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 nr. 221 799 van 27 mei 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

“in eigen naam en qualitate qua voor hun minderjarige kinderen Mevr. X […] en Mevr. 

X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat F. HASOYAN 

Breestraat 28A bus 6 

3500 HASSELT 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, 

 

Gezien het verzoekschrift X, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn en te handelen in eigen 

naam en als wettelijke vertegenwoordiger van haar minderjarige kinderen X en X, op 6 juli 2018 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing  van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 8 juni 2018 om de 

afgifte van een bijlage 19ter en een attest van immatriculatie als onbestaande te beschouwen. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 8 april 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 mei 2019. 

 

Gehoord het verslag van voorzitter G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. MAERTENS, die loco advocaat F. HASOYAN verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat C. VANBEYLEN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding nam op 4 juni 2014 ten aanzien van verzoekster en haar echtgenoot de beslissing 

tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten en tot het opleggen van een inreisverbod. 

Verzoekster en haar echtgenoot stelden tegen deze beslissingen, die op 7 juli 2014 werden ter kennis 

gebracht, een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). 
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1.2. Op 2 september 2014 besliste de gemachtigde van de minister van Justitie, belast met Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding om over te gaan tot de intrekking van de 

beslissingen van 4 juni 2014. 

 

1.3. De gemachtigde van de minister van Justitie, belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding nam op 2 september 2014 ten aanzien van verzoekster en haar 

echtgenoot tevens opnieuw een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten en 

tot het opleggen van een inreisverbod. Verzoekster en haar echtgenoot stelden tegen deze beslissingen 

een beroep in bij de Raad. 

 

1.4. Verzoekster en haar minderjarige kinderen dienden op 7 december 2017 een aanvraag in tot afgifte 

van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie. Zij werd, ingevolge deze aanvraag, 

in het bezit gesteld van een bijlage 19ter en een attest van immatriculatie. 

 

1.5. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

nam op 8 juni 2018 de beslissing om de afgifte van een bijlage 19ter en een attest van immatriculatie als 

onbestaande te beschouwen. Deze beslissing, die verzoekster op 11 juni 2018 ter kennis werd 

gebracht, is gemotiveerd als volgt: 

 

“[S.H.] 

Nationaliteit Armenië  

[…] 

 

U maakt het voorwerp uit van een inreisverbod met een geldigheidsduur van 3 jaar dat u betekend werd 

dd. 07.07.2014 alsook van een bevel om het grondgebied te verlaten, u betekend dd. 07.07.2014. 

 

Eens tot een inreisverbod is beslist, wordt u niet verondersteld nog langer op het Belgische grondgebied 

te verblijven en kan u bijgevolg geen verblijfsrecht aanvragen, dit vloeit voort uit de bepalingen van 

ar[ti]kel 74/11 en 74/12 van de wet van 16.12.1980. 

 

U kan de opheffing van dit inreisverbod vragen, in toepassing van artikel 74/12 van de wet van 

15.12.1980, waardoor u legaal zou kunnen terugkeren naar België. Dit is enkel mogelijk op basis van 

wijzigingen aangaande uw situatie die plaats vonden na de datum van beslissing. 

 

Gelet op het feit dat u geen enkele vraag tot opheffing van het inreisverbod hebt gevraagd, wordt de 

afgifte van de bijlage 19ter dd 07.12,2017 voor zowel u als uw minderjarige kinderen en van het 

immatriculatie-attest, als onbestaande beschouwd. 

 

Gezien u de aanvraag gezinshereniging onrechtmatig indiende in functie van een EU-onderdane, nl. 

[S.A.] […], dient ook de afhankelijkheidsrelatie van u en uw kinderen tegenover deze EU-onderdane te 

worden bekeken. Uit de door u voorgelegde documenten blijkt geen buitengewone afhankelijkheid 

tegenover de referentiepersoon, u toonde aan geen onroerende goederen in uw bezit te hebben in 

Armenië en geen zelfstandige activiteit te hebben in Armenië. Verder toonde u aan éénmalig geld te 

hebben ontvangen in Litouwen van de referentiepersoon. Er steken ook een aantal rekeninguittreksels 

bij uw aanvraag waarmee u vermoedelijk wenst aan te tonen een Belgische rekening te hebben en ook 

via die rekening geld te hebben ontvangen (er blijkt echter niet uit van wie). Dit alles toont niet op 

afdoende wijze aan dat u, als volwassene, buitengewoon afhankelijk zou zijn van de referentiepersoon. 

Uit uw paspoort blijkt helemaal niet dat u België heeft verlaten en enige tijd terug in Armenië zou zijn 

gaan wonen. In die zin zijn de bewijzen van onvermogen in Armenië dan ook niet relevant. U heef[t] 

mogelijks jaren geleden enig eigendom van de hand gedaan of uw echtgenoot is officieel eigenaar van 

jullie eigendom. Het spreekt voor zich dat mevrouw in 2017 geen zelfstandige activiteit had in Armenië, 

ze verbleef immers in België (of mogelijks Litouwen). Wat betreft het bewijs van overmaken van geld 

aan mevrouw in Litouwen, gezien mevrouw niet heeft aangetoond het land te hebben verlaten en zich in 

Litouwen gevestigd te hebben, kan dit evenmin voor waar worden aangenomen. Dat mevrouw in België 

geld heeft ontvangen van de referentiepersoon, ook al kan dat niet duidelijk worden afgeleid van de 

rekeninguittreksels, willen we nog wel aannemen, maar dat toont op zich geen buitengewone 

afhankelijkheid aan van betrokkene tegenover de referentiepersoon. Dat men, indien men illegaal in een 

land verblijft, afhankelijk is van derden spreekt voor zich, echter daaraan kan geen verblijfsrecht worden 

ontleent. Betrokkene kan perfect deze situatie recht zetten door de bevelen en het inreisverbod op te 

volgen en aan de slag te gaan in het land van herkomst. Betrokkene is een volwassen persoon. Niets 
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wijst erop dat zij niet over de mentale en fysieke kwaliteiten zou beschikken om uit werken te gaan en 

bijgevolg, eventueel samen met haar echtgenoot, in te staan voor haar gezin en zichzelf.” 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

1.6. Bij arrest nr. 219 052 van 27 maart 2019 verwierp de Raad het beroep dat verzoekster en haar 

echtgenoot instelden tegen de bevelen om het grondgebied te verlaten en de beslissingen tot het 

opleggen van een inreisverbod van 4 juni 2014 op basis van de vaststelling dat verweerder deze 

beslissingen reeds had ingetrokken. 

 

1.7. De Raad vernietigde bij arrest nr. 219 054 van 27 maart 2019 de bevelen om het grondgebied te 

verlaten en de beslissingen tot het opleggen van een inreisverbod van 2 september 2014. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van verweerder om de kosten van het geding te haren laste te leggen. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

De Raad wijst er ambtshalve op dat het niet betwist is dat de kinderen van verzoekster minderjarig zijn 

en deze kinderen hun gebruikelijke verblijfplaats in België hadden op het ogenblik dat de bestreden 

beslissing werd genomen. Overeenkomstig artikel 35 van het Wetboek van internationaal privaatrecht 

worden de regels inzake de uitoefening van het ouderlijk gezag bijgevolg beheerst door het Belgisch 

recht. De ouders van de twee minderjarige kinderen oefenen het ouderlijk gezag, overeenkomstig de 

Belgische wetgeving, gezamenlijk uit. De minderjarige kinderen moeten dan ook worden vertegen-

woordigd door beide ouders samen (artikel 376, eerste lid, van het BW; zie ook: RvS 29 maart 2010, nr. 

202.434; RvS 23 december 2011, nr. 217.016) en een beroep dat werd ingediend door een persoon die 

niet gerechtigd is om alleen de minderjarigen te vertegenwoordigen, is niet ontvankelijk (cf. J. BAERT en 

G. DEBERSAQUES, Raad van State, Afdeling Administratie, 2. Ontvankelijkheid, in Administratieve 

Rechtsbibliotheek, Brugge, Die Keure, 1996, nrs. 93-97).  

 

Nu verzoekster ter terechtzitting geen opmerkingen heeft met betrekking tot voormelde vaststelling en zij 

geen enkel stuk voorlegt waaruit zou blijken dat zij het exclusief ouderlijk gezag uitoefent over de 

minderjarige kinderen, dient te worden besloten dat het beroep in naam van de kinderen niet 

rechtsgeldig werd ingesteld. 

 

Het beroep is bijgevolg niet ontvankelijk in de mate dat het door verzoekster alleen werd ingediend als 

wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige kinderen S.S. en S.O.  

 

4. Onderzoek van het beroep ingesteld door verzoekster in eigen naam 

 

4.1. Verzoekster voert in een enig middel de schending aan van de materiële motiveringsplicht, van 

artikel 40bis § 2, eerste lid, 3° van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van de zorgvuldigheids-

plicht en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

de bestuurshandelingen. 

 

Verzoekster wijst erop dat de Raad bij de beoordeling van de vraag of een bestuur de materiële 

motiveringsplicht heeft miskend bevoegd is om na te gaan of deze overheid bij het nemen van een 

beslissing is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op 

grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen en houdt voor dat er in casu sprake is van een 

beslissing die is gestoeld op een onjuiste feitenvinding.  

 

4.2. De Raad merkt op dat verweerder in de bestreden beslissing en in zijn nota met opmerkingen 

aangeeft dat verzoekster het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod van drie jaar dat haar werd ter 

kennis gebracht op 7 juli 2014, doch hierbij schijnbaar voorbij gaat aan het feit dat deze beslissing tot 

het opleggen van een inreisverbod werd ingetrokken op 2 september 2014. De Raad dient daarenboven 

ook aan te geven dat geen stukken voorliggen waaruit zou kunnen worden afgeleid dat verzoekster aan 

enig ander inreisverbod – waarnaar niet wordt verwezen in de bestreden beslissing – is onderworpen. 

De Raad heeft het inreisverbod van 2 september 2014 immers vernietigd bij arrest nr. 219 054 van 27 
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maart 2019, dus na het indienen van voorliggend beroep, waardoor verzoekster hier niet meer naar kon 

verwijzen in haar verzoekschrift. De Raad kan derhalve slechts vaststellen dat de overweging in de 

bestreden beslissing dat verzoekster onderworpen is aan een inreisverbod dat haar op 7 juli 2014 werd 

betekend en dat zij om die reden geen aanvraag tot afgifte van de verblijfskaart van een familielid van 

een burger kon indienen en dat de haar in het raam van deze aanvraag afgegeven documenten moeten 

worden ingehouden feitelijke grondslag mist. Er dient derhalve te worden geconcludeerd dat de 

materiële motiveringsplicht werd miskend. 

 

Aangezien voormelde vaststelling volstaat om de bestreden beslissing te vernietigen, dringt een verder 

onderzoek van het middel zich niet op. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

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

Vereenvoudiging van 8 juni 2018 om de afgifte van een bijlage 19ter en een attest van immatriculatie als 

onbestaande te beschouwen wordt vernietigd. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig mei tweeduizend negentien 

door: 

 

dhr. G. DE BOECK, voorzitter 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN G. DE BOECK 

 


