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 nr. 232 527 van 13 februari 2020 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. WOLSEY 

Verbindingslaan 27 

1060 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Syrische nationaliteit te zijn, op 6 juni 2019 heeft 

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

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

van 25 maart 2019 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

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 17 december 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 januari 

2020. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat C. DETHIER, die loco advocaat J. WOLSEY verschijnt voor de 

verzoekende partij en van attaché F. VAN DIJCK, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De feiten worden in de nota met opmerkingen opgelijst als volgt, wat steun vindt in het administratief 

dossier:  

 

“Zij is erkend vluchteling in Oostenrijk. 

Zij kwam legaal in België aan op 20-09-2017 en deed een aankomstverklaring. Zij is in het bezit van een 

reisdocument nr (...) afgeleverd te Oostenrijk op 10.07.2017 en geldig tot 09.07.2022. Zij kwam haar 

partner vervoegen; de heer D.M.A.(...), met de Syrische nationaliteit, geboren op 30.09.1989, erkend 

vluchteling in België sinds mei 2016. Sinds 19-12-2017 bevindt verzoekster zich illegaal verblijf in het 

Rijk. 
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Op 09-01-2018 diende zij een aanvraag tot verlenging van verblijf in met het oog op huwelijk, dat 

geweigerd werd aangezien de gevraagde documenten niet werden overgemaakt. Er werd een bevel om 

het grondgebied te verlaten opgesteld op 26-03-2018. 

In april 2018 krijgt DVZ bericht van de gemeente dat verzoekster samen met de heer D. een aangifte tot 

voorgenomen huwelijk heeft ingediend in Brussel. 

Op 13-11-2018 wordt D.L. geboren te Brussel. 

In januari 2019 geeft het parket van Brussel een positief advies voor het voorgenomen huwelijk. 

Op 08-02-2019 huwen zij in Brussel. 

Op 25-03-2019 werd een bevel opgesteld om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Deze beslissing 

werd op 11-05-2019 betekend en vormt de bestreden beslissing. 

Op 28-05-2019 wordt er asiel aangevraagd voor D.L., geboren op 13-11-2018 te Brussel. 

Zij heeft tot op het moment van het schrijven van deze nota nog geen aanvraag gezinshereniging 

ingediend.” 

  

Ter aanvulling van het administratief dossier brengt de verwerende partij de Raad bij brief van 14 januari 

2020 ter kennis dat de dochter van verzoekster, D.R., door de commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen op 14 augustus 2019 werd erkend als vluchteling. 

 

De door de verwerende partij getroffen beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten van 25 maart 2019 vormt de bestreden beslissing. 

 

Zij luidt als volgt:    

 

“naam en voornaam: D., R.  

geboortedatum: X  

geboorteplaats: Aleppo  

nationaliteit: Onbepaald  

 

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

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

om er zich naar toe te begeven,  

 

binnen de 7 (zeven) dagen na de kennisgeving.  

 

REDEN VAN DE BESLISSING: Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in 

toepassing van artikel(en) van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten:  

 

Artikel 7  

 

(...)   

(x)2° in volgende gevallen :  

 

(...) 

[x] de vreemdeling vrijgesteld van de visumplicht die langer in het Rijk verblijft dan de maximale duur 

van 90 dagen op een periode van 180 dagen voorzien in artikel 20, Uitvoeringsovereenkomst van 

Schengen of er niet in slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd;  

(...) 

 

De aankomstverklaring van betrokkene was geldig tot 18/12/2017. Bijgevolg is het regelmatig verblijf 

van betrokkene nu verstreken.  

Bovendien geeft het huwelijk met een niet EU- onderdaan betrokkene niet automatisch recht op verblijf. 

Een verlenging kan niet toegestaan worden omdat de gevraagde documenten niet werden overgemaakt 

binnen de opgelegde termijn.  

Het feit dat betrokkene hier verblijft bij haar partner (niet EU - onderdaan) en dat zij een gezamenlijk 

pasgeboren kind (eveneens niet EU - onderdaan) hebben, geeft haar evenmin automatisch recht op 

verblijf. Het feit dat betrokkene gescheiden wordt van haar partner en hun minderjarig kind is van 

tijdelijke duur: de nodige tijd om haar situatie te regulariseren teneinde reglementair België binnen te 

komen. Betrokkene kan trouwens eveneens haar kind tijdelijk meenemen naar het land van herkomst of 

naar het land waar zij een lang verblijf geniet.  

Bovendien werd er geen aanvraag artikel 10 ingediend.  



  

 

 

RvV X - Pagina 3 van 10 

Er mag niet uit het oog worden verloren dat haar kind zich, gelet op de jonge leeftijd nog gemakkelijk 

kan aanpassen aan een andere leefomgeving (EHRM 12 juli 2012, nr. 54131/10, § 90). Nergens blijkt 

dat een scheiding van de vertrouwde omgeving een verstorend effect zal hebben op haar kind en dat dit 

tegen de belangen van het kind zou ingaan. Gelet op haar precair verblijf in België dringt de vaststelling 

zich ook op dat het verblijf in België zelf niet stabiel is te beschouwen.  

Er moet ook worden benadrukt dat hoewel het belang van het kind een primordiaal karakter heeft, het 

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

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

evenwel niet onmogelijk om eveneens rekening te houden met andere belangen (GwH 7 maart 2013, nr. 

30/2013; RW, nr. 152.980 van 21 september 2015; EHRM 12 juli 2012, nr. 54131/10, § 90).  

 

Rekening houdend met alle bovenstaande elementen kan er bijgevolg besloten worden dat deze 

verwijderingsmaatregel gerechtvaardigd is en dat de verwijdering niet in strijd is met het artikel 74/13 

van de wet van 15 december 1980 (waarin staat dat de minister of zijn gemachtigde bij het nemen van 

een beslissing tot verwijdering rekening moet houden met het hoger belang van het kind, het gezins- en 

familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land).  

Wat de vermeende schending van art. 8 EVRM betreft kan worden gesteld dat de terugkeer naar het 

land van herkomst of naar het land waar betrokkene(n) een lang verblijf geniet(en), om op een later 

tijdstip legaal naar België terug te keren, niet in disproportionaliteit staat ten aanzien van het recht op 

een gezins- of privéleven. In zijn arrest (nr. 27.844) dd. 27.05.2009 stelt de Raad voor 

Vreemdelingbetwistingen het volgende: “De Raad wijst er verder op dat artikel 8 van het EVRM niet als 

een vrijgeleide kan beschouwd worden dat betrokkene(n) zou toelaten de bepalingen van de 

vreemdelingenwet naast zich neer te leggen.” Overeenkomstig de vaste rechtspraak van de Raad van 

State dient bovendien te worden benadrukt dat een tijdelijke scheiding om zich in regel te stellen met de 

immigratiewetgeving niet kan beschouwd worden als een schending van artikel 8 van het EVRM (RvS 

22 februari 1993, nr. 42.039; RvS 20 juli 1994, nr. 48.653; RvS 13 december 2005, nr. 152.639).“ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoekster verwoordt haar enig middel als volgt:  

 

“Pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 

des libertés fondamentales, du principe du respect de l'intérêt supérieur de l'enfant tel que consacré 

notamment par l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant et l'article 22bis de la 

Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes 

administratifs, des articles 62 et 74/13 de la loi précitée du 15 décembre 1980, des principes généraux 

de bonne administration, notamment de son principe de préparation avec soin d'une décision 

administrative et du principe général de droit européen du droit d'être entendu”. 

 

Zij betoogt als volgt :  

 

“Ni la motivation des actes attaqués ni l'examen du dossier administratif ne laisse apparaître que la 

partie défenderesse a procédé à une juste mise en balance entre les intérêts de l'Etat, d'une part, et, 

d'autre part, l'intérêt de la requérante et l'intérêt, supérieur, de la fille de la requérante à maintenir une 

vie de famille avec celui qui est respectivement leur époux et père.  

 

5.  

La requérante soutient que l'acte attaqué n'est pas conforme aux stipulations de l'article 8 de la CEDH, 

emportant une ingérence non proportionnée dans son droit au respect de sa vie privée et familiale.  

 

Principes  

 

Même s'il faut considérer que la violation de l'article 8 de la CEDH doit être examinée dans le cadre 

d'une première admission au séjour, la partie défenderesse aurait dû procéder à une mise en balance 

des intérêts pour déterminer si l'Etat est tenu d'une « obligation positive pour permettre de maintenir et 

de développer la vie privée et ou familiale » (Cour eur. D.H., Ahmut c. Pays-Bas, 28 novembre 1996, 

§63), quod non en l'espèce. Et ce n'est que lorsqu'il est impossible de mener une vie familiale ailleurs 

que dans l'Etat d'accueil qu'il y a ingérence (A. Wiesbrock, « The right to family réunification of third-

country nationals under EU-law - Is directive 2003/86/EC in compliance with the ECHR ? », HR&ILD, 

2011, p. 143).  
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Dans l'arrêt Mugenzi, la Cour rappelle que « les facteurs à prendre en considération dans ce contexte 

sont la mesure dans laquelle il y a effectivement entrave à la vie familiale, l'étendue des liens que les 

personnes concernées ont avec l Etat contractant en cause, la question de savoir s'il existe ou non des 

obstacles insurmontables à ce que la famille vive dans le pays d'origine d'une ou plusieurs des 

personnes concernées et celle de savoir s'il existe des éléments touchant au contrôle de l'immigration 

ou des considérations d'ordre public pesant en faveur d'une exclusion (Rodrigues da Silva et 

Hoogkamer c. Pays-Bas, no 50435/99, § 39, CEDH 2006-1 ; Antwi et autres c. Norvège, no 26940/10, 

§§ 88-89, 14 février 2012) » (Cour eur. D.H., Mugenzi, 10 juillet 2014, §66).  

 

La jurisprudence de la Cour EDH commande également de prendre en compte l'intérêt supérieur des 

enfants concernés par la vie familiale et a fortiori lorsqu'ils sont les destinataires de l'acte. Il revient en 

tout état de cause aux autorités nationales de faire primer cet intérêt supérieur dans leur examen de la 

proportionnalité (Cour eur. D.H., Mugenzi, 10 juillet 2014, §45).  

 

En outre, le devoir de motivation formelle impose à l'Etat belge de motiver ses décisions par rapport à 

l'ensemble des éléments du dossier et ce de façon pertinente et adéquate.  

 

Enfin, le Conseil d'Etat a été amené à rappeler la teneur du principe général du droit d'être entendu :  

 

« Dans son arrêt C-249/13 du 11 décembre 2014, en cause Khaled Boudjlida, la Cour de justice de 

l'Union européenne indique en substance que le droit pour une personne à être entendue par une 

autorité nationale, avant l'adoption par cette autorité de toute décision susceptible d'affecter de manière 

défavorable les intérêts de la personne concernée, fait partie du respect des droits de la défense 

consacré par un principe général du droit de l'Union européenne. Ce droit est également consacré par 

un 3   principe général de droit dans l'ordre juridique interne. Ces principes généraux du droit de l'Union 

et de droit interne ont été expressément invoqués par le requérant devant le Conseil du contentieux des 

étrangers, fût-ce à tort en lien avec l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux précitée.  

 

[...]  

 

11. Le droit à être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et 

effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l'adoption de toute décision 

susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. La règle selon laquelle le destinataire d'une 

décision faisant grief doit être mis en mesure de faire valoir ses observations avant que celle-ci soit 

prise, a pour but que l'autorité compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l'ensemble 

des éléments pertinents. Le droit à être entendu avant l'adoption d'une telle décision doit permettre à 

l'administration nationale compétente d'instruire le dossier de manière à prendre une décision en pleine 

connaissance de cause et de motiver cette dernière de manière appropriée, afin que, le cas échéant, 

l'intéressé puisse valablement exercer son droit de recours XXX.  

[Conseil d'Etat, arrêt 233.512 du 19 janvier 2016, X c. Etat Belge]  

 

Application  

 

6.  

En l'espèce, l'acte attaqué, qui enjoint à la requérante de quitter le territoire de la Belgique et de 

l'ensemble des pays de l'Espace Schengen, est motivé par la seule référence à l'article 7, 2° de la loi 

précitée du 15 décembre 1980.  

 

La motivation de l'acte attaqué ne laisse apparaître que la partie défenderesse a procédé à une correcte 

mise en balance des intérêts de l'Etat à limiter l'immigration, le cas échéant, avec les intérêts de la 

requérante et celui de sa fille mineure à maintenir une vie de famille avec celui qui est respectivement 

leur époux et père, qui relève du droit fondamental consacré à l'article 8 de la CEDH.  

 

7.  

Il est intéressant de relever que cette obligation de mettre en balance les intérêts concurrents de 

l'individu et de la société dans son ensemble, dans chaque circonstance de fait, est rappelée par la 

Commission européenne dans sa communication du 3 avril 2014 concernant les lignes directrices pour 

l'application de la directive 2003/86/CE relative au regroupement familial1. Si les Etats peuvent 

subordonner l'exercice du droit au regroupement familial des conjoints et des mineurs d'un ressortissant 

de pays tiers autorisé au séjour au respect de certaines exigences, et conservent une certaine marge 

d'appréciation à cet égard, il n'en demeure pas moins que « / 'autorisation du regroupement familial 
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étant la règle générale, les dérogations doivent être interprétées de manière stricte. La marge 

d'appréciation reconnue aux Etats membres ne doit pas être utilisée d'une manière qui porterait atteinte 

à l'objectif de la directive, qui est de favoriser le regroupement familial, et à l'effet utile de celle-ci. (...) 

Enfin, la directive doit être interprétée et appliquée conformément aux droits fondamentaux et, plus 

particulièrement, au droit au respect de la vie privée et familiale, au principe de non- discrimination, aux 

droits de l'enfant et au droit à un recours effectif consacrés par la Convention européenne des droits de 

l'homme et par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne » .  

 

8.  

En l'espèce, la partie défenderesse s'est abstenue de toute interrogation quant à la possibilité pour la 

requérante de mener une vie familiale ailleurs que dans l'Etat d'accueil, par exemple en Autriche où la 

requérante bénéficie d'un droit de séjour, et donc quant à la possible ingérence disproportionnée que la 

décision qu'elle entendait prendre emporte.  

 

Or, sur ce point, la requérante n'a pas été entendue et n'a pu faire valoir d'objections au maintien d'une 

vie familiale ailleurs qu'en Belgique, notamment en Autriche. Si l'occasion lui avait été donnée de faire 

valoir son point de vue à cet égard, la requérante aurait pu notamment faire valoir les éléments suivants.  

 

Premièrement, aucune vie familiale n'est possible en Syrie, pays que les deux parents, reconnus 

réfugiés respectivement en Belgique et en Autriche, ont fui en raison de craintes fondées de 

persécutions.  

 

Deuxièmement, il existe également des empêchements à la poursuite d'une vie familiale normale et 

effective de la requérante avec son époux et avec sa fille en Autriche à l'heure actuelle.  

 

D'une part, l'enfant de la requérante, qui est née en Belgique et est âgée d'à peine 7 mois, n'a de titre de 

séjour qu'en Belgique (pièce 7) et n'est donc pas autorisée à résider en Autriche. L'acte attaqué emporte 

donc nécessairement la séparation de la requérante d'avec son bébé et il paraît abusif de soutenir que 

la requérante pourrait l'emmener en Autriche avec elle.  

 

D'autre part, l'époux de la requérante, s'il peut séjourner en Autriche, c'est uniquement pour un court 

séjour (trois mois maximum) et non pour un long séjour, lequel est subordonné à la condition de 

disposer de revenus stables et suffisants, condition qui n'est pas satisfaite à ce stade.  

 

Enfin, soutenir comme le fait la partie défenderesse qu'un retour en Autriche n'emporterait qu'une 

séparation temporaire de la requérante avec son enfant et son mari ne résiste pas à l'analyse. En effet, 

il est aujourd'hui impossible pour la requérante d'envisager d'introduire avec succès une demande 

d'admission au séjour sur pied de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980 car son époux, à ce stade, 

ne dispose pas de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers, condition mise par le 

législateur belge au regroupement familial.  

 

9.  

Or, comme le souligne la Cour, « l'unité de la famille est un droit essentiel du réfugié et (...) le 

regroupement familial est un élément fondamental pour permettre à des personnes qui ont fui des 

persécutions de reprendre une vie normale » et il est essentiel que les autorités « fassent connaître les 

raisons qui s'opposent à la mise en œuvre du regroupement familial » (Cour eur. D.H., Mugenzi, 10 

juillet 2014, §75).  

 

Il y a donc lieu de considérer que la partie défenderesse ne s'est pas livrée, en l'espèce, à un examen 

aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou devait avoir 

connaissance après avoir dûment entendu la requérante à cet égard, et que les violations invoquées de 

l'article 8 de la CEDH et de l'intérêt supérieur ce l'enfant doivent, dès lors, être considérées comme 

établies.  

 

L'ensemble des dispositions visées au moyen unique paraît violé.  

 

Le moyen doit donc être déclaré fondé.” 

 

2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en in artikel 62, §2 van de 

wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
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verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet) 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).  

 

2.3. De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing duidelijk de juridische en feitelijke overwegingen 

bevat waarop ze steunt. In de motivering van de bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische 

grondslag, met name artikel 7, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet. Tevens worden de feitelijke 

overwegingen in dit verband weergegeven in de bestreden beslissing. Er wordt gesteld dat verzoeksters 

regelmatig verblijf (aankomstverklaring) is verstreken en dat een verlenging niet kan worden toegestaan 

omdat de gevraagde documenten niet werden overgemaakt binnen de opgelegde termijn. Verder wordt 

er uitgebreid gemotiveerd aangaande de elementen die verzoeksters zaak kenmerken, waarbij wordt 

gemotiveerd in het licht van artikel 8 van het EVRM, wordt verwezen naar artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet en aandacht wordt besteed aan het belang van verzoeksters minderjarig kind. Gelet 

op het voormelde kan verzoekster bezwaarlijk gevolgd worden waar ze in haar verzoekschrift opwerpt: 

“(...) l'acte attaqué (...) est motivé par la seule référence à l'article 7, 2° de la loi précitée du 15 décembre 

1980”.  

 

2.4. Verzoekster toont niet aan dat de juridische en uitgebreide feitelijke overwegingen in de bestreden 

beslissing haar niet in staat stellen zich erop te verdedigen, wat de doelstelling is van de formele 

motiveringsplicht.  

 

Een schending van de formele motiveringsplicht wordt niet aangetoond.   

 

2.5. Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht houdt in dat de administratie bij het nemen van een 

beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken.  

 

2.6. Eerste kernpunt van verzoeksters betoog is dat de in de bestreden beslissing gedane afweging in 

het licht van artikel 8 van het EVRM niet getuigt van een juiste en zorgvuldige belangenafweging tussen 

enerzijds de belangen van de staat en anderzijds het belang van verzoekster en het hoger belang van 

haar kind, die bestaan in het onderhouden van een gezinsleven met D.M., die de man is van 

verzoekster en de vader is van haar kind. 

 

2.7.  De Raad kan de verwerende partij volgen waar ze in haar nota opwerpt: 

 

“De verweerder laat verder gelden dat in casu geen toetsing aan de hand van artikel 8, tweede lid 

EVRM dient te gebeuren. Immers heeft de verzoekende partij voor de eerste keer om toelating verzocht 

en betreft de bestreden beslissing geen weigering van een voortgezet verblijf. 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna afgekort EHRM) is van oordeel dat er geen 

inmenging is en derhalve geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 EVRM dient te 

gebeuren indien het om een eerste toelating gaat. 

Volgens het EHRM moet er in dit geval onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de 

staat om het recht op privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM 31 

januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, §38; EHRM 28 november 1996, 

Ahmut/Nederland, §63). Teneinde de omvang van voornoemde verplichting te bepalen, dient in de 

eerste plaats te worden nagegaan of er hinderpalen worden aangevoerd voor het uitbouwen of het 

verderzetten van een normaal en effectief gezins- en privéleven elders. Zolang er geen hinderpalen 

kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een gezins- en privéleven elders, zal er geen sprake zijn 

van een gebrek aan eerbiediging van het gezins- en privéleven in de zin van artikel 8 van het EVRM.” 

 

2.8. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij er in eerste instantie op wijst dat er geen 

aanvraag op grond van artikel 10 van de Vreemdelingenwet en dus geen aanvraag tot gezinshereniging 

werd ingediend. In de Vreemdelingenwet zijn voorwaarden opgenomen voor gezinshereniging met een 

in België erkende vluchteling. Voornoemde bepaling kan worden beschouwd als een bepaling die het 

respect voor artikel 8 van het EVRM in werking stelt (zie RvS 12 december 2019, nr. 246.382: “Par 

ailleurs, si l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 précitée, il ne fait pas 

obstacle à l’application de règles, telles celles prévues par l’article 10 de la même loi, qui assurent, 
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moyennant le respect de certaines conditions, la mise en œuvre du droit au respect de la vie privée et 

familiale de l’étranger en Belgique”).  

 

2.9. Verzoekster houdt in haar verzoekschrift voor dat ze geen beroep kan doen op artikel 10 van de 

Vreemdelingenwet omdat er niet wordt voldaan aan de voorwaarde van te beschikken over stabiele, 

toereikende en regelmatige bestaansmiddelen om te voorkomen dat ze ten laste van de openbare 

overheden valt. Verzoekster toont niet aan dat het absoluut onmogelijk is om aan die voorwaarde te 

voldoen in België. Verzoekster loopt in se ten onrechte reeds vooruit op de uitkomst van het onderzoek 

van een aanvraag tot gezinshereniging door de Belgische overheid. Het feit dat verzoekster er zelf voor 

opteert om geen beroep te doen op artikel 10 van de Vreemdelingenwet kan bezwaarlijk leiden tot de 

vaststelling dat de bestreden beslissing strijdig is met artikel 8 van het EVRM. 

 

2.10. Waar verzoekster benadrukt dat ze geen gezinsleven kan leiden in Syrië gezien de vluchtelingen-

status die zij en haar echtgenoot als Syrische onderdanen hebben verworven – verzoekster in 

Oostenrijk en haar echtgenoot in België – dient de Raad op te merken dat nergens in de bestreden 

beslissing kan worden gelezen dat er geen hinderpalen zijn voor verzoekster om haar gezinsleven in 

Syrië verder te zetten. De verwerende partij merkt terecht op in haar nota, “Het betreft hier een bevel om 

het grondgebied te verlaten en de Schengenzone, tenzij zij beschikt over documenten om zich er 

naartoe te begeven, wat in casu het geval is. Zij heeft een Oostenrijkse verblijfstitel wat niet ontkend 

wordt door verzoekende partij”. 

 

2.11. De bestreden beslissing verwijst naar het land waar verzoekster een lang verblijf geniet, wat 

redelijkerwijze dient te worden begrepen als Oostenrijk, het land waar verzoekster de vluchtelingen-

status heeft verkregen. De bestreden beslissing strekt ertoe te stellen dat het verzoekster vrijstaat om 

alleen of vergezeld van haar kind tijdelijk naar Oostenrijk af te reizen teneinde haar situatie te 

regulariseren om België reglementair te kunnen binnenkomen en dat het in het eerste geval om een 

tijdelijke scheiding gaat van echtgenoot en kind die geen schending kan opleveren van artikel 8 van het 

EVRM. 

 

2.12. De Raad vermag als annulatierechter te onderzoeken of artikel 8 van het EVRM is geschonden bij 

het nemen van een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, dit aan de hand 

van de door de partijen verstrekte gegevens en de gegevens van het administratief dossier. Hij dient 

zich daarbij niet te beperken tot de eventuele uitdrukkelijke motieven dienaangaande in de bij hem 

aangevochten beslissing. Voormeld verdragsartikel houdt immers geen bijzondere motiveringsplicht in 

(cf. RvS 15 mei 2019,  nr. 13.317(c)).  

 

2.13. Daar de echtgenoot van verzoekster blijkens het administratief dossier alsook de verklaringen van 

verzoekster in haar verzoekschrift in België de vluchtelingenstatus heeft verkregen, staat het ook hem 

vrij om verzoekster voor een kort verblijf te vergezellen naar Oostenrijk of voor een lang verblijf aldaar, 

waarbij hij en het kind verzoekster kunnen vervoegen in het kader van gezinshereniging. Dit staat niet 

met zoveel woorden in de bestreden beslissing maar verzoekster heeft alleszins deze mogelijkheid wel 

begrepen gezien ze in haar verzoekschrift stelt dat er hinderpalen zijn om een gezinsleven te leiden in 

Oostenrijk, samen met haar echtgenoot en kind.  

 

2.14.  Gelet op de elementen die haar zaak kenmerken, houdt het dus in dat verzoekster de keuze heeft 

om:  

 

- hetzij alleen terug te keren naar Oostenrijk waar ze werd erkend als vluchteling om daar bij de 

Belgische diplomatieke of consulaire post de nodige stappen te zetten om België reglementair terug 

binnen te komen voor een lang verblijf op grond van artikel 10 van de Vreemdelingenwet of op grond 

van artikel 9 van de Vreemdelingenwet; in afwachting kan ze regelmatig naar België komen voor een 

kort verblijf van ten hoogste 90 dagen binnen een periode van 180 dagen (cf. artikel 4.2 c van 

Verordening (EU) 2018/1806 van 14 november 2018 tot vaststelling van de lijst van derde landen 

waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum 

en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld); buiten deze periodes 

kan ze via moderne communicatiemiddelen contact houden met haar echtgenoot en kind in België; 

 

- hetzij vergezeld van haar kind terug te keren naar Oostenrijk waar ze werd erkend als vluchteling om 

daar bij de Belgische diplomatieke of consulaire post de nodige stappen te zetten om België reglemen-

tair terug binnen te komen voor een lang verblijf op grond van artikel 10 van de Vreemdelingenwet of op 

grond van artikel 9 van de Vreemdelingenwet; in afwachting kan ze regelmatig samen met haar dochter 
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naar België komen voor een kort verblijf van ten hoogste 90 dagen binnen een periode van 180 dagen, 

en via moderne communicatiemiddelen contact houden met haar echtgenoot en desgevallend haar kind 

wanneer dit zelf in België verblijft om de periode van kort verblijf in Oostenrijk niet te overschrijden;  

 

- hetzij vergezeld van haar kind en haar echtgenoot terug te keren naar Oostenrijk waar ze werd erkend 

als vluchteling om daar de nodige stappen te zetten om België reglementair terug binnen te komen voor 

een lang verblijf op grond van artikel 10 van de Vreemdelingenwet of op grond van artikel 9 van de 

Vreemdelingenwet; in afwachting van de uitkomst van deze procedure kunnen haar echtgenoot en haar 

kind voor een kort verblijf van ten hoogste 90 dagen binnen een periode van 180 dagen naar Oostenrijk 

reizen en terug afreizen naar België, desgevallend samen met verzoekster die regelmatig naar België 

kan komen voor een kort verblijf van ten hoogste 90 dagen binnen een periode van 180 dagen; 

 

- hetzij vergezeld van haar echtgenoot en kind naar Oostenrijk te gaan om aldaar een lang verblijf te 

verwerven voor het hele gezin in het kader van gezinsherenging van verzoekster; haar echtgenoot en 

haar kind kunnen voor een kort verblijf van ten hoogste 90 dagen binnen een periode van 180 dagen 

naar Oostenrijk reizen en terug afreizen naar België in afwachting van de behandeling van de aanvraag 

tot gezinshereniging in Oostenrijk, desgevallend samen met verzoekster die regelmatig naar België kan 

komen voor een kort verblijf van ten hoogste 90 dagen binnen een periode van 180 dagen; 

 

- hetzij in België een lang verblijf te verwerven voor zichzelf, op grond van artikel 12 bis, §1, tweede lid 

van de Vreemdelingenwet juncto artikel 10 van de Vreemdelingenwet; de Raad wijst er voor de 

volledigheid op dat familieleden van een vreemdeling aan wie België de status van vluchteling heeft 

toegekend, niet moeten bewijzen dat deze vreemdeling voldoende huisvesting, een ziektekostenver-

zekering en stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen heeft wanneer het huwelijk al 

bestond vóór de binnenkomst in België van de vreemdeling bij wie men zich voegt en de aanvraag voor 

gezinshereniging is ingediend binnen het jaar dat volgt op de erkenning van de status van vluchteling 

(artikel 10, §5, vijfde lid van de Vreemdelingenwet); ook kan nog worden gewezen op artikel 12 bis, §7 

van de Vreemdelingenwet waarin uitdrukkelijk wordt gesteld dat in het kader van het onderzoek van de 

aanvraag tot gezinshereniging terdege rekening wordt gehouden met het hoger belang van het kind;  

 

- hetzij in België een lang verblijf te verwerven voor zichzelf op grond van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet.      

 

2.15. Het voormelde wijst op heel veel tot op heden niet benutte mogelijkheden die verzoekster heeft om 

haar aanspraak op bescherming van haar gezinsleven en respect voor het hoger belang van het kind in 

het licht van artikel 8 van het EVRM daadwerkelijk om te zetten in een verblijf, in België maar ook in 

Oostenrijk. Zoals de verwerende partij terecht opmerkt in haar nota, willen verzoekster en haar 

gezinsleden een lang verblijf verwerven is het zo dat “Hoe dan ook (...) zij zich in orde dienen te stellen 

met de Belgische of Oostenrijkse verblijfswetgeving”. Verzoekster is ervan overtuigd dat haar 

gezinsleven haar op zich het recht geeft om in België te blijven maar het  Europees Hof voor de Rechten 

van de Mens heeft reeds herhaaldelijk bevestigd dat artikel 8 van het EVRM niet zo kan worden 

geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene verplichting inhoudt om de door vreemdelingen 

gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om de gezinshereniging 

op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, 

§ 39).    

 

2.16. Verzoekster betoogt, “D'une part, l'enfant de la requérante, qui est née en Belgique et est âgée d'à 

peine 7 mois, n'a de titre de séjour qu'en Belgique (pièce 7) et n'est donc pas autorisée à résider en 

Autriche. L'acte attaqué emporte donc nécessairement la séparation de la requérante d'avec son bébé 

et il paraît abusif de soutenir que la requérante pourrait l'emmener en Autriche avec elle.”  

 

2.17. Dit betoog van verzoekster overtuigt niet. Verzoekster toont niet aan dat haar kind geen lang 

verblijf kan verwerven in Oostenrijk en voor zover haar kind in de beginfase slechts naar Oostenrijk kan 

gaan voor een kort verblijf toont zij niet aan dat de tijdelijke scheiding van haar kind in afwachting dat ze 

zelf terug naar België kan komen voor een regelmatig kort verblijf, strijdig is met artikel 8 van het EVRM. 

Verzoekster kan via moderne communicatiemiddelen de banden onderhouden met haar kind en 

echtgenoot. Het gegeven dat verzoekster ervan overtuigd is dat het “abusif” is om voor te houden dat 

haar kind haar kan vergezellen naar Oostenrijk toont niet aan dat het gaat om een onoverkomelijke 

hinderpaal.      
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2.18. Verzoekster betoogt, “D'autre part, l'époux de la requérante, s'il peut séjourner en Autriche, c'est 

uniquement pour un court séjour (trois mois maximum) et non pour un long séjour, lequel est 

subordonné à la condition de disposer de revenus stables et suffisants, condition qui n'est pas satisfaite 

à ce stade.”  

 

2.19. Dit betoog van verzoekster overtuigt evenmin. De Raad kan het niet strijdig achten met artikel 8 

van het EVRM dat ook in Oostenrijk voor gezinshereniging de voorwaarde geldt van het aantonen van 

stabiele en voldoende bestaansmiddelen, dit gezien ook voor dit land richtlijn 2003/86/EG van 22 

september 2003 inzake het recht op gezinshereniging en meer bepaald artikel 7, lid 1c) juncto artikel 12, 

lid1, derde lid geldt. Verzoekster toont ook niet aan het dat het absoluut onmogelijk is om aan die 

voorwaarde te voldoen in Oostenrijk. Verzoekster loopt in se ten onrechte reeds vooruit op de uitkomst 

van het onderzoek van een aanvraag tot gezinshereniging door de Oostenrijkse overheid. 

 

2.20. Verzoekster betoogt, “Enfin, soutenir comme le fait la partie défenderesse qu'un retour en Autriche 

n'emporterait qu'une séparation temporaire de la requérante avec son enfant et son mari ne résiste pas 

à l'analyse. En effet, il est aujourd'hui impossible pour la requérante d'envisager d'introduire avec succès 

une demande d'admission au séjour sur pied de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980 car son 

époux, à ce stade, ne dispose pas de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers, condition 

mise par le législateur belge au regroupement familial.” Verzoekster toont opnieuw niet aan dat het 

absoluut onmogelijk is om aan die voorwaarde te voldoen in België. Verzoekster loopt in se opnieuw ten 

onrechte reeds vooruit op de uitkomst van het onderzoek van een aanvraag tot gezinshereniging door 

de Belgische overheid. Zij kan de afweging in de bestreden beslissing dat het om een tijdelijke scheiding 

gaat dan ook niet aan het wankelen brengen.   

 

2.21. Verzoekster toont niet aan dat de belangenafweging in het licht van artikel 8 van het EVRM 

waarvan de bestreden beslissing getuigt niet correct is of onzorgvuldig zou zijn. Verzoekster toont ook 

niet aan dat er onoverkomelijke hinderpalen zijn om een gezinsleven te leiden in Oostenrijk. De 

verwerende partij kan voorts worden gevolgd waar ze in haar nota opwerpt, “Het gegeven dat één van 

de partners verder zijn job zou moeten opgeven, of enige aanpassingsmoeilijkheden zou ervaren op 

economisch, cultureel of linguïstisch gebied, maakt het niet onmogelijk om elders tewerkstelling te 

vinden en er een gezinsleven te ontwikkelen. Aanpassingsmoeilijkheden of het verlies van tewerkstelling 

maken immers geen onoverkomelijke hinderpalen uit die verhinderen dat het gezinsleven elders wordt 

verdergezet.” Verzoekster brengt ook niets in concreto in tegen de bestreden beslissing waar deze stelt, 

“Er mag niet uit het oog worden verloren dat haar kind zich, gelet op de jonge leeftijd nog gemakkelijk 

kan aanpassen aan een andere leefomgeving (EHRM 12 juli 2012, nr. 54131/10, § 90). Nergens blijkt 

dat een scheiding van de vertrouwde omgeving een verstorend effect zal hebben op haar kind en dat dit 

tegen de belangen van het kind zou ingaan. Gelet op haar precair verblijf in België dringt de vaststelling 

zich ook op dat het verblijf in België zelf niet stabiel is te beschouwen.  Er moet ook worden benadrukt 

dat hoewel het belang van het kind een primordiaal karakter heeft, het daarom nog geen absoluut 

karakter heeft. Bij de afweging van de verschillende op het spel staande belangen, neemt het belang 

van het kind een bijzondere plaats in. Die bijzondere plaats maakt het evenwel niet onmogelijk om 

eveneens rekening te houden met andere belangen (GwH 7 maart 2013, nr. 30/2013; RW, nr. 152.980 

van 21 september 2015; EHRM 12 juli 2012, nr. 54131/10, § 90).”  

 

2.22. Door theoretische beschouwingen te geven over artikel 8 van het EVRM, te citeren uit rechtspraak 

van het EHRM en uit richtsnoeren van de Europese Commissie voor de toepassing van Richtlijn 

2003/86/EG inzake het recht op gezinshereniging – die bovendien niet van toepassing kunnen zijn 

aangezien geen aanvraag tot gezinshereniging in het licht van artikel 10 van de Vreemdelingenwet werd 

ingediend – toont verzoekster evenmin een schending in concreto aan van dit verdragsartikel. Verzoek-

ster brengt voorts ook niets in tegen de bestreden beslissing waar deze stelt, “Bovendien geeft het 

huwelijk met een niet EU- onderdaan betrokkene niet automatisch recht op verblijf. Een verlenging kan 

niet toegestaan worden omdat de gevraagde documenten niet werden overgemaakt binnen de 

opgelegde termijn.  Het feit dat betrokkene hier verblijft bij haar partner (niet EU - onderdaan) en dat zij 

een gezamenlijk pasgeboren kind (eveneens niet EU - onderdaan) hebben, geeft haar evenmin 

automatisch recht op verblijf.” 

 

2.23. Tweede punt van kritiek van verzoekster is dat ze niet werd gehoord door de verwerende partij 

alvorens het bevel om het grondgebied te verlaten werd gegeven, zodat ze niet in de mogelijkheid is 

geweest om uiteen te zetten dat er hinderpalen zijn om in Oostenrijk een gezinsleven te leiden. 
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2.24. Het Hof van Justitie heeft meermaals gesteld dat het recht om te worden gehoord integraal deel 

uitmaakt van de rechten van de verdediging, die een algemeen beginsel van Unierecht zijn. Het Hof 

heeft eveneens herhaaldelijk opgemerkt dat schending van de rechten van de verdediging, in het 

bijzonder het recht om te worden gehoord, naar Unierecht pas tot nietigverklaring van het na afloop van 

de administratieve procedure genomen besluit leidt, wanneer deze procedure zonder deze onregel-

matigheid een andere afloop had kunnen hebben (HvJ 11 december 2014, Boudjlida, C-249/13; HvJ 5 

november 2014, Mukaburega, C-166/13; HvJ 17 juli 2014, Ys e.a., C-141/12 en C-372/12). 

 

2.25. Uit de bespreking van de voorgaande punten blijkt dat wat verzoekster zou hebben meegedeeld 

aan de verwerende partij, mocht ze zijn gehoord alvorens de bestreden beslissing werd getroffen, niet 

had kunnen leiden tot een andersluidende beslissing. 

 

2.26. Voor wat betreft de opgeworpen schending van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, legt deze 

bepaling de verwerende partij de verplichting op om rekening te houden met het gezinsleven, het hoger 

belang van het kind en de gezondheidstoestand. Verzoekster maakt geen gewag van een gezondheids-

toestand waarmee geen rekening werd gehouden. Voor wat betreft het gezinsleven en het hoger belang 

van het kind, blijkt uit de bestreden beslissing dat ze met beide aspecten heeft rekening gehouden. 

Aangezien dit aspecten betreft die passen binnen het kader van artikel 8 van het EVRM, kan worden 

verwezen naar de bespreking van deze grief. Daargelaten de vraag of de schending van artikel 22 bis 

van de Grondwet en artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag op ontvankelijke wijze kan worden 

opgeworpen, handelen deze bepalingen over het belang van het kind zodat voornoemde vaststelling 

ook hier geldt.        

 

Het enig middel is ongegrond.   

           

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

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 Vreemdelingen-

betwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, 

samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

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