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 nr.  201 273 van 20 maart 2018 

in de zaak RvV X / IX 
 
 

 In zake: 1) X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat V. NEERINCKX 
Akkerstraat 1 
9140 TEMSE 

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

 
 
 
DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 
 
Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Servische nationaliteit te zijn, op 
30 oktober 2015 hebben ingediend om de schorsing en de nietigverklaring te vorderen van de 
beslissingen van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 22 
september 2015 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlagen 13). 
 
Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen. 
 
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 
 
Gelet op de beschikking van 23 januari 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 februari 

2018. 

 
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 
 
Gehoord de opmerkingen van advocaat V. NEERINCKX, die verschijnt voor de verzoekende partijen en 
van advocaat I. FLORIO, 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 12 mei 2010 dienden verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter 
van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 
en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet).  
 
Op 4 augustus 2010 werd de aanvraag van 12 mei 2010 ontvankelijk verklaard.  
 
Op 7 november 2011 nam de gemachtigde een beslissing waarbij verzoekers gemachtigd worden tot 
een verblijf van één jaar op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet.  
 
Op 6 december 2012 besliste de gemachtigde het verblijf van verzoekers op grond van artikel 9ter van 
de Vreemdelingenwet voor de duur van 12 maanden te verlengen.  
 
Op 19 november 2013 besliste de gemachtigde de machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van 
de Vreemdelingenwet niet te verlengen. Tegen voormelde beslissing dienden verzoekers een beroep tot 
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nietigverklaring in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna verkort de Raad). De Raad 
vernietigde deze beslissing bij arrest  nr. 138 515 van 13 februari 2015. 
 
Op 25 juni 2014 dienden verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis 
van de Vreemdelingenwet.  
 
Op 1 juli 2014 dienden verzoekers een tweede aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 
9ter van de Vreemdelingenwet in. Bij beslissing van 7 augustus 2014 verklaarde de gemachtigde deze 
aanvraag onontvankelijk. Verzoekers dienden tegen deze beslissing beroep in bij de Raad, die het 
beroep bij arrest  nr. 138 518 van 13 februari 2015 verwierp. 
 
Op 7 augustus 2014 nam de gemachtigde opnieuw de beslissing tot afgifte van bevelen om het 
grondgebied te verlaten. Verzoekers dienden tegen deze beslissingen beroep in bij de Raad, die de 
beslissingen bij arrest  nr. 138 516 van 13 februari 2015 vernietigde. 
 
Op 7 augustus 2014 nam de gemachtigde ook een beslissing tot het opleggen van een inreisverbod. 
Verzoekers dienden tegen deze beslissingen beroep in bij de Raad, die de beslissingen bij arrest  nr. 
138 517 van 13 februari 2015 vernietigde. 
 
Op 18 november 2014 verklaarde de gemachtigde de aanvraag van 25 juni 2014 op grond van artikel 
9bis van de Vreemdelingenwet voor de meerderjarige kinderen onontvankelijk. Op dezelfde dag 
verklaarde de gemachtigde eveneens de aanvraag onontvankelijk voor verzoekers en hun minderjarige 
kinderen waaronder S.S. Deze laatste beslissing verklaart de aanvraag onontvankelijk omwille van het 
inreisverbod voor twee jaar van 7 augustus 2014, betekend op 20 augustus 2014.  
 
Op 9 maart 2015 besliste de gemachtigde opnieuw de machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter 
van de Vreemdelingenwet niet te verlengen. Tegen deze beslissing dienden verzoekers een beroep in 
bij de Raad. Bij arrest nr. 201 226 van 19 maart 2018 vernietigde de Raad deze beslissing. 
 
Op 22 september 2015 nam de gemachtigde een beslissing tot afgifte van een bevel om het 
grondgebied te verlaten ten aanzien van verzoeker. Deze beslissing vormt de eerste bestreden 
beslissing.  
 
Zij is gemotiveerd als volgt: 
 
“Bevel om het grondgebied te verlaten  
De heer: 
Naam, voornaam:  
S., Z.  
geboortedatum: […]1970  
geboorteplaats: Trnava 
nationaliteit: Servië 
wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 
die het Schengenacquis ten volle toepassen1, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om 
er zich naar toe te begeven, 
onmiddellijk 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 op grond van volgende feiten: 
o Krachtens artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 15 december 1980, is hij een vreemdeling vrijgesteld 
van de visumplicht die langer in het Rijk verblijft dan de maximale duur van 90 dagen op een periode 
van 180 dagen voorzien in artikel 20 Uitvoeringsovereenkomst van Schengen of er niet in slaagt het 
bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd: 
Betrokkene is in België aangekomen op 01.03.2010. Er werd een asielaanvraag en een aanvraag 9ter 
ingediend. Het verblijf werd toegestaan tot zolang het onderzoek naar de asielmotieven en de medische 
elementen liep. Betrokken werd naar aanleiding van de aanvraag 9ter in het bezit gesteld van een A- 
kaart. Vermits de opgestarte procedures werden afgesloten met een negatieve beslissing (noch de 
vluchtelingenstatus, noch de subsidiaire bescherming werden aan betrokkene toegekend en de 
aanvragen 9ter werden uiteindelijk afgesloten met een negatieve beslissing), is het verblijf van 
betrokkene niet langer gewettigd. De termijn van 90 dagen op een periode van 180 dagen, is inmiddels 
ruimschoots overschreden. 
Met toepassing van artikel 74/14 §3, werd de termijn om het grondgebied te verlaten naar 0 dagen 
verminderd omdat: 
o 4° de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing tot 
verwijdering gevolg heeft gegeven: 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten, hem betekend op 
3.12.2013.” 
 
Op 22 september 2015 nam de gemachtigde van de staatssecretaris een beslissing tot afgifte van een 
bevel om het grondgebied te verlaten ten aanzien van verzoekster en het minderjarig kind S.S.  
 
Deze beslissing vormt de tweede bestreden beslissing.  
 
Zij is gemotiveerd als volgt: 
 
“Bevel om het grondgebied te verlaten  
Mevrouw: 
Naam, voornaam:  
S., R.  
geboortedatum: […]1997  
geboorteplaats: Rrnava 
nationaliteit: Servië̈ 
 
+ minderjarige zoon S.S. geboren op […]2001 
 
wordt het bevel gegeven het grondgebied van België̈ te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 
die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om 
er zich naar toe te begeven, 
onmiddellijk 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 op grond van volgende feiten: 
o Krachtens artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 15 december 1980, is hij een vreemdeling vrijgesteld 
van de visumplicht die langer in het Rijk verblijft dan de maximale duur van 90 dagen op een periode 
van 180 dagen voorzien in artikel 20 Uitvoeringsovereenkomst van Schengen of er niet in slaagt het 
bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd: 
Betrokkene is in België̈ aangekomen op 07.02.2010. Er werd een asielaanvraag en een aanvraag 9ter 
ingediend. Het verblijf werd toegestaan tot zolang het onderzoek naar de asielmotieven en de medische 
elementen liep. Betrokken werd naar aanleiding van de aanvraag 9ter in het bezit gesteld van een A- 
kaart. Vermits de opgestarte procedures werden afgesloten met een negatieve beslissing (noch de 
vluchtelingenstatus, noch de subsidiaire bescherming werden aan betrokkene toegekend en de 
aanvragen 9ter werden uiteindelijk afgesloten met een negatieve beslissing), is het verblijf van 
betrokkene niet langer gewettigd. De termijn van 90 dagen op een periode van 180 dagen, is inmiddels 
ruimschoots overschreden. 
Met toepassing van artikel 74/14 §3, werd de termijn om het grondgebied te verlaten naar 0 dagen 
verminderd omdat: . 
o 4° de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing tot 
verwijdering gevolg heeft gegeven: 
Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten, haar betekend op 
3.12.2013.” 
 
Op 12 april 2017 dienden verzoekers een nieuwe aanvraag in op grond van artikel 9ter van de 
Vreemdelingenwet. 
 
Op 16 augustus 2017 verklaarde de gemachtigde de voormelde aanvraag ontvankelijk. 
 
2. Over de ontvankelijkheid 
 
Ter terechtzitting doet verweerder afstand van de exceptie, opgeworpen in de nota met opmerkingen, 
inzake het gebrek aan belang omwille van een voorgehouden gebonden bevoegdheid betreffende de 
bevelen om het grondgebied te verlaten. 
 
3. Onderzoek van het beroep 
 
In een eerste middel voeren verzoekers een schending van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, van 
de artikelen 3, 12 en 28 van het Kinderrechtenverdrag, van artikel 24 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie (hierna verkort het Handvest), van de artikelen 1 tot en met 3 van 
de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijk motivering van de bestuurshandelingen, van de 
materiële motiveringsplicht en van de zorgvuldigheidsplicht. 
 
Zij verschaffen de volgenden toelichting: 
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“De bestreden beslissing houdt geen, minstens onvoldoende rekening met de belangen van het 
minderjarig kind.  In casu heeft de Staatssecretaris kennis van het schoolgaan van één minderjarig kind: 
- Dhr. S. S., geboren in Servië op 26 december 2001, thans school lopend in La Vallee, buitengewoon 
onderwijs;   Daarbij komt dat S. school loopt in het buitengewoon en gespecialiseerd onderwijs.   In 
Servië zijn geen scholen aanwezig die dit bijzonder onderwijs kunnen aanbieden.  Zulks werd 
uitdrukkelijk aangegeven in de aanvraag om machtiging tot verblijf o.g.v. art. 9bis Vreemdelingenwet, en 
het betreffende schoolattest werd gevoegd.    
 
Ook uw Raad wees in haar arrest dd. 13 februari 2015 (RvV 160 551/ VIII) reeds op deze vaststellingen 
“uit het administratief dossier blijkt dat verzoekende partij is ingeschreven als regelmatige leerling (…). 
Op 24 juli 2014 dienden verzoekers een aanvraag om machtiging tot verblijf in op grond van artikel 9bis 
van de Vreemdelingenwet. Wederom worden de schoolattesten aan de aanvraag gevoegd en het 
dossier bevat ook een verklaring van de coördinator van het CDO Don Bosco Woluwe (…)”  7. Uit het 
administratief dossier blijkt evenwel niet dat enig onderzoek naar de gevolgen van de bestreden 
beslissing voor het minderjarig kind en zijn schooltraject werd gevoerd door de Staatssecretaris.    
   
  8. Art. 74/ 13 Vreemdelingenwet stelt het volgende:  “ Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering 
houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met het hoger belang van het kind, het gezins- en 
familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land.”  Art. 74/13 
van de Vreemdelingenwet vormt de omzetting van artikel van Richtlijn 2008/115/ EG over 
gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van 
derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven, op 16 december 2008 door het Europees 
Parlement en de Raad vastgesteld (hierna: de Terugkeerrichtlijn).  Volgens deze bepaling dienen 
lidstaten bij de tenuitvoerlegging van de terugkeerrichtlijn rekening te houden met het belang van het 
kind.   In overweging 24 van de Terugkeerrichtlijn kan gelezen worden, “In deze richtlijn worden de 
grondrechten en de beginselen in acht genomen die met name in het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie worden erkend”.   Een van de grondrechten is vervat in art. 24 van het Handvest 
dat bepaalt:   Artikel 24. Rechten van het kind 1. Kinderen hebben recht op de bescherming en de zorg 
die nodig zijn voor hun welzijn. Zij mogen vrijelijk hun mening uiten. Aan hun mening in 
aangelegenheden die hen betreffen wordt passend belang gehecht in overeenstemming met hun leeftijd 
en rijpheid. 2. Bij alle handelingen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden verricht door 
overheidsinstanties of particuliere instellingen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging. 
NL 18.12.2000 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 364/13 3. Ieder kind heeft er recht 
op regelmatig persoonlijke betrekkingen en rechtstreekse contacten met zijn beide ouders te 
onderhouden, tenzij dit tegen zijn belangen indruist.   Art. 51 van het Handvest verduidelijkt dat het 
handvest van toepassing is wanneer lidstaten bepalingen van Unierecht ten uitvoer brengen  Art. 51. 
Werkingssfeer 1. De bepalingen van dit handvest zijn gericht tot de instellingen en organen van de Unie 
met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel en tot de lidstaten, uitsluitend wanneer zij het recht van 
de Unie ten uitvoer brengen. Derhalve eerbiedigen zij de rechten, leven zij de beginselen na en 
bevorderen zij de toepassing ervan, overeenkomstig hun respectieve bevoegdheden. 2. Dit handvest 
schept geen nieuwe bevoegdheden of taken voor de Gemeenschap en voor de Unie en wijzigt de in de 
verdragen neergelegde bevoegdheden en taken niet.    
 
In casu wordt aan verzoekers een bevel om het grondgebied te verlaten opgelegd, in toepassing van 
art. 7 van de Vreemdelingenwet.  Deze bepaling vormt een omzetting van art. 6 van de 
Terugkeerricthtlijn.   Door het opleggen van het bevel om het grondgebied te verlaten wordt derhalve 
uitvoering gegeven aan het Unierecht zodat de bepalingen van het Handvest toepassing vinden, en 
aldus ook art. 24.2. van het Handvest.  Bovendien kan worden gewezen op volgende relevante 
bepalingen uit het Kinderrechtenverdrag:  Artikel 3: Het belang van het kind  1. Bij alle maatregelen 
betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor 
maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, 
vormen de belangen van het kind de eerste overweging.   2. De Staten die partij zijn, verbinden zich 
ertoe het kind te verzekeren van de bescherming en de zorg die nodig zijn voor zijn of haar welzijn, 
rekening houdend met de rechten en plichten van zijn of haar ouders, wettige voogden of anderen die 
wettelijk verantwoordelijk voor het kind zijn, en nemen hiertoe alle passende wettelijke en bestuurlijke 
maatregelen.   3. De Staten die partij zijn, waarborgen dat de instellingen, diensten en voorzieningen die 
verantwoordelijk zijn voor de zorg voor of de bescherming van kinderen voldoen aan de door de 
bevoegde autoriteiten vastgestelde normen, met name ten aanzien van de veiligheid, de gezondheid, 
het aantal personeelsleden en hun geschiktheid, alsmede bevoegd toezicht.  Artikel 12: De mening van 
het kind 1. De Staten die partij zijn, verzekeren het kind dat in staat is zijn of haar eigen mening te 
vormen, het recht die mening vrijelijk te uiten in alle aangelegenheden die het kind betreffen, waarbij 
aan de mening van het kind passend belang wordt gehecht in overeenstemming met zijn of haar leeftijd 
en rijpheid. 2. Hiertoe wordt het kind met name in de gelegenheid gesteld te worden gehoord in iedere 
gerechtelijke en bestuurlijke procedure die het kind betreft, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst 
van een vertegenwoordiger of een daarvoor geschikte instelling, op een wijze die verenigbaar is met de 
procedureregels van het nationale recht.      
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 Artikel 28: Onderwijs 1. De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op onderwijs, en 
teneinde dit recht geleidelijk en op basis van gelijke kansen te verwezenlijken, verbinden zij zich er met 
name toe: a) primair onderwijs verplicht te stellen en voor iedereen gratis beschikbaar te stellen; b) de 
ontwikkeling van verschillende vormen van voortgezet onderwijs aan te moedigen, met inbegrip van 
algemeen onderwijs en beroepsonderwijs, deze vormen voor ieder kind beschikbaar te stellen en 
toegankelijk te maken, en passende maatregelen te nemen zoals de invoering van gratis onderwijs en 
het bieden van financiële bijstand indien noodzakelijk; c) met behulp van alle passende middelen hoger 
onderwijs toegankelijk te maken voor een ieder naar gelang zijn capaciteiten; d) informatie over en 
begeleiding bij onderwijs- en beroepskeuze voor alle kinderen beschikbaar te stellen en toegankelijk te 
maken; e) maatregelen te nemen om regelmatig schoolbezoek te bevorderen en het aantal kinderen dat 
de school vroegtijdig verlaat, te verminderen. 2. De Staten die partij zijn, nemen alle passende 
maatregelen om te verzekeren dat de wijze van handhaving van de discipline op scholen verenigbaar is 
met de menselijke waardigheid van het kind en in overeenstemming is met dit Verdrag. 3. De Staten die 
partij zijn, bevorderen en stimuleren internationale samenwerking in aangelegenheden die verband 
houden met onderwijs, met name teneinde bij te dragen tot de uitbanning van onwetendheid en 
analfabetisme in de gehele wereld, en de toegankelijkheid van wetenschappelijke en technische kennis 
en moderne onderwijsmethoden te vergroten. In dit opzicht wordt met name rekening gehouden met de 
behoeften van de ontwikkelingslanden.  Voormelde bepalingen van het Kinderrechtenverdrag hebben 
directe werking. In casu dient vastgesteld dat het belang van het kind Samir  geenszins de eerste 
overweging in de bestreden beslissing(en) vormt.   Noch uit de eerste en tweede bestreden beslissing 
noch uit het administratief dossier blijkt dat rekening werd gehouden met het belang van het minderjarig 
kind Samir, o.a. bij het voorzetten en afmaken van het lopende schooljaar.   De bestreden beslissing 
houdt op geen enkele wijze rekening met dit element; evenmin wordt rekening gehouden met het reeds 
door Samir afgelegde schooltraject in België (gedurende meerdere schooljaren) en de opportuniteit voor 
Samir om de schoolopleiding hier te voltooien (i.p.v. te onderbreken).   
 
Een schending van art. 74/13 Vreemdelingenwet iuo. art. 24 van het Handvest iuo. de 
zorgvuldigheidsverplichting kan worden aangenomen. De bestreden beslissing is derhalve manifest 
strijdig met art. 74/13 van de Vreemdelingenwet, aangezien de belangen van de kinderen (bij het 
voorzetten van hun opleiding) niet eens in overweging worden genomen.”    
 
Verzoekers betogen dat nergens in de bestreden beslissingen rekening werd gehouden met de 
belangen van hun minderjarig kind S.S. Zij hadden nochtans in hun aanvraag om machtiging tot verblijf 
op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet erop gewezen dat hun zoon, S.S. naar het 
buitengewoon onderwijs ging in België en nood had aan gespecialiseerd onderwijs. Zij menen dat er 
geen gespecialiseerd onderwijs is in Servië. Zij voegden ter staving van hun beweringen, een 
schoolattest met de resultaten van een medisch, psychologisch en sociaal onderzoek van S.S. toe aan 
hun aanvraag. Verzoekers vinden in de bestreden beslissingen of het administratief dossier geen 
aanwijzing terug dat de gemachtigde de gevolgen van de bestreden beslissingen voor het minderjarig 
kind onderzocht heeft, hoewel dit volgens artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet is vereist. Verzoekers 
citeren verder nog artikel 24 van het Handvest  en menen dat dit ook werd geschonden doordat de 
gemachtigde geen rekening heeft gehouden met de belangen van het kind. 
 
In casu volgt het minderjarig kind S.S. de verblijfsrechtelijke status van zijn ouders. Artikel 74/13 van de 
Vreemdelingenwet zoals door verzoekers geciteerd, is erop gericht te waarborgen dat de minister en 
zijn gemachtigde steeds bij het nemen van een verwijderingsbeslissing rekening houden met 
welbepaalde omstandigheden en fundamentele rechten. Dit zijn het hoger belang van het kind, het 
gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land. 
Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet weerspiegelt in deze zin hogere rechtsnormen, zoals deze 
onder meer voortvloeien uit artikel 8 van het EVRM, waartoe tevens het beginsel van het belang van het 
kind en een billijke belangenafweging toebehoren (EHRM 31 januari 2006, nr. 50435/99, Rodrigues Da 
Silva en Hoogkamer v. Nederland, EHRM 30 juli 2013, nr. 948/12, Berisha v. Zwitserland, par. 51 met 
verwijzing naar EHRM, Grote Kamer, 6 juli 2010, nr. 41615/07, Neulinger en Shuruk v. Zwitserland, par. 
135; EHRM 17 april 2014, nr. 41738/10, Paposhvili v. België, par. 144). Verzoekers wijzen terecht op de 
toepasselijkheid van artikel 24 van het Handvest dat in casu van toepassing is aangezien de bestreden 
beslissingen een tenuitvoerlegging zijn van de richtlijn 2008/115/EU van het Europees Parlement en de 
Raad van de Europese Unie van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in 
de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied 
verblijven (hierna: Terugkeerrichtlijn; Pb.L. 24 december 2008, afl. 348, 98 e.v.; Parl.St. Kamer, 2011-
2012, nr. 53K1825/001, 23). 
 
Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet maakt daardoor een individueel onderzoek noodzakelijk. 
 
Verweerder stelt in zijn nota met opmerkingen dat uit het administratief dossier ”ontegensprekelijk” blijkt 
dat er wel degelijk “impliciet” een individueel onderzoek is gebeurd in het licht van artikel 74/13 van de 
Vreemdelingenwet en er onder andere met de belangen van het kind rekening werd gehouden.  
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De Raad kan evenwel geen synthesenota met een onderzoek op grond van artikel 74/13 van de 
Vreemdelingenwet vinden in het administratief dossier dat de thans bestreden bevelen voorafgaat. 
Indien verweerder zou doelen op een oude synthesenota aangaande artikel 74/13 van de 
Vreemdelingenwet van 18 november 2014, die voorafging aan het nemen van de bevelen van 18 
november 2014, blijkt daaruit dat de gemachtigde stelt: 
 
“Bij het behandelen van de aanvraag, werden de volgende elementen onderzocht (in toepassing van 
artikel 74/13): 
1. Hoger belang van het Kind:  
-> 2 minderjarige kinderen: niet aangetoond dat zij geen scholing kunnen krijgen in herkomstland, in 
belang van de kinderen om ouders te vergezellen. 
[…]” 
 
In hun verzoekschrift benadrukken verzoekers dat hun jongste zoon S.S., school loopt in het 
buitengewoon en gespecialiseerd onderwijs en dat in Servië geen scholen zijn die dit bijzonder 
onderwijs kunnen aanbieden. Verzoekers stellen ook dat de gemachtigde voor het nemen van de 
bestreden beslissingen hiervan op de hoogte was, daar ze een aanvraag om machtiging tot verblijf op 
grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet hebben ingediend. In deze aanvraag werden deze 
elementen aangebracht. 
 
Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekers bij hun aanvraag om machtiging tot verblijf in op grond 
van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, schoolattesten aan de aanvraag hebben gevoegd. Het 
dossier bevat een “attestation de fréquentation de l’enseignement spécial primaire” voor de jongste 
zoon, S.S. van verzoekers. Naast een attest bevat dit document ook medische, psychologische, sociale 
en pedagogische gegevens over de jongste zoon van verzoekers. Uit de conclusie blijkt dat uit het 
medisch, psychologisch en sociaal onderzoek volgt dat verzoekers hun jongste zoon zijn plaats heeft in 
het bijzonder onderwijs. Gelet op de stukken die in het administratief dossier aanwezig waren voor het 
nemen van de bestreden beslissingen kan verweerder niet zonder meer stellen dat “verzoekers [zich] 
beperken tot een ongestaafd betoog.” Bovendien stelt de Raad vast dat de aanvraag op grond van 
artikel 9bis van de Vreemdelingenwet wel door de gemachtigde werd verworpen, maar dat de beslissing 
die betrekking heeft op dit jongste kind S.S. enkel werd geweigerd omdat verzoekers op 20 augustus 
2014 kennis kregen van een inreisverbod. Bijgevolg is de gemachtigde in deze verwerpingsbeslissing 
niet ingegaan op de aangevoerde nood aan bijzonder onderwijs voor het kind S.S. Ten overvloede blijkt 
ook dat het inreisverbod door de Raad nadien is vernietigd. Verweerder toont bijgevolg niet aan dat de 
gemachtigde met het loutere standpunt in een oude synthesenota “dat niet is aangetoond dat de 
kinderen geen scholing kunnen krijgen in het herkomstland” een grondig onderzoek gevoerd heeft naar 
de nood aan gespecialiseerd onderwijs voor S.S. De gemachtigde heeft niet enkel in de bestreden 
bevelen geen motief hieraan gewijd maar evenmin “impliciet” rekening gehouden met deze nood aan 
buitengewoon onderwijs. 
 
Er blijkt niet dat de gemachtigde bij het nemen van de bestreden beslissingen rekening heeft gehouden 
met de specifieke situatie en de belangen van het jongste kind en diens nood aan bijzonder onderwijs, 
waarvan hij op de hoogte was. Bijgevolg is het onderzoek in het kader van artikel 74/13 van de 
Vreemdelingenwet onzorgvuldig gebeurd en voeren verzoekers terecht de schending aan van dit 
wetsartikel, daar verweerder niet met alle elementen waarvan hij kennis had voor het nemen van de 
bestreden beslissingen voldoende rekening heeft gehouden. De Raad kan niet zelf tot de beoordeling 
overgaan zonder zich in de plaats stellen van het bestuur (cf. RvS 26 juni 2014, nr. 227.900). 
 
Een schending van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet wordt vastgesteld.  
 
Het middel is gegrond. 
 
Deze vaststelling is voldoende om de bestreden beslissingen te vernietigen. Het overige middel en de 
overige middelonderdelen hoeven niet verder onderzocht te worden. 
 
Vervolgens wijst de Raad op de gevolgen van het vernietigingsarrest waarbij de beslissing van 9 maart 
2015 van de gemachtigde van de staatssecretaris waarbij het bewijs van inschrijving in het 
vreemdelingenregister niet langer verlengd wordt, wordt vernietigd bij arrest nr. 201 226 van 19 maart 
2018. 
 
De vernietiging, ex tunc, van de beslissing tot weigering van de verlenging van inschrijving in het 
vreemdelingenregister brengt verzoekers opnieuw in de verblijfsrechtelijke situatie waarin zij zich 
bevonden vooraleer de vernietigde weigeringsbeslissing werd genomen, met name in het bezit van een 
A-kaart. Zij kunnen derhalve niet meer het voorwerp uitmaken van een bevel om het grondgebied te 
verlaten op grond van de hoofdvaststelling dat zij zich op illegale wijze in het Rijk bevinden op grond van 
artikel 7, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet. Voor de duidelijkheid in het rechtsverkeer en dus voor 
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de rechtszekerheid, is het derhalve aangewezen de twee bestreden bevelen uit het rechtsverkeer te 
verwijderen via een vernietiging. 
 
4. Korte debatten 
 
Verzoekers hebben 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 
vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp.  
 
OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
 
Artikel 1 
 
De beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 
Vereenvoudiging van 22 september 2015 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten 
worden vernietigd. 
 
Artikel 2 
 
De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 
 
Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig maart tweeduizend achttien door: 
 
mevr. A. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 
 
dhr. M. DENYS, griffier. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
M. DENYS A. MAES 
 


