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 nr. 233 065 van 24 februari 2020 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X  

  Gekozen woonplaats: Op haar gekozen woonplaats bij 

advocaat S. VAN ROSSEM 

Violetstraat 48 

2060 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Servische nationaliteit te zijn, op 17 februari 2020 heeft 

ingediend bij faxpost om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging te 

vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 12 februari 2020 tot afgifte van een bevel om het 

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

 

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. 

 

Gelet op artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gelet op titel II, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 18 februari 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 

februari 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. VAN ROSSEM die verschijnt voor de verzoekende partij en 

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

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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Op 12 februari 2020 beslist de gemachtigde van de bevoegde minister tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering en tot het opleggen van een 

inreisverbod voor zes jaar. Deze beslissingen worden verzoekster op dezelfde dag ter kennis gebracht.  

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering is gemotiveerd 

als volgt: 

 

“Aan de Mevrouw, die verklaart te heten: 

Naam: [D.] 

Voornaam: [S.] 

Geboortedatum: [1977] 

Geboorteplaats: [P.] 

Nationaliteit: Servië 

ALIAS: [S.D.] [°1900], onderdaan van Servië en Montenegro; [D.S.] [°1977] te [P.], onderdaan van 

Servië en Montenegro; [T.R.] geboren te [M.], onderdaan van Servië en Montenegro; [T.R.] [°1977] te 

[P.], onderdaan van Servië 

 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, 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. 

 

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

GRONDGEBIED TE VERLATEN: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van volgend(e) 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 en/of vaststellingen: 

Artikel 7, alinea 1: 

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

De betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort op het moment van haar arrestatie. 

x 3° wanneer hij door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde of de nationale veiligheid te kunnen 

schaden; 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal, aanmatiging van naam, feit waarvoor zij 

veroordeeld werd op 28.03.2001 door de Correctionele Rechtbank van Antwerpen tot een definitief 

geworden gevangenisstraf van 2 maanden. Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan onwettig 

binnenkomen of verblijf in het Rijk, feit waarvoor zij veroordeeld werd op 18.05.2005 door de 

Correctionele Rechtbank van Dendermonde tot een definitief geworden gevangenisstraf van 3 

maanden. Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal, bendevorming, feit waarvoor zij 

veroordeeld werd op 27.03.2019 door de Correctionele Rechtbank van Antwerpen tot een niet definitief 

geworden gevangenisstraf van 1 jaar. (verzet aanvaard) De feiten zijn immers zwaarwichtig en druisen 

in tegen het maatschappelijk bewustzijn en de sociale orde. Door het plegen van dergelijke misdrijven 

wordt een belangrijk moreel en materieel nadeel berokkend aan onschuldige derden en de daaruit 

voortvloeiende maatschappelijke beroering maakt een bedreiging uit voor de openbare orde. Gezien de 

maatschappelijke impact van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag geacht 

wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

Artikel 74/13 

Uit het administratief dossier blijkt dat zij, mogelijks, familie (meerderjarige kinderen) heeft in België. 

Haar partner, [H.R.], werd op 19.03.2014 gerepatrieerd naar Kroatië. Wat artikel 8 van het Europees 

Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) betreft, dient erop gewezen te worden dat uit het 

administratief dossier van betrokkene blijkt dat zijn familieleden, net als betrokkene zelf, illegaal op het 

grondgebied verblijven. Het hele gezin dient dan ook België te verlaten zodat er geen sprake is van een 

verbreking van de familiale banden. Het hele gezin kan samen een nieuwe toekomst uitbouwen in het 

land van herkomst dan wel in een derde land. Een schending van artikel 8 EVRM is op het eerste zicht 

dan ook niet aannemelijk. Hoe dan ook, de bescherming van de openbare veiligheid en het voorkomen 

van strafbare feiten, rechtvaardigen de inmenging in het uitoefenen van het recht op de eerbiediging van 

het gezinsleven. 

Betrokkene heeft maar liefst 9 keer asielaanvraag ingediend in België (op 02.09.1998, 29.08.2001, 

14.10.2002, 07.01.2004, 18.04.2005, 22.01.2007, 23.05.2007, 28.11.2007 en op 19.07.2012). Telkens 

werden deze aanvragen negatief afgesloten. Maar ook door het feit dat Servië een veilig land van 

herkomst beschouwd wordt, kunnen we stellen dat er geen vrees in het kader van artikel 3 EVRM 
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bestaat. Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Minister in zijn verwijderingsbeslissing rekening 

gehouden met de bepalingen van artikel 74/13. 

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

x Artikel 74/14 §3, 1°: er bestaat een risico op onderduiken; 

1° Betrokkene heeft na zijn illegale binnenkomst of tijdens zijn illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag of 

verzoek of internationale bescherming ingediend binnen de door de wet voorziene termijn. 

Betrokkene verblijft minstens sinds 09.01.2020 in België. 

Uit het administratief dossier blijkt niet dat hij zijn verblijf op de wettelijk voorziene manier heeft trachten 

te regulariseren. 

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

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat haar betekend 

werd op 09.03.2015, 14.03.2017 en op 19.09.2017. De betrokkene heeft niet het bewijs geleverd dat zij 

deze beslissingen heeft uitgevoerd. 

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. 

Betrokkene heeft 9 keer asielaanvraag ingediend in België (op 02.09.1998, 29.08.2001, 14.10.2002, 

07.01.2004, 18.04.2005, 22.01.2007, 23.05.2007, 28.11.2007 en op 19.07.2012). 

x Artikel 74/14 §3, 3°: de onderdaan van een derde land is een gevaar voor de openbare orde ; 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal, aanmatiging van naam, feit waarvoor zij 

veroordeeld werd op 28.03.2001 door de Correctionele Rechtbank van Antwerpen tot een definitief 

geworden gevangenisstraf van 2 maanden. Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan onwettig 

binnenkomen of verblijf in het Rijk, feit waarvoor zij veroordeeld werd op 18.05.2005 door de 

Correctionele Rechtbank van Dendermonde tot een definitief geworden gevangenisstraf van 3 

maanden. Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal, bendevorming, feit waarvoor zij 

veroordeeld werd op 27.03.2019 door de Correctionele Rechtbank van Antwerpen tot een niet definitief 

geworden gevangenisstraf van 1 jaar. (verzet aanvaard) De feiten zijn immers zwaarwichtig en druisen 

in tegen het maatschappelijk bewustzijn en de sociale orde. Door het plegen van dergelijke misdrijven 

wordt een belangrijk moreel en materieel nadeel berokkend aan onschuldige derden en de daaruit 

voortvloeiende maatschappelijke beroering maakt een bedreiging uit voor de openbare orde. Gezien de 

maatschappelijke impact van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag geacht 

wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

 

Terugleiding naar de grens 

 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT TERUGLEIDING NAAR DE GRENS: 

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

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

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

Betrokkene kan met haar eigen middelen niet wettelijk vertrekken. Betrokkene is niet in het bezit van de 

vereiste reisdocumenten op het moment van haar arrestatie. Betrokkene weigert manifest om op eigen 

initiatief een einde te maken aan haar onwettige verblijfssituatie zodat een gedwongen verwijdering zich 

opdringt. 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal, aanmatiging van naam, feit waarvoor zij 

veroordeeld werd op 28.03.2001 door de Correctionele Rechtbank van Antwerpen tot een definitief 

geworden gevangenisstraf van 2 maanden. Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan onwettig 

binnenkomen of verblijf in het Rijk, feit waarvoor zij veroordeeld werd op 18.05.2005 door de 

Correctionele Rechtbank van Dendermonde tot een definitief geworden gevangenisstraf van 3 

maanden. Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal, bendevorming, feit waarvoor zij 

veroordeeld werd op 27.03.2019 door de Correctionele Rechtbank van Antwerpen tot een niet definitief 

geworden gevangenisstraf van 1 jaar. (verzet aanvaard) De feiten zijn immers zwaarwichtig en druisen 

in tegen het maatschappelijk bewustzijn en de sociale orde. Door het plegen van dergelijke misdrijven 

wordt een belangrijk moreel en materieel nadeel berokkend aan onschuldige derden en de daaruit 

voortvloeiende maatschappelijke beroering maakt een bedreiging uit voor de openbare orde. Gezien de 

maatschappelijke impact van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag geacht 

wordt de openbare orde te kunnen schaden. Er bestaat een risico tot nieuwe schending van de 

openbare orde. 

Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek: 

Er bestaat een risico op onderduiken; 

1° Betrokkene heeft na zijn illegale binnenkomst of tijdens zijn illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag of 

verzoek of internationale bescherming ingediend binnen de door de wet voorziene termijn. 

Betrokkene verblijft minstens sinds 09.01.2020 in België. 
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Uit het administratief dossier blijkt niet dat hij zijn verblijf op de wettelijk voorziene manier heeft trachten 

te regulariseren. 

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

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat haar betekend 

werd op 09.03.2015, 14.03.2017 en op 19.09.2017. De betrokkene heeft niet het bewijs geleverd dat zij 

deze beslissingen heeft uitgevoerd. 

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. 

Betrokkene heeft maar liefst 9 keer asielaanvraag ingediend in België (op 02.09.1998, 29.08.2001, 

14.10.2002, 07.01.2004, 18.04.2005, 22.01.2007, 23.05.2007, 28.11.2007 en op 19.07.2012). Telkens 

werden deze aanvragen negatief afgesloten. Maar ook door het feit dat Servië een veilig land van 

herkomst beschouwd wordt, kunnen we stellen dat er geen vrees in het kader van artikel 3 EVRM 

bestaat. 

 

Vasthouding 

[…]”. 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Ambtshalve moet worden vastgesteld dat de vordering tot schorsing in uiterst dringende 

noodzakelijkheid, in de mate dat ze is gericht tegen de beslissing tot vasthouding met het oog op 

verwijdering, onontvankelijk moet worden bevonden, nu de Raad geen rechtsmacht heeft om hiervan 

kennis te nemen. Overeenkomstig artikel 71 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de 

Vreemdelingenwet) is de beslissing tot vrijheidsberoving enkel vatbaar voor een beroep bij de 

raadkamer van de correctionele rechtbank. 

 

3. Onderzoek van de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid voor wat betreft de 

bestreden verwijderingsmaatregel 

 

3.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

Artikel 43, § 1, eerste lid van het procedurereglement van de Raad (hierna: het PR RvV) bepaalt dat, 

indien de uiterst dringende noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de 

feiten dient te bevatten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. 

 

Verder kan overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid van de Vreemdelingenwet slechts tot de 

schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve rechtshandeling worden besloten indien er 

ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen 

verantwoorden en op voorwaarde dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing 

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

Uit het voorgaande volgt dat, opdat een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

kan worden ingewilligd, de drie voornoemde voorwaarden cumulatief moeten zijn vervuld. 

 

3.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

3.2.1. De interpretatie van deze voorwaarde 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid voorzien in artikel 39/82, § 1, derde lid 

van de Vreemdelingenwet, is erop gericht te verhinderen dat de gewone schorsing en, a fortiori, de 

vernietiging, hun effectiviteit verliezen (cf. RvS 13 augustus 1991, nr. 37 530). 

 

Gelet op het zeer uitzonderlijk en zeer ongewoon karakter van de uiterst dringende procedure tot 

schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve rechtshandeling waarin de 

Vreemdelingenwet voorziet en op de stoornis die zij in het normaal verloop van de rechtspleging voor de 

Raad teweegbrengt, waarbij onder meer de rechten van verdediging van de verwerende partij tot een 

strikt minimum zijn teruggebracht, moet de uiterst dringende noodzakelijkheid van de schorsing duidelijk 
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worden aangetoond, dit wil zeggen dat ze klaarblijkelijk en op het eerste gezicht onbetwistbaar moet 

zijn. 

 

Om te voldoen aan die voorwaarde, moeten feiten en gegevens worden aangebracht of moeten uit het 

verzoekschrift of uit het administratief dossier gegevens blijken, die direct aannemelijk maken dat de 

gevraagde schorsing, wil zij enig nuttig effect sorteren, onmiddellijk moet worden bevolen. 

 

3.2.2. De beoordeling van de voorwaarde van het uiterst dringend karakter 

 

Zoals verzoekster aanvoert, wordt zij momenteel vastgehouden in een welbepaalde plaats zoals 

bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 van de Vreemdelingenwet met het oog op een verwijdering van het 

grondgebied. Gelet op de bepalingen van artikel 39/82, § 4, tweede lid van de Vreemdelingenwet dient 

het imminent karakter van de tenuitvoerlegging van de bestreden verwijderingsmaatregel te worden 

aangenomen. Verweerder betwist het imminent karakter van de vordering ook niet in de nota met 

opmerkingen. 

 

Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

3.3. Betreffende de tweede voorwaarde: de ernst van de aangevoerde middelen 

 

3.3.1. De interpretatie van deze voorwaarde 

 

Onder “middel” wordt begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en 

van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 17 december 

2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618). 

 

Opdat een middel ernstig zou zijn, volstaat het dat het op het eerste gezicht, en gelet op de toedracht 

van de zaak, ontvankelijk en gegrond zou kunnen worden verklaard en derhalve kan leiden tot de 

schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing. 

 

Daarenboven volgt uit artikel 39/82, § 4, vierde lid van de Vreemdelingenwet dat in het kader van de 

procedure in uiterst dringende noodzakelijkheid “[d]e kamervoorzitter of de rechter in 

vreemdelingenzaken een zorgvuldig en nauwgezet onderzoek [doet] van alle bewijsstukken die hem 

worden voorgelegd, inzonderheid die welke van dien aard zijn dat daaruit blijkt dat er redenen zijn om te 

geloven dat de uitvoering van de bestreden beslissing de verzoeker zou blootstellen aan het risico te 

worden onderworpen aan de schending van de grondrechten van de mens ten aanzien waarvan geen 

afwijking mogelijk is uit hoofde van artikel 15, tweede lid, van het Europees Verdrag tot bescherming 

van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.” 

 

3.3.2. De toepassing van deze voorwaarde  

 

3.3.2.1.1. In een eerste middel voert verzoekster de schending aan van de formele motiveringsplicht 

zoals vervat in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), van de materiële motiveringsplicht, van het 

zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel en van de hoorplicht. 

 

Zij onderbouwt het middel als volgt: 

 

“Schending van het zorgvuldigheidsbeginsel 

Verwerende partij schendt de zorgvuldigheidsplicht door geen rekening te houden met ALLE elementen 

en het GEHEEL van elementen in dit dossier.  

Uit een grondige lezing van de beslissing kan alleen maar vastgesteld worden dat deze volstond met 

onvolledigheden en  onnauwkeurigheden. 

In het dossier van verzoekster wordt verwezen naar de vele veroordelingen die verzoekster heeft 

opgelopen. Dit dient genuanceerd te worden. Zo werd zij in totaal veroordeeld tot een gevangenisstraf 

van 5 maanden. Één veroordeling liep zij op doordat haar naam gebruikt werd bij een autohandel. 

(waarbij haar naam door derden werd gebruikt  maar waar ze zelf niets meet  maken had) . De 2de 

veroordeling liep zij op door illegaal op het grondgebied te verblijven.  

In 2019 werd zij door de Correctionele rechtbank te Antwerpen veroordeeld bij verstek tot een 

gevangenisstraf van 1 jaar omwille van diefstal. Ook dit dient zeker gepreciseerd  te worden.  
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Dit betreft nl. een diefstal uit een afvalcontainer van een supermarkt. Zij heeft daaruit weggegooid 

voedsel gehaald om te kunnen overleven.  

Bovendien dient opgeworpen te worden dat verzoekster hiertegen verzet heeft aangetekend. Hierdoor 

werd deze veroordeling omgevormd tot een werkstraf.  

Het is dan ook frappant dat de zwaarste veroordeling werd aangehaald  ( die ondertussen niet meer 

bestaande is en achterhaald) om de ernst aan te duiden en de schending van de openbare orde te 

motiveren, zeker gelet op het feit dat men op de hoogte was van het verzet dat werd aangetekend.  

Bij zorgvuldig onderzoek van het dossier had men ook kunnen weten dat dit vonnis van 2019 

ontvankelijk verklaard werd in verzet en de beslissing omgevormd werd tot een werkstraf.  

Bovendien wordt de echtgenoot van verzoekster vermeld en het feit dat hij werd gerepatrieerd in 2014 

naar Kroatië . Hij overleed reeds 2 maanden na aankomst in Servië. Zij kan dan ook niet terugkeren om 

hem te vervoegen in Servië.  

Tenslotte werd verzoekster niet gehoord voor het afleveren van een bevel om het grondgebied te 

verlaten en het inreisverbod. Ook dit blijkt duidelijk uit het dossier. Verzoekster heeft dan ook niet de 

minste toelichting kunnen geven noch kunnen aanhalen dat haar echtgenoot reeds overleden is in 2014.  

Nergens in de beslissing wordt verwezen naar het gehoor of de vragenlijst die verzoekster diende te 

ondergaan. Er wordt enkel verwezen naar het administratief dossier,  dat dan  onvolledig   werd 

toegelicht. doch dit kan nooit voldoende zijn om een uitwijzingsbeslissing te nemen. 

Hieruit blijkt nogmaals de onzorgvuldigheid waarmee ze dit dossier hebben behandeld.  

Bovendien schendt deze beslissing eveneens het redelijkheidsbeginsel.  

Professor Suetens geeft de volgende omschrijving m.b.t. het redelijkheidsbeginsel: “wanneer het 

bestuursorgaan op evidente wijze een onjuist gebruik van zijn beleidsvrijheid heeft gemaakt, m.a.w. 

wanneer het bestuur kennelijk onredelijk heeft gehandeld.”   

Zoals hierboven reeds meegedeeld is in dit dossier de redelijkheid ver zoek.  

Zo wordt de veiligheid van de maatschappij in vraag gesteld nu verzoekster nog steeds op het 

grondgebied zou verblijven, zogezegd ondanks een “definitieve” veroordeling van 1 jaar gevangenisstraf 

door de Correctionele rechtbank te Antwerpen.  Dit is flagrant fout en frappant gezien verzoekster  bij 

verstek werd veroordeeld en waartegen ondertussen verzet werd  aangetekend.  

Deze veroordeling werd in de verzetsprocedure herleid tot een werkstraf. Hiervan wordt geen melding 

gemaakt in de bestreden beslissing, andermaal zeer frappant. 

Het mag duidelijk zijn dat dit onredelijk is! 

Uit de bestreden beslissing blijkt duidelijk dat verwerende partij erin gefaald heeft het dossier van 

verzoekster grondig te onderzoeken en rekening te houden met alle elementen. 

Dit houdt ook een schending in van het motiveringsbeginsel 

Dat de bestreden beslissing niet redelijk te verantwoorden is en niet zorgvuldig werd genomen.  

Dat aldus de bestreden beslissing een schending is van de motiveringsverplichting zoals bepaald in de 

wet van 29.07.1991 door met hogervermelde elementen geen rekening te houden.  

Hieruit volgt dus dat deze niet op een degelijke wijze is gemotiveerd en daarbij de motiveringsplicht 

schendt.  

De motiveringplicht gebiedt dat iedere bestuurshandeling gedragen wordt door motieven die in rechte en 

in feite aanvaardbaar zijn. De motieven moeten bijgevolg minstens kenbaar, feitelijk juist en 

draagkrachtig zijn.  

(dit wil zeggen de beslissing rechtens kunnen dragen en verantwoorden) .  

De motiveringsplicht creëert dus plichten voor het bestuur op het ontologische vlak van de 

besluitvorming. De zijnsgrond van het besluit moet gedetermineerd zijn door een correcte toepassing 

van het toepasselijke materiële en formele recht (juridische motieven) op de feiten uit de het 

administratief dossier. 

De motiveringsplicht geeft vorm aan de ratio essendi van het besluit. 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat er geen grondig, recent en individueel onderzoek naar de situatie 

van verzoekster werd gevoerd. 

Dit wordt ook vermeld in de bestreden beslissing zelf. 

Dat de bestreden beslissing t.a.v. verzoekster, gelet op het voorgaande de materiële 

motiveringsverplichting flagrant schendt aangezien verwerende partij op grond van de feitelijke 

gegevens de aanvraag van verzoekster niet correct heeft beoordeeld en bovendien onredelijk en 

onzorgvuldig tot haar besluit is gekomen.  

In het dossier van verzoekster wordt verwezen naar de vele veroordelingen die verzoekster heeft 

opgelopen. Dit dient absoluut genuanceerd te worden. Zo werd zij in totaal veroordeeld tot een 

gevangenisstraf van 5 maanden. Één veroordeling liep zij op doordat haar naam gebruikt werd bij een 

autohandel. De 2de veroordeling liep zij op door illegaal op het grondgebied te verblijven.  

In 2019 werd zij door de Correctionele rechtbank te Antwerpen veroordeeld bij verstek tot een 

gevangenisstraf van 1 jaar omwille van diefstal. Eerst en vooral dient ook dit genuanceerd te worden.  
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Dit betreft nl. een diefstal uit een afvalcontainer van een supermarkt. Zij heeft daaruit weggegooid 

voedsel gehaald om te kunnen overleven.  

Bovendien dient opgeworpen te worden dat verzoekster hiertegen verzet heeft aangetekend en dat de 

veroordeling werd omgevormd tot een werkstraf.  

Het is dan ook frappant dat de zwaarste veroordeling werd aangehaald om de ernst aan te duiden en de 

schending van de openbare orde te motiveren, zeker gelet op het feit dat men op de hoogte was van het 

verzet dat werd aangetekend.  

Bij zorgvuldig onderzoek van het dossier had men ook kunnen weten dat dit vonnis van 2019 

ontvankelijk verklaard werd in verzet en de beslissing omgevormd werd tot een werkstraf. 

Men meent dat gelet op de veroordelingen van verzoekster en de ermee gepaard gaande verstoring van 

de openbare orde, verzoekster gerepatrieerd dient te worden zonder enige afweging te maken in het 

dossier van verzoekster.  

Er dient door verwerende partij een afweging gemaakt te worden in het belang van de samenleving 

m.b.t. de openbare orde. Men moet nagaan of er sprake is van een werkelijk, actueel en voldoende 

ernstige bedreiging die een fundamenteel belang van de samenleving aantast of een risico op een 

nieuwe schending van de openbare orde bestaat. 

Wanneer deze afweging gebeurt in het dossier van verzoekster, zal men opmerken dat de 

veroordelingen (resp. 2 en 3 maanden) niet zwaar opwegen tegen het langdurig verblijf van verzoekster. 

Ook werd, zoals eerder gesteld, de veroordeling wegens diefstal uit een afvalcontainer, omgevormd 

naar een werkstraf.   

Indien de afweging naar behoren had plaatsgevonden, diende men te constateren dat er geen sprake is 

van een ernstige bedreiging van de openbare orde.  

(zie arrest Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 199.737 - 14-02-2018)  

Bovendien wordt de echtgenoot van verzoekster vermeld en het feit dat hij werd gerepatrieerd in 2014. 

Hij overleed echter reeds 2 maanden na aankomst in Servië. Zij kan dan ook niet terugkeren om hem te 

vervoegen in Servië.  

Tenslotte werd verzoekster niet gehoord voor het afleveren van een bevel om het grondgebied te 

verlaten en het inreisverbod. Ook dit blijkt duidelijk uit het dossier. Verzoekster had reeds kunnen 

aanhalen dat haar echtgenoot overleden is in 2014.  

Nergens in de beslissing wordt verwezen naar het gehoor of de vragenlijst die verzoekster diende te 

ondergaan. Er wordt enkel verwezen naar het administratief dossier, doch dit kan nooit voldoende zijn 

om een uitwijzingsbeslissing te nemen. 

Ze dienen zelf ook een grondig en individueel onderzoek te verrichten alvorens men verzoekster oppakt 

en in een gesloten centrum onderbrengt. 

Dat aldus de bestreden beslissing van verwerende partij onterecht werd genomen en de bestreden 

beslissing een schending is van de motiveringsverplichting zoals bepaald in de wet van 29.07.1991 door 

geen rekening te houden met ALLE en het GEHEEL van elementen.  

Verzoekster wenst op te merken dat de beslissing van verwerende partij getuigt van een schending van 

de beginselen van behoorlijk bestuur. 

Schending van de hoorplicht 

Daarnaast werd verzoekster niet grondig gehoord over haar situatie in België, alvorens haar een bevel 

om het grondgebied te verlaten werd afgeleverd. Nogmaals, een schending van het 

zorgvuldigheidsbeginsel. Er dient een voorbehoud gemaakt te worden om hierop te kunnen reageren. 

Er dienen ook vraagtekens geplaatst te worden bij de hoorplicht. Er kan nergens uit afgeleid worden dat 

een gehoor heeft plaatsgevonden. Er wordt in de bestreden beslissing verwezen naar het administratief 

dossier, doch niet naar de verklaringen die verzoekster omtrent een uitwijzingsbevel zou hebben 

verricht.  

Immers, volgens vaste rechtspraak van de Raad van State houdt de hoorplicht als algemeen beginsel 

van behoorlijk bestuur in dat tegen niemand een maatregel kan worden genomen die gegrond is op haar 

persoonlijk gedrag en die haar belangen zwaar kan treffen, zonder dat haar vooraf de gelegenheid 

wordt gegeven haar standpunt uiteen te zetten en op nuttige wijze voor haar belangen op te komen. 

Bij gebrek aan enige formele wetgeving ter zake, zal de hoorplicht als algemeen beginsel van behoorlijk 

bestuur van toepassing zijn als aan de volgende twee cumulatieve voorwaarden is voldaan:  

1. De overheid neemt een individuele beslissing die de betrokkene ernstig in zijn belangen aantast 

2. De maatregel is gebaseerd op het persoonlijk gedrag van betrokkene, met name een gedrag dat 

hem als een tekortkoming wordt aangerekend 

(RvS 24 mei 2012, nr. 219.470; RvS 16 juni 2011, nrs. 213.887 en 213.888; RvS nr. 211.309, 17 

februari 2011; RvS 20 april 2010, nr. 203.094; RvS 1 juni 2009, nr. 189.314; RvS 16 februari 2004, nr. 

128.184). 

In casu wordt aan verzoekster een bevel om het grondgebied te verlaten opgelegd in toepassing van 

artikel 7, §1, 2° van de vreemdelingenwet.  
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Dergelijke beslissing houdt in dat verzoekster het grondgebied dient te verlaten. Het staat buiten twijfel 

dat dergelijke beslissing een maatregel uitmaakt die verzoekster in haar belangen aantast (cf. RvS 1 juni 

2009, nr. 189.314; RvS 24 januari 2008, nr. 178.887).  

Aan verzoekster wordt in casu een bevel om het grondgebied te verlaten opgelegd in toepassing van 

artikel 7, §1, 2° van de vreemdelingenwet. De bestreden beslissing is dan ook onmiskenbaar gestoeld 

op het persoonlijk gedrag van verzoekster.  

Aan beide voorwaarden is voldaan. De hoorplicht is bijgevolg van toepassing. Met andere woorden, de 

verwerende partij diende verzoekster de mogelijkheid te geven om haar standpunt over een eventueel 

bevel om het grondgebied te verlaten uiteen te zetten. Bovendien diende verwerende partij verzoekster 

vooraf in kennis te stellen van het feit dat er overwogen werd een bevel om het grondgebied te verlaten 

te betekenen en verzoekster de kans te bieden om hierop te reageren. Ik verwijs hierbij tevens naar het 

arrest van uw Raad(arrest nr 184.616 in RVV 202254).  

Het niet horen van verzoekster heeft dan ook een bepalende invloed gehad op de strekking van de 

bestreden beslissing, zodat de bestreden beslissing vernietigd dient te worden!  

Dat uit de bestreden motivering zeer duidelijk blijkt dat verwerende partij het zorgvuldigheidsbeginsel 

flagrant schendt door geen rekening te houden met de specifieke situatie van verzoekster. 

Er wordt geen afweging gemaakt van de gevolgen die deze beslissing zou hebben voor verzoekster en 

haar gezinsleven. 

Dat dit dan ook een flagrante schending is van het zorgvuldigheidsbeginsel! 

Dat de verwerende partij rekening diende te houden met de specifieke situatie van verzoekster.” 

 

3.3.2.1.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals deze voortvloeit uit de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de 

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

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt (RvS 25 september 2002, nr. 110.667; RvS 10 

december 2002, nr. 113.439; RvS 17 mei 2005, nr. 144.471). De naleving van de genoemde plicht 

houdt evenwel geen verband met de inhoudelijke juridische of feitelijke correctheid van de tot 

uitdrukking gebrachte motieven (RvS 18 november 1993, nr. 44.948). Bij lezing van de bestreden 

beslissing blijkt genoegzaam dat de inhoud verzoekster het genoemde inzicht verschaft en haar aldus 

toelaat de bedoelde nuttigheidsafweging te maken. In de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige 

wijze de overwegingen in rechte en in feite worden gelezen die hebben geleid tot de afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten zonder termijn voor vrijwillig vertrek en met terugleiding naar 

grens. Deze motieven zijn prima facie pertinent en draagkrachtig. Een schending van de uitdrukkelijke 

motiveringsplicht zoals vervat in de wet van 29 juli 1991 wordt op het eerste zicht niet aangetoond. 

 

3.3.2.1.3. In zoverre verzoekster aangeeft niet akkoord te kunnen gaan met de motieven die aan de 

bestreden beslissing ten grondslag liggen, wordt het middel onderzocht vanuit het oogpunt van de 

materiële motiveringsplicht. 

 

De Raad is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet bevoegd zijn beoordeling in de 

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

toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij haar beoordeling is uitgegaan van de juiste 

feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar 

besluit is gekomen. 

 

Het redelijkheidsbeginsel, dat enkel kan spelen waar de overheid beschikt over een discretionaire 

beoordelingsbevoegdheid, staat de rechter verder niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, 

maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door 

het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid daarnaast de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het respect voor het 

zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet 

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

 

In de voorliggende zaak wordt verzoekster bevel gegeven om het grondgebied te verlaten op grond van 

artikel 7, eerste lid, 1° en 3° van de Vreemdelingenwet. Deze bepalingen luiden als volgt: 

 

“Onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de minister of zijn 

gemachtigde of, in de in 1°, 2°, 5°, 9°, 11° of 12° bedoelde gevallen, moet de minister of zijn 

gemachtigde een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven aan de 
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vreemdeling die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan drie maanden in het 

Rijk of om er zich te vestigen : 

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

[…] 

3° wanneer hij door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde of de nationale veiligheid te kunnen 

schaden;”. 

 

Een van de gronden om verzoekster bevel te geven het grondgebied te verlaten is de vaststelling dat zij 

in België verblijft zonder in het bezit te zijn van de vereiste binnenkomstdocumenten, meer concreet dat 

zij op het ogenblik van haar aantreffen niet in bezit was van een geldig paspoort. Verzoekster betwist dit 

motief in de bestreden beslissing niet. Er moet worden aangenomen dat dit motief op zich reeds 

volstond om verzoekster met toepassing van artikel 7, eerste lid van de Vreemdelingenwet bevel te 

geven om het grondgebied te verlaten. 

 

Verzoekster wordt verder geen termijn gegeven voor vrijwillig vertrek met toepassing van artikel 74/14, § 

3, 1° en 3° van de Vreemdelingenwet. 

 

De in casu relevante bepalingen van artikel 74/14 van de Vreemdelingenwet stellen als volgt: 

 

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

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

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

[…] 

§ 2. Zolang de termijn voor vrijwillig vertrek loopt, is de onderdaan van een derde land beschermd tegen 

gedwongen verwijdering. 

[…] 

§ 3. Er kan worden afgeweken van de termijn bepaald in § 1 indien: 

1° er een risico op onderduiken bestaat, of; 

[…] 

3° de onderdaan van een derde land een bedreiging is voor de openbare orde of de nationale veiligheid, 

of; 

[…] 

In dit geval bepaalt de beslissing tot verwijdering een termijn van minder dan zeven dagen ofwel geen 

enkele termijn.”  

 

Een van de gronden om verzoekster geen termijn voor vrijwillig vertrek toe te staan is de vaststelling dat 

er in hoofde van verzoekster een risico op onderduiken bestaat. Verweerder steunt zich hiervoor op drie 

van de objectieve criteria zoals deze zijn vervat in artikel 1, § 2 van de Vreemdelingenwet en duidt 

telkens concreet waarom in het voorliggende geval deze criteria volgens hem spelen en in het geval van 

verzoekster wijzen op een risico op onderduiken. Verzoekster geeft met haar uiteenzetting niet aan het 

vastgestelde risico op onderduiken te betwisten. Ook hier moet worden aangenomen dat het 

vastgestelde risico op onderduiken reeds volstond om met toepassing van artikel 74/14, § 3 van de 

Vreemdelingenwet te beslissen tot het niet toekennen van een termijn voor vrijwillig vertrek. 

 

In zoverre verzoekster eveneens bevel wordt gegeven om het grondgebied te verlaten zonder termijn 

voor vrijwillig vertrek omdat zij door haar gedrag wordt geacht de openbare orde te kunnen schaden, 

betreft het bijkomende, overtollige motieven waarvan de eventuele gegrondheid geen aanleiding kan 

geven tot het ernstig bevinden van het middel. Om deze reden dient niet verder te worden ingegaan op 

de door verzoekster geuite kritiek op de toepassing van artikel 7, eerste lid, 3° en 74/14, § 3, 3° van de 

Vreemdelingenwet en de in dit verband gegeven motieven in verband met de openbare orde.  

 

Verzoekster merkt nog op dat haar echtgenoot twee maanden na zijn verwijdering naar Servië in 2014 

zou zijn overleden en zij dan ook niet naar dit land kan terugkeren om haar echtgenoot te vervoegen.  

 

Op het eerste zicht blijkt evenwel niet dat dit betoog afbreuk kan doen aan de motieven van de 

bestreden beslissing. In deze beslissing wordt vastgesteld dat enerzijds verzoeksters meerderjarige 

kinderen in België verblijven en anderzijds haar echtgenoot reeds in 2014 werd gerepatrieerd. Rekening 

houdende met het gegeven dat verzoekster en haar echtgenoot dan blijkbaar sinds 2014 niet langer een 

gezin vormen, heeft verweerder in zijn verdere beoordeling enkel nog specifiek rekening gehouden met 

de familiebanden zoals verzoekster deze in België heeft met haar meerderjarige kinderen.  
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Verweerder stelt vast dat al deze familieleden, net als verzoekster, illegaal in het land verblijven en zij 

dan ook allemaal België moeten verlaten zodat niet blijkt dat er sprake is van een noodzakelijke 

verbreking van de familiebanden. Verweerder stelt dat de familieleden samen een nieuwe toekomst 

kunnen uitbouwen in het land van herkomst dan wel in een derde land. In deze omstandigheden is er 

volgens verweerder geen sprake van een schending van artikel 8 van het EVRM. Bijkomend wijst 

verweerder ook nog op de redenen van openbare orde die volgens hem voor verzoekster spelen, maar 

ook hier blijkt dat hij de voormelde redenen – die los staan van de redenen van openbare orde – reeds 

voldoende achtte om te besluiten dat een miskenning van artikel 8 van het EVRM in het geval van 

verzoekster niet aan de orde is. Nu verweerder enkel verder ingaat op de familiebanden die verzoekster 

nog heeft in België, blijkt ook niet dat hij ergens als dusdanig stelt dat verzoekster haar echtgenoot kan 

vervoegen in het land van herkomst.  

 

Rekening houdende met het gegeven dat er reeds sinds 2014 geen gezinsleven meer blijkt tussen 

verzoekster en haar echtgenoot – hetgeen volgens verzoekster komt doordat haar echtgenoot in 

datzelfde jaar nog is overleden in het land van herkomst, waarvoor evenwel enkel een voorgehouden 

overlijdensakte in een vreemde taal wordt voorgelegd, zonder vertaling door een beëdigde tolk naar een 

landstaal –, blijkt niet dat het onzorgvuldig of kennelijk was van verweerder om enkel nog verder in te 

gaan op de familiebanden tussen verzoekster en haar meerderjarige kinderen in België. Er blijkt niet dat 

verzoeksters betoog enige afbreuk kan doen aan de beoordeling die werd gemaakt in verband met de 

familiale situatie van verzoekster met haar meerderjarige kinderen in België. Verzoekster kan samen 

met haar kinderen, zo stelt verweerder, in het land van herkomst of in een derde land opnieuw een 

leven opbouwen. Gelet op deze beoordeling kan verzoekster op het eerste zicht ook niet zonder meer 

voorhouden dat uit de bestreden beslissing geen afweging blijkt van de gevolgen van de beslissing voor 

haar en haar gezins- of familieleven. Verweerder stelt vast dat dit kan worden verdergezet in het land 

van herkomst of in een derde land, zodat geen sprake is van een verbreking van de familiale banden. In 

het licht van hetgeen voorafgaat, blijkt op het eerste zicht niet dat het door verzoekster aangevoerde dat 

haar echtgenoot intussen zou zijn overleden van aard is afbreuk te kunnen doen aan de motieven van 

de bestreden beslissing of dit tot een andere besluitvorming had kunnen leiden. 

 

Verzoekster maakt met haar uiteenzetting op het eerste zicht niet aannemelijk dat enig concreet aspect 

dat haar situatie kenmerkt ten onrechte niet in rekening is gebracht, dat er sprake is van een incorrecte 

feitenvinding of dat verweerder op onzorgvuldige of kennelijk onredelijke wijze tot zijn beoordeling is 

gekomen. De materiële vergissing in de bestreden beslissing dat de echtgenoot naar Kroatië werd 

gerepatrieerd, terwijl dit Servië moet zijn, is niet van aard afbreuk te kunnen doen aan de motieven van 

de beslissing. 

 

Prima facie blijkt geen schending van de materiële motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel of het 

redelijkheidsbeginsel. 

 

3.3.2.1.4. Het hoorrecht maakt integraal deel uit van de eerbiediging van de rechten van verdediging, 

die een algemeen beginsel van Unierecht uitmaken (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., pt. 81; 

HvJ 5 november 2014, C-166/13, Mukarubega, pt. 45). 

 

Er wordt op gewezen dat volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie een schending van de 

rechten van de verdediging, in het bijzonder het recht om te worden gehoord, naar Unierecht pas tot 

nietigverklaring van de bestreden beslissing kan leiden, wanneer deze procedure zonder deze 

onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. 

e.a., ro. 38 met verwijzing naar de arresten van 14 februari 1990, Frankrijk/Commissie, C 301/87, 

Jurispr. blz. I 307, punt 31; 5 oktober 2000, Duitsland/Commissie, C 288/96, Jurispr. blz. I 8237, punt 

101; 1 oktober 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Raad, C 141/08 P, Jurispr. blz. 

I 9147, punt 94, en 6 september 2012, Storck/BHIM, C 96/11 P, punt 80).  

 

Er werd reeds vastgesteld dat niet blijkt dat voorgehouden overlijden van verzoeksters echtgenoot in het 

land van herkomst van aard is afbreuk te kunnen doen aan de motieven van de bestreden beslissing of 

dit tot een andere besluitvorming had kunnen leiden. Verzoekster maakt niet aannemelijk dat zij in het 

kader van het hoorrecht nog enige omstandigheid had kunnen aanbrengen die een andere uitkomst van 

de administratieve procedure tot gevolg kon hebben.  

 

In deze omstandigheden kan op het eerste zicht geen schending van het hoorrecht worden vastgesteld. 

 

3.3.2.1.5. Het eerste middel is niet ernstig. 
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3.3.2.2.1. Verzoekster voert in een tweede middel de schending aan van artikel 3 van het EVRM. 

 

Zij licht het middel toe als volgt: 

 

“Artikel 3 van het EVRM omvat het volgende: “niemand mag worden onderworpen aan folteringen noch 

aan onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen.” 

Verzoekster heeft schrik dat zij slachtoffer zal worden van foltering of onmenselijke of vernederende 

behandeling of bestraffing in haar land van herkomst of ernstige bedreiging van haar leven of persoon.  

Ondanks het feit dat haar asielaanvragen in het verleden negatief werden afgesloten en dat Servië 

aanzien wordt als een ‘veilig land’ dient er toch opgemerkt te worden dat er een individueel onderzoek 

diende plaats te vinden omtrent de schending van art. 3 van het EVRM.  

Zij dient als alleenstaande vrouw en als ROM-zigeuner terug te keren naar een land waar zij niets of 

niemand meer heeft en reeds 22 jaar geleden heeft verlaten. 

Verzoekster heeft geen netwerk waar zij terecht zou kunnen voor steun en hulp. 

Bovendien sprak de Raad van State zich reeds uit over deze kwestie. (RvS 23.09.2002, nr. 110 548) De 

bevoegde diensten dienen de situatie in het land van herkomst te onderzoeken op het moment dat zij 

een beslissing nemen. Men weigert dit te doen.” 

 

3.3.2.2.2. Artikel 3 van het EVRM bepaalt dat "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). 

 

Het EHRM heeft reeds geoordeeld dat de verwijdering door een lidstaat een probleem ten aanzien van 

artikel 3 van het EVRM kan opleveren en dus een verdragsluitende Staat verantwoordelijk kan stellen, 

wanneer er ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat de verzoekende partij in het 

land van bestemming een reëel gevaar loopt om te worden onderworpen aan behandelingen die in strijd 

zijn met artikel 3 van het EVRM. In deze omstandigheden houdt artikel 3 van het EVRM de verplichting 

in de persoon in kwestie niet naar dat land te verwijderen (zie EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 

75 en de arresten waarnaar wordt verwezen; adde EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 66). 

 

Om te beoordelen of er ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat de verzoekende 

partij een reëel gevaar loopt op een door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling, houdt de Raad 

zich aan de door het EHRM gegeven aanwijzingen. 

 

Het EHRM stelt in vaste rechtspraak dat het aan de verzoekende partij toekomt om een begin van 

bewijs te leveren van zwaarwegende gronden die aannemelijk maken dat hij bij verwijdering naar het 

land van bestemming zal worden blootgesteld aan een reëel risico op onmenselijke behandeling. (zie 

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

144.754). Indien dit begin van bewijs wordt geleverd, dan verschuift de bewijslast en is het aan de 

verdragsluitende staat om in dat geval iedere twijfel over het bewijs weg te nemen. Om het risico op 

foltering of onmenselijke behandeling te bepalen, moet de verdragsluitende staat met name de 

voorzienbare gevolgen van het terugsturen van de vreemdeling naar het land van herkomst 

onderzoeken, daarbij rekening houdend met de algemene situatie in het land én de persoonlijke 

omstandigheden van de vreemdeling (EHRM 11 oktober 2011, nr. 46390/10, Auad v. Bulgarije, par. 99, 

punt (c)). 

 

In zoverre verzoekster stelt dat geen individueel onderzoek heeft plaatsgevonden omtrent een eventuele 

schending van artikel 3 van het EVRM bij een terugkeer naar Servië, wordt gewezen op volgende 

motieven in de bestreden beslissing: 

 

“Betrokkene heeft maar liefst 9 keer asielaanvraag ingediend in België (op 02.09.1998, 29.08.2001, 

14.10.2002, 07.01.2004, 18.04.2005, 22.01.2007, 23.05.2007, 28.11.2007 en op 19.07.2012). Telkens 

werden deze aanvragen negatief afgesloten. Maar ook door het feit dat Servië een veilig land van 

herkomst beschouwd wordt, kunnen we stellen dat er geen vrees in het kader van artikel 3 EVRM 

bestaat.” 

 

Waar verzoekster van mening is dat deze motivering en dit onderzoek niet kon volstaan en zij in haar 

herkomstland schrik heeft slachtoffer te worden van foltering of onmenselijke of vernederende 
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behandelingen of bestraffingen en vreest voor haar leven of persoon, blijft zij in gebreke enig begin van 

bewijs voor te leggen dat zij alsnog dient te vrezen voor haar leven of haar persoon of voor 

behandelingen in strijd met artikel 3 van het EVRM in haar land van herkomst. Een ontoereikend of 

onzorgvuldig onderzoek in het licht van deze verdragsbepaling blijkt dan ook op het eerste zicht niet.  

 

Verzoekster betoogt nog een alleenstaande vrouw te zijn van Roma afkomst. Zij stelt reeds 22 jaar 

geleden haar land van herkomst te hebben verlaten en daar niets of niemand meer te hebben om op 

terug te vallen. De Raad wijst op de zeer hoge drempel opdat behandelingen in strijd moeten worden 

geacht met artikel 3 van het EVRM. Verzoekster is een vrouw van 42 jaar die niet concreet aantoont dat 

zij op enigerlei wijze afhankelijk is van anderen om in haar basisbehoeften te voorzien. Op basis van de 

stukken blijkt op het eerste zicht dat verzoekster in het verleden heeft aangegeven zowel in Kosovo als 

in Servië te hebben verbleven, al werd terzelfdertijd vastgesteld dat haar verklaringen niet steeds 

geloofwaardig waren. Rekening houdend met het verklaarde eerdere verblijf in deze landen kan worden 

aangenomen dat zij nog in bepaalde mate vertrouwd moet zijn met de taal / talen en de cultuur en 

gebruiken in deze landen van herkomst. Er blijkt niet dat zij niet de vereiste zelfstandigheid heeft om 

voor zichzelf opnieuw een leven uit te bouwen in het land van waar zij afkomstig is, ook al was zij de 

voorbij 20 jaar niet meer woonachtig in dit land. Verzoekster actuele situatie in België is daarenboven 

evenzeer precair en onzeker te noemen, gelet op haar illegale verblijfssituatie. Er blijkt niet dat 

verzoekster actueel nog verblijfsprocedures heeft lopen, of beroepsprocedures. Verzoekster geeft ook 

niet aan in dit verband nog stappen te willen zetten, waardoor ook niet blijkt dat in haar precaire situatie 

in België enige verandering is te verwachten. Verweerder wees er in dit verband nog op dat al 

verzoeksters (meerderjarige) kinderen in België in illegaal verblijf zijn en zij evenzeer België moeten 

verlaten. Verzoekster toont in hoofde van haar kinderen geen onmogelijkheid aan om haar te vervoegen 

in Servië of eventueel Kosovo. Evenmin toont zij aan dat zij zich eventueel dan niet tot haar nationale 

overheden kan wenden voor ondersteuning. Verzoekster maakt met haar uiteenzetting niet concreet 

aannemelijk dat haar situatie in haar land van herkomst er een zal zijn van een verregaande materiële 

deprivatie waardoor een miskenning dreigt van artikel 3 van het EVRM.  

 

Een ernstige grief ontleend aan artikel 3 van het EVRM wordt niet aangetoond. 

 

Het tweede middel is niet ernstig. 

 

3.3.2.3.1. Verzoekster voert in een derde middel de schending aan van artikel 8 van het EVRM. 

 

Zij onderbouwt het middel als volgt: 

 

“Elementen van integratie – eerbiediging van privéleven  

Verzoekster verblijft ondertussen reeds 22 jaar op het Belgische grondgebied waarvan reeds enkele 

jaren legaal. 

Uit de bestreden beslissing blijkt niet dat verwerende partij voldoende rekening heeft gehouden met het 

feit dat alle kinderen en alle andere familieleden van verzoekster in België of Europa woonachtig zijn. 

Men haalt aan in de beslissing dat de partner van verzoekster werd gerepatrieerd op 19.03.2014, doch 

hij overleed 2 maanden na aankomst, zie bijlage. Hij leed aan een hartaandoening en overleed hieraan 

na repatriëring.  

Zij heeft in haar land van herkomst dan ook geen familie meer die haar kan opvangen. Dit heeft zij wel in 

België en de rest van Europa waar haar voltallige familie verblijft.  

Ondanks dat men meent dat gezien de illegaliteit van het volledige gezin en zij allen het grondgebied 

moeten verlaten, kan er geen sprake zijn van verbreking van de familiale banden. Enkel verzoekster 

werd opgepakt en overgebracht naar het gesloten centrum. 

In dit dossier wordt geen enkele belangenafweging gemaakt hoewel de fair – balance toets onontbeerlijk 

is bij het nemen van een beslissing om het grondgebied te verlaten. Men dient een afweging te maken 

tussen de belangen van de vreemdeling en die van de overheid bij het nemen van een 

uitwijzingsbeslissing. Indien men vaststelt dat de voordelen voor de overheid gering zijn ten opzichte 

van het voordeel voor de vreemdeling, dan dient men zich te onthouden van het nemen van een 

beslissing om het grondgebied te verlaten.  

Ook een toetsing aan de mensenrechten zoals vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten 

van de Mens is onontbeerlijk in onderhavig dossier. Met name artikel 8 EVRM dient grondig te worden 

onderzocht om na te gaan of deze bepaling niet geschonden wordt!  

Artikel 8 EVRM bepaalt het volgende:  

[…] 
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Gezinsleven als bedoeld in artikel 8 EVRM  kan ‘ipso jure’ ontstaan. Dit houdt in dat het gezinsleven van 

rechtswege ontstaat. Het Hof heeft verschillende uitspraken gedaan over het van rechtswege ontstaan 

van gezinsleven. 

Voorts vereist artikel 8 lid 2 EVRM dat de inmenging noodzakelijk moet zijn in het belang van de 

democratische samenleving. Er moet dus sprake zijn van een ‘pressing social need’.  

Dat er, integendeel tot wat verwerende partij stelt, geen sprake is van een pressing social need.  

Om te bepalen of aan de voorwaarden van noodzakelijkheid wordt voldaan moet er een 

belangenafweging en proportionaliteitstoets plaatsvinden. 

Verder moet er, om te bepalen of de inmenging gerechtvaardigd is, een belangenafweging plaatsvinden 

tussen het algemene belang en het individuele belang van de vreemdeling.  

Indien men hier een belangenafweging maakt kan men tot de vaststelling komen dat de individuele 

belangen van de vreemdeling zwaarder doorwegen.  

Teneinde de omvang van de verplichtingen die voor een staat uit artikel 8, eerste lid van het EVRM 

voortvloeien te bepalen, dient te worden nagegaan of er hinderpalen worden aangevoerd voor het 

uitbouwen of verderzetten van een normaal en effectief gezinsleven elders. Zolang er geen dergelijke 

hinderpalen kunnen worden vastgesteld, zal er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van 

het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM.  

Men wijst de familiale banden van verzoekster af door te stellen dat zij allen illegaal in België verblijven 

alsook door te stellen dat de echtgenoot van verzoekster reeds sinds 2014 gerepatrieerd werd naar 

Servië, alsook door te verwijzen naar de veroordelingen die verzoekster heeft opgelopen en te wijzen op 

het feit dat de openbare veiligheid moet gewaarborgd worden wat enkel kan door terugkeer.  

Dit is zeer kort door de bocht gezien de echtgenoot van verzoekster reeds in 2014 overleed.  

Ook zijn de veroordelingen die verzoekster opgelopen heeft te categoriseren als ‘hongercriminaliteit’. 

Verzoekster heeft in de vuilbakken van de supermarkt weggegooide producten gehaald en dit om te 

overleven met haar kinderen. Zij wenste enkel te overleven en te zorgen dat haar kinderen op dat 

moment iets te eten hadden.  

Het staat ontegensprekelijk vast dat verzoekster samen met haar kinderen een gezin vormt in de zin van 

artikel 8 EVRM.  

Uit de bestreden beslissing kan enkel worden afgeleid dat met geen van de belangrijke toetsstenen van 

artikel 8 EVRM rekening werd gehouden alvorens een beslissing te nemen. De genomen beslissing 

schendt manifest artikel 8 EVRM! 

Dat op geen enkele manier blijkt dat het dossier van verzoeker grondig onderzocht is, alvorens de 

beslissing is genomen.  

Dat er een afweging gemaakt moet worden tussen de verschillende belangen, maar dat dit in 

onderhavig dossier geenszins gebeurd is en men geen rekening heeft gehouden met alle feiten en 

elementen. Men tracht verzoekster te repatriëren door verkeerdelijk te verwijzen naar haar “zogezegde 

definitieve veroordeling voor 1 jaar ”  daar waar dit een werkstraf betreft. 

Een terugkeer naar het land van herkomst zou voor verzoekster zware gevolgen met zich meebrengen, 

vnl. op basis van haar gezinsleven met haar kinderen. 

Zij kan dan ook niet terugkeren naar  een land waar zij niemand meer heeft sinds het overlijden van 

haar echtgenoot. 

Er is immers geenszins sprake van een eventueel gevaar voor de nationale veiligheid, de openbare 

veiligheid of het economisch welzijn, ondanks de veroordeling van verzoekster. Zij heeft nl.  gedaan wat 

nodig was om te overleden. Zij heeft voedsel uit afvalcontainers gehaald zodat zij met haar kinderen 

konden overleven. 

Dienvolgens is voldaan aan de tweede en derde van de drie cumulatieve voorwaarden om tot schorsing 

bij uiterst dringende noodzakelijkheid over te gaan zoals opgelegd in de artikelen 39/82, § 2 van de 

Vreemdelingenwet en artikel 43, §1 van het PR RvV.” 

 

3.3.2.3.2. Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt: 

 

“Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 

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.” 

 

De Raad wijst er vooreerst op dat hij als annulatierechter desgevraagd vermag te onderzoeken of artikel 

8 van het EVRM is geschonden bij het nemen van een beslissing tot verwijdering, dit aan de hand van 
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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 beslissingen. Artikel 8 van het EVRM houdt immers geen bijzondere motiveringsplicht in 

(cf. RvS, 20 januari 2020, nr. 13.629 (c)). 

 

Het waarborgen van een recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven, veronderstelt het 

bestaan van een privé- en/of familie- en gezinsleven dat beschermenswaardig is onder artikel 8 van het 

EVRM. Dit privé- en/of familie- en gezinsleven dient te bestaan op het moment van de bestreden 

beslissing.  

 

De Raad kijkt in eerste instantie na of de verzoekende partij een beschermenswaardig privé- en/of 

familie- en gezinsleven aanvoert in de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of een inbreuk werd 

gepleegd op het recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven door het nemen van de 

bestreden beslissing. 

 

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. 

 

Verzoekster stelt dat al haar kinderen en al haar familieleden in België of Europa woonachtig zijn. 

Verder wijst zij op haar integratie, al licht zij deze op geen enkele wijze toe en onderbouwt zij deze 

evenmin met enig stuk.  

 

In zoverre verzoekster de bedoeling heeft om zich te beroepen op een gezins- of familieleven in België 

of Europa, wordt allereerst vastgesteld dat verzoekster enkel concreet wijst op een gezins- of 

familieleven met haar kinderen in België. Zij duidt voor het overige niet concreet welke andere 

familieleden zij dan heeft in dit land of enig ander Schengenland. De Raad gaat dan ook enkel verder in 

op de ingeroepen familiebanden met de kinderen in België. 

 

In dit verband wordt vastgesteld dat verzoekster niet betwist dat al haar kinderen intussen meerderjarig 

zijn.  

 

Uit de rechtspraak van het EHRM volgt dat de relatie tussen ouders en meerderjarige kinderen enkel 

onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM valt indien het bestaan van bijkomende elementen 

van afhankelijkheid, andere dan de  gewoonlijke affectieve banden, wordt aangetoond (EHRM 15 juli 

2003, Mokrani/Frankrijk, § 33; eveneens: EHRM 2 juni 2015, K.M./Zwitserland, § 59). Bijkomende 

elementen kunnen onder meer zijn het samenwonen, de financiële afhankelijkheid, lichamelijke, 

psychische of medische afhankelijkheid of de reële banden tussen betrokkenen.  

 

Uit haar uiteenzetting van het middel blijkt op geen enkele wijze dat er tussen verzoekster en haar 

meerderjarige kinderen sprake is van een bijzondere afhankelijkheidsrelatie die verder reikt dan de 

normale affectieve banden tussen ouders en meerderjarige kinderen. Geen enkel begin van bewijs of 

stavingstuk wordt in dit verband naar voor gebracht. 

 

Zelfs voor zover alsnog enig gezins- of familieleven moet worden aangenomen, en waar deze 

familiebanden in ieder geval ook als privéleven onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM 

kunnen vallen, zeker gelet op verzoeksters lange verblijf in België, wijst de Raad nog op het volgende. 

 

Het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het gezins-, familie- en privéleven 

is niet absoluut. Inzake immigratie heeft het EHRM er bij diverse gelegenheden aan herinnerd dat het 

EVRM als dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een 

Staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM 9 oktober 2003, 

Slivenko/Letland (GK), § 115; EHRM 24 juni 2014, Ukaj/Zwitserland, § 27). Artikel 8 van het EVRM kan 

evenmin zo 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; EHRM 10 juli 2014, Mugenzi/Frankrijk, § 43). De Verdragsstaten hebben 

het recht, op grond van een vaststaand beginsel van internationaal recht, behoudens hun 

verdragsverplichtingen, met inbegrip van het EVRM, de toegang, het verblijf en de verwijdering van niet-

onderdanen te controleren (EHRM 26 juni 2012, Kurić en a./Slovenië (GK), § 355; zie ook EHRM 3 
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oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 100). De Staat is aldus gemachtigd om de voorwaarden 

voor de binnenkomst, het verblijf en de verwijdering van niet-onderdanen vast te leggen. 

 

Niettemin, in bepaalde gevallen kunnen binnenkomst-, verblijfs- en verwijderingsmaatregelen aanleiding 

geven tot een schending van het recht op eerbiediging van het privé- of gezins- of familieleven, zoals 

gewaarborgd onder artikel 8 van het EVRM.  

 

Of daarvan daadwerkelijk sprake is, moet worden onderzocht in het licht van de vraag of de vreemdeling 

voor de eerste keer om toelating tot binnenkomst en/of verblijf heeft verzocht, dan wel of het gaat om 

een weigering van een voortgezet verblijf. 

 

Voor zover al kan worden aangenomen dat verzoekster in het verleden gedurende enige tijd legaal in 

België heeft verbleven, moet worden aangenomen dat zij actueel reeds langere tijd illegaal dan wel 

precair verblijf heeft in België. Haar huidige situatie is dan ook deze van een eerste toelating tot verblijf. 

 

Hierbij oordeelt het EHRM dat er geen toetsing geschiedt aan de hand van het tweede lid van artikel 8 

van het EVRM, maar moet eerder worden onderzocht of er een positieve verplichting is voor de Staat  

om de betrokken vreemdeling op zijn grondgebied toe te laten of te laten verblijven zodat hij zijn recht 

op eerbiediging van het privé- en/of familie- en gezinsleven aldaar kan handhaven en ontwikkelen 

(EHRM 28 november 1996, Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 38; EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 105). Dit geschiedt 

aan de hand van de ‘fair balance’-toets waarbij wordt nagegaan of de staat een  redelijke afweging heeft 

gemaakt tussen de concurrerende belangen van de het individu, enerzijds, en de samenleving, 

anderzijds.  Staten beschikken bij deze belangenafweging over een zekere beoordelingsmarge. 

 

De omvang van de positieve verplichting is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de 

betrokken individuen en het algemeen belang (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 

37; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 3 oktober 2014, 

Jeunesse/Nederland (GK), § 106-107). In het kader van een redelijke afweging worden een aantal 

elementen in rekening genomen, met name de mate waarin het gezins- en privéleven daadwerkelijk 

wordt verbroken, de omvang van de banden in de Verdragsluitende Staat, alsook de aanwezigheid van 

onoverkomelijke hinderpalen die verhinderen dat het gezins- en privéleven elders normaal en effectief 

wordt uitgebouwd of verdergezet. Deze elementen worden afgewogen tegen de aanwezige elementen 

van immigratiecontrole of overwegingen inzake openbare orde. 

 

Een ander belangrijke overweging is of het privé- en gezins- of familieleven zich heeft ontwikkeld in een 

periode waarin de betrokken personen zich ervan bewust dienden te zijn dat de verblijfsstatus van een 

van hen er toe leidt dat het voortbestaan van het privé- en gezins- of familieleven in het gastland vanaf 

het begin precair zou zijn. Waar dit het geval is, zal er enkel in zeer uitzonderlijke omstandigheden 

sprake zijn van een schending van artikel 8 EVRM (EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 

108; zie ook EHRM 17 april 2014, Paposhvili/België, § 142).   

 

Hoewel artikel 8 van het EVRM geen uitdrukkelijk procedurele waarborgen bevat, stelt het EHRM dat de 

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

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

door artikel 8 van het EVRM worden gevrijwaard. Deze procedurele vuistregel is volgens het EHRM 

tevens van toepassing op situaties waar sprake is van een eerste toelating tot verblijf (EHRM 10 juli 

2014, Mugenzi/Frankrijk, § 46; EHMR 10 juli 2014, Tanda-Muzinga/Frankrijk, § 68). Staten gaan hun 

beoordelingsmarge te buiten en schenden artikel 8 van het EVRM wanneer zij falen op zorgvuldige 

wijze een redelijke  belangenafweging te maken (EHRM 28 juni 2011, Nuñez/Noorwegen, § 84; EHRM 

10 juli 2014, Mugenzi/Frankrijk, § 62). 

 

Zoals reeds werd aangegeven, verblijft verzoekster reeds langere tijd in illegaal dan wel precair verblijf. 

Er blijkt ook niet dat zij actueel nog hangende verblijfsaanvragen of beroepsprocedures heeft. Evenmin 

blijkt dat zij recentelijk nog stappen heeft gezet om haar verblijf in regel te stellen of hiertoe concrete 

plannen heeft.  

 

In het geval van verzoekster heeft verweerder geoordeeld dat haar meerderjarige kinderen eveneens 

illegaal in België verblijven en het gehele gezin dus het grondgebied moet verlaten. In deze situatie is er 

volgens verweerder geen sprake van een verbreking van de familiale banden. Verweerder stelt dat het 

gehele gezin samen een nieuwe toekomst kan uitbouwen in het land van herkomst of in een derde land. 
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In deze omstandigheden is er volgens verweerder geen sprake van een schending van artikel 8 van het 

EVRM.  

In het licht van deze beoordeling houdt verzoekster ten onrechte voor dat geen enkele 

belangenafweging heeft plaatsgevonden in het licht van de banden die zij in België heeft met haar 

meerderjarige kinderen.  

 

Verzoekster stelt dat onvoldoende rekening is gehouden met het feit dat al haar kinderen in België 

verblijven, maar duidt niet concreet waarom voormelde beoordeling dan niet kon volstaan of welk aspect 

ten onrechte buiten beschouwing is gebleven. In zoverre verzoekster stelt dat haar echtgenoot in 2014 

in Servië is overleden waardoor zij daar niemand meer heeft, werd reeds vastgesteld dat verzoekster 

een vrouw is van 42 jaar die niet concreet en met een begin van bewijs aantoont dat zij op enigerlei 

wijze afhankelijk is van anderen om in haar basisbehoeften te voorzien. Op basis van de voorliggende 

stukken blijkt dat verzoekster in het verleden heeft aangegeven zowel in Kosovo als in Servië te hebben 

verbleven, al werd terzelfdertijd vastgesteld dat haar verklaringen niet steeds geloofwaardig waren. 

Rekening houdend met het verklaarde eerdere verblijf in deze landen kan op het eerste zicht worden 

aangenomen dat zij nog in bepaalde mate vertrouwd moet zijn met de taal / talen en de cultuur en 

gebruiken in deze landen van herkomst. Er blijkt niet dat zij niet de vereiste zelfstandigheid heeft om 

voor zichzelf opnieuw een leven uit te bouwen in het land van waar zij afkomstig is, ook al was zij de 

voorbij 20 jaar niet meer woonachtig in dit land. Verzoekster actuele situatie in België is daarenboven 

evenzeer precair en onzeker te noemen, gelet op haar illegale verblijfssituatie. Verweerder wees er in dit 

verband nog op dat al verzoeksters (meerderjarige) kinderen in België in illegaal verblijf zijn en zij 

evenzeer België moeten verlaten. Verzoekster toont in hoofde van haar kinderen geen onmogelijkheid 

aan om haar te vervoegen in Servië of eventueel Kosovo. Evenmin toont zij aan dat zij zich eventueel 

dan niet tot haar nationale overheden kan wenden voor ondersteuning. Door aan te geven dat al haar 

familieleden in Europa woonachtig zijn, blijkt verder nog niet dat zij in Servië of eventueel Kosovo dan 

geen enkele familie meer heeft.  

 

In zoverre verzoekster elders in haar verzoekschrift nog voorhoudt dat haar kinderen niet zijn 

geregistreerd in Servië en bijgevolg niet naar dit land kunnen terugkeren, en hiermee het motief wordt 

betwist dat de familieleden in het land van herkomst of in een derde land samen een toekomst kunnen 

uitbouwen, wijst de Raad nog op het volgende. 

 

Het klopt dat voor verzoekster en de kinderen in het verleden een verklaring van vrijwillig vertrek is 

ondertekend en er contact werd gezocht met de Servische autoriteiten om verzoekster en de kinderen 

terug te nemen. De Servische autoriteiten verklaarden zich akkoord met de terugname van verzoekster, 

maar met betrekking tot de kinderen werd gesteld dat deze niet zijn gekend of geregistreerd in Servië. 

De Servische autoriteiten verzochten om bewijsstukken voor te leggen van de verwantschapsband 

tussen verzoekster en de kinderen. De Servische autoriteiten sloten een terugname van de kinderen 

dus niet uit, maar vereisten de voorlegging van bewijsstukken van de verwantschap met verzoekster.  

 

Zoals reeds aangehaald, heeft verzoekster in het verleden verklaard zowel afkomstig te zijn uit Servië 

als uit Kosovo. Met betrekking tot haar kinderen verklaarde zij de ene keer dat deze zijn geboren in een 

plaats in Servië, de andere keer in een plaats in Kosovo. Het is evident aan verzoekster om op dit punt 

eenduidige verklaringen af te leggen. 

 

In het kader van haar derde asielaanvraag verklaarde verzoekster afkomstig te zijn uit Kosovo en gaf zij 

aan dat 5 van haar kinderen in Kosovo zijn geboren. Uit het administratief dossier blijkt ook dat op 29 

april 2004 Europese laissez-passers werden verstrekt voor een vrijwillige terugkeer naar Pristina 

(Kosovo) georganiseerd door IOM voor verzoekster en de kinderen.  

 

In een beslissing van 2 juni 2016 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet van een van verzoeksters zonen, I.H., werd geweigerd, gaf verweerder 

aan dat hij ervan overtuigd is dat deze zoon zich voor het bekomen van identiteits- of reisdocumenten 

tot de Kosovaarse autoriteiten dient te wenden. Hierbij werd verwezen naar het dossier van een andere 

zoon van verzoekster. Voor deze broer kon immers een positief antwoord op de “readmission request” 

van de Kosovaarse autoriteiten worden verkregen.  

 

In zijn arrest van 14 maart 2018 met nr. 201 050 deed de Raad met betrekking tot I.H. de volgende 

vaststellingen: 
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“2.5. De gemachtigde van de staatssecretaris oordeelt in de thans bestreden beslissing dat de aanvraag 

van verzoeker niet vergezeld ging van de identiteitsdocumenten die op grond van artikel 9bis, § 1, van 

de vreemdelingenwet vereist zijn om een aanvraag in te dienen. Verder oordeelt de gemachtigde van de 

staatsecretaris dat er geen afdoende motivering werd gegeven waarmee verzoeker heeft aangetoond 

dat hij in de onmogelijkheid verkeert om de vereiste identiteitsdocumenten over te maken. 

Dienaangaande motiveert de gemachtigde van de staatssecretaris dat, waar verzoeker in zijn aanvraag 

heeft aangegeven dat het onmogelijk is om documenten te verkrijgen van de Servische ambassade, uit 

het administratief dossier van verzoeker zijn broer H. D. blijkt dat verzoeker zich dient te richten tot de 

Kosovaarse autoriteiten en niet tot de Servische. Uit het administratief dossier van verzoekers broer, 

aldus de gemachtigde van de staatssecretaris, blijkt dat de familie H. afkomstig is uit Kosovo, hetgeen 

bevestigd wordt door het Kosovaarse ministerie van Binnenlandse Zaken. Verder wijst de gemachtigde 

van de staatssecretaris op een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 7 mei 

2015 waarin, op basis van onder meer de verklaringen van het Kosovaarse ministerie van Binnenlandse 

Zaken, het verzoekschrift van verzoeker zijn broer H.D. tot staatloosheid werd verworpen. Op datum van 

3 september 2015 werd H.D. gerepatrieerd naar Kosovo, nadat voor hem een laissez-passer op datum 

van 26 augustus 2015 werd verstrekt. 

2.6. Verzoeker is de mening toegedaan dat het onjuist is en niet aangetoond is dat hij de Kosovaarse 

nationaliteit heeft omdat zijn oudste broer H.D. de Kosovaarse nationaliteit heeft. De laissez-passer die 

aan zijn broer door de Kosovaarse autoriteiten werd afgeleverd, is volgens verzoeker gebaseerd op 

foutieve gegevens. Verder meent verzoeker dat zijn situatie niet dezelfde is dan die van zijn broer, 

omdat hijzelf geen Kosovaarse partner heeft. Echter kan de Raad niet anders dan vaststellen dat 

verzoeker zich met deze argumentatie louter beperkt tot een aantal verklaringen en blote beweringen en 

niks concreets inbrengt tegen de stukken waarop de gemachtigde van de staatssecretaris zich steunt 

om tot de motivering van de bestreden beslissing te komen. Verzoeker kan dus geenszins worden 

bijgetreden waar hij besluit dat hij “(…) zich wel degelijk, en nog steeds, in de onmogelijkheid [bevindt] 

om het vereiste identiteitsdocument te verwerven in België. (…)”.” 

 

Verder was de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen in een beslissing van 16 

augustus 2012, ervan uitgaande dat verzoekster de Servische nationaliteit heeft, ook van mening dat 

verzoekster niet aannemelijk maakt dat zij en haar kinderen niet naar Servië kunnen terugkeren omdat 

zij geen identiteitsdocumenten zouden hebben. In deze beslissing wordt trouwens aangegeven dat 

verzoekster tijdens een gehoor van 5 maart 2007 verklaarde wel degelijk over geboorteaktes voor haar 

kinderen te hebben beschikt maar deze waren achtergebleven in het land van herkomst.  

 

Rekening houdende met hetgeen voorafgaat, blijkt niet dat de verschillende kinderen van verzoekster in 

de onmogelijkheid zouden zijn om de vereiste identiteitsdocumenten te verwerven in België of om de 

verwantschap aan te tonen met verzoekster. Gelet op dit alles blijkt geen onmogelijkheid om samen met 

verzoekster terug te keren naar Servië dan wel in een ander land, zoals Kosovo, hun familieleven verder 

te leiden, zoals verweerder dit stelt in de bestreden beslissing. Servië heeft niet uitgesloten dat zij de 

kinderen van verzoekster eveneens willen terugnemen, voor zover bewijzen van de verwantschap van 

de kinderen met verzoekster worden voorgelegd. Zoals gezegd, kan op basis van de voorliggende 

gegevens geen onmogelijkheid in dit verband worden aangenomen. Er blijkt niet dat in dit verband 

verdere stappen zijn gezet door de betrokkenen, zoals van hen mag worden verwacht. Eventueel zijn 

dna-testen in dit verband ook steeds mogelijk. Verder blijkt evenmin dat de kinderen of verzoekster 

reeds stappen hebben ondernomen naar de Kosovaarse autoriteiten toe om hen in het bezit te stellen 

van identiteits- en/of verblijfsdocumenten. Het is aan de betrokkenen om in dit verband zelf alle nodige 

stappen te zetten, vooraleer zij zich kunnen beroepen op enige onmogelijkheid om het ingeroepen 

gezins- of familie- dan wel privéleven in een ander land dan België te leiden.  

 

Op de terechtzitting geeft verzoekster bovendien aan dat haar jongste twee kinderen zijn geboren in 

Duitsland of België en zij in ieder geval wel geboorteaktes hebben. Nergens uit blijkt dat zij met deze 

stukken van de Servische dan wel Kosovaarse autoriteiten niet de vereiste documenten kunnen 

verkrijgen die hen toelaten om samen met verzoekster in een van deze landen te verblijven.  

 

Verzoekster brengt geen elementen naar voor die het motief in de bestreden beslissing onderuit kunnen 

halen dat niet blijkt dat het ingeroepen gezins- of familie- dan wel privéleven met de meerderjarige 

kinderen niet mogelijk is in het land van herkomst dan wel een ander land waar zij samen kunnen 

verblijven.  
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De Raad stelt vast dat verzoekster niet aannemelijk maakt dat verweerder in het kader van zijn 

beoordeling en belangenafweging in het licht van de aanwezigheid van haar meerderjarige kinderen in 

België een concreet element ten onrechte niet in de beoordeling heeft betrokken. Evenmin blijkt dat 

verweerder bij zijn beoordeling onzorgvuldig of kennelijk onredelijk heeft gehandeld of geen 

proportionele afweging heeft gemaakt.  

 

Los van de ingeroepen familiebanden stelt verzoekster geïntegreerd te zijn in België, maar zij kan niet 

concreet duiden waaruit deze integratie dan precies moet blijken. Zij toont, los van haar banden met 

haar meerderjarige kinderen, niet concreet aan in België voldoende hechte en duurzame banden te 

hebben opgebouwd die als privéleven onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM kunnen vallen. 

 

Een ernstige grief ontleend aan 8 van het EVRM wordt niet aangetoond. 

 

3.3.2.4. Er dient te worden vastgesteld dat geen ernstig middel, in de zin van artikel 39/82, § 2, eerste lid 

van de Vreemdelingenwet, wordt aangevoerd. Aan de tweede cumulatieve voorwaarde is bijgevolg niet 

voldaan. 

 

3.4. De vaststelling dat er niet is voldaan aan één van de in artikel 39/82, § 2, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet voorziene cumulatieve voorwaarden volstaat om de vordering tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid af te wijzen. Op de voorwaarde van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

dient dan ook niet te worden ingegaan. 

 

4. Kosten 

 

Met toepassing van artikel 39/68-1, § 5, derde en vierde lid van de Vreemdelingenwet zal de beslissing 

over het rolrecht of over de vrijstelling ervan, in een mogelijke verdere fase van het geding worden 

getroffen. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig februari tweeduizend twintig 

door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

A.-M. DE WEERDT I. CORNELIS 


