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 nr. 202 632 van 17 april 2018 

in de zaak RvV X II 

 

 

 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 IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn in eigen naam en als 

wettelijke vertegenwoordigster van haar minderjarige kinderen X en X, en X, die verklaart van Albanese 

nationaliteit te zijn, op 20 november 2017 hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de 

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

Vereenvoudiging van 6 november 2017 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met 

vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies), aan de verzoekende partijen op 

6 november 2017 ter kennis gebracht. 

 

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 maart 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 april 2018. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. NEERINCKX, die verschijnt voor de verzoekende partijen en 

van advocaat T. SCHREURS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Eerste verzoekster, die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, dient op 4 september 2014 samen 

met haar echtgenoot en hun drie minderjarige kinderen een asielaanvraag in. 

 

Op 21 februari 2014 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris ten aanzien van eerste 

verzoekster en de drie minderjarige kinderen een beslissing houdende bevel om het grondgebied te 

verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies). 
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Op 23 februari 2015 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen ten 

opzichte van eerste verzoekster en haar echtgenoot de beslissingen tot weigering van de 

vluchtelingenstatus en van de subsidiaire beschermingsstatus. Bij arrest nr. 149 428 van 9 juli 2015 

weigert de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) eveneens de vluchtelingenstatus 

en de subsidiaire beschermingsstatus aan eerste verzoekster en haar echtgenoot. 

 

Uit de feitenuiteenzetting in de nota met opmerkingen, blijkt – en verzoeksters betwisten niet – dat op 

3 maart 2015 aan hen bevel wordt gegeven om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

Op 1 december 2015 dient eerste verzoekster in eigen naam en in naam van haar drie minderjarige 

kinderen, waaronder ook op dat ogenblik tweede verzoekster, een volgende asielaanvraag in. Ook haar 

echtgenoot dient die dag een volgende asielaanvraag in. 

 

Op 15 januari 2016 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de 

beslissingen houdende weigering van inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag. Bij 

arrest nr. 170 318 van 21 juni 2016 verwerpt de Raad het beroep tegen deze beslissingen. 

 

Op 21 januari 2016 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris ten aanzien van de 

echtgenoot van eerste verzoekster en ten aanzien van eerste verzoekster en de drie kinderen een 

beslissing houdende bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies). 

 

Op 11 september 2016 bereikt tweede verzoekster de leeftijd van 18 jaar. 

 

Op 6 november 2017 maken verzoekende partijen (moeder=eerste verzoekster, meerderjarige 

dochter=tweede verzoekster en twee minderjarige kinderen) het voorwerp uit van een administratief 

verslag vreemdelingencontrole. De vader is op dat ogenblik niet aanwezig. 

 

Op 6 november 2017 wordt ten aanzien van eerste verzoekster een beslissing houdende bevel om het 

grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies) genomen. Dit 

is de eerste bestreden beslissing:  

 

“(…) 

BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN MET VASTHOUDING MET HET OOG OP 

VERWIJDERING 

Bevel om het grondgebied te verlaten 

Aan de Mevrouw, die verklaart te heten(1); 

naam: K. (…) 

voornaam: E. (…) 

geboortedatum: (…).1976 

geboorteplaats: K., V. (…) 

nationaliteit: Albanië 

In voorkomend geval, ALIAS: 

en haar 2 minderjarige kinderen 

K. R. (…) (°(…)/2000) en K. F. (…) (°(…)/2003), beiden eveneens van Albanese nationaliteit, 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen(2), tenzij] hij zij beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naartoe te begeven. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING EN VAN DE AFWEZIGHEID VAN EEN TERMIJN OM HET 

GRONDGEBIED TE VERLATEN: 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van volgend artikel / volgende 

artikelen 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 en/of vaststellingen: 

Artikel 7, alinea 1: 

■  1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten; 

De betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort en niet van een geldig visum/verblijfstitel op 

het moment van haar arrestatie. 

Artikel 74/14: Reden waarom geen termijn voor vrijwillig verrek wordt toegestaan; 

■  artikel 74/14 §3, 4°: de onderdaan van een derde land heeft niet binnen de toegekende termijn aan 

een eerdere beslissing tot verwijdering gevolg gegeven 
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Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan meerdere bevelen om het grondgebied te verlaten, waarvan 

het meest recente haar ter kennis werd gegeven op 24/01/2016. Er wordt geen termijn van één tot 

zeven dagen toegekend, nu de vreemdeling, na een afgewezen verblijfsaanvraag, niet vrijwillig 

vertrokken is, waardoor kan verwacht worden dat een termijn van minder dan zeven dagen hem 

evenmin zal aanzetten om vrijwillig te vertrekken. Een dwangverwijdering is proportioneel. 

Geen termijn wordt, gelet op wat vooraf gaat, toegekend. 

■ artikel 74/14 §3, 6°: de onderdaan van een derde land heeft meer dan twee asielaanvragen ingediend; 

Een asielaanvraag werd door betrokkene ingediend op 24/06/2013, 04/09/2014 en 01/12/2015. Het 

CGVS weigerde telkens het statuut van vluchteling en van subsidiaire erkenning aan betrokkene en 

deze beslissingen werden telkens tezamen met een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13qq) 

aan betrokkene ter kennis gegeven. 

Betrokkene kwam naar België in 2013, met haar drie kinderen, drie dochters K. R. (…) (°(…)/1998), K. 

R. (…) (°(…)/2000) en K. F. (…) (°(…)/2003). Haar echtgenoot K. R. (…) volgde een jaar later. 

Betrokkene diende 3 asielaanvragen in (op 24/06/2013, 04/09/2014 en op 01/12/2015). Alle aanvragen 

werden uiteindelijk verworpen door het CGVS, deze beslissingen werden telkens door de RVV 

bevestigd. Door het CGVS en de RVV werd na diepgaand onderzoek vastgesteld dat verzoeker niet 

voldeed aan de voorwaarden opgenomen in de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet en 

hem bijgevolg geen vluchtelingenstatus, noch de subsidiaire beschermingsstatus kon toegekend 

worden. Uit deze vaststelling kan redelijkerwijze worden afgeleid dat de betrokkene geen reëel risico 

loopt op een behandeling strijdig met artikel 3 van het EVRM, Het dossier bevat geen stukken die er op 

kunnen wijzen dat sinds de vaststellingen van het CGVS en de RVV de veiligheidstoestand in die mate 

zou hem gewijzigd dat betrokkene bij haar verwijdering toch een reëel risico loopt op een behandeling 

strijdig met artikel 3 van het EVRM. 

Betrokkene verwijst naar de scholing van haar kinderen. Het recht op onderwijs is geen absoluut recht 

en betekent niet dat automatisch een verblijfstitel dient afgeleverd te worden (RVV, nr. 125.845 van 

20.06.2014). Het feit dat betrokkenes kinderen hier naar school gaan, kan niet aanzien worden als een 

buitengewone omstandigheid daar betrokkene niet aantoont dat een scholing niet in het land van 

herkomst kan verkregen worden. Het recht op onderwijs strekt er evenwel niet toe om een bepaald 

kwaliteitsniveau te garanderen of een tewerkstelling te verzekeren. 

Het recht op onderwijs bevat daarenboven geen algemene verplichting om de keuze van een 

vreemdeling om onderwijs te volgen in een bepaalde Verdragsluitende Staat toe te staan. Beperkingen 

aan het recht op onderwijs zijn immers mogelijk zolang de kern van het recht op onderwijs niet wordt 

aangetast (EHRM 19 oktober 2012, nrs. 43370/04,8252/05 en 18454/06, Catan e.a. v. Moldavie, par. 

140.). Evenmin kan uit recht op onderwijs worden afgeleid dat een verblijfsrecht moet verleend worden 

indien het onderwijs in het land van herkomst van minder goede kwaliteit zou zijn dan in België. 

Eén van de dochters (R. (…)) maakt het voorwerp uit van twee pv's voor winkeldiefstal (DE.(…) en 

DE.(…) door de politie van Sint-Niklaas). Het is duidelijk dat zij met haar gedrag een bedreiging vormt 

voor de openbare orde. Nieuwe inbreuken tegen de openbare orde haar immers mogelijk. Dit is een 

extra reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek kan worden toegestaan. Het gezin verhuisde 

onlangs naar Sint-Niklaas. Ze kwamen zich echter niet inschrijven bij de gemeente, Het was via de 

huiszoeking in het kader van de winkeldiefstal dat de politie ontdekte waar het gezin woonde. Er is dus 

ook een risico op onderduiken. 

Betrokkene haalt tevens aan dat zij banden heeft gecreëerd met België. Dit valt echter niet onder de in 

artikel 8 van EVRM geboden bescherming. De 'gewone' sociale relaties worden door deze bepaling niet 

beschermd. 

Betrokkene heeft een gezin in België. Alle gezinsleden zijn illegaal, zij dienen dus het land te verlaten. 

Aangezien ze hierbij de kans krijgen om dit samen te doen wordt de familiale cel bij verwijdering niet 

geschonden. Van een inbreuk op artikel 8 van het EVRM is dus geen sprake. Betrokkene heeft 

bovendien nog familie in Albanië (broers/zussen). Een terugkeer naar Albanië betekent een mogelijke 

hereniging met haar familie. 

De lokale politie van PZ Sint-Niklaas heeft betrokkenes echtgenoot de heer K. R. (…) (°(…)/1970 van 

Albanese nationaliteit) niet samen met zijn gezin kunnen aantreffen. Volgens de zus van betrokkene die 

op het moment van de arrestatie aanwezig was, bevond de heer K. R. (…) zich op dat moment in 

Brussel bij zijn advocaat. De zus van betrokkene heeft in een voor de politie onverstaanbare taak haar 

echtgenoot, die zich op bij de echtgenoot van betrokkene bevond, op de hoogte gebracht van de 

arrestatie van betrokkene en haar 3 kinderen en gevraagd aan de echtgenoot van betrokkene om zich 

zo spoedig mogelijk naar het politiebureau van PZ Sint-Niklaas te begeven, Volgens de zus van 

betrokkene stemde de echtgenoot van betrokkene ermee in om zich zo snel mogelijk bij de PZ Sint-

Niklaas aan te bieden. Indien betrokkenes echtgenoot zich niet aanbiedt, moet vastgesteld worden dat 

de politie van PZ Sint-Niklaas al heeft ondernomen om hem de mogelijkheid te geven om samen met 

betrokkene en zijn drie kinderen terug te keren. Indien hij zich niet aanbiedt, kan niet anders dan 
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vastgesteld worden dat een eventuele repatriëring van betrokkene en haar kinderen zonder haar 

echtgenoot door het gedrag zelf van deze laatsté in de hand wordt gewerkt Dit vormt uiteraard geen 

schending van artikel 8 EVRM (RVV nr. 61.377 van 12.05.2011). 

 

Terugleiding naar de grens 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT TERUGLEIDING NAAR DE GRENS: 

Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van de wet van 15 december 1980, is het noodzakelijk om de 

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

staten die het Schengenacquis ten volle toepassen2 om de volgende redenen: 

Reden van het bevel om het grondgebied te verlaten: 

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldige verblijfsvergunning. Het is dus 

weinig waarschijnlijk dat zij gevolg zal geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat haar 

afgeleverd zal worden Betrokkene weigert manifest om op eigen initiatief een einde te maken aan haar 

onwettige verblijfssituatie zodat een gedwongen verwijdering zich opdringt  

Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek: 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan meerdere bevelen om het grondgebied te verlaten, waarvan 

het meest recente haar ter kennis werd gegeven dp 24/01/2016. 

Een asielaanvraag werd door betrokkene ingediend op 24/06/2013, 04/09/2014 en 01/12/2015. Het 

CGVS weigerde telkens het Statuut van vluchteling en van subsidiaire erkenning aan betrokkene en 

deze beslissingen werden telkens tezamen met een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13qq) 

aan betrokkene ter kennis gegeven. 

 

Vasthouding 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT VASTHOUDING: 

Met de toepassing van artikel 7, derde lid van de wet van 15 december 1980, dient de betrokkene te 

dien einde opgesloten te worden, aangezien haar terugleiding naar de grens niet onmiddellijk kan 

uitgevoerd worden en op basis van volgende feiten: 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan meerdere bevelen om het grondgebied te verlaten, waarvan 

het meest recente haar ter kennis werd gegeven op 24/01/2016. 

Een asielaanvraag werd door betrokkene ingediend op 24/06/2013, 04/09/2014 en 01/12/2015, Het 

CGVS weigerde telkens het statuut van vluchteling en van subsidiaire erkenning aan betrokkene en 

deze beslissingen werden telkens tezamen met een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13qq) 

aan betrokkene ter kennis gegeven. 

Gelet op al deze elementen, kunnen we dus concluderen dat zij de administratieve beslissing die 

genomen wordt te haren laste niet zal opvolgen. We kunnen ook concluderen dat er sterke vermoedens 

zijn dat zij zich aan de verantwoordelijke autoriteiten zal onttrekken. Hieruit blijkt dat betrokkene ter 

beschikking moet worden gesteld van Dienst Vreemdelingenzaken. 

Gezien betrokkene niet in bezit is van aan geldig reisdocument op het moment van haar arrestatie is het 

noodzakelijk haar ter beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken te weerhouden ten einde de 

overname te vragen aan Albanië. 

(…)” 

 

Bij arrest nr. 194 785 van 9 november 2017 verwerpt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: 

de Raad) de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van deze beslissing. 

 

Op 6 november 2017 wordt ten aanzien van tweede verzoekster een beslissing houdende bevel om het 

grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies) genomen. Dit 

is de tweede bestreden beslissing:  

 

“(…) 

BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN MET VASTHOUDING MET HET OOG OP 

VERWIJDERING 

Bevel om het grondgebied te verlaten 

Aan de Mevrouw, die verklaart te heten(1): 

naam: K. (…) 

voornaam: R. (…) 

geboortedatum: (…).1998 

geboorteplaats: B., V. (…) 

nationaliteit: Albanië 

in voorkomend geval, ALIAS: 
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wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenaquis ten volle toepassen(2), tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING EN VAN DE AFWEZIGHEID VAN EEN TERMIJN OM HET 

GRONDGEBIED TE VERLATEN: 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van volgend artikel / volgende 

artikelen 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 en/of vaststellingen: 

Artikel 7, alinea 1: 

1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten. 

De betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort en niet van een geldig visum/verblijfstitel op 

het moment van haar arrestatie. 

Artikel 74/14: Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt toegestaan: 

Artikel 74/14 §3, 4° : de onderdaan van een derde land heeft niet binnen de toegekende termijn aan een 

eerdere beslissing tot verwijdering gevolg gegeven. 

Betrokkene volgde toen zijn nog minderjarig was de asielprocedures van haar moeder mevrouw K. E. 

(…) (°(…)/1976 van Albanese nationaliteit) en heeft aldus geen gevolg gegeven aan meerdere bevelen 

om het grondgebied te verlaten die aan haar moeder ter kennis gegeven werden, waarvan het meest 

recente ter kennis werd gegeven op 24/01/2016. Er wordt geen termijn van één tot zeven dagen 

toegekend, nu de vreemdeling, na een afgewezen verblijfsaanvraag, niet vrijwillig vertrokken is, 

waardoor kan verwacht worden dat een termijn van minder dan zeven dagen hem evenmin zal 

aanzetten om vrijwillig te vertrekken. Een dwangverwijdering is proportioneel. 

Geen termijn wordt, gelet op wat voorafgaat, toegekend. 

Artikel 74/14 §3, 6° : de onderdaan van een derde land heeft meer dan twee asielaanvragen ingediend: 

Betrokkene volgende toen zij nog minderjarig was de asielprocedure van haar moeder mevrouw K. E. 

(…) (°(…)/1976 van Albanese nationaliteit). Betrokkenes moeder diende asielaanvragen in op 

24/06/2013, 04/09/2014 en 01/12/2015. Het CGVS weigerde telkens het statuut van vluchteling en van 

subsidiaire erkenning aan betrokkenes moeder en deze beslissingen werden telkens tezamen met een 

bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13qq) aan betrokkenes moeder ter kennis gegeven. 

Betrokkene kwam naar België in 2013 tezamen met haar moeder en haar 2 zussen K. R. (…) 

(°(…)/2000) en K. F. (…) (°(…)/2003). Haar vader de heer K. R. (…) (°(…)/1970 van Albanese 

nationaliteit) volgde een jaar later. 

Betrokkene volgde toen zij nog minderjarig was de asielprocedures van haar moeder. Betrokkenes 

moeder diende asielaanvragen in op 24/06/2013, 04/09/2014 en 01/12/2015. Alle aanvragen werden 

uiteindelijk verworpen door het CGVS, deze beslissingen werden telkens door de RVV bevestigd. Door 

het CGVS en de RVV werd na diepgaand onderzoek vastgesteld dat verzoeker niet voldeed aan de 

voorwaarden opgenomen in de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet en hem bijgevolg geen 

vluchtelingenstatus, noch de subsidiaire bescherminsstatus kon toegekend worden. Uit deze vaststelling 

kan redelijkerwijze worden afgeleid dat de betrokkene geen reëel risico loopt op een behandeling strijdig 

met artikel 3 van het EVRM. Het dossier bevat geen stukken die er op kunnen wijzen dat sinds de 

vaststellingen van het CGVS en de RVV de veiligheidstoestand in die mate zou hem bewijzigd dat 

betrokkene bij haar verwijdering toch een reëel risico loopt op een behandeling strijdig met artikel 3 van 

het EVRM. 

Betrokkene verwijst naar haar scholing. Het recht op onderwijs is geen absoluut recht en betekent niet 

dat automatisch een verblijfstitel dient afgeleverd te worden (RVV, nr. 125.845 van 20.06.2014). Het feit 

dat betrokkene hier naar school gaat, kan niet aanzien worden als een buitengewone omstandigheid 

daar betrokkene niet aantoont dat een scholing niet in het land van herkomst kan verkregen worden. Het 

recht op onderwijs strekt er evenwel niet toe om een bepaald kwaliteitsniveau te garanderen of een 

tewerkstelling te verzekeren. Het recht op onderwijs bevat daarenboven geen algemene verplichting om 

de keuze van een vreemdeling om onderwijs te volgen in een bepaalde Verdragsluitende Staat toe te 

staan. Beperkingen aan het recht op onderwijs zijn immers mogelijk zolang de kern van het recht op 

onderwijs niet wordt aangetast (EHRM 19 oktober 2012, nrs. 43370/04, 8252/05 en 18454/06, Catan 

e.a. v. Moldavië, par. 140.) evenmin kan uit het recht op onderwijs worden afgeleid dat een verblijfsrecht 

moet verleend worden indien het onderwijs in het land van herkomst van minder goede kwaliteit zou zijn 

dan in België. Bovendien kan betrokkene, indien zij dat zou wensen, voor hogere studies terugkeren 

naar het Rijk, mits het verkrijgen van een studentenvisum. 

Betrokkene maakt deel uit van een gezin dat illegaal in België verblijft. Alle gezinsleden zijn illegaal, zij 

dienen dus het land te verlaten. Aangezien ze hierbij de kans krijgen om dit samen te doen wordt de 

familiale cel bij verwijdering niet geschonden. Van een inbreuk op artikel 8 van het EVRM is dus geen 
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sprake. Betrokkene heeft bovendien nog familie in Albanië (broers/zussen). Een terugkeer naar Albanië 

betekent een mogelijke hereniging met familie. 

De lokale politie van PZ Sint-Niklaas heeft betrokkenes vader de heer K. R. (…) niet samen met zijn 

gezin kunnen aantreffen. Volgens de zus van betrokkenes moeder (betrokkens tante) die op het 

moment van de arrestatie aanwezig was, bevond de heer K. R. (…) zich op dat moment in Brussel bij 

zijn advocaat. Betrokkenes tante heeft in een voor de politie overstaanbare taal haar echtgenoot, die 

zich bij de vader van betrokkene bevond, op de hoogte gebracht van de arrestatie en gevraagd aan 

betrokkenes vader ermee in om zich zo snel mogelijk bij de PZ-Sint-Niklaas aan te bieden. Indien 

betrokkenes vader zich niet aanbiedt, moet vastgesteld worden dat de politie van PZ-Sint-Niklaas alles 

heeft ondernomen om hem de mogelijkheid te geven om samen met zijn gezin terug te keren. Indien hij 

zich niet aanbiedt, kan niet anders dan vastgesteld worden dat een eventuele repatriëring van 

betrokkene, haar moeder en haar 2 zussen zonder haar vader door het gedrag zelf van deze laatste in 

de hand wordt gewerkt. Dit vormt uiteraard geen schending van artikel 8 EVRM (RVV, nr. 61.377 van 

12.05.2011).  

Betrokkene haalt tevens aan dat zij banden heeft gecreëerd met België. Dit valt echter niet onder de in 

artikel 8 van EVRM geboden bescherming. De ‘gewone’ sociale relaties worden door deze bepalingen 

niet beschermd. 

 

Terugleiding naar de grens 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT TERUGLEIDING NAAR DE GRENS: 

Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 is het noodzakelijk om de 

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

staten die het Schengenaquis ten volle toepassen2 om de volgende reden: 

Reden van het bevel om het grondgebied te verlaten: 

Betrokkene verblijft op het Schengenaquis zonder een geldige verblijfsvergunning. Het is dus weinig 

waarschijnlijk dat zij gevolg zal geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat haar afgeleverd 

zal worden. 

Betrokkene weigert manifest om op eigen initiatief een einde te maken aan haar onwettige 

verblijfsituatie zodat een gedwongen verwijdering zich opdringt. 

Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek: 

Betrokkene volgde toen zijn nog minderjarig was de asielprocedures van haar moeder mevrouw K. E. 

(…) (°(…) van Albanese nationaliteit) en heeft aldus geen gevolg gegeven aan meerdere bevelen om 

het grondgebied te verlaten die aan haar moeder ter kennis gegeven werden, waarvan het meest 

recente te kennis werd gegeven op 24/01/2016. 

Betrokkene volgde toen zij nog minderjarig was de asielprocedures van haar moeder mevrouw K. E. 

(…) (°(…)/1976 van Albanese nationaliteit). Betrokkenes moeder diende asielaanvragen in op 

24/06/2013, 04/09/2014 en 01/12/2015. Het CGVS weigerde telkens het statuut van vluchteling en van 

subsidiaire erkenning aan betrokkenes moeder en deze beslissingen werden telkens tezamen met een 

bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13qq) aan betrokkenes moeder ter kennis gegeven. 

 

Vasthouding 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT VASTHOUDING: 

Met de toepassing van artikel 7, derde lid van de wet van 15 december 1980, dient de betrokkene te 

dien einde opgesloten te worden, aangezien haar terugleiding naar de grens niet onmiddellijk kan 

uitgevoerd worden en op basis van volgende feiten: 

Betrokkene volgde toen zijn nog minderjarig was de asielprocedures van haar moeder mevrouw K. E. 

(…) (°(…)/1976 van Albanese nationaliteit) en heeft aldus geen gevolg gegeven aan meerdere bevelen 

om het grondgebied te verlaten die aan haar moeder ter kennis gegeven werden, waarvan  het meest 

recente ter kennis werd gegeven op 24/01/2016. 

Betrokkene volgde toen zij nog minderjarig was de asielprocedures van haar moeder mevrouw K. E. 

(…) (°(…)/1976 van Albanese nationaliteit). Betrokkenes moeder diende asielaanvragen in op 

24/06/2013, 04/09/2014 en 01/12/2015. Het CGVS weigerde telkens het statuut van vluchteling en van 

subsidiaire erkenning aan betrokkenes moeder en deze beslissingen werden telkens tezamen met een 

bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13qq) aan betrokkenes moeder ter kennis gegeven. 

Gelet op al deze elementen, kunnen we dus concluderen dat zij de administratieve beslissing die 

genomen wordt te haren laste niet zal opvolgen. We kunnen ook concluderen dat er sterke vermoedens 

zijn dat zij zich aan de verantwoordelijke autoriteiten zal onttrekken. Hieruit blijkt dat betrokkene ter 

beschikking moet worden gesteld van Dienst Vreemdelingenzaken. 

Gezien betrokkene niet in bezit is van een geldig reisdocument op het moment van haar arrestatie, is 

het noodzakelijk haar ter beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken te weerhouden ten einde de 

overname te vragen aan Albanië. 
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(…)” 

 

Bij arrest nr. 194 785 van 9 november 2017 verwerpt de Raad de vordering tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid van deze beslissing. 

 

Op 6 november 2017 wordt eerste verzoekster tevens een inreisverbod (bijlage 13sexies) voor twee jaar 

opgelegd. Tegen deze beslissing wordt een beroep tot nietigverklaring ingediend bij de Raad. Deze 

zaak is gekend onder het nr. 212 869. 

 

2. Over de rechtspleging  

 

Verzoeksters hebben de Raad, overeenkomstig artikel 39/81, vierde lid van de vreemdelingenwet, tijdig 

in kennis gesteld van hun wens om geen synthesememorie neer te leggen. Dienvolgens wordt de 

procedure verder gezet conform artikel 39/81, eerste lid van de vreemdelingenwet. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

De bestreden beslissingen houden een maatregel van vrijheidsberoving in zoals bedoeld in artikel 71, 

eerste lid van de vreemdelingenwet. Deze bepaling luidde op het ogenblik dat de bestreden beslissing 

werd genomen als volgt: 

 

“De vreemdeling die het voorwerp is van een maatregel van vrijheidsberoving genomen met toepassing 

van de artikelen 7, 8bis, § 4, 27, 29, tweede lid, 44septies, § 1, 51/5, § 1, tweede lid, en § 3, vierde lid, 

52/4, vierde lid, 54, 57/32, § 2, tweede lid, en 74/6 kan tegen die maatregel beroep instellen door een 

verzoekschrift neer te leggen bij de raadkamer van de correctionele rechtbank van zijn verblijfplaats in 

het Rijk of van de plaats waar hij werd aangetroffen.”  

 

Voor zover verzoeksters zich met hun beroep zouden richten tegen de beslissingen tot vasthouding, 

dient te worden opgemerkt dat op grond van voormeld artikel 71, eerste lid van de vreemdelingenwet 

enkel een beroep bij de raadkamer van de correctionele rechtbank van hun verblijfplaats openstaat. De 

Raad is dienaangaande zonder rechtsmacht. 

 

Het beroep is niet ontvankelijk in zoverre het gericht is tegen de beslissingen tot vasthouding. 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1.1. Verzoeksters voeren een eerste middel aan tegen de bestreden beslissingen dat luidt als volgt:   

 

“2.3.1. EERSTE MIDDEL: SCHENDING VAN ART. 74/13 VREEMDELINGENWET IUO. ART. 24 VAN 

HET HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN VAN DE EUROPESE UNIE IUO. ART. 3 VAN HET 

KINDERRECHTENVERDRAG IUO. HET REDELIJKHEIDSBEGINSEL IUO. DE 

ZORGVULDIGHEIDSVERPLICHTING 

7. 

De bestreden beslissingen druisen regelrecht in tegen de belangen van de kinderen. 

De bestreden beslissingen hebben immers voor gevolg dat de kinderen hun schooljaar dienen af te 

breken en derhalve dat zij onvermijdelijk een volledig schooljaar zullen verliezen. 

Hoger werd de huidige schoolsituatie van de kinderen reeds weergegeven: 

- R. (…): volgt het vijfde jaar verzorging in Sint-Carolus (zie stuk 2, met lovende commentaren); 

- F. (…): volgt thans het tweede jaar Moderne en krijgt positieve commentaren van haar leerkrachten 

(zie stuk 3); 

- R. (…): volgt het zesde jaar verzorging in Sint-Carolus en krijgt een uitstekende beoordeling in haar 

stagerapport (zie stuk 2); 

8. 

De bestreden beslissingen komen aldus in strijd met volgende wettelijke en verdragsrechtelijke 

bepalingen welke het belang van het kind viseren. 

Aft. 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 art. 5 van de Richtlijn 2008/115/ EG over 

gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van 
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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. 

Nuttig kan ook worden gewezen op volgende relevante bepaling 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. 

9. 

Uit de bestreden beslissing blijkt niet dat rekening werd gehouden met het belang van de minderjarige 

kinderen om het lopende schooljaar af te maken. 

De overwegingen welke in de bestreden beslissingen geformuleerd worden door de attaché, doen geen 

afbreuk aan voorgaande: 

- dat het recht op onderwijs nog niet betekent dat een verblijfstitel dient afgeleverd, kan niet worden 

beschouwd als een afdoende afweging m.b.t. het belang van de kinderen (om hun schooljaar af te 

werken); 

- dat er niet wordt aangetoond dat de scholing niet zou kunnen worden gevolgd in het land van 

herkomst, of dat er geen gespecialiseerd onderwijs/ infrastructuur nodig is, vormt evenmin een afdoende 

belangenafweging m.b.t. het belang van de kinderen om hun schooljaar hier af te werken; 

- idem dito voor de overweging terzake het kwaliteitsniveau van het onderwijs; 

Uw Raad oordeelde eerder reeds (minstens impliciet) dat de gevolgen van een onderbreking van een 

gevorderd schooljaar een onderdeel dienen uit te maken van de belangenafweging bij het nemen van 

een verwijderingsmaatregel, (cfr. arrest nr. 141 242 dd. 18 maart 2015 (zie randnr. 3.3.2.5 (stuk 4)) 

In casu kan redelijkerwijze niet betwist worden dat de minderjarige kinderen op het ogenblik van het 

treffen van bestreden beslissing regelmatig ingeschreven zijn en daadwerkelijk lessen volgen, en dat 

verwerende partij hiervan op de hoogte was. (zie stuk 2 en 3) 

Waar de attaché voormelde belangenafweging niet heeft doorgevoerd, is de bestreden beslissing strijdig 

met art. 74/13 Vreemdelingenwet. 

Het belang van de kinderen (om het schooljaar af te werken) vormt geenszins de eerste overweging in 

de bestreden beslissing, zodat een schending van art. 24 van het Handvest en van art. 3 van het 

Kinderrechtenverdrag kan worden weerhouden.” 

 

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

 

“Verzoekers stellen in een eerste middel een schending voor van artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet, van artikel 24 van het Handvest van de Grondrechten van de EU, van artikel 3 van 

het Kinderrechtenverdrag, van het redelijkheidsbeginsel en van het zorgvuldigheidsbeginsel.  
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De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de bestreden beslissing genomen werd op grond 

van artikel 7, alinea 1, 1° van de vreemdelingenwet omdat verzoekers in het Rijk verblijven zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 van de vreemdelingenwet vereiste documenten. Zij betwisten dit niet.  

De beslissing vindt tevens steun in de vaststelling dat zij geen gevolg hebben gegeven aan meerdere 

beleen om het grondgebied te verlaten, reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek werd 

toegestaan. Verzoekers gaan op dit motief evenmin in.  

De determinerende motieven op grond waarvan de bestreden beslissing werd genomen, wordt niet 

betwist door verzoekers. 

Zij menen enkel dat geen rekening gehouden werd met het schooljaar dat zou worden onderbroeken ten 

gevolge van hun terugkeer naar het herkomstland.  

Uit een lezing van de bestreden beslissing blijkt dat er wel degelijk rekening gehouden werd met het feit 

dat de kinderen school lopen. Tevens werd opgemerkt dat alle gezinsleden illegaal op het grondgebied 

verblijven en zij allen het land dienen te verlaten. Er werd gemotiveerd dat verzoekers ook nog familie 

hebben in Albanië, wat niet betwist wordt. M.b.t. de echtgenote van verzoekster werd gemotiveerd dat 

hij niet samen met zijn gezin werd aangetroffen. Hij werd op de hoogte gebracht van de 

vrijheidsberoving van zijn gezin en kan zich tevens aanbieden teneinde allen samen terug te keren. Er 

werd op correcte wijze gemotiveerd dat de gezinscel niet doorbroken wordt door het nemen van de 

bestreden beslissing en dat artikel 8 EVRM niet wordt geschonden.  

Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet luidt als volgt:  

“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.”  

Uit een lezing van de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij op de hoogte was van het 

schoolgaan van de kinderen en dat hieromtrent uitdrukkelijk werd gemotiveerd.  

Bij arrest nr. 192.740 van 28 september 2017 heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een 

beroep tot nietigverklaring tegen een bevel om het grondgebied te verlaten verworpen en oordeelde het 

dat het ontegensprekelijk in het belang is van het kind om niet gescheiden te worden van zijn ouders. 

De Raad wees er bovendien op dat de verwijdering het hele gezin treft.  

“(…) Waar de verzoekers stellen dat het niet evident is voor het kind om midden in het schooljaar 

weggeplukt te worden uit zijn schoolomgeving en waarbij zij menen dat hen een termijn van 30 dagen 

had moeten worden gegeven, dient te worden opgemerkt dat aan de verzoekers reeds eerder een bevel 

om het grondgebied te verlaten werden gegeven met een termijn van 30 dagen, die zij genegeerd 

hebben. Het laatste vorige bevel dateert van 31 juli 2015 en werd op 4 augustus 2015 aan de 

verzoekers ter kennis gebracht. Op dit ogenblik was het schooljaar van hun kind ten einde en weerhield 

niets de verzoekers ervan om het grondgebied te verlaten. Evenwel bleven ze hun illegaal verblijf 

bestendigen. Indien hun kind nu plots zijn schooljaar onderbroken ziet dan is dit te wijten aan het eigen 

handelen van de verzoekers om zich manifest in illegaal verblijf te blijven nestelen. Het is inderdaad 

aangewezen om kinderen hun schooljaar te laten afwerken maar wanneer vastgesteld wordt dat een 

bevel dat werden gegeven waarbij het kind de kans heeft gehad om zijn schooljaar af te werken, wordt 

genegeerd, kan het de verwerende partij niet verweten worden niet zorgvuldig te hebben gehandeld 

door een nieuw bevel te nemen waarbij het nu de kans niet meer heeft om zijn schooljaar af te werken. 

Met hun betoog maken de verzoekers geen schending van het zorgvuldigheids- en 

proportionaliteitsbeginsel aannemelijk.(…)”  

Zoals reeds supra opgemerkt, betwisten verzoekers niet dat zij geen gevolg hebben gegeven aan 

eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten. Zij gaven geen gevolg aan de wettelijke verplichting 

om het grondgebied te verlaten. Verzoekers hebben er aldus zelf voor gekozen om het grondgebied niet 

te verlaten voor aanvang van een nieuw schooljaar.  

Bovendien tonen zij niet aan dat het zou gaan om een verlies van een schooljaar, nu zij geen enkele 

elementen voorbrengen waaruit zou blijken dat zij geen mogelijkheid tot scholing hebben in hun 

herkomstland. Hieromtrent werd gemotiveerd in de bestreden beslissing:  

“(…) Betrokkene verwijst naar de scholing van haar kinderen. Het recht op onderwijs is geen absoluut 

recht en betekent niet dat atomisch een verblijfstitel dient afgeleverd te worden (…). Het feit dat 

betrokkenes kinderen heir naar school gaan, kan niet aanzien worden als een buitengewone 

omstandigheid daar betrokkene niet aantoont dat een scholing niet in het land van herkomst kan 

verkregen worden. Het recht op onderwijs strekt er evenwel niet toe om een bepaald kwaliteitsniveau te 

garanderen of een tewerkstelling te verzekeren. Het recht op onderwijs bevat daarenboven geen 

algemene verplichting om de keuze van een vreemdeling om onderwijs te volgen in een bepaalde 

Verdragsluitende Staat toe te staan. Beperkingen aan het recht op onderwijs zijn immers mogelijk 

zolang de kern van het recht op onderwijs niet wordt aangetast (EHRM 19 oktober 2012 (…). Evenmin 

kan uit het recht op onderwijs worden afgeleid dat een verblijfsrecht moet verleend worden indien het 

onderwijs in het land van herkomst van minder goede kwaliteit zou zijn dan in België.(…)” 
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Door erop te wijzen dat de kinderen goede resultaten behalen op school en hiervoor stukken worden 

bijgevoegd, tonen verzoekers niet aan dat de kern van het onderwijs wordt aangetast, nu zij niet 

aantonen dat het onderwijs niet kan worden verdergezet in het herkomstland.  

Bovendien dient het belang van de kinderen beschouwd te worden in een bredere afweging, waarbij ook 

rekening gehouden dient te worden met andere belangen. In die zin werd in de bestreden beslissing op 

kennelijk redelijke wijze geoordeeld dat het illegale verblijf, de verschillende bevelen om het 

grondgebied te verlaten, de éénheid van het gezin bij terugkeer naar het herkomstland, en de niet 

aantasting van het recht op onderwijs het nemen van een bevel om het grondgebied te verlaten, daar de 

wettelijke voorwaarden daartoe vervuld zijn, niet verhinderen.  

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oordeelde in arrest nr. 152.977, d.d. 21 september 2015, 

onder meer wat volgt:  

“(…) De Raad benadrukt in dit verband ook nog dat hoewel het belang van het kind een primordiaal 

karakter heeft, het daarom nog geen absoluut karakter heeft. Bij de afweging van de verschillende op 

het spel staande belangen, neemt het belang van het kind een bijzondere plaats in. Die bijzondere 

plaats maakt het evenwel niet onmogelijk om eveneens rekening te houden met andere belangen (GwH 

7 maart 2013, nr. 30/2013). Ook het Hof van Justitie benadrukte in zijn arrest van 6 december 2012 in 

de gevoegde zaken C-356-11 en C-357/11, met name in zijn overwegingen 79 en 81, dat de artikelen 7 

en 24 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, die de nadruk leggen op het 

belang van het gezinsleven voor het kind, niet aldus mogen worden uitgelegd dat zij de lidstaten de 

beoordelignsmarge zouden ontzeggen bij het onderzoek van verzoeker om gezinshereniging en dat het 

met name aan de bevoegde nationale autoriteiten toekomt om bij de tenuitvoerlegging van richtlijn 

2003/86/EG en bij het onderzoek van de verzoeken om gezinshereniging, een evenwichtige en redelijke 

beoordeling te maken van alle in het geding zijnde belangen en daarbij in het bijzonder rekening te 

houden met de belangen van de betrokken kinderen.(…)”  

Waar verzoekers verwijzen naar een arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 18 maart 

2018, dient te worden opgemerkt dat de bestreden beslissing verschillend is van de beslissing die 

voorlag in het kader van voormeld arrest. In tegenstelling tot die beslissing, werd in de thans bestreden 

beslissing wel degelijk uitvoerig gemotiveerd omtrent het recht op onderwijs en het schoollopen van de 

kinderen. 

Tenslotte brengen verzoekers niets in tegen de motivering dat ten aanzien van dochter Redolis reeds 2 

processen-verbaal voor winkeldiefstal werd opgesteld en dat zij met haar gedrag een bedreiging vormt 

voor de openbare orden. 

Een schending van artikel 24 van het Handvest van de Grondrechten van de EU en van artikel 3 van het 

Kinderrechtenverdrag wordt niet aangetoond. 

Verzoekers tonen niet aan dat de bestreden beslissing genomen werd op grond van een verkeerde 

voorstelling van de feiten en evenmin dat bepaalde elementen zouden zijn veronachtzaamd bij het 

nemen van de bestreden beslissing. 

Bovendien heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in het verwerpingsarrest nr. 194.785 van 9 

november 2017, in he kader van de procedure uiterst dringende noodzakelijkheid reeds geoordeeld dat 

een schending van de door verzoeker opgeworpen bepalingen niet werd weerhouden. Verzoekers 

brengen geen elementen naar voren die een ander licht werpen op de door de Raad gemaakte 

beoordeling. 

Het eerste middel is ongegrond.” 

 

4.1.3.1. Inzake de aangevoerde schending van artikel 3 van het Internationaal Verdrag inzake de 

Rechten van het Kind, ondertekend te New York op 20 november 1989 (hierna: Kinderrechtenverdrag), 

merkt de Raad op dat dit artikel wat de geest, de inhoud en de bewoordingen ervan betreft op zichzelf 

niet volstaat om toepasbaar te zijn zonder dat verdere reglementering met het oog op precisering of 

vervollediging noodzakelijk is. Dit artikel houdt in dat bij alle maatregelen betreffende kinderen, de 

belangen van het kind de eerste overweging vormen. Deze verdragsbepaling is geen duidelijke en 

juridisch volledige bepaling die de verdragspartijen of een onthoudingsplicht of een strikt omschreven 

plicht om op een welbepaalde wijze te handelen opleggen. Aan deze bepaling moet derhalve een 

directe werking worden ontzegd. Verzoeksters kunnen daarom de rechtstreekse schending van dit 

artikel van het Kinderrechtenverdrag niet dienstig inroepen (RvS 11 juni 1996, nr. 60.097; RvS 21 

oktober 1998, nr. 76.554; RvS 28 juni 2001, nr. 97.206).  

 

4.1.3.2. 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 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.  
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De aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt onderzocht in het licht van de 

aangevoerde schending van artikel 24 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie 

(hierna: Handvest) en artikel 74/13 van de vreemdelingenwet. 

 

Artikel 24 van het Handvest luidt als volgt:  

 

“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. 

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.” 

 

Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

“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.” 

 

In essentie voeren verzoeksters aan dat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris bij het 

nemen van de bestreden verwijderingsmaatregelen onvoldoende rekening heeft gehouden met de 

belangen van de (minderjarige) kinderen, gelet op de scholing die zij volgen en het feit dat de bestreden 

beslissingen een onderbreking van een gevorderd schooljaar met zich meebrengen. 

 

De toelichtingen bij artikel 24 van het Handvest stellen het volgende: 

 

“Dit artikel is gebaseerd op het Verdrag van New York van 20 november 1989 inzake de rechten van het 

kind, dat door alle lidstaten is bekrachtigd, met name op de artikelen 3, 9, 12 en 13 van dat Verdrag. 

(…).” 

(cf. Toelichtingen bij het Handvest van de Grondrechten, Pb. C. 14 december 2007, afl. 303, 17.). 

 

Voor een beter begrip van artikel 24 van het Handvest is het derhalve aangewezen het 

Kinderrechtenverdrag nader te bekijken. Artikel 1 van het Kinderrechtenverdrag luidt als volgt:  

 

“Voor de toepassing van dit Verdrag wordt onder een kind verstaan ieder mens jonger dan achttien jaar, 

tenzij volgens het op het kind van toepassing zijnde recht de meerderjarigheid eerder wordt bereikt.”  

 

Tweede verzoekster was op het ogenblik dat de tweede bestreden beslissing werd genomen reeds 

achttien jaar. Aldus blijkt niet dat ‘het hoger belang van het kind’ in hoofde van tweede verzoekster werd 

geschonden. Verzoeksters maken niet aannemelijk dat tweede verzoekster, die geboren is in 1998 als 

minderjarige of als ‘kind’ kan worden beschouwd conform de definitie uit artikel 1 van het door hen 

ingeroepen Kinderrechtenverdrag. 

 

Bovendien werd naar aanleiding van de scholing van tweede verzoekster, die zij middels het 

schoolattest (zie stukkenbundel verzoeksters, stuk 2) aantonen, in het bestreden bevel dat in haren 

hoofde werd genomen, het volgende gesteld: “Betrokkene verwijst naar haar scholing. Het recht op 

onderwijs is geen absoluut recht en betekent niet dat automatisch een verblijfstitel dient afgeleverd te 

worden (RVV, nr. 125.845 van 20.06.2014). Het feit dat betrokkene hier naar school gaat, kan niet 

aanzien worden als een buitengewone omstandigheid daar betrokkene niet aantoont dat een scholing 

niet in het land van herkomst kan verkregen worden. Het recht op onderwijs strekt er evenwel niet toe 

om een bepaald kwaliteitsniveau te garanderen of een tewerkstelling te verzekeren. Het recht op 

onderwijs bevat daarenboven geen algemene verplichting om de keuze van een vreemdeling om 

onderwijs te volgen in een bepaalde Verdragsluitende Staat toe te staan. Beperkingen aan het recht op 

onderwijs zijn immers mogelijk zolang de kern van het recht op onderwijs niet wordt aangetast (EHRM 

19 oktober 2012, nrs. 43370/04, 8252/05 en 18454/06, Catan e.a. v. Moldavië, par. 140.). Evenmin kan 

uit recht op onderwijs worden afgeleid dat een verblijfsrecht moet verleend worden indien het onderwijs 

in het land van herkomst van minder goede kwaliteit zou zijn dan in België. Bovendien kan betrokkene, 

indien zij dat zou wensen, voor hogere studies terugkeren naar het Rijk mits het verkrijgen van een 

studentenvisum”. Verzoekers weerleggen de motieven van de tweede bestreden beslissing niet.  



  

 

 

RvV  X - Pagina 12 

 

Met betrekking tot de scholing van de twee minderjarige kinderen, die verzoeksters aantonen middels 

de attesten in bijlage bij hun verzoekschrift (zie stukkenbundel verzoekster, stukken 2 en 3), dient te 

worden aangestipt dat uit de bestreden beslissing die ten aanzien van eerste verzoekster werd 

genomen, wel degelijk blijkt dat met deze scholing rekening werd gehouden, en dit in tegenstelling tot 

wat het geval was in het schorsingsarrest in een andere zaak dat verzoeksters als bijlage bij hun 

verzoekschrift hebben opgenomen (zie stukkenbundel verzoeksters, stuk 4). Bijkomend stipt de Raad 

aan dat de verwijzing naar een arrest niet dienstig is aangezien rechterlijke beslissingen in de 

continentale rechtstraditie geen precedentswaarde hebben (RvS 21 mei 2013, nr. 223.525; RvS 16 juli 

2010, nr. 5885 (c); RvS 18 december 2008, nr. 3679 (c)). In de beslissing ten aanzien van eerste 

verzoekster wordt immers het volgende overwogen betreffende haar schoolgaande minderjarige 

kinderen: “Betrokkene verwijst naar de scholing van haar kinderen. Het recht op onderwijs is geen 

absoluut recht en betekent niet dat automatisch een verblijfstitel dient afgeleverd te worden (RVV, nr. 

125.845 van 20.06.2014). Het feit dat betrokkenes kinderen hier naar school gaan, kan niet aanzien 

worden als een buitengewone omstandigheid daar betrokkene niet aantoont dat een scholing niet in het 

land van herkomst kan verkregen worden. Het recht op onderwijs strekt er evenwel niet toe om een 

bepaald kwaliteitsniveau te garanderen of een tewerkstelling te verzekeren. Het recht op onderwijs 

bevat daarenboven geen algemene verplichting om de keuze van een vreemdeling om onderwijs te 

volgen in een bepaalde Verdragsluitende Staat toe te staan. Beperkingen aan het recht op onderwijs 

zijn immers mogelijk zolang de kern van het recht op onderwijs niet wordt aangetast (EHRM 19 oktober 

2012, nrs. 43370/04, 8252/05 en 18454/06, Catan e.a. v. Moldavië, par. 140.). Evenmin kan uit recht op 

onderwijs worden afgeleid dat een verblijfsrecht moet verleend worden indien het onderwijs in het land 

van herkomst van minder goede kwaliteit zou zijn dan in België.” Verzoeksters tonen in hun middel 

geenszins aan dat scholing onmogelijk zou zijn in Albanië of dat hun recht op onderwijs de gemachtigde 

van de bevoegde staatssecretaris ertoe zou verplichten hen op het grondgebied te gedogen, c.q. een 

verblijfstitel af te leveren.  

 

Waar verzoeksters betogen dat de hierboven geciteerde overwegingen uit de eerste bestreden 

beslissing geen rekening zouden houden met het belang van de minderjarige kinderen om het 

gevorderde schooljaar af te maken, constateert de Raad samen met de verwerende partij in haar nota 

met opmerkingen dat verzoeksters niet betwisten dat aan eerste verzoekster reeds meerdere bevelen 

om het grondgebied te verlaten werden afgeleverd, “waarvan het meest recente haar ter kennis werd 

gegeven op 24/01/2016”. Verzoeksters hebben dus niet op eigen initiatief gevolg gegeven aan eerdere 

vertrekverplichtingen op een moment waarop dit geen aanleiding zou geven tot een onderbreking van 

een lopend schooljaar. Bijgevolg zijn zij zelf minstens medeverantwoordelijk voor het feit dat de 

minderjarige kinderen thans hun lopende schooljaar onderbroken zien.  

 

Voorts treedt de Raad de verwerende partij bij waar deze in de nota met opmerkingen stelt dat het 

hoger belang van de kinderen beschouwd dient te worden in een bredere afweging, waarbij ook 

rekening gehouden dient te worden met andere belangen. In die zin werd in de bestreden beslissing op 

kennelijk redelijke wijze geoordeeld dat het illegale verblijf, de verschillende bevelen om het 

grondgebied te verlaten, de éénheid van het gezin bij terugkeer naar het herkomstland, en de niet-

aantasting van het recht op onderwijs de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, daar de 

wettelijke voorwaarden daartoe vervuld zijn, niet verhinderen. Het gegeven dat de kinderen lovende 

commentaren krijgen van het onderwijzend personeel doet hieraan geen afbreuk. 

 

Er werd geen schending aannemelijk gemaakt van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, al dan niet in 

samenhang met artikel 24 van het Handvest. Verzoeksters tonen niet aan dat met bepaalde elementen 

geen of onvoldoende rekening zou zijn gehouden of dat de motieven van de beslissing in kennelijke 

wanverhouding staan tot het besluit. Er is geen sprake van een schending van het 

zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

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

slechts 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. Met andere woorden, 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 in casu niet het 

geval is. Gelet op voorgaande analyse van de verschillende middelonderdelen blijkt dat verzoeksters 

met hun betoog geen schending van het redelijkheidsbeginsel aannemelijk maken. 

 

4.1.3.4. Het eerste middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 
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4.2.1. Verzoeksters voeren een tweede middel aan tegen de bestreden beslissingen dat luidt als volgt:   

 

“2.3.2. TWEEDE MIDDEL SCHENDING VAN ART. 74/13 VREEMDELINGENWET IUO HET 

REDELIJKHEIDSBEGINSEL IUO. DE ZORGVULDIGHEIDSVERPLICHTING 

10. 

Uit het administratief verslag blijkt dat in de gezinwoning volgende personen werden aangetroffen (zie 

stuk 6): 

- L. G. (…) ((…).1985): zus van eerste verzoekster, met Griekse nationaliteit 

- Alk. G. (…) ((…).1971): schoonbroer van eerste verzoekster, met Griekse nationaliteit 

-  Alq. G. (…), Alt. G. (…), S. G. (…): neven en nichten van verzoekster, eveneens van Griekse 

nationaliteit; 

Deze personen verblijven zijn Europees onderdaan en verblijven reeds geruime tijd bij de familie K. (…) 

en vormen er een gezinsleven mee. 

Dat voormelde personen werden aangetroffen op het ogenblik van de huiszoeking dd. 27.10.17 

(omstreeks 06.00u) bevestigt dat zij inwonen in de woning van verzoeksters. 

11. 

De Staatssecretaris heeft kennis van deze gegevens (zie administratief verslag openbare orde in 

bijlage), doch verzuimt hiermee rekening te houden. 

Art. 74/ 13 Vreemdelingenwet stelt hetvolgende: 

" 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." 

De Staatssecretaris heeft terzake geen enkel onderzoek gevoerd, en negeert het bestaan van deze 

gezinsleden (= Europese onderdanen) en het familieleven van verzoeksters met deze personen. 

De houding van de Staatssecretaris is onzorgvuldig en strijdig met art. 74/ 13 Vreemdelingenwet.” 

 

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

 

“Verzoekers stellen in een tweede middel een schending voor van artikel 74/13 van het 

redelijkheidsbeginsel en van het zorgvuldigheidsbeginsel.  

Zij betoogt dat er geen rekening gehouden wordt met de aanwezige familieleden op het Belgische 

grondgebied en Schengenzone, namelijk H. F. (…), G. L. (…), G. Alk. (…), G. Alq. (…) en Alt. (…) en G. 

S. (…).  

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat het feit dat bepaalde mensen werden aangetroffen 

op het adres van verzoekster, niet betekent dat er sprake is van een effectief beleefd gezinsleven. 

Verzoekers beperken zich tot het opsommen van een aantal personen zonder aan te tonen dat er enige 

verwantschap is en zonder aan te tonen dat er enige band van afhankelijkheid bestaat tussen hen en 

die personen. Dergelijk vaag betoog kan niet volstaan om een schending te weerhouden van artikel 

74/13 van de vreemdelingenwet en van de beginselen van behoorlijk bestuur. 

Het tweede middel is onontvankelijk, minstens ongegrond.” 

 

4.2.3.1. 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 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. 

 

Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

“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.” 

 

Verzoeksters werpen op dat uit het administratief verslag (zie stukkenbundel verzoeksters, stuk 6) blijkt 

dat in hun gezinswoning tevens volgende personen werden aangetroffen: L.G., zijnde de zus van eerste 

verzoekster, Alk.G., zijnde de schoonbroer van eerste verzoekster, en Alq. G. (…), At. G., en S.G., 

zijnde neven en nichten van eerste verzoekster. Verzoeksters stippen aan dat voornoemde personen de 

Griekse nationaliteit hebben. Verzoeksters werpen op dat voormelde personen werden aangetroffen op 

het ogenblik van de huiszoeking op 27 oktober 2017, dat zij bij hen inwonen en zij met hen een 

gezinsleven hebben. Verzoeksters voeren aan dat met deze gegevens geen rekening werd gehouden. 
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Voor de invulling van het begrip ‘gezins- en familieleven’ kan teruggekoppeld worden naar artikel 8 van 

het EVRM en de rechtspraak daaromtrent. 

 

Banden met andere gezinsleden dan die van het kerngezin of familieleden worden slechts gelijkgesteld 

met een gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM indien het bestaan van bijkomende 

elementen van afhankelijkheid, andere dan de gewoonlijke affectieve banden, wordt aangetoond. 

 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat ‘de relaties tussen volwassenen niet 

noodzakelijkerwijs van de bescherming van artikel 8 zullen genieten zonder dat het bestaan van 

bijkomende elementen van afhankelijkheid wordt aangetoond, naast de gewone affectieve banden’ 

(EHRM 13 februari 2001, Ezzouhdi/Frankrijk, § 34; EHRM 10 juli 2003, Benhebba/Frankrijk, § 36). 

 

Bijkomende elementen die in overweging kunnen worden genomen, betreffen onder meer een financiële 

of materiële afhankelijkheid, een lichamelijke, psychische of medische afhankelijkheid, waarbij tevens de 

mate van reële afhankelijkheid moet worden nagegaan. Door er louter op te wijzen dat vernoemde 

personen bij hen inwonen, tonen verzoeksters nog geen bijkomende elementen van afhankelijkheid met 

hen aan.  

 

Nu het bestaan van het familieleven met voormelde personen niet werd aangetoond, wordt een 

schending van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet niet aangetoond. 

 

Een schending het zorgvuldigheidsbeginsel iuncto artikel 74/13 van de vreemdelingenwet wordt niet 

aangetoond.  

 

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

slechts 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. Met andere woorden, 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 in casu niet het 

geval is. Gelet op voorgaande analyse blijkt dat verzoeksters met hun betoog geen schending van het 

redelijkheidsbeginsel aannemelijk maken. 

 

4.2.3.3. Het tweede middel is ongegrond.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel  

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien april 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 

 


