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 nr. 226 776 van 27 september 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: 1. X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat H. DE PONTHIERE 

Veemarkt 5 

8900 IEPER 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Georgische nationaliteit te zijn, op 19 juni 2019 

hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissingen van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel 

en Migratie van 12 juni 2019 tot afgifte van een inreisverbod. 

 

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 10 juli 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 30 augustus 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. MAERTENS, die loco advocaat H. DE PONTHIERE 

verschijnt voor de verzoekende partijen, en van advocaat E. WILLEMS, die loco advocaten C. 

DECORDIER & T. BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 12 juni 2019 worden de verzoekende partijen een inreisverbod gegeven. Dit zijn de bestreden 

beslissingen, die luiden als volgt: 

 

“INREISVERBOD 

Betrokkene werd gehoord door de politie van op Arro Ieper en in deze beslissing werd rekening 

gehouden met zijn verklaringen.  

Aan de Heer,  

Naam : B. (..)  
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voornaam : I. (..)  

geboortedatum : 01.03.1948  

geboorteplaats : S.Torelani  

nationaliteit : Georgië  

wordt een inreisverbod voor 2 jaar opgelegd, voor het grondgebied van België, evenals het grondgebied 

van de staten die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij beschikt over de documenten die 

vereist zijn om er zich naar toe te begeven.  

De beslissing tot verwijdering van 12/06/2019 gaat gepaard met dit inreisverbod  

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Het inreisverbod wordt afgegeven in toepassing van het hierna vermelde artikel van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten:  

Artikel 74/11, §1, tweede lid, de beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod omdat:  

  

  

Risico op onderduiken:  

4° Betrokkene heeft duidelijk gemaakt dat hij zich niet aan de verwijderingsmaatregel wil houden.  

Betrokkene kreeg verschillende bevelen om het grondgebied te verlaten waarvan het laatste betekend 

werd op 28/02/2019. Deze vorige beslissingen tot verwijdering werden niet uitgevoerd. Er wordt geen 

termijn van één tot zeven dagen toegekend, nu de vreemdeling, na een bevel om het grondgebied te 

verlaten, 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.  

6° Betrokkene heeft onmiddellijk na de beslissing weigering verblijf een nieuwe verblijfsaanvraag of een 

nieuw verzoek om internationale bescherming ingediend.  

Betrokkene diende verschillende opeenvolgende verblijfsaanvragen in.  

Hij dienden twee verzoeken tot internationale bescherming in (namelijk op 11/08/2009 en op 

15/05/2012). Het CGVS verwierp de eerste aanvraag en de tweede werd niet in overweging genomen. 

Betrokkene diende telkens een beroep in bij de RVV tegen deze beslissingen maar de RVV sloot zich 

telkens aan bij de beslissingen van het CGVS en van de DVZ.  

Betrokkene diende drie aanvragen tot medische regularisatie in (op 14/07/2011, 03/02/2012 en op 

21/01/2015).  

Deze aanvragen stoelden op medische elementen voor de vrouw van betrokkene, B. M. (..). DVZ 

verwierp al deze aanvragen.  

Ten slotte diende hij ook nog twee regularisatieaanvragen op basis van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet in (op 19/09/2013 en op 06/09/2018). DVZ verwierp weide aanvragen.  

Betrokkene nam telkens kennis van deze beslissingen.  

8° Betrokkene heeft in het Rijk of in andere lidstaten meerdere verzoeken tot internationale bescherming 

en/of verblijfsaanvragen ingediend, die aanleiding hebben gegeven tot een negatieve beslissing.  

Hij dienden twee verzoeken tot internationale bescherming in (namelijk op 11/08/2009 en op 

15/05/2012). Het CGVS verwierp de eerste aanvraag en de tweede werd niet in overweging genomen. 

Betrokkene diende telkens een beroep in bij de RVV tegen deze beslissingen maar de RVV sloot zich 

telkens aan bij de beslissingen van het CGVS en van de DVZ.  

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 zijn 

gewijzigd dat betrokkene bij zijn verwijdering toch een reëel risico loopt op een behandeling strijdig met 

artikel 3 van het EVRM  

Betrokkene verklaart bij zijn aanhouding op 12/06/2019 door de politie van Ieper dat hij in België is 

gezien de oorlog in zijn land van herkomst. hij verklaart niet terug te keren naar zijn land van herkomst 

aangezien hij in 1978 problemen had. Zijn vrouw verklaart terug te kunnen keren maar wil bij haar man 

blijven. Hij verklaart een zoon (R. B. (..)) te hebben die in Bellegem woont.  

De problemen die betrokkene aanhaalt werden vroeger bestudeerd door het CGVS en de RVV en 

gaven geen aanleiding tot een beschermingsstatus. Betrkokene brengt geen nieuwe elementen aan die 

een onderzoek zouden noodzaken.  

We stellen dus vast dat betrokkene met zijn uiteenzetting geen schending van artikel 3 EVRM aantoont. 

Om tot een schending van artikel 3 EVRM te kunnen besluiten, dient hij aan te tonen dat er ernstige en 
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zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat hij in Georgië een ernstig en reëel risico 

loopt te worden blootgesteld aan folteringen of onmenselijke of vernederende behandelingen of 

bestraffingen. Het louter ongestaafd aanvoeren van een vermeende schending artikel 3 EVRM kan niet 

volstaan.  

Betrokkene verklaart dat hij niet lijdt aan een ziekte die een inbreuk op artikel 3 van het EVRM zou 

kunnen inhouden.  

Artikel 3 van het EVRM waarborgt bovendien niet het recht om op het grondgebied van een Staat te 

blijven louter om de reden dat die Staat betere medische verzorging kan verstrekken dan het land van 

herkomst en dat zelfs de omstandigheid dat de uitwijzing de gezondheidstoestand of de 

levensverwachting van een vreemdeling beïnvloedt, niet volstaat om een schending van deze 

verdragsbepaling op te leveren. Enkel in zeer uitzonderlijke gevallen wanneer de humanitaire redenen 

die pleiten tegen de uitwijzing dwingend hij n, het geen in voorliggende zaak niet blijkt, kan een 

schending van artikel 3 van het Europees Verdrag aan de orde hij n. Betrkokene zal bovendien eenmaal 

in het centrum nogmaals onderzocht worden door een arts die zal nagaan of betrokkene in het centrum 

kan verblijven en of hij ‘fit- to fly’ is. Dit vormt een bijkomende garantie tegen een eventuele schending 

van artikel 3 van het EVRM.  

Betrokkene diende drie aanvragen tot medische regularisatie in (op 14/07/2011, 03/02/2012 en op 

21/01/2015). Deze aanvragen stoelden op medische elementen voor de vrouw van betrokkene, B. M. 

(..). DVZ verwierp al deze aanvragen. Uit de vaststellingen van de afdeling 9ter van DVZ is gebleken dat 

de vrouw van betrokkene niet voldoet aan de criteria vervat in artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, en 

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

met artikel 3 van het EVRM. Het administratief dossier bevat daarnaast geen stukken die er op kunnen 

wijzen dat sinds de vaststellingen van de DVZ de gezondheidstoestand van de vrouw van betrokkene in 

die mate zou zijn gewijzigd, dat zij bij haar verwijdering een reëel risico loopt op een behandeling strijdig 

met artikel 3 van het EVRM. In Georgië is een adequate behandeling mogelijk van de medische 

aandoening, deze is bovendien voldoende toegankelijk.  

Betrokkene heeft een vrouw in België waarmee hij samenwoont, het betreft de genaamde B. M. (..) 

(24/03/1955). Zij is net als betrokkene illegaal. Aangezien de familiale eenheid bij verwijdering niet 

verbroken wordt, is er wat het familiale leven betreft geen schending van artikel 8 van het EVRM. Ze 

hebben familie in België, namelijk hun meerderjarige zoon B. R. (..) (26/06/1981)/ en diens gezin. De 

relaties tussen meerderjarige kinderen en hun ouders vallen in principe niet onder het 

toepassingsgebied van artikel 8 van het 3 EVRM tenzij er een bepaalde mate van afhankelijkheid door 

betrokkene wordt aangetoond, wat hier niet het geval is. Mijnheer en mevrouw B. (..) wonen zelfstandig 

in Ieper. Hun zoon woont met zijn gezin in Kortrijk. Ze zijn niet afhankelijk van elkaar. Het staat de zoon 

ven betrokkene vrij om hem achterna te reizen naar Georgië. Bovendien kan het koppel vanuit Georgië 

een procedure opstarten om op legale wijze terug naar België te komen. Zij kunnen daartoe bijvoorbeeld 

de opheffing van het inreisverbod aanvragen.  

Betrokkene en diens vrouw verblijven al geruime tijd in België, hij verblijf sinds 2009, zijn vrouw al sinds 

2008..Langdurig verblijf opent echter geen recht op verblijf. We hebben in bovenstaande gezien dat 

betrokkene en zijn vrouw ondertussen een ware procedureslag voerden om hun verblijf op Belgische 

bodem te rekken, ondanks herhaaldelijke negatieve beslissingen van de officiële instanties en 

herhaaldelijke bevelen om het grondgebied te verlaten. Ze leerden Nederlands, volgden cursussen en 

zouden aan vrijwilligerswerk doen. Waarschijnlijk ontwikkelden ze ook een sociaal netwerk op. Er is met 

andere woorden sprake van een privéleven zoals in de zin van artikel 8 van het EVRM. Toch werd dit 

privéleven in illegaal verblijf opgebouwd. De overheid mengt zich dus niet in het privéleven van 

betrokkene wanneer zij beslist om betrokkene en zijn vrouw van haar grondgebied te verwijderen. Het 

belang van de overheid in haar strijd tegen de illegaliteit en het misbruik van verblijfsprocedures weegt 

hier op tegen het belang van betrokkene om zijn privéleven in de illegaliteit op Belgische bodem verder 

te zetten.  

In de laatste regularisatieaanvraag haalt de advocaat van betrokkene aan dat er geen rusthuizen zijn in 

Georgië en dat zij daar geen kennissen, vrienden of familie meer hebben. We wijzen er op dat 

betrokkene het grootste deel van zijn leven in Georgië doorbracht. Het is vrij onwaarschijnlijk dat hij er 

echt niemand meer kent. Bovendien leven betrokkene en zijn vrouw momenteel volledig zelfstandig en 

hebben zij geen specifieke gespecialiseerde medische zorgen nodig die een opname in een 

zorginstelling zouden noodzaken. Zij krijgen geen mantelzorg van hun meerderjarige zoon, die met zijn 

gezin trouwens in een andere stad woont. Het argument dat er geen rusthuizen in Georgië is dus op zijn 

minst voorbarig en niet van toepassing op de huidige situatie van betrokkene en zijn vrouw. Gezien zij 

het grootste deel van zijn leven in Georgië doorbrachten en waarschijnlijk nog de taal van het land 

spreken zal het opnieuw ontwikkelen van een privéleven in het land van herkomst waarschijnlijk niet zo 

moeilijk zijn. Bovendien wordt betrokkene samen met zijn vrouw gerepatrieerd, zij hebben dus in ieder 
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geval elkaar. Met betrekking tot het privéleven is er dus evenmin een schending van artikel 8 van het 

EVRM.  

In bovenstaande paragrafen gingen wij uitvoerig in op het familiale leven en de gezondheidstoestand 

van betrokkene. Wij hielden ook rekening met het hoger belang van het kind. We stelden geen inbreuk 

vast op artikel 74/13 van de wet van 15/12/1980.  

Twee jaar  

Om de volgende reden(en) gaat het bevel gepaard met een inreisverbod van twee jaar:  

Betrokkene heeft niet getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven. Gelet op al deze elementen 

en op het belang van de immigratiecontrole, is een inreisverbod van 2 jaar proportioneel.  

Het opleggen van een inreisverbod van twee jaar doet geen afbreuk aan de argumenten die werden 

aangevoerd in het licht van de artikels 3 en 8 van het EVRM en van 74/13 van de Vreemdelingenwet” 

 

“INREISVERBOD 

Betrokkene werd gehoord door de politie van Arro Ieper op 12/06/2019 en in deze beslissing werd 

rekening gehouden met haar verklaringen.  

Aan de Mevrouw, Naam :  

B. (..) voornaam : M. (..)  

geboortedatum : 24.03.1955  

geboorteplaats : Touchetski Rayon  

nationaliteit : Georgië  

wordt een inreisverbod voor 2 jaar opgelegd, voor het grondgebied van België, evenals het grondgebied 

van de staten die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij zij beschikt over de documenten die 

vereist zijn om er zich naar toe te begeven.  

De beslissing tot verwijdering van 12/06/2019 gaat gepaard met dit inreisverbod  

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Het inreisverbod wordt afgegeven in toepassing van het hierna vermelde artikel van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten:  

Artikel 74/11, §1, tweede lid, de beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod omdat:  

  

  

Risico op onderduiken:  

4° Betrokkene heeft duidelijk gemaakt dat zij zich niet aan de verwijderingsmaatregel wil houden.  

Betrokkene kreeg verschillende bevelen om het grondgebied te verlaten waarvan het laatste betekend 

werd op 28/02/2019. Deze vorige beslissingen tot verwijdering werden niet uitgevoerd. Er wordt geen 

termijn van één tot zeven dagen toegekend, nu de vreemdeling, na een bevel om het grondgebied te 

verlaten, 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.  

6° Betrokkene heeft onmiddellijk na de beslissing weigering verblijf een nieuwe verblijfsaanvraag of een 

nieuw verzoek om internationale bescherming ingediend.  

Betrokkene diende verschillende opeenvolgende verblijfsaanvragen in.  

Zij diende twee verzoeken tot internationale bescherming in (namelijk op 19/08/2008 en op 15/05/2012). 

Het CGVS verwierp de eerste aanvraag en de tweede werd niet in overweging genomen. Betrokkene 

diende telkens een beroep in bij de RVV tegen deze beslissingen maar de RVV sloot zich telkens aan 

bij de beslissingen van het CGVS en van de DVZ.  

Betrokkene diende drie aanvragen tot medische regularisatie in (op 14/07/2011, 03/02/2012 en op 

21/01/2015). DVZ verwierp al deze aanvragen.  

Ten slotte diende zij ook nog twee regularisatieaanvragen op basis van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet in (op 19/09/2013 en op 06/09/2018). DVZ verwierp weide aanvragen.  

Betrokkene nam telkens kennis van deze beslissingen.  

8° Betrokkene heeft in het Rijk of in andere lidstaten meerdere verzoeken tot internationale bescherming 

en/of verblijfsaanvragen ingediend, die aanleiding hebben gegeven tot een negatieve beslissing. 

Zij diende twee verzoeken tot internationale bescherming in (namelijk op 19/08/2008 en op 15/05/2012). 

Het CGVS verwierp de eerste aanvraag en de tweede werd niet in overweging genomen. Betrokkene 

diende telkens een beroep in bij de RVV tegen deze beslissingen maar de RVV sloot zich telkens aan 

bij de beslissingen van het CGVS en van de DVZ.  

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 
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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 zijn 

gewijzigd dat betrokkene bij zijn verwijdering toch een reëel risico loopt op een behandeling strijdig met 

artikel 3 van het EVRM.  

Betrokkene verklaart bij haar aanhouding op 12/06/2019 door de politie van Ieper dat ze in België is 

sinds 2008 gezien de oorlog. Zij verklaart terug te kunnen keren naar Georgië maar dat ze bij haar man 

wil blijven. Ze verklaart suikerziekte te hebben. Ze verklaart een zoon ( R. B. (..)) te hebben die in 

Bellegem woont.  

We stellen dus vast dat betrokkene met haar uiteenzetting geen schending van artikel 3 EVRM 

aantoont. Om tot een schending van artikel 3 EVRM te kunnen besluiten, dient zij aan te tonen dat er 

ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat zij in Georgië een ernstig en 

reëel risico loopt te worden blootgesteld aan folteringen of onmenselijke of vernederende behandelingen 

of bestraffingen. Het louter ongestaafd aanvoeren van een vermeende schending artikel 3 EVRM kan 

niet volstaan.  

Betrokkene diende drie aanvragen tot medische regularisatie in (op 14/07/2011, 03/02/2012 en op 

21/01/2015). DVZ verwierp al deze aanvragen. Uit de vaststellingen van de afdeling 9ter van DVZ is 

gebleken dat betrokkene niet voldoet aan de criteria vervat in artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, en 

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

met artikel 3 van het EVRM. Het administratief dossier bevat daarnaast geen stukken die er op kunnen 

wijzen dat sinds de vaststellingen van de DVZ haar gezondheidstoestand in die mate zou zijn gewijzigd, 

dat zij bij haar verwijdering een reëel risico loopt op een behandeling strijdig met artikel 3 van het 

EVRM. In Georgië is een adequate behandeling mogelijk van de medische aandoening, deze is 

bovendien voldoende toegankelijk. Betrokkene heeft een man in België waarmee zij samenwoont, het 

betreft de genaamde B. I. (..) (01/03/1948). Hij is net als betrokkene illegaal. Aangezien de familiale 

eenheid bij verwijdering niet verbroken wordt, is er wat het familiale leven betreft geen schending van 

artikel 8 van het EVRM. Ze hebben familie in België, namelijk hun meerderjarige zoon B. R. (..) 

(26/06/1981) en diens gezin. De relaties tussen meerderjarige kinderen en hun ouders vallen in principe 

niet onder het toepassingsgebied van artikel 8 van het EVRM tenzij er een bepaalde mate van 

afhankelijkheid door betrokkene wordt aangetoond, wat hier niet het geval is. Mijnheer en mevrouw B. 

(..) wonen zelfstandig in Ieper. Hun zoon woont met zijn gezin in Kortrijk. Ze zijn niet afhankelijk van 

elkaar. Het staat de zoon ven betrokkene vrij om hem achterna te reizen naar Georgië. Bovendien kan 

het koppel vanuit Georgië een procedure opstarten om op legale wijze terug naar België te komen. Zij 

kunnen daartoe bijvoorbeeld de opheffing van het inreisverbod aanvragen.  

Betrokkene diende drie aanvragen tot medische regularisatie in (op 14/07/2011, 03/02/2012 en op 

21/01/2015). DVZ verwierp al deze aanvragen. Uit de vaststellingen van de afdeling 9ter van DVZ is 

gebleken dat betrokkene niet voldoet aan de criteria vervat in artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, en 

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

met artikel 3 van het EVRM. Het administratief dossier bevat daarnaast geen stukken die er op kunnen 

wijzen dat sinds de vaststellingen van de DVZ haar gezondheidstoestand in die mate zou zijn gewijzigd, 

dat zij bij haar verwijdering een reëel risico loopt op een behandeling strijdig met artikel 3 van het 

EVRM. In Georgië is een adequate behandeling mogelijk van de medische aandoening, deze is 

bovendien voldoende toegankelijk  

Artikel 3 van het EVRM waarborgt niet het recht om op het grondgebied van een Staat te blijven louter 

om de reden dat die Staat betere medische verzorging kan verstrekken dan het land van herkomst en 

dat zelfs de omstandigheid dat de uitwijzing de gezondheidstoestand of de levensverwachting van een 

vreemdeling beïnvloedt, niet volstaat om een schending van deze verdragsbepaling op te leveren. Enkel 

in zeer uitzonderlijke gevallen wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend 

zij n, het geen in voorliggende zaak niet blijkt, kan een schending van artikel 3 van het Europees 

Verdrag aan de orde zij n. Betrokkene zal bovendien eenmaal in het centrum nogmaals onderzocht 

worden door een arts die zal nagaan of betrokkene in het centrum kan verblijven en of zij ‘fit- to fly’ is. 

Dit vormt een bijkomende garantie tegen een eventuele schending van artikel 3 van het EVRM.  

Betrokkene heeft een man in België waarmee zij samenwoont, het betreft de genaamde BEKAURI Ivan 

(01/03/1948). Hij is net als betrokkene illegaal. Aangezien de familiale eenheid bij verwijdering niet 

verbroken wordt, is er wat het familiale leven betreft geen schending van artikel 8 van het EVRM. Ze 

hebben familie in België, namelijk hun meerderjarige zoon B. R. (..) (26/06/1981) en diens gezin. De 

relaties tussen meerderjarige kinderen en hun ouders vallen in principe niet onder het 

toepassingsgebied van artikel 8 van het EVRM tenzij er een bepaalde mate van afhankelijkheid door 

betrokkene wordt aangetoond, wat hier niet het geval is. Mijnheer en mevrouw B. (..) wonen zelfstandig 

in Ieper. Hun zoon woont met zijn gezin in Kortrijk. Ze zijn niet afhankelijk van elkaar. Het staat de zoon 

ven betrokkene vrij om hem achterna te reizen naar Georgië. Bovendien kan het koppel vanuit Georgië 
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een procedure opstarten om op legale wijze terug naar België te komen. Zij kunnen daartoe bijvoorbeeld 

de opheffing van het inreisverbod aanvragen.  

Betrokkene en haar man verblijven al geruime tijd in België, hij sinds 2009, betrokkene al sinds 

2008..Langdurig verblijf opent echter geen recht op verblijf. We hebben in bovenstaande gezien dat 

betrokkene en zijn vrouw ondertussen een ware procedureslag voerden om hun verblijf op Belgische 

bodem te rekken, ondanks herhaaldelijke negatieve beslissingen van de officiële instanties en 

herhaaldelijke bevelen om het grondgebied te verlaten. Ze leerden Nederlands, volgden cursussen en 

zouden aan vrijwilligerswerk doen. Waarschijnlijk ontwikkelden ze ook een sociaal netwerk op. Er is met 

andere woorden sprake van een privéleven zoals in de zin van artikel 8 van het EVRM. Toch werd dit 

privéleven in illegaal verblijf opgebouwd. De overheid mengt zich dus niet in het privéleven van 

betrokkene wanneer zij beslist om betrokkene en haar man van haar grondgebied te verwijderen. Het 

belang van de overheid in haar strijd tegen de illegaliteit en het misbruik van verblijfsprocedures weegt 

hier op tegen het belang van betrokkene om haar privéleven in de illegaliteit op Belgische bodem verder 

te zetten.  

In de laatste regularisatieaanvraag haalt de advocaat van betrokkene aan dat er geen rusthuizen zijn in 

Georgië en dat zij daar geen kennissen, vrienden of familie meer hebben. We wijzen er op dat 

betrokkene het grootste deel van haar leven in Georgië doorbracht. Het is vrij onwaarschijnlijk dat zij er 

echt niemand meer kent. Bovendien leven betrokkene en haar man momenteel volledig zelfstandig en 

hebben zij geen specifieke gespecialiseerde medische zorgen nodig die een opname in een 

zorginstelling zouden noodzaken. Zij krijgen geen mantelzorg van hun meerderjarige zoon, die met zijn 

gezin trouwens in een andere stad woont. Het argument dat er geen rusthuizen in Georgië is dus op zijn 

minst voorbarig en niet van toepassing op de huidige situatie van betrokkene en haar man. Gezien zij 

het grootste deel van zijn leven in Georgië doorbrachten en waarschijnlijk nog de taal van het land 

spreken zal het opnieuw ontwikkelen van een privéleven in het land van herkomst waarschijnlijk niet zo 

moeilijk zijn. Bovendien wordt betrokkene samen met haar man gerepatrieerd, zij hebben dus in ieder 

geval elkaar. Met betrekking tot het privéleven is er dus evenmin een schending van artikel 8 van het 

EVRM.  

In bovenstaande paragrafen gingen wij uitvoerig in op het familiale leven en de gezondheidstoestand 

van betrokkene. Wij hielden ook rekening met het hoger belang van het kind. We stelden geen inbreuk 

vast op artikel 74/13 van de wet van 15/12/1980.  

Twee jaar  

Om de volgende reden(en) gaat het bevel gepaard met een inreisverbod van twee jaar:  

Betrokkene heeft niet getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven. Gelet op al deze elementen 

en op het belang van de immigratiecontrole, is een inreisverbod van 2 jaar proportioneel.  

Het opleggen van een inreisverbod van twee jaar doet geen afbreuk aan de argumenten die werden 

aangevoerd in het kader van de artikels 3 en 8 van het EVRM en 74/13 van de Vreemdelingenwet.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. In de nota met opmerkingen werpt de verwerende partij de exceptie van onontvankelijkheid op 

wegens gebrek aan samenhang. Zij betoogt in essentie dat twee beslissingen in hetzelfde beroep 

worden aangevochten terwijl er niet voldoende verknochtheid is. Zij meent dat het beroep onontvankelijk 

is wat betreft de beslissing gericht tegen de tweede verzoekende partij.  

 

2.2. De Raad wijst erop dat verzoekende partijen een echtpaar betreffen die op hetzelfde ogenblik elk 

een inreisverbod hebben gekregen waarvan de motieven gelijklopend zijn. De Raad oordeelt dat er 

voldoende samenhang is om beide inreisverboden via één verzoekschrift aan te vechten. De exceptie 

wordt dan ook verworpen.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel betogen de verzoekende partijen als volgt: 

 

“ENIG MIDDEL  

Schending van de artikelen 62, 74/11 en 74/13 van de Wet van 15 december 1980 op de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van de artikelen 2 en 3 

van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van 

de artikelen 3, 8 en 15 van het Verdrag van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 

4 november 1950, goedgekeurd door de Wet van 13 mei 1955;  

 

Doordat,  
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De beslissing als volgt werd gemotiveerd:”..”  

Terwijl,  

Het volstrekt foutief is dat er ooit bij het vragen van internationale bescherming door de beide 

verzoekende partijen zou onderzocht geweest zijn door het C.G.V.S. en door de RvV, of de 

verzoekende partijen een reëel risico zouden oplopen op een behandeling strijdig met art. 3 in Georgië;  

Dat immers de verzoekende partijen bij hun aankomst in België in het bezit waren van Russische 

paspoorten en er dus uitsluitend t.a.v. de Russische Federatie werd nagegaan of de verzoekende 

partijen voldeden aan de bepalingen van de art. 48/3 of 48/4 Vw;  

Dat de problemen, die de verzoekende partijen thans aanhalen, absoluut nooit werden onderzocht;  

Dat de beslissing aldus gestoeld is op foutieve gegevens en om die reden alleen moet vernietigd 

worden;  

Dat een administratieve rechtshandeling die op foutieve gegevens berust door machtsafwending is 

aangetast (R.v.S. Claes, nr. 3449 van 4 juni 1954; Moeykens, nr. 6092 van 21 februari 1958);  

Dat er tevens schending is van art. 3 E.V.R.M. dat krachtens art. 15 E.V.R.M. geen uitzonderingen kent;  

Dat er eveneens foutief in de beslissing geschreven staat dat de verzoekende partijen het grootste 

gedeelte van hun leven zouden doorgebracht hebben in Georgië, terwijl partijen vluchtten uit Georgië 41 

jaar geleden en de eerste verzoekende partij dus slechts 30 jaar was op het ogenblik van zijn vlucht en 

de 2de verzoekende partij nog veel jonger;  

Dat er tenslotte foutief wordt geschreven dat de verzoekende partijen niet afhankelijk zouden zijn van 

hun zoon, terwijl het de zoon is die volledig instaat voor zijn ouders: hij betaalt hun huishuur en hun 

levensonderhoud;  

Dat zij zonder de steun van hun zoon niet zouden kunnen overleven, noch in België, noch in Georgië;  

Dat de beslissing aldus is aangetast door machtsafwending en dat zij eveneens art. 8 E.V.R.M. schendt, 

dat absoluut niet beperkt is tot minderjarige kinderen;  

En terwijl,  

Er in de beslissing staat dat de verzoekende partijen zullen onderzocht worden door een geneesheer, 

ten einde na te gaan of ze “fit to fly” zijn, maar zij in werkelijkheid reeds dagen lang verzoeken om de 

tussenkomst van een geneesheer, daar ze beiden ziek zijn en als enige reactie verkregen, dat zij in een 

soort isoleerkamer terecht kwamen;  

Dat de beslissing dus art. 74/13 schendt;  

En terwijl,  

De genomen beslissingen disproportioneel zijn, nu zij beletten dat vader, moeder, zoon en kleinkinderen 

gedurende minstens 2 jaar geen normale omgang meer zullen kunnen hebben met elkaar en terwijl 

tegelijkertijd wordt gezegd dat de verzoekende partijen de mogelijkheid hebben om te verzoeken tot de 

opheffing van het inreisverbod;  

Dat aldus blijkt dat het opleggen van het inreisverbod onnodig is en er alleen op gericht is de familie te 

pesten;  

Dat aldus art 8 E.V.R.M., maar ook de art. 74/11 en 13 worden geschonden;” 

 

3.2. Waar de verzoekende partijen de schending van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet aanvoeren, 

wijst de Raad erop dat dit artikel betrekking heeft op een verwijderingsmaatregel terwijl in casu de 

bestreden beslissingen inreisverboden betreffen. Dit artikel kan derhalve niet dienstig worden 

aangevoerd ten aanzien van de bestreden beslissingen.  

 

3.3. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en bij uitbreiding artikel 62 van de 

vreemdelingenwet hebben betrekking op de formele motiveringsplicht (cf. RvS 21 oktober 2003, nr. 

124.464). Deze heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voornoemde artikelen verplichten de overheid in 

de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen 

en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). De 

Raad stelt vast dat in casu de bestreden beslissingen op duidelijke wijze de overwegingen in rechte en 

in feite weergeven die hebben geleid tot deze beslissingen. De voorziene motivering stelt verzoekende 

partijen in staat kennis te nemen van de redenen die aan de bestreden beslissingen ten grondslag 

liggen. Verzoekende partijen kennen deze motieven ook, nu zij deze aan een inhoudelijk onderzoek 

onderwerpen in een middel. Er is aldus voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht. Dit 

onderdeel van het middel is ongegrond. 

 

De Raad stelt vast dat verzoekende partijen, die zich verzetten tegen de motieven van de bestreden 

beslissingen, de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoeren. 
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Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd om zijn beoordeling in de 

plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk 

toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de totstandkoming van de bestreden 

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

grond daarvan niet op kennelijk onredelijke wijze tot haar besluit is gekomen (RvS 7 november 2001, nr. 

101.624). 

 

3.4. Verzoekende partijen betogen dat bij hun asielaanvragen enkel werd nagegaan of zij ten aanzien 

van de Russische Federatie voldeden aan de bepalingen van de artikelen 48/3 of 48/4 van de 

vreemdelingenwet. Het is aldus foutief te stellen dat onderzocht werd of zij in Georgië een risico lopen 

op een schending van artikel 3 EVRM.  

 

3.5.  Artikel 3 van het EVRM bepaalt: "Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen". Deze bepaling bekrachtigt een van de 

fundamentele waarden van elke democratische samenleving en verbiedt in absolute termen folteringen 

en onmenselijke of vernederende behandelingen, ongeacht de omstandigheden en de handelingen van 

het slachtoffer (vaste rechtspraak: zie bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 218). 

 

De Raad herinnert er nog aan dat voormeld artikel van het EVRM vooreerst vereist dat verzoeker er blijk 

van geeft dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat, in het land 

waarnaar hij mag worden teruggeleid, hij een ernstig en reëel risico lopen te worden blootgesteld aan 

foltering of mensonterende behandeling. Het EHRM stelt dat het in principe aan de verzoekende partij 

toekomt om een begin van bewijs te leveren van zwaarwegende gronden die aannemelijk maken dat zij 

bij verwijdering naar het land van bestemming zal worden blootgesteld aan een reëel risico op 

onmenselijke behandeling, zodat inzonderheid een blote bewering of eenvoudige vrees voor 

onmenselijke behandeling op zich niet volstaat om een inbreuk uit te maken op artikel 3 van het EVRM 

(zie EHRM 11 oktober 2011, nr. 46390/10, Auad v. Bulgarije, par. 99, punt (b) en RvS 20 mei 2005, nr. 

144.754). Een eventualiteit dat artikel 3 van het EVRM kan worden geschonden, volstaat op zich niet. 

(RvS 14 maart 2002, nr. 104.674; RvS 27 maart 2002, nr. 105.233; RvS 28 maart 2002, nr. 105.262). 

 

In casu hebben verzoekende partijen, blijkens de stukken van het administratief dossier nooit eerder 

gewag gemaakt van de vrees voor bloedwraak in Georgië. Tijdens het gehoor op 12 juni 2019 

verklaarde eerste verzoekende partij niet te willen terugkeren naar Georgië omwille van “problemen” 

zonder evenwel te specificeren welke problemen zij er heeft en zonder bloedwraak te vermelden. 

Tijdens het gehoor van de eerste asielaanvraag op het Commissariaat-generaal vermeldde eerste 

verzoekende partij dat zij Georgië had verlaten omwille van de economische toestand aldaar. Verder 

merkt de Raad op dat eerste verzoekende partij ter zake vaag blijft en geen concrete gegevens naar 

voor brengt of bewijskrachtige stukken voorlegt. Verzoekende partijen verblijven sinds verschillende 

jaren in België maar hebben nooit eerder een asielaanvraag ingediend in functie van Georgië en met 

betrekking tot de vrees voor bloedwraak. Een blote bewering of een eenvoudige vrees voor 

onmenselijke behandeling op zich volstaat niet om een inbreuk uit te maken op artikel 3 van het EVRM. 

De Raad kan, gelet op de stukken van het administratief dossier en de vaststelling dat – ondanks twee 

asielaanvragen – verzoekende partijen nooit gewag hebben gemaakt van problemen ten aanzien van 

Georgië – de verwerende partij volgen waar deze motiveert dat “Om tot een schending van artikel 3 

EVRM te kunnen besluiten, dient hij aan te tonen dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig 

zijn om aan te nemen dat hij in Georgië een ernstig en reëel risico loopt te worden blootgesteld aan 

folteringen of onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen. Het louter ongestaafd 

aanvoeren van een vermeende schending artikel 3 EVRM kan niet volstaan.” Het gegeven dat in de 

bestreden beslissingen ook gewezen wordt op de afwijzing van de asielaanvragen ten aanzien van de 

Russische Federatie doet aan voorgaande vaststelling geen afbreuk. Een schending van artikel 3 EVRM 

ligt niet voor. Evenmin maken de verzoekende partijen een schending van artikel 15 EVRM aannemelijk.  

 

3.6. Verzoekende partijen betogen voorts dat foutief gesteld wordt dat zij het grootste deel van hun 

leven in Georgië hebben doorgebracht nu zij eenenveertig jaar geleden Georgië hebben ontvlucht en 

eerste verzoekende partij dus pas dertig was en tweede verzoekende partij nog veel jonger.  

 

3.7. Uit de eerste asielaanvraag blijkt dat eerste verzoekende partij verklaarde in 1978 Georgië verlaten 

te hebben om economische redenen en zich bij tweede verzoekende partij in Vladivaskaz geïnstalleerd 

te hebben. Tussen 1991 en 2003 reisde tweede verzoekende partij regelmatig naar Georgië waarbij zij 

voornamelijk in Tbilisi verbleef. In 2000 zou hun zoon Georgië ontvlucht zijn. Nadien zou eerste 
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verzoekende partij zich nog sporadisch naar Georgië begeven hebben. In 2008/2009 zijn verzoekende 

partijen naar België gekomen.  

 

Uit het asielrelaas blijkt aldus dat verzoekende partijen 30 respectievelijk 23 jaar in Georgië hebben 

gewoond (in het verzoekschrift onder “FEITEN” wordt trouwens ook gesteld dat tweede verzoekende 

partij in 1978 Georgië heeft verlaten). Zij hebben daarna voornamelijk in de Russische Federatie 

verbleven maar bleven banden behouden met Georgië (regelmatig heen en weer reizen, hun zoon die 

daar blijkbaar tot 2000 woonde,..). Verzoekende partijen kunnen dan ook bezwaarlijk ontkennen dat zij 

een groot deel van hun leven in Georgië hebben doorgebracht. Dat zij nadien nog verbleven hebben in 

de Russische Federatie en België doet aan deze vaststelling geen afbreuk. Nu niet kan ontkend worden 

dat de verzoekende partijen een zeer groot deel van hun leven in Georgië hebben doorgebracht en 

daarna ook nog geregeld afreisden naar Georgië, is het geenszins kennelijk onredelijk van de 

verwerende partij om vast te stellen dat het erg onwaarschijnlijk is dat verzoekende partijen er niemand 

meer zouden kennen. Aangezien aangenomen kan worden dat zij de taal nog machtig zijn is het 

eveneens redelijk te stellen dat zij aldaar gemakkelijk opnieuw een privéleven kunnen ontwikkelen.  

 

3.8. Verzoekende partijen betogen voorts dat zij wel degelijk afhankelijk zijn van hun meerderjarige zoon 

omdat deze hun huishuur en levensonderhoud betaalt. Zonder deze steun kunnen zij noch in België, 

noch in Georgië overleven.  

 

3.9. Uit de beslissingen blijkt dat verzoekende partijen ter gelegenheid van hun interpellatie door de 

politie werden gehoord en dat zij hierbij verwezen naar hun zoon die in België verblijft en de medische 

problemen van tweede verzoekende partij. 

 

De gemachtigde overweegt in de bestreden beslissingen het volgende hieromtrent: 

 

“Ze hebben familie in België, namelijk hun meerderjarige zoon B. R. (26/06/1981)/ en diens gezin. De 

relaties tussen meerderjarige kinderen en hun ouders vallen in principe niet onder het 

toepassingsgebied van artikel 8 van het EVRM tenzij er een bepaalde mate van afhankelijkheid door 

betrokkene wordt aangetoond, wat hier niet het geval is. Mijnheer en mevrouw B. wonen zelfstandig in 

Ieper. Hun zoon woont met zijn gezin in Kortrijk. Ze zijn niet afhankelijk van elkaar. Het staat de zoon 

ven betrokkene vrij om hem achterna te reizen naar Georgië. Bovendien kan het koppel vanuit Georgië 

een procedure opstarten om op legale wijze terug naar België te komen. Zij kunnen daartoe bijvoorbeeld 

de opheffing van het inreisverbod aanvragen. (…) 

In de laatste regularisatieaanvraag haalt de advocaat van betrokkene aan dat er geen rusthuizen zijn in 

Georgië en dat zij daar geen kennissen, vrienden of familie meer hebben. We wijzen er op dat 

betrokkene het grootste deel van zijn leven in Georgië doorbracht. Het is vrij onwaarschijnlijk dat hij er 

echt niemand meer kent. Bovendien leven betrokkene en zijn vrouw momenteel volledig zelfstandig en 

hebben zij geen specifieke gespecialiseerde medische zorgen nodig die een opname in een 

zorginstelling zouden noodzaken. Zij krijgen geen mantelzorg van hun meerderjarige zoon, die met zijn 

gezin trouwens in een andere stad woont. Het argument dat er geen rusthuizen in Georgië is dus op zijn 

minst voorbarig en niet van toepassing op de huidige situatie van betrokkene en zijn vrouw. Gezien zij 

het grootste deel van zijn leven in Georgië doorbrachten en waarschijnlijk nog de taal van het land 

spreken zal het opnieuw ontwikkelen van een privéleven in het land van herkomst waarschijnlijk niet zo 

moeilijk zijn. Bovendien wordt betrokkene samen met zijn vrouw gerepatrieerd, zij hebben dus in ieder 

geval elkaar. Met betrekking tot het privéleven is er dus evenmin een schending van artikel 8 van het 

EVRM.” 

 

Aldus is in de bestreden beslissingen rekening gehouden met de opgeworpen elementen van hun 

familieleven en labiele medische situatie van tweede verzoekende partij.  

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt het volgende: 

 

“1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit 

recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang 

van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming 

van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de 

goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 
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Het waarborgen van een recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven, veronderstelt in 

de eerste plaats het bestaan van een privé- en/of familie- en gezinsleven. 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. De 

beoordeling of er al dan niet sprake is van een familie- of gezinsleven is in wezen een feitenkwestie die 

afhankelijk is van de aanwezigheid van effectief beleefde nauwe persoonlijke banden. Wat het bestaan 

van een familie- en gezinsleven betreft, moet vooreerst worden nagegaan of er sprake is van een familie 

of een gezin. 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 (EHRM 31 

oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 23 juni 2008, Maslov/Oostenrijk (GK), § 61). Vervolgens 

moet blijken dat in de feiten de persoonlijke band tussen deze familie- of gezinsleden voldoende hecht is  

(EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland (GK), § 150; EHRM 2 november 2010, Şerife Yiğit/Turkije (GK), § 

93). 

 

Er moet dus sprake zijn van een effectief beleefde gezinssituatie of van een voldoende hechte relatie 

tussen de vreemdeling en zijn familie om te kunnen gewagen van een beschermenswaardig gezins-of 

privéleven in de zin van artikel 8 van het EVRM. Deze beoordeling is een loutere feitenkwestie. 

 

Overeenkomstig de rechtspraak van het EHRM bestaat er slechts een beschermenswaardig 

gezinsleven tussen meerderjarige familieleden indien er, naast de afstammingsband, een vorm van 

afhankelijkheid blijkt. Het loutere bestaan van normale emotionele en affectieve banden tussen 

familieleden maakt geen vorm van afhankelijkheid uit (cf. EHRM 3 juli 2001, nr. 47.390/99, 

Javeed/Nederland). 

 

Verzoekende partijen wijzen erop dat hun zoon de huur betaalt en in hun levensonderhoud voorziet. 

Verzoekende partijen betwisten evenwel niet dat zij niet samen bij hun zoon inwonen en tonen verder 

geen bijkomende banden van afhankelijkheid aan. Dat hun zoon instaat voor de huur en hun 

levensonderhoud wordt verder ook niet gestaafd door enig stuk. Bovendien tonen verzoekende partijen 

niet aan dat hun zoon niet kan instaan voor hun levensonderhoud in Georgië en/of dat zij hun 

voorgehouden gezinsleven niet in Georgië kunnen leiden. 

 

Uit wat voorafgaat blijkt dat verzoekende partijen niet aannemelijk hebben gemaakt dat zij een 

gezinsleven hebben met hun in België verblijvende meerderjarige zoon dat onder de bescherming van 

artikel 8 van het EVRM zou vallen (cf. EHRM 26 november 2013, nr. 1785/08, Vasquez/Zwitserland). 

(EHRM 9 oktober 2003, nr. 48321/99, Slivenko/Litouwen; EHRM 17 februari 2009, nr. 27319/07, 

Onur/Groot- Brittannië; N. MOLE, Asylum and the European Convention on Human Rights, Council of 

Europe Publishing, 2008, 97). 

 

In weerwil van verzoekers betoog in hun middel, kan geen beschermenswaardig gezinsleven worden 

vastgesteld, waardoor artikel 8, tweede lid van het EVRM niet van toepassing is. Wat het onderzoek 

betreft naar de toepassingsvoorwaarden van artikel 8 van het EVRM, is de afweging tussen enerzijds de 

belangen van de staat en anderzijds de belangen van de verzoekende partijen slechts vereist indien er 

sprake is van een gezinsleven (RvS 5 juni 2013, nr. 223 744), wat te dezen niet het geval is. 

 

Voor zover verzoekende partijen nog betogen dat er geen normale omgang zal kunnen zijn met hun 

zoon en diens gezin gedurende twee jaar gaan zij eraan voorbij dat zij met hun zoon en diens gezin via 

moderne communicatiemiddelen contact kunnen houden en dat zij vanuit Georgië een procedure 

kunnen opstarten om op legale wijze naar België te reizen via de vraag tot opheffing van het 

inreisverbod.  

 

De aangevoerde schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aangetoond. 

 

3.10. Waar verzoekende partijen nog betogen dat zij reeds dagenlang verzoeken om tussenkomst van 

een arts en dat zij beiden ziek zijn, wijst de Raad erop dat uit de bestreden beslissingen blijkt dat de 

medische regularisatie-aanvragen - allen gestoeld op een medische problematiek van tweede 

verzoekende partij - werden afgewezen. Verder blijkt uit het administratief dossier dat tweede 

verzoekende partij op 12 juni 2019 door de centrumarts van het gesloten centrum werd onderzocht en 

“fit to fly” werd verklaard. Op 13 juni 2019 stelde de centrumarts eveneens vast dat zij niet leed aan een 

ziekte die conform artikel 3 EVRM een terugkeer zou verhinderen. Wat betreft eerste verzoekende partij 

blijkt geenszins dat deze aan enige ziekte lijdt. Zo blijkt uit het verslag van de sociaal assistente van het 

gesloten centrum van 14 juni 2019 ook dat “De man is 73 jaar maar nog heel kwik.” en wordt geen 
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melding gemaakt van enige medische problematiek in zijnen hoofde. Ook uit de verklaringen van eerste 

verzoekende partij zelf blijkt niet dat zij enige ziekte heeft die een terugkeer verhindert. Zij maken met 

hun betoog geenszins aannemelijk dat er medische elementen zijn die een terugkeer naar en verblijf in 

Georgië verhinderen. 

 

3.11. Artikel 74/11, §§1 en 2 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“De duur van het inreisverbod wordt vastgesteld door rekening te houden met de specifieke 

omstandigheden van elk geval. 

De beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod van maximum drie jaar in volgende 

gevallen: 

1° indien voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan of; 

2° indien een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd. 

De maximale termijn van drie jaar bedoeld in het tweede lid wordt op maximum vijf jaar gebracht indien: 

1° de onderdaan van een derde land fraude heeft gepleegd of andere onwettige middelen heeft 

gebruikt, teneinde toegelaten te worden tot het verblijf of om zijn recht op verblijf te behouden. 

2° de onderdaan van een derde land een huwelijk, een partnerschap of een adoptie uitsluitend heeft 

aangegaan om toegelaten te worden tot verblijf of om zijn recht op verblijf in het Rijk te behouden. 

De beslissing tot verwijdering kan gepaard gaan met een inreisverbod van meer dan vijf jaar, indien de 

onderdaan van een derde land een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde of de nationale 

veiligheid. 

§ 2 

De minister of zijn gemachtigde onthoudt zich er van een inreisverbod op te leggen wanneer hij het 

verblijf van de onderdaan van een derde land overeenkomstig artikel 61/3, § 3, of 61/4, § 2 beëindigt, 

onverminderd § 1, tweede lid, 2°, op voorwaarde dat hij geen bedreiging vormt voor de openbare orde of 

nationale veiligheid. 

De minister of zijn gemachtigde kan zich onthouden van het opleggen van een inreisverbod in 

individuele gevallen, omwille van humanitaire redenen. 

(..)” 

 

Verzoekende partijen maken met hun betoog, gelet op de bespreking hoger, geen schending van artikel 

74/11 aannemelijk.  

 

3.12. Het enig middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, in al zijn onderdelen ongegrond.  

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partijen hebben geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

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

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

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

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

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

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig september tweeduizend 

negentien door: 

 

mevr. S. DE MUYLDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN S. DE MUYLDER 

 


