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 nr. 204 595 van 29 mei 2018 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat W. LAMBRECHT 

Havenlaan 86C/B414 

1000 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

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

wettelijk vertegenwoordiger van haar kinderen X, X, X, X, X en X, allen van Libanese nationaliteit, op 

18 september 2017 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging van 17 augustus 2017 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies). 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 19 december 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

26 januari 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat C. CAMPO, die loco advocaat W. LAMBRECHT verschijnt voor 

de verzoekende partij, en van advocaat E. WILLEMS, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 13 juli 2016 dient de verzoekende partij een asielaanvraag in samen met haar zes minderjarige 

kinderen. 

1.2. Op 10 augustus 2017 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen ten 

aanzien van de verzoekende partij een beslissing tot weigering van inoverwegingname van de 

asielaanvraag.  
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1.3. Op 10 augustus 2017 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen ten 

aanzien van elk van de zes op de bestreden beslissing vermelde kinderen van de verzoekende partij 

een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus. 

 

1.4. Op 17 augustus 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker. Dit is de 

bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 75, §2 / artikel 81 en artikel 75, § 2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 

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

vreemdelingen, wordt aan mevrouw, die verklaart te heten ,  

 (…) 

nationaliteit : Syrië (Arabische Rep.)  

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

die. het Schengenacquis ten voile toepassen(2), tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist 

zijn om er zich naar toe te begeven.  

REDEN VAN DE BESLISSING :  

Op 10 augustus 2017 werd door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een 

beslissing van weigering van inoverwegingname van de asielaanvraag genomen.  

(1) Betrokkene bevindt zich in het geval van artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen : hij verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van deze wet vereiste 

documenten, inderdaad, betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort met geldig visum.  

Artikel 74/14 van de wet van 15 december 1980  

§ 1. De beslissing tot verwijdering bepaalt een termijn van dertig dagen om het grondgebied te verlaten. 

Voor de onderdaan van een derde land die overeenkomstig artikel 6 niet gemachtigd is om langer dan 

drie maanden in het Rijk te verblijven, wordt een termijn van zeven tot dertig dagen toegekend.  

In uitvoering van artikel 7, eerste lid, van de wet van 15. december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan de betrokkene 

bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 30 (dertig) dagen.“  

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoekende partij werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan 

worden ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste van de 

verzoekende partij te leggen. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1. In de nota met opmerkingen stelt de verwerende partij betreffende de ontvankelijkheid van het 

beroep in zoverre het werd ingesteld namens X wat volgt: 

 

“2.1 De vordering is ontoelaatbaar voor zover zij wordt ingesteld namens X - Gebrek aan hoedanigheid 

Opdat een vordering toelaatbaar zou worden geacht, dient de verzoekende partij te beschikken over de 

vereiste hoedanigheid. 

Hoedanigheid kan worden omschreven als de rechtstitel krachtens dewelke een persoon in rechte 

optreedt. Hoedanigheid is m.a.w. de rechtsband die bestaat tussen de persoon die in echte optreedt en 

het voorwerp van de eis, het subjectief recht dat wordt aangevoerd (P. VANLERSBERGHE, “Artikel 17”, 

in Commentaar gerechtelijk recht, Mechelen, Kluwer, losbl. 21 en de verwijzingen aldaar). 

Dit principe wordt bevestigd in art. 39/69, §1 van de Vreemdelingenwet, dat als volgt luidt: 

“§ 1. Het verzoekschrift wordt ondertekend door de partij of door een advocaat die voldoet aan de 

voorwaarden gesteld in artikel 39/56.” 

De verweerder stelt vast dat verzoekende partij het beroep instelt (onder meer) instelt als wettelijk 

vertegenwoordiger van X 

Dhr. X is geboren op 10.06.1999. 

Op het ogenblik van het instellen van het beroep had hij aldus de volle leeftijd van 18 jaar bereikt. 

Hij kan niet langer als een minderjarige worden beschouwd, zodat verzoekende partij niet als zijn 

‘wettelijk vertegenwoordiger’ kan worden beschouwd. 
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Verzoekende partij duidt ook nergens om welke reden zij nog steeds als zijn wettelijk vertegenwoordiger 

zou kunnen worden aanzien. 

Het beroep, door verzoekende partij ingediend in een hoedanigheid die zij niet bezit, m.n. als wettelijk 

vertegenwoordiger van X, is dan ook ontoelaatbaar. 

Voor zover als nodig benadrukt verweerder dat een regularisatie niet mogelijk is, nu de procedure op 

onregelmatige wijze werd ingesteld (Cass. 4 oktober 2000, Arr. Cass. 2000, 1496). 

Zie ook: 

“In casu dient erop te worden gewezen dat een verzoekschrift ingediend door een andere persoon dan 

de verzoekende partij of een advocaat in de zin van voormeld artikel, niet ontvankelijk is (RvS 16 

december 1994, nr. 50 742; J. Baert en G. Debersaques, Raad van State. Ontvankelijkheid, Brugge, die 

Keure, 1996, 148).” (R.v.V. nr. 40 382 van 18 maart 2010)” 

 

Hierop gewezen ter terechtzitting, verwijst de verzoekende partij enkel naar het verzoekschrift. De Raad 

stelt vast dat het verzoekschrift geen uiteenzetting hieromtrent bevat. Er wordt enkel gesteld dat 

verzoekende partij op 5 juli 2016 aankwam in België en er op 13 juli 2016 asiel vroeg, samen met haar 

minderjarige kinderen, doch dat X intussen – in juni 2017 – 18 jaar werd.  

 

In zoverre de verzoekende partij een beroep tot nietigverklaring ingediend heeft namens X, gaat de 

Raad na of de verzoekende partij hiertoe over de rechtens vereiste hoedanigheid beschikt. 

 

De Raad stelt aan de hand van de stukken die zich bevinden in het administratief dossier vast dat X 

geboren is op 10 juni 1999. Dit wordt bevestigd in het verzoekschrift. 

 

De Raad dient dus vast te stellen dat X op het moment van indienen van het beroep tot nietigverklaring 

bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen meerderjarig was. 

 

Bij het verzoekschrift werd geen enkel stuk toegevoegd waaruit blijkt dat er ten opzichte van X enige 

beschermingsmaatregel genomen is of dat de verzoekende partij toelaat als wettelijke 

vertegenwoordiger van X de vernietiging van de beslissing van de staatssecretaris voor  Asiel en 

Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 17 augustus 2017 te vorderen. 

 

De meerderjarige zoon kan gezien zijn meerderjarigheid niet worden vertegenwoordigd door zijn ouders. 

X toont ook niet aan dat hij in rechte door zijn moeder kan worden vertegenwoordigd.  

 

Het beroep in hoofde van X is derhalve onontvankelijk. 

 

3.2. Ter terechtzitting doet de verwerende partij afstand van de in haar nota met opmerkingen 

opgeworpen exceptie van onontvankelijkheid wegens een gebrek aan belang gelet op het niet 

beschikken over een discretionaire bevoegdheid door de staatssecretaris wanneer artikel 7, eerste lid, 

1° 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) dient toegepast te 

worden, waardoor de staatssecretaris bij een eventuele vernietiging van het thans bestreden bevel niet 

anders vermag dan, na te hebben vastgesteld dat de verzoekende partij in het Rijk verblijft zonder 

houder te zijn van de vereiste documenten, een nieuw bevel om het grondgebied te verlaten aan de 

verzoekende partij ter kennis te laten brengen.  

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1. In een tweede middel beroept de verzoekende partij zich op artikel 3 van het Internationaal Verdrag 

inzake de Rechten van het Kind, aangenomen te New York op 20 november 1989 en goedgekeurd bij 

wet van 25 november 1991 (hierna: het Kinderrechtenverdrag), van de artikelen 3, 6, 8 en 13 van het 

EVRM, van de artikelen 24, 41 en 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 

(hierna: het Handvest), van artikel 20 van de richtlijn 2011/95/EU inzake normen voor de erkenning van 

onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor 

een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire 

bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (hierna: de richtlijn 2011/95/EU), van de 

artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, van artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de 

artikelen 1 tot 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen, van de algemene beginselen van goed bestuur, waaronder de materiële en 

formele motiveringsplicht, de verplichting rekening te houden met alle elementen van het dossier en het 

zorgvuldigheidsbeginsel.  
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De verzoekende partij zet haar tweede middel uiteen als volgt: 

 

“Verzoeker heeft 7 jonge kinderen. Kinderen - al dan niet begeleid - behoren tot de een van de meest 

kwetsbare groepen van asielzoekers. Deze kwetsbaarheid is door de tegenpartij nergens in aanmerking 

genomen. Het hoger belang van het kind is een grondbeginsel binnen het VN mensenrechtendiscours 

en is vastgelegd in het VN Kinderrechtenverdrag (hierna IVRK). Artikel 3.1 IVRK bepaalt dat: "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" [Eigen onderlijning] 

Deze bepaling vormt de basis van het artikel 24.2 van het Handvest dat in dezelfde bewoordingen stelt: 

"Bij alle handelingen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden verricht door overheidsinstanties of 

particuliere instellingen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging Door deze bepaling op 

deze wijze op te nemen in het Handvest, incorporeert de EU het hele IVRK in het Handvest en maakt dit 

aldus deel uit van EU recht. Het "hoger belang van het kind"-principe is namelijk een leidraad, een 

guiding principle, dat alle rechten van het kind samenvat in één principe. Al lijkt het een breed en vaag 

principe, het is zeer concreet in zijn uitwerking. Het beoogt Uw Raad om dit principe niet naast zich neer 

te leggen en zich hierover concreet uit te spreken. (zie hieromtrent Smyth, C. (2012), 'The Best Interests 

of the Immigrant Child in the European Courts: Problems and Prospects' In: Lodders and Rodrigues 

(eds). Het Kind in het Immigratierecht. The Hague: Publicatiereeks Instituut voor Immigratierecht) Ook 

de herziene kwalificatierichtlijn benadrukt dat "Bij de uitvoering van de bepalingen van dit hoofdstuk die 

betrekking hebben op minderjarigen, laten de lidstaten zich primair leiden door het belang van het kind." 

(artikel 20.5) Zoals het Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen onderstreept in het document 

"Kinderen in asiél: rekening houden met hun kwetsbaarheid en hoger belang" dat het geen twijfel lijdt 

dat de instanties van een staat de verplichting hebben dit concept te respecteren bij aile   maatregelen 

die het kind - direct of indirect - aanbelangen. Dit wordt m.n. benadrukt door het Kinderrechtencomité, 

dat verklaart: « The légal duty applies to ail décisions and actions thaï directly or indirectly affect 

children. Thus, the term "concerning" refers first of all, to measures and décisions directly concerning a 

child, children as a group or children in général, and secondly, to other measures that have an effect on 

an individual child, children as a group or children in général, even ifthey are not the direct targets of the 

measure.» (IVRK, General comment n° 14 (2013) on the right of the child to have his or her best 

interests taken as a primary considération (art 3, para.l), 29 mei 2013, §14)" De verplichting om dit 

beginsel in overweging te nemen bij aile beslissingen, ook diegene die kinderen indirect aanbelangen, is 

vastgelegd in de rechtspraak van Uw Raad: « Gelet op bovenstaande, kan de verwerende parti/ aldus 

niet dienstig voorhouden dat artikel 3.1. van het VN Kinderrechtenverdrag enkel van toepassing is op 

maatregelen die genomen worden betreffende kinderen. Ook maatregelen die kinderen onrechtstreeks 

beïnvloeden, vallen onder de werkingssfeer van artikel 3.1. van het VN Kinderrechtenverdrag en dus bij 

uitbreiding onder artikel 24 van het Handvest. » Zelfs indien Uw Raad geen directe werking zou willen 

toekennen aan artikel 3 IVRK, dient te worden opgemerkt dat het Kinderrechtencomité stelt dat: "Article 

3, paragraph 1, creates an intrinsic obligation for States, is directly applicable (self executing) and can 

be invoked before a court" (General Comment n° 14 (2013) on the right of the child to have his or her 

best interests taken as a primary considération (art. 3, §.1), §6) De Commissaris-Generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatslozen oordeelde in zijn beslissing tôt niet in overwegingname van de 

asielaanvraag van verzoekster van 10 augustus 2017 die aan de basis ligt van het bestreden bevel om 

het grondgebied te verlaten dat: "Wat betreft uw verwijzing naar uw problemen in Syrie, namelijk uw 

vrees problemen te ondervinden met het Syrische regime omwille van de desertie van uw schoonzoon, 

moet worden benadrukt dat Italie het non-refoulement beginsel naleeft waardoor u dus geen risico loopt 

naar Syrie te worden teruggestuurd. In het licht hiervan kan ervan worden uitgegaan dat verzoekster 

zou worden uitgeleverd aan Italië in het teken van de bestreden procédure. Echter, Het bevel om het 

grondgebied te verlaten vermeldt ook haaar 6 kinderen: Z. (…), O. (…), M. (…), A. (…), F. (…) en Ma. 

(…). Nochtans hebben de 6 zelf asielaanvragen ingediend. De asiel-aanvragen werden wel behandeld 

in België en dus niet via het Dublin-verdrag overgedragen werden naar Italië, maar werden ongegrond 

verklaard. De bestreden bijlage 13quinquies vermeldt niet deze asielaanvragen. De kinderen zouden 

dus "teruggestuurd" worden op basis van het bevel dat hun moeder ontving, en op basis waarvan hun 

moeder zou worden teruggezonden naar Italië. Dit is zeer problematisch voor de zes kinderen:   Eerst 

en vooral hebben zij geen verblijfsstatus in Italië en kunnen niet zomaar met hun moeder worden 

overgebracht naar Italië. Verder dient te worden benadrukt dat de minderjarige dochter van verzoekster 

op 26 mei bevallen is van een zoontje. Het zou onmenselijk zijn om haar minderjarige dochter te 

scheiden van haar kind. Tenslotte is het zo dat de oudste zoon van verzoekster op 10 juni van dit jaar 

meerderjarig is geworden, en dus niet zomaar kan worden teruggestuurd onder hetzelfde bevel 

13quinquies als zijn moeder. Kinderen die niet zelfvoorzienend zijn en niet in staat blijken om zonder 
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enige hulp in te staan voor het gezin zijn zonder enige twijfel een zeer kwetsbare groep die op veel 

gebieden het risico lopen voor ernstige discriminatie. Verzoekster riskeert dus teruggezonden te worden 

zonder haar (minderjarige) kinderen, hetgeen kennelijk onredelijk en in strijd met artikel 8 EVRM zou 

zijn. De motivering hieromtrent ontbreekt volledig, en houdt dan ook een schending in van de 

motiveringsplicht waaraan verwerende partij als administratief bestuur onderworpen is. De gevolgen van 

een eventuele terugkeer naar het land van herkomst zouden dus uiterst disproportioneel zijn voor de 

kinderen, indien zij niet met hun moeder naar Italië zouden kunnen reizen. Het schendt het recht op een 

gezinsleven dat vervat zit in artikel 8 EVRM en het recht om niet verwijderd te worden van hun ouders 

(artikel 9IVRK). Zelfs al acht de tegenpartij dit niet bewezen, enkel de eventuele mogelijkheid dat een 

terugkeer deze dramatische gevolgen zou kennen voor het gezin, is meer dan voldoende om de zaak 

aan dieper onderzoek te onderwerpen. Naast het feit dat geen rekening werd gehouden met de 

bijzondere kwetsbaarheid van de kinderen verzoeker en de disproportionele gevolgen die een eventuele 

terugkeer zou kunnen hebben op de kinderen, is er ook op geen enkel moment mogelijkheid geboden 

aan de kinderen om hun mening te uiten, en aldus eventueel gehoord te kunnen worden. Het 

Kinderrechtencomité heeft nochtans laten verstaan in zijn General Comment No. 12 dat elk kind dat in 

staat is om haar eigen visie te vormen, het recht moet gegeven worden om deze visie te uiten in aile 

zaken die haar aanbelangen, en waarbij de gewichtigheid van deze visie afhankelijk is van haar leeftijd 

en maturiteit. In het bijzonder, moet het kind het recht gegeven worden om te worden gehoord in elke 

gerechtelijke of administratieve procédure die haar aanbelangt. (Vrije vertaling van paragrafen 37 en 38: 

"assures to every child capable offorming his or her own views, the right to express those viezvs freely in 

ail matters affecting the child, the views of the child being given due weight in accordance with âge and 

maturity. In particular, the child shall be afforded the right to be heard in any judicial or administrative 

proceedings affecting him or her."). Een ander belangrijke factor die overwogen moet worden bij het 

bepalen van het hoger belang van het kind is het recht op onderwijs. (zie daaromtrent ICRK, General 

Comment n° 14 (2013), §52 e.v.).   Het hoger belang van het kind moet steeds vooropstaan als principe 

in de besluitvorming. Indien, uitzonderlijk, een beslissing wordt genomen die niet in het belang van het 

kind is, dienen de gronden hiervoor steeds duidelijk uiteengezet worden en moet blijken dat het belang 

van het kind wel in aanmerking werd genomen. Door nergens in zijn beslissing - noch direct, noch 

indirect - gewag te maken van het feit dat rekening werd gehouden met het belang van kind en dat de 

gevolgen voor de kinderen werden onderzocht, schendt de tegenpartij het artikel 3 IVRK, artikel 8 

EVRM, artikel 24.2 van het Handvest, Artikel 20.5 van de herziene kwalificatierichtlijn, alsook de 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur waaronder de verplichting om zijn beslissing afdoende te 

motiveren. De verzoekers achten het rechtsmiddel ernstig. MIDDELEN TOT SCHORSING: schending 

artikel 8 EVRM De onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing zal verzoekster een 

moeilijk te herstellen ernstig nadeel berokkenen. Verzoekster wenst in dit kader te wijzen op rechtspraak 

van de Raad van State waarin gesteld wordt dat een mogelijk nadeel voldoende is. (RvS 26 oktober 

2001, nr. 100.400) Dit mogelijk moeilijk te herstellen ernstig nadeel bestaat erin dat verzoekster 

gedwongen van het grondgebied zal worden verwijderd, en dit zonder haar minderjarige kinderen. In 

hoofde van verzoekster houdt dit onder meer een risico op schending van artikel 8 van het Europees 

Verdrag voor de Rechten van de Mens in, op basis waarvan verzoekster recht heeft op de bescherming 

van haar gezinsleven. Uit het voorgaande kan vastgesteld worden dat de uitvoering van de bestreden 

beslissing een moeilijk te herstellen en ernstig nadeel inhoudt.” 

 

De verzoekende partij betoogt in haar verzoekschrift aldus onder meer dat haar zeven jonge kinderen 

behoren tot een van de meest kwetsbare groepen van asielzoekers, dat deze kwetsbaarheid door de 

verwerende partij niet in rekening is genomen. Zij wijst op het hoger belang van het kind. Zij wijst op de 

beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen tot niet in 

overwegingname van haar asielaanvraag, waaruit zij afleidt dat zij naar Italië zal teruggestuurd worden 

in uitvoering van de bestreden beslissing, dat echter het bevel ook zes van haar kinderen vermeldt, dat 

deze kinderen zelf een asielaanvraag hebben ingediend, doch dat deze behandeld werd in België. De 

verzoekende partij meent dat de kinderen aldus zouden teruggestuurd worden op grond van hetzelfde 

bevel als hun moeder en aldus naar Italië. Zij meent dat dit problematisch is daar zij geen verblijfsstatus 

hebben in Italië en dus niet met haar kunnen teruggaan naar Italië. De verzoekende partij betoogt dat zij 

riskeert teruggezonden te worden zonder haar (minderjarige) kinderen hetgeen kennelijk onredelijk is en 

in strijd met artikel 8 van het EVRM, dat een motivering hieromtrent ontbreekt. Zij meent dat de 

gevolgen van een eventuele terugkeer naar hun land van herkomst uiterst disproportioneel zouden zijn 

voor de kinderen, indien zij niet met haar naar Italië kunnen reizen. Zij wijst erop dat de eventuele 

mogelijkheid dat een terugkeer dramatische gevolgen zou hebben voor het gezin, voldoende is om de 

zaak aan een dieper onderzoek te onderwerpen, dat geen rekening werd gehouden met de bijzondere 

kwetsbaarheid van de kinderen en de disproportionele gevolgen die een eventuele terugkeer zou 

kunnen hebben op de kinderen. Zij wijst er nog op dat bij het bepalen van het belang van het kind het 
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recht op onderwijs een belangrijke factor is, dat het hoger belang van het kind steeds voorop moet staan 

in de besluitvorming. Zij meent dat indien een beslissing wordt genomen die niet in het belang van het 

kind is de gronden duidelijk uiteengezet moeten worden en moet blijken dat rekening werd gehouden 

met de belangen van de kinderen en dat de gevolgen voor de kinderen werden onderzocht. De 

verzoekende partij meent dat door nergens in de bestreden beslissing – direct, noch indirect – rekening 

te houden met het hoger belang van het kind en doordat de gevolgen voor de kinderen niet werden 

onderzocht, de verwerende partij artikel 8 van het EVRM, artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag en 

artikel 24.2 van het Handvest alsook de algemene beginselen van behoorlijk bestuur schendt.  

 

4.5. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de overheid onder 

meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de 

feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat de overheid met 

kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221 475). Waar de verzoekende partij de 

schending aanvoert van de verplichting rekening te houden met alle elementen van het dossier als 

algemeen beginsel van goed bestuur, voert zij in wezen opnieuw de schending aan van het 

zorgvuldigheidsbeginsel.  

 

4.6. Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt: 

 

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

 

4.6.1. Wanneer een risico van schending van het respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven 

wordt aangevoerd, kijkt de Raad in de eerste plaats na of er een privé- en/of familie- en gezinsleven 

bestaat in de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of hierop een inbreuk werd gepleegd door de 

bestreden beslissing. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een privé- en/of familie- en 

gezinsleven dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen 

(cf. EHRM 13 februari 2001, Ezzoudhi/Frankrijk, § 25; EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; 

EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 21). 

 

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

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

geïnterpreteerd. 

 

Wat het bestaan van een familie- en gezinsleven betreft, moet vooreerst worden nagegaan of er sprake 

is van een familie of een gezin. Vervolgens moet blijken dat in de feiten de persoonlijke band tussen 

deze familie- of gezinsleden voldoende hecht is (cf. EHRM 12 juli 2001, K. en T./ Finland, § 150). 

 

De beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven is een feitenkwestie.  

 

Uit de bestreden beslissing en het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij moeder is van 

de zes kinderen ten aanzien van wie eveneens het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten 

genomen werd. Van deze op het bestreden bevel vermelde kinderen waren vijf kinderen op het ogenblik 

van het nemen van de bestreden beslissing minderjarig. Uit de stukken van het administratief dossier 

blijkt dat de verzoekende partij verklaarde de zes kinderen die mee vermeld worden op de bestreden 

beslissing te hebben opgehaald in Libanon, nadat zij in 2014 de vluchtelingenstatus kreeg in Italië, en 

daarna via Italië naar België te zijn doorgereisd. Voorts blijkt dat de verzoekende partij alsook de zes op 

dat ogenblik minderjarige kinderen van de verzoekende partij een asielaanvraag indienden op 13 juli 

2016 in België. Uit de stukken van het administratief dossier, noch uit de bestreden beslissing blijkt dat 

de verwantschapsband of het gezinsleven tussen de verzoekende partij en haar kinderen – die 

eveneens vermeld worden op het bestreden bevel – wordt betwist.  

De Raad wijst er nog op dat gezinsband tussen ouders en minderjarige kinderen wordt verondersteld.  
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De kinderen worden samen met de moeder vermeld op het bestreden bevel om het grondgebied te 

verlaten. Zodoende blijkt dat de gemachtigde op de hoogte was van de gezinssituatie van de 

verzoekende partij en meer bepaald van de minderjarige kinderen, hetgeen ook niet wordt betwist door 

de verwerende partij in haar nota met opmerkingen. 

 

4.6.2. Hoewel artikel 8 van het EVRM geen uitdrukkelijk procedurele waarborgen bevat, stelt het EHRM 

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

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

artikel 8 van het EVRM worden gevrijwaard. Dit geldt zowel voor situaties waar sprake is van een 

weigering van voortgezet verblijf (EHRM 11 juli 2000, Ciliz/Nederland, § 66) als voor situaties waar 

sprake is van een eerste toelating tot verblijf (EHRM 10 juli 2014, Mugenzi/Frankrijk, § 46; EHMR 10 juli 

2014, Tanda-Muzinga/Frankrijk, § 68). 

 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van 

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met louter goede wil of 

met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka v. België, § 83) en anderzijds, dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de Vreemdelingenwet (cf. RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de 

taak van het bestuur om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek te doen van de 

zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan het kennis heeft of zou moeten hebben. 

 

Uit de rechtspraak van het EHRM volgt dat bij de beoordeling van het door artikel 8 van het EVRM 

beschermde recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven een ‘fair balance’ moet worden 

gevonden tussen het belang van de vreemdeling en diens familie enerzijds en het algemeen belang van 

de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare 

orde anderzijds. Daarbij moeten alle voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten en 

omstandigheden kenbaar worden betrokken. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

land van herkomst als met de Verdragsluitende staat, de duur van hun verblijf in de Verdragsluitende 

staat en de mate waarin zij afhankelijk zijn van hun ouders. Een fundamentele kwestie is de vraag of de 

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

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

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

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

 

Dienaangaande moeten nationale beslissingsorganen, bij afweging van de belangen van kinderen, alle 

elementen van bewijs toetsen ten aanzien van de praktische gevolgen, de haalbaarheid en de 

proportionaliteit van de verwijdering van de ouder met vreemde nationaliteit, teneinde daadwerkelijke 

bescherming te verschaffen en voldoende gewicht te geven aan de belangen van de rechtstreeks 

betrokken kinderen / de kinderen die rechtstreeks geraakt worden door de verwijderingsbeslissing 

(EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 109). 

 

4.6.4. Artikel 8 van het EVRM wordt ook weerspiegeld in artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet luidde ten tijde van het nemen van de bestreden beslissing 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.” 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet weerspiegelt in deze zin hogere rechtsnormen, zoals artikel 8 

van het EVRM en artikel 3 van het VN Kinderrechtenverdrag. Deze bepaling vormt de omzetting van 
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artikel 5 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: de 

Terugkeerrichtlijn) en dient richtlijnconform te worden toegepast. Het Hof van Justitie stelt in deze dat 

wanneer de bevoegde nationale autoriteit voornemens is een terugkeerbesluit te nemen, zij dus aan de 

door artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn opgelegde verplichtingen dient te voldoen en zij de betrokkene 

daarover moet horen (HvJ 11 december 2014, C-249/13, Boudjlida, par. 49). Artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet maakt derhalve een individueel onderzoek noodzakelijk zodat wordt gewaarborgd 

dat de verwerende partij, ook in het kader van een gebonden bevoegdheid, bij het nemen van een 

verwijderingsbeslissing rekening houdt met welbepaalde fundamentele rechten, met name het belang 

van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken vreemdeling. Het 

is aan de verwerende partij om in het kader van dit onderzoek de vreemdeling vervolgens in de 

mogelijkheid te stellen om de nodige elementen en standpunten kenbaar te maken. De Raad wijst 

tevens op de toepasselijkheid van artikel 24 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese 

Unie aangezien het bestreden bevel een tenuitvoerlegging is van de Terugkeerrichtlijn (HvJ 26 februari 

2013, C-617/10, Akerberg, pt. 21). 

 

Deze bepaling is erop gericht te waarborgen dat de minister of zijn gemachtigde bij het nemen van een 

beslissing tot verwijdering rekening houdt met welbepaalde omstandigheden en fundamentele rechten, 

zijnde het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de 

betrokken onderdaan van een derde land. Uit deze bepaling blijkt dat de minister of zijn gemachtigde bij 

de afgifte van het bevel in concreto dient te beoordelen of er elementen zijn die de afgifte van het bevel 

verhinderen. 

 

4.6.5. De Raad oefent slechts een wettigheidscontrole uit op de bestreden beslissing en kan niet, 

zonder zijn in artikel 39/2, §2 van de Vreemdelingenwet vastgelegde annulatiebevoegdheid te 

overschrijden en zonder zich in de plaats van het bestuur te stellen, oordelen op grond van motieven die 

niet in de aanvankelijk bestreden beslissing voorkomen. Enkel de wettigheid van de motieven uit de 

aanvankelijk bestreden beslissing mag worden beoordeeld (cf. RvS 11 december 2015, nr. 233.222). 

 

Bijgevolg moet de Raad nagaan of het bestuur alle relevante feiten en omstandigheden in zijn 

belangenafweging heeft betrokken en, indien dit het geval is, of het bestuur zich niet ten onrechte op het 

standpunt heeft gesteld dat die afweging heeft geresulteerd in een ‘fair balance’ tussen enerzijds het 

belang van een vreemdeling bij de uitoefening van het gezins- en privéleven hier te lande en anderzijds 

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

handhaven van de openbare orde. 

 

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

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

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

 

4.6.6. Er wordt niet betwist dat in de bestreden beslissing op geen enkele manier wordt verwezen naar 

het gezinsleven van de verzoekende partij, noch naar het hoger belang van haar minderjarige kinderen, 

zodat thans uit de bestreden beslissing niet blijkt dat de gemachtigde is overgegaan tot de 

belangenafweging die zij behoorde te doen in het licht van artikel 8 van het EVRM. Evenmin blijkt uit de 

stukken van het administratief dossier dat de verwerende partij op enig ogenblik het gezinsleven van de 

verzoekende partij of het hoger belang van de minderjarige kinderen in ogenschouw heeft genomen.  

 

Noch uit de bestreden beslissing, noch uit het administratief dossier blijkt aldus dat de gemachtigde bij 

het nemen van deze beslissing rekening heeft gehouden met het hoger belang van de kinderen van de 

verzoekende partij en het gezinsleven van de verzoekende partij. Er wordt in de motieven van het 

bestreden bevel, noch in het administratief dossier blijk gegeven van een onderzoek naar of afweging 

van het hoger belang van de kinderen en het gezinsleven. 

 

De Raad kan niet zelf tot deze beoordeling en belangenafweging overgaan zonder zich in de plaats van 

het bestuur te stellen (cf. RvS 26 juni 2014, nr. 227.900). 

 

4.6.7. Waar de verwerende partij in haar verweernota lijkt te betogen dat er geen inmenging in het 

gezinsleven is daar de kinderen het statuut van de moeder volgen en dat het bevel zowel aan de 

verzoekende partij als aan haar kinderen werd betekend zodat zij niet gescheiden zullen worden, dat de 

verzoekende partij kan terugkeren naar Italië en dat de kinderen bij de moeder blijven, lijkt zij voorbij te 
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gaan aan de in casu zeer specifieke gezinssituatie van de verzoekende partij waarbij de verzoekende 

partij de Syrische nationaliteit bezit en in Italië als vluchteling werd erkend en de kinderen de Libanese 

nationaliteit hebben en uit het administratief dossier geenszins blijkt dat de minderjarige kinderen van de 

verzoekende partij in Italië erkende vluchtelingen zijn of een verblijfsstatus hebben of zouden kunnen 

krijgen. 

 

De Raad herhaalt dat een belangrijk gewicht moet toegekend worden in de belangenafweging vereist 

onder artikel 8 van het EVRM, aan het hoger belang van het kind dat onder meer de eenheid van het 

gezin alsook het welzijn van het kind bevat en dat de nationale beslissingsorganen, bij afweging van de 

belangen van kinderen, alle elementen van bewijs toetsen ten aanzien van de praktische gevolgen, de 

haalbaarheid en de proportionaliteit van de verwijdering van de ouder met vreemde nationaliteit, 

teneinde daadwerkelijke bescherming te verschaffen en voldoende gewicht te geven aan de belangen 

van de rechtstreeks betrokken kinderen (EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 109). 

 

Bovendien dient er betreffende de stelling dat de minderjarige kinderen de situatie van de moeder 

volgen, nog vastgesteld te worden dat de verwerende partij niet verduidelijkt op welke gronden zij dit 

aanhaalt, nu uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat hun asielaanvraag op een andere 

wijze werd behandeld en voor de verzoekende partij een beslissing tot niet in overwegingname van de 

asielaanvraag werd genomen daar zij de vluchtelingenstatus kreeg in Italië terwijl ten aanzien van de 

kinderen een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus werd genomen waarbij het onderzoek gebeurde ten aanzien van het land van hun 

nationaliteit Libanon. In de asielprocedure bleek dus reeds dat de verzoekende partij en de kinderen een 

andere “situatie” kenden. Ook blijkt reeds dat het bevel andere gevolgen heeft voor de verzoekende 

partij en voor haar kinderen. Immers wordt door het bestreden bevel van de verzoekende partij en van 

haar kinderen gevraagd het grondgebied van België en de staten die het Schengenacquis ten volle 

toepassen te verlaten, behalve indien zij beschikken over documenten die vereist zijn om er zich naar 

toe te begeven. Voor de verzoekende partij komt dit er op neer dat zij België en de andere lidstaten 

moet verlaten, behalve Italië. Voor de kinderen betekent dit dat zij België en alle andere lidstaten 

moeten verlaten, minstens blijkt niet dat zij op het ogenblik van de bestreden beslissing over een verblijf 

in Italië of een andere lidstaat beschikten.  

 

Evenzeer kan er betreffende deze stelling op gewezen worden dat zelfs indien er vanuit kan gegaan 

worden dat de minderjarige kinderen de situatie van de verzoekende partij volgen, dit hoogstens de 

verblijfssituatie in België betreft doch toont de verwerende partij niet aan op welke grond zij meent dat 

de kinderen de situatie van de moeder volgen en samen met de moeder in Italië kunnen blijven.  

 

De verwerende partij geeft in haar nota met opmerkingen voorts zelf aan dat het in het belang is van de 

minderjarige kinderen om bij hun moeder te blijven.  

 

De stelling van de verwerende partij dat de verzoekende partij zelf verantwoordelijk is voor de keuze die 

zij maakte en zij verantwoordelijk is voor de eventuele nadelige gevolgen die haar kinderen beweerdelijk 

zouden ondervinden, is hoogstens een a posteriori afweging over de belangen van het kind, en 

vermogen niet het gebrek in de bestreden beslissing recht te zetten. 

 

Ook waar de verwerende partij in haar verweernota stelt dat door de verzoekende partij niet wordt 

aangetoond waarom de minderjarige kinderen onmogelijk met haar naar Italië kunnen reizen, beperkt zij 

zich tot een a posteriori afweging, die geenszins blijkt uit de bestreden beslissing of het administratief 

dossier, zodat dergelijk betoog niet vermag het gebrek in de bestreden beslissing recht te zetten. 

Bovendien stelt de Raad vast dat de verzoekende partij in haar verzoekschrift wel degelijk aangeeft 

waarom zij meent dat de (minderjarige) kinderen haar niet kunnen vergezellen naar  Italië. Zij wijst erop 

dat de kinderen geen verblijfsrecht hebben in Italië.  

 

In zoverre de verwerende partij in haar nota met opmerkingen nog stelt dat reeds in de beslissing van 

het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 10 augustus 2017 werd beslist 

dat er geen belemmeringen zijn voor de verzoekende partij om terug te keren naar Italië, kan zij gevolgd 

worden, doch doet dit geen afbreuk aan voormelde vaststellingen daar uit voornoemde beslissing 

geenszins blijkt dat er ook voor haar kinderen geen belemmeringen zijn om naar Italië te reizen.  

 

4.7. Uit het administratief dossier blijkt dat de verwerende partij op de hoogte is van de aanwezigheid 

van minderjarige kinderen in het gezin van de verzoekende partij. Deze kinderen staan trouwens 

vermeld op de bestreden beslissing. Eveneens blijkt dat de verwerende partij op de hoogte was van de 
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specifieke gezinssituatie van de verzoekende partij waarbij de verzoekende partij enerzijds en de 

(minderjarige) kinderen anderzijds een verschillende nationaliteit hebben en de verzoekende partij 

erkend vluchteling is in Italië.  

 

Aldus diende de verwerende partij bij het treffen van de in casu bestreden verwijderingsmaatregel 

rekening te houden met het gezinsleven en het hoger belang van deze kinderen. Dit is volgens de 

verzoekende partij niet gebeurd. 

 

In de bestreden verwijderingsmaatregel is geen enkele motivering terug te vinden betreffende het 

gezinsleven en het hoger belang van de kinderen. Evenmin blijkt uit de stukken van het administratief 

dossier dat hiermee voor het nemen van de in casu bestreden beslissing rekening zou zijn gehouden. 

 

Aldus wordt geen blijk gegeven van een gedegen onderzoek naar of afweging van de specifieke 

gezinssituatie en het hoger belang van het kind. 

 

4.8. De Raad kan alleen maar vaststellen dat de verwerende partij bij het geven van het bestreden bevel 

niet is tegemoet gekomen aan de beoordeling en afweging die haar toekwamen in het licht van artikel 8 

van het EVRM.  

 

4.9. Het tweede middel is gegrond voor zover daarin een schending van de zorgvuldigheidsplicht in het 

licht van artikel 8 van het EVRM wordt aangevoerd. 

 

4.10. Aangezien de eventuele gegrondheid van de andere onderdelen van het tweede middel niet tot 

een ruimere vernietiging kan leiden van de bestreden beslissing, dienen deze niet meer te worden 

onderzocht (RvS 18 december 1990, nr. 36.050; RvS 24 oktober 2002, nr. 111.881). 

 

5. Korte debatten 

 

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

bestreden beslissing. 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. Er dient 

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

schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 
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De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 17 augustus 2017 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten – 

asielzoeker (bijlage 13quinquies) wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig mei tweeduizend achttien 

door: 

 

mevr. N. VERMANDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN N. VERMANDER 

 


