSEN, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat E. MATTERNE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De eerste bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

“ONONTVANKELIJKHEID VAN EEN AANVRAAG TOT REGULARISATIE VAN HET VERBLIJF 

 

Aanvraag tot regularisatie van het verblijf, ingediend op 07.06.2011 bij de burgemeester van Borgerhout 

door (K.I.) geboren op X, onderdaan van Marokko, verblijvende te (…) in toepassing van art. 12 bis, § 1, 

3 °, van de wet van 15 december betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 

en de verwijdering van vreemdelingen. 
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Na onderzoek van het dossier blijkt dat de ontvankelijkheidsvoorwaarden van de aanvraag niet voldaan 

zijn. 

 

BESLISSING TOT ONONTVANKELIJKHEID VAN DE AANVRAAG TOT VERBLIJF 

 

In toepassing van het artikel 12 bis, § 1, 3 °, van de wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, is de aanvraag ONONTVANKELIJK. 

 

MOTIVERING: 

 

Betrokkene bevindt zich niet in één der in artikel 10 van de vreemdelingenwet van 15.12.1980 voorziene 

gevallen. De ouders in functie waarvan betrokkene wenst te genieten, hebben zelf geen verblijfsrecht. 

(…)” 

 

De tweede bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

“BEVEL TOT TERUGBRENGING 

 

Afgegeven in toepassing van artikel 118 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

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

 

In uitvoering van de beslissing van de Minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft of van zijn gemachtigde, 

wordt aan (B.A.), geboren te Zegzel op 01.01.1950, van Marokkaanse nationaliteit, 

verblijvende te (…), 

 

bevel gegeven aan de genaamde (K.I.), geboren te Aklim op 28.03.1997, van Marokkaanse nationaliteit, 

verblijvende te (…), 

binnen dertig dagen terug te brengen naar de plaats waar hij gekomen is. 

 

REDEN VAN DE MAATREGEL 

 

Volgens art. 7 al. 1 – 2 van de vreemdelingenwet van 15.12.1980: regelmatig verblijf verstreken sedert 

27.10.2010. (…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Verzoekster voert een eerste middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Schending van het EVRM: artikel 3 en 8. Krachtens art. 8, eerste lid van het EVRM heeft ieder recht op 

respect voor zijn familie -en gezinsleven. Het tweede lid van art. 8 van het E.V.R.M. geeft aan onder 

welke voorwaarden bepaalde beperkingen mogelijk zijn. Om zich dienstig te kunnen beroepen op art. 8 

van het EVRM dient het gezin (K.) te vallen onder het toepassingsgebied van art. 8 lid 1 van het EVRM. 

Er moet in casu nagegaan worden of er daadwerkelijk sprake is van een familie -of gezinsleven in de zin 

van art. 8 van het EVRM. (I.K.) verblijft samen met zijn ouders bij zijn oudere broer, (A.K.), in de (…). 

Sinds zijn verblijf in België gaat (I.K.) in Antwerpen naar school. (I.K.) is veertien jaar en heeft bijgevolg 

nood aan steun, begeleiding, opvoeding en opvolging van zijn ouders, zoals hij die in het verleden ook 

altijd gekregen heeft. Bijgevolg is voldoende aangetoond dat (I.K.) (en de Verzoekende partij) er een 

effectief beleefde gezinssituatie en voldoende hechte relatie tussen (I.K.) en zijn ouders bestaat. Door 

een bevel tot terugbrenging aan Verzoekster af te leveren, wordt artikel 8 EVRM op de helling geplaatst. 

(I.K.), een veertienjarig kind, wordt verplicht terug te keren naar Marokko. Verzoekster is in de 

onmogelijkheid om haar kind te begeleiden. De ouders van (I.K.) zijn zelf verwikkeld in een procedure 

gezinshereniging. Op het moment dat de bestreden beslissing werd afgeleverd (16 augustus 2011) 

beschikten zij over een voorlopig verblijfsrecht, een oranje kaart, in afwachting van een beslissing ten 

gronde. Het was op dat moment onmogelijk voor hen om het Belgisch grondgebied te verlaten. 

Ondertussen werd op 12 september 2011 een negatieve beslissing genomen voor wat betreft het 

definitieve verblijfsrecht van de ouders. Aangezien deze beslissing gesteund is op het beweerde gebrek 

aan bewijsmiddelen wat betreft het ten laste zijn van hun meerderjarige zoon, (A.K.), zullen zij het 

nodige doen om hun verblijfsrecht in orde te krijgen. Zij moeten echter handelen binnen de 30 dagen. 

Ook nu is het voor Verzoekster aldus onmogelijk om (I.K.) naar Marokko te begeleiden. 
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De hele familie van (I.K.) in België en/of Nederland wegens een langdurig verblijfsrecht of de 

Nederlandse nationaliteit. Er is aldus niemand in Marokko die aan (I.K.) de nodige opvang en 

begeleiding kan geven. Zo werd reeds geoordeeld: “Wanneer de toepassingsvoorwaarden van artikel 7 

lid], 2° Vreemdelingenwet verenigd zijn, moet de overheid die bevoegd is voor de afgifte van een bevel 

tot het verlaten van het grondgebied alsnog nagaan of een dergelijke beslissing het door artikel 8 EVRM 

gewaarborgde recht op een familieleven al dan niet aantast. Wanneer de aanvrager van een 

verblijfsvergunning een minderjarige is en hij motieven van familiale aard inroept om in België te blijven, 

moet dit onderzoek blijken uit de motivering van de beslissing en deze motivering moet relevant en 

afdoende zijn. “ (R.v.St. 16 oktober 2002, T. Vreemd. 2004, 56.) Er is geen inmenging van enig 

openbaar gezag 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 voor de bescherming van de rechten en 

vrijheden van anderen. Hierover werd reeds gesteld: “Een dergelijke inmenging is slechts toegelaten 

voor zover zij een maatregel uitmaakt die in een democratische samenleving noodzakelijk is voor de 

bescherming van de openbare orde en voor het voorkomen van strafrechtelijke inbreuken. Dit criterium 

van noodzakelijkheid impliceert dat de inmenging zou gegrond zijn op een dringende sociale behoefte 

en meer bepaald in verhouding zou staan met het nagestreefde legitieme doel. Het komt toe aan de 

overheid om aan te tonen dat zij zorg heeft gehad om een juist evenwicht na te streven tussen het 

beoogde doel en de ernst van de aantasting van het recht op de eerbied van het privé- en gezinsleven 

van de verzoeker en van de minderjarige namens wie hij tussenkomt. (R.v.St. 11 februari 1999, T. 

Vreemd. 1999, 323.). De Verwerende partij laat manifest na deze proportionaliteitstoets uit te voeren en 

hieruit de passende conclusies te trekken. De schending van art. 8 EVRM in hoofde van (I.K.) (en 

Verzoekster) en de hieruit voortvloeiende gevolgen voor zijn ontwikkeling, staan geenszins in 

verhouding met het doel van de bestreden beslissing. Het uitvoeren van de bestreden beslissing is 

tevens een schending van het absolute recht van art. 3 EVRM: “Het terugsturen van een minderjarige 

naar zijn land van herkomst, waar hij geen familie lijkt te hebben die hem zou kunnen opvangen, kan 

zeer slechte gevolgen hebben voor zijn fysieke, morele en materiële situatie nu hij in België in een 

asielcentrum woont en studies volgt met goede resultaten. In die omstandigheden lijkt de verplichting 

voor verzoeker om terug te keren naar zijn herkomstland, strijdig met artikel 3 EVRM” (Kort. Ged. 

Brussel, 27 maart 2006, T Vreemd. 2006, 346). Nogmaals dient te worden benadrukt dat een 

veertienjarig kind niet alleen in zijn land van herkomst kan verblijven. Dit heeft manifest negatieve 

gevolgen voor zijn levenssituatie en bijgevolg zijn ontwikkeling.” 

 

2.1.2. Verzoekster betoogt dat haar zoon samen met zijn ouders bij zijn oudere broer A. K. verblijft. Zij 

stelt dat hij hier naar school gaat en nood heeft aan steun, begeleiding, opvoeding en opvolging van zijn 

ouders. Verzoekster betoogt dat de ouders in de onmogelijkheid zijn om hem te begeleiden daar zij 

verwikkeld zitten in een procedure gezinshereniging, die inmiddels is beëindigd maar zij alsnog hun 

verblijfsrecht in orde proberen te krijgen waardoor zij hun zoon niet kunnen terugbrengen. Ten slotte 

stelt verzoekster dat het terugbrengen van haar zoon naar zijn land van herkomst een schending zou 

uitmaken van artikel 3 EVRM omdat hij daar geen familie lijkt te hebben.  

 

Verzoekster betoogt tijdens de terechtzitting dat zij een nieuwe aanvraag  op grond van artikel 40 van de 

Vreemdelingenwet hebben ingediend, waarover nog geen beslissing is genomen.. 

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt 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 

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." 

 

In de gegeven omstandigheden vormt de verwijdering van het grondgebied van verzoeksters zoon geen 

verboden inmenging in de uitoefening door deze laatste van zijn recht op privé- en gezinsleven. Immers 

dient te worden vastgesteld dat verzoekster op geen enkele wijze toelichten waarom hij zijn recht op 

gezins- of privéleven geschonden acht, nu het hele gezin van verzoekster illegaal in het Rijk verblijft en 

het grondgebied dient te verlaten. 
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Op 8 augustus 2011 werd ten aanzien van de ouders beslist om de aanvraag op grond van artikel 40 

van de Vreemdelingenwet te weigeren met bevel om het grondgebied te verlaten. Verzoekster betoogt 

tijdens de terechtzitting dat zij een nieuwe aanvraag  op grond van artikel 40 van de Vreemdelingenwet 

hebben ingediend. Dit gegeven is van na de bestreden beslissing, waardoor de verwerende partij er 

geen rekening mee kon houden op het moment van het nemen van de bestreden beslissing.  

 

Wat het schoollopen van verzoeksters zoon in België betreft, dient opgemerkt te worden dat niet is 

aangetoond dat hij schade zouden lijden ingeval van terugkeer. Uit geen enkel document blijkt als zou 

de scholing in het land van herkomst van dien aard zijn dat verzoeksters zoon er onomkeerbare 

nadelige gevolgen door zou lijden, na te zijn opgenomen geweest in het Vlaamse schoolsysteem. 

Daarnaast kan het de ouders niet ontgaan zijn dat hun kind in de periode dat hij in België onderwijs 

genoot, zij er zich van bewust moesten zijn dat hun verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het 

kader van een toeristenvisum. 

 

Het terugleiden van een vreemdeling zou ten aanzien van het artikel 3 EVRM een probleem kunnen 

doen rijzen wanneer er ernstige en duidelijke redenen zijn om te geloven dat de betrokkene een risico 

loopt op folteringen, onmenselijke of vernederende handelingen, doch deze bepaling impliceert 

geenszins dat een vreemdeling zonder meer het recht heeft het grondgebied van een bepaalde staat 

binnen te komen of er te verblijven (Cass. 4 februari 1992,Arr. Cass, 1993,1, 148). 

 

Onder folteringen in de zin van artikel 3 E.V.R.M. wordt begrepen, “die handelingen waarbij op 

doelbewuste wijze hevige pijn of ernstig leed van fysieke of psychische aard wordt toegebracht” 

(Arbitragehof nr. 5 1/94, 29 juni 1994). 

 

In casu is er geen sprake van ernstige en duidelijke redenen, niet in het minst nu verzoekster ter zake 

vaag blijft en geen concrete gegevens naar voor brengt of bewijskrachtige stukken voorlegt. Een blote 

bewering of een eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich volstaat niet om een inbreuk 

uit te maken op artikel 3 EVRM. Een eventualiteit van artikel 3 EVRM kan worden geschonden volstaat 

op zich niet (R.v.St. nr. 105.233 dd. 27.03.2002, R.v.St. nr. 105.262 dd. 28.03 .2002, R.v.St. nr. 104.674 

dd. 14.03.2002). 

 

Er wordt geen schending van de artikelen 3 en 8 EVRM aangetoond. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.2.1. Verzoekster voert een tweede middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Schending van het Kinderrechtenverdrag. Het Kinderrechtenverdrag vereist een hogere bescherming 

van minderjarigen en verplicht de overheden de belangen van het kind als eerste overweging te stellen. 

Aldus kan enkel in zijn eigen belang worden overwogen het kind van zijn ouders te scheiden. Door een 

bevel tot terugbrenging van (I.K.) af te leveren aan Verzoekster, schendt de Verwerende partij de 

artikelen 3, 9, 16 en 18 van het Kinderrechtenverdrag. Opnieuw dient verwezen naar R.v.St. 16 oktober 

2002, T Vreemd. 2004, 56.: “Wanneer de toepassingsvoorwaarden van artikel 7, lid 1, 2° 

Vreemdelingenwet verenigd zijn, moet de overheid die bevoegd is voor de afgifte van een bevel tot het 

verlaten van het grondgebied alsnog nagaan of een dergelijke beslissing het door artikel 8 EVRM 

gewaarborgde recht op een familie/even al dan niet aantast. Wanneer de aanvrager van een 

verblijfsvergunning een minderjarige is en hij motieven van familiale aard inroept om in België te blijven, 

moet dit onderzoek blijken uit de motivering van de beslissing en deze motivering moet relevant en 

afdoende zijn. Zij moet meer bepaald rekening houden met de verplichting die op de Belgische 

overheden rust krachtens artikel 3 Kinderrechtenverdrag op grond waarvan ‘bij alle maatregelen 

betreffende kinderen, (...), de belangen van het kind de eerste overweging vormen.” 

 

2.2.2. Verzoekster betoogt dat het kinderrechtenverdrag de overheden verplicht de belangen van het 

kind als eerste overweging te stellen en enkel in het belang van het kind kan worden beslist hem van 

zijn ouders te scheiden. De bestreden beslissing zou een schending uitmaken van de artikelen 3, 9, 16 

en 18 Kinderrechtenverdrag. 

 

Het Verdrag van 20 november1989 inzake de Rechten van het Kind heeft geen directe werking. 

Derhalve kan verzoekster zich er niet met gunstig gevolg op beroepen (zie ook R.v.St. nr. 100.509 dd. 3 

1.10.2001). 
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De Raad van State heeft reeds geoordeeld dat aan artikel 9,1 IVRK geen directe werking kan worden 

toegekend in het intern Belgisch recht, “daar artikel 9,1 van het Kinderrechtenverdrag op zich 

onvoldoende precies is om van toepassing te zijn zonder dat een nadere regeling nodig is”. (R.v.St. nr. 

97.206, 28juni 2001). Ook betreffende de vermeende schending van artikel 3 TVKR, dient te worden 

opgemerkt dat door de Raad van State in het  nr. 142.729 arrest van 30 maart 2005 onder meer werd 

geoordeeld dat het artikel 3 Kinderrechtenverdrag, “geen voldoende duidelijke, precieze en volledige 

regels bevat opdat zij rechtstreekse werking zouden hebben, zonder een bijkomende uitvoering te eisen 

in de interne rechtsorde”. 

 

Bovendien licht verzoekster op geen enkele wijze toe waarom de belangen van het kind worden 

geschaad, nu het hele gezin van verzoekster illegaal in het Rijk verblijft en mogelijk het grondebied dient 

te verlaten.  

 

Het tweede middel is ongegrond 

 

2.3.1. Verzoekster voert een derde middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Schending van de beginselen van behoorlijk bestuur: het redelijkheidsbeginsel. De Verwerende partij 

schendt manifest het redelijkheidsbeginsel, en meer specifiek het evenredigheidsbeginsel, wanneer zij 

een bevel tot terugbrenging aflevert aan Verzoekster. Wanneer de overheid beschikt over een 

discretionaire bevoegdheid, dienen de beslissingen die zij neemt redelijk te zijn. Het verwijderingsbeleid 

is een discretionaire bevoegdheid van Verwerende partij. De vreemdelingenwet vormt de grondslag 

waarop de bevoegde instanties een beslissing kunnen nemen die een illegaal verblijvende vreemdeling 

verplicht terug te keren naar het land van herkomst. (K. BERGANS, W. CRUYSBERGHS, 0. 

VERBAUWHEDE, K. VERSTRAELEN, B. VERSTRAELE, “Het verwijderingsbeleid”, in M.C. FOBLETS 

en D. VANHEULE, Migratie en migrantenrecht. Recente ontwikkelingen, Brugge, Die Keure, 2010, 

8788.) Ook de tekst van artikel 7 Vreemdelingenwet wijst op de discretionaire bevoegdheid: 

“Onverminderd de meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de Minister 

ofzijn gemachtigde 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, bevel geven het grondgebied voor een bepaalde 

datum te verlaten.” Immers, Verwerende partij handelt in casu kennelijk onredelijk. Zij maakt op onjuiste 

manier gebruik van de beleidsvrijheid die zij beschikt in het kader van haar verwijderingsbeleid, (M. 

BOES, “Het redelijkheidsbeginsel”, in T. OPDEBEEK en M. VAN DAMME, Beginselen van behoorlijk 

bestuur, Brugge, Die Keure, 2006, 175, nr. 235.) Verwerende partij faalt bij de afweging van de 

belangen die op het spel staan. Het belang een illegaal verblijvende minderjarige te verplichten het 

grondgebied te verlaten is slechts minimaal tegenover het belang van deze minderjarige in zijn huidige 

gezinssituatie te kunnen blijven leven of het belang van Verzoekster haar verblijfsrecht in België in orde 

te kunnen brengen.” 

 

2.3.2. Verzoekster betoogt dat het redelijkheidsbeginsel zou geschonden zijn doordat het belang een 

illegaal verblijvende minderjarige te verplichten het grondgebied te verlaten minimaal is tegenover het 

belang van de minderjarige in zijn huidige gezinssituatie te kunnen blijven leven of het belang van 

verzoekster om haar verblijfsrecht in België in orde te kunnen brengen. 

 

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

redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe 

het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Om het redelijkheidsbeginsel geschonden te 

kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan 

ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Wat het redelijkheidsbeginsel de rechter 

toestaat, is niet het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden 

wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen 

de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt, in werkelijkheid een kennelijke wanverhouding is 

(RvS 20 september 1999, nr. 82.301). 

 

Uit de bespreking van het eerste middel blijkt dat het is niet kennelijk onredelijk is van de verwerende 

partij om verzoeksters zoon een bevel tot terugbrenging te geven, nu het hele gezin van verzoekster 

illegaal in het Rijk verblijft en mogelijk het grondgebied dient te verlaten. 

Het derde middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 
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De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

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

het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. 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: 

 

 

 

Enig artikel 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijfentwintig november tweeduizend en elf 

door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. MILOJKOWIC 

 


