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 nr. 233 915 van 12 maart 2020 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: 1. X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat R. JESPERS 

Broederminstraat 38 

2018 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, in eigen naam en samen met X als wettelijke vertegenwoordigers van 

X, X en X, die beiden verklaren van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 17 oktober 2019 hebben 

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

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 6 januari 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 januari 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat R. JESPERS verschijnt voor 

de verzoekende partijen en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 21 augustus 2018 dienen de verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9bis 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). 

 

Op 2 september 2019 beslist de gemachtigde van de bevoegde minister (hierna: de gemachtigde) dat 

deze verblijfsaanvraag onontvankelijk is. Het beroep dat de verzoekers hebben ingediend tegen deze 

onontvankelijkheidsbeslissing, wordt door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) 

verworpen bij arrest nr. 233 914 van 12 maart 2020. 
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Op 6 september 2019 treft de gemachtigde ten aanzien van de eerste verzoekster een beslissing tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, waarin tevens wordt gesteld dat de minderjarige 

kinderen van de verzoekers de eerste verzoekster dienen te vergezellen. 

 

Dit bevel om het grondgebied te verlaten is de thans bestreden beslissing. Zij werd aan de eerste 

verzoekster, onder de vorm van een bijlage 13, ter kennis gebracht op 17 september 2019 en is als 

volgt gemotiveerd. 

 

“(…) 

BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

Mevrouw, 

Naam, voornaam: C., H. 

geboortedatum: 30.01.1982 

geboorteplaats: T. 

nationaliteit: Marokko 

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, 

binnen zeven (7) dagen na de kennisgeving. 

Betrokkene dient vergezeld te worden door: 

B. A., geboren op 20.07.2005, nationaliteit: Marokko 

B. I., geboren op 16.10.2013, nationaliteit: Marokko 

B. R., geboren op 07.08.2017, nationaliteit: Marokko 

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 op grond van volgende feiten: 

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft zij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: 

Betrokkene is niet in het bezit van een geldig visum. 

(…)” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoekers werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel voeren de verzoekers de schending aan van artikel 35 van de wet van 16 juli 

2004 houdende het Wetboek van Internationaal Privaatrecht (hierna: het WIPR), van de artikelen 372 en 

376, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 7 van de vreemdelingenwet.  

 

Het eerste middel wordt als volgt toegelicht: 

 

“Het bevel om het grondgebied te verlaten is genomen opzichtens eerste verzoekster, en opzichtens de 

drie minderjarige kinderen die haar dienen te vergezellen. 

Artikel 372 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat ‘een kind onder het gezag van zijn ouders blijft tot aan zijn 

meerderjarigheid of zijn ontvoogding.' 

Artikel 376, eerste lid Burgerlijk Wetboek luidt: 

 

“Wanneer de ouders het gezag over de persoon van het kind gezamenlijk uitoefenen, beheren zij ook 

gezamenlijk zijn goederen en treden zij gezamenlijk als zijn vertegenwoordiger op.” 

Overeenkomstig artikel 35 W.I.P.R. is in casu het Belgisch recht van toepassing. 

Wanneer opzichtens minderjarige kinderen een beslissing wordt genomen moet bij toepassing van 

vermelde artikels van het Burgerlijk Wetboek deze dan ook genomen worden tegenover de beide 

ouders die het gezag over de persoon en goederen van hun minderjarige kinderen uitoefenen. 

De beslissing schendt vermelde artikels door de beslissing enkel opzichtens de moeder te nemen. 

Verwerende partij was in kennis van het gegeven dat de beide ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag 

uitoefenden; dit bleek ondermeer uit de aanvraag artikel 9bis vreemdelingenwet van 1 juli 2015; uit geen 

enkel onderdeel van het administratief dossier blijkt overigens het tegendeel. 
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Vermits de beslissing opzichtens de kinderen samenhangt met de beslissing opzichtens eerste 

verzoekster, dient zij in haar geheel, dus ook opzichtens eerste verzoekster, vernietigd te worden.” 

 

Luidens artikel 39/78 juncto artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4°, van de vreemdelingenwet moet het 

verzoekschrift op straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter 

ondersteuning van het beroep worden ingeroepen”. Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet 

worden begrepen: “de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze 

waarop die rechtsregel door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden” (RvS 17 december 2004, 

nr. 138.590; RvS 1 oktober 2004, nr. 135.618; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972). Aangezien de verzoekers 

verzuimen om concreet te omschrijven op welke wijze de bestreden beslissing artikel 7 van de 

vreemdelingenwet zou schenden, is het middel op dit punt onontvankelijk. 

 

In toepassing van artikel 35 van het WIPR is inderdaad het Belgisch recht van toepassing voor de regels 

betreffende het ouderlijk gezag van de minderjarige kinderen van de verzoekers, die momenteel in 

België verblijven. Artikel 35 van het WIPR regelt echter enkel het recht dat toepasselijk is, in dit geval, 

voor het ouderlijk gezag. Er valt niet in te zien hoe de bestreden beslissing, die aan de eerste 

verzoekster oplegt om het grondgebied van België en de Schengenlidstaten te verlaten en om zich 

hierbij te vergezellen van haar minderjarige kinderen, een schending zou kunnen inhouden van een 

bepaling die enkel het toepasselijk recht aanwijst op het gebied van het ouderlijk gezag. De bestreden 

beslissing mengt zich immers helemaal niet in met de regeling betreffende het recht (Belgisch, dan wel 

het recht van een andere staat) dat het ouderlijk gezag over de minderjarige kinderen regelt.  

 

Hetzelfde geldt voor de artikelen 372 en 376, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek. Er valt niet in te 

zien hoe de loutere verblijfsrechtelijke maatregel, die een terugkeerverplichting oplegt, de verzoekers 

zou ontzetten uit het ouderlijk gezag over de persoon en/of de goederen van hun minderjarige kinderen.  

 

In zoverre de verzoekers zouden voorhouden dat de terugkeer van de moeder, wanneer zij zich laat 

vergezellen door hun gezamenlijke minderjarige kinderen, de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk 

gezag zou aantasten, houdt hun kritiek geen verband met de wettigheid van de bestreden beslissing, 

maar met de tenuitvoerlegging ervan. Bovendien zal artikel 35 van het Belgische WIPR en a fortiori de 

artikelen 372 en 376, eerste lid, van het Belgische Burgerlijk Wetboek, vanaf de daadwerkelijke 

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing, niet langer van toepassing zijn aangezien de 

minderjarige kinderen van de verzoekers alsdan niet langer in België verblijven (artikel 35, §1, tweede 

lid, van het WIPR). Bijgevolg kan ook de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing geen schending 

inhouden van de door de verzoekers geviseerde, Belgische, rechtsregels. 

 

Volledigheidshalve merkt de Raad nog op dat de verzoekers niet ernstig kunnen voorhouden dat enkel 

aan de moeder een bevel om het grondgebied te verlaten werd afgegeven. Uit de stukken van het 

administratief dossier blijkt immers dat op 6 september 2019 ook aan de vader, de heer I. B., een bevel 

om het grondgebied te verlaten werd afgegeven. Het beroep dat de heer I. B. tegen dit bevel had 

ingediend, werd verworpen bij ’s Raads arrest nr. 232 693 van 17 februari 2020. Er rust dan ook een 

terugkeerverplichting op de beide ouders. 

 

Het eerste middel kan niet worden aangenomen. 

 

3.2. In een tweede middel beroepen de verzoekers zich op de schending van de artikelen 2 en 3 van 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 de artikelen 7, 8, 62, 74/13 en 74/14 van 

de vreemdelingenwet en van “het hoorrecht van artikel 41 Handvest grondrechten Europese Unie”. 

 

De verzoekers betogen als volgt: 

 

“Eerste onderdeel, 

Er wordt aan verzoekers een termijn gegeven van zeven dagen om het grondgebied te verlaten. 

Er wordt in de beslissing geen rechtsgrond aangeduid op basis waarvan deze termijn gegeven wordt. 

Er is geen enkele bepaling van artikel 74/14 van de vreemdelingenwet opgenomen, die een grondslag 

zou kunnen zijn om af te wijken van de termijn van dertig dagen om het grondgebied te verlaten. 

Er wordt op zich evenmin enig motief gegeven waarom van de termijn van 30 dagen wordt afgeweken. 

Tweede onderdeel, 

Dat de bestreden beslissing (bevel) het volgende stelt: 
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“Het bevel ... wordt gegeven krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen en op grond van volgende feiten:  

Artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15.12.1980: verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van de bij 

artikel 2 vereiste documenten: betrokkene is niet meer in het bezit van een geldig visum.” 

De beslissing stelt dat ze genomen is in toepassing van een bepaald artikel uit de vreemdelingenwet en 

van ‘volgende feiten’. Er worden geen ‘volgende feiten’ vermeld; er is enkel een verwijzing naar een 

wetsartikel. 

De beslissing is bijgevolg nietig wegens schending van de motivering. 

Derde onderdeel, 

Artikel 7 alinea 1 vreemdelingenwet stelt dat het bevel genomen wordt ‘onverminderd meer voordelige 

bepalingen vervat in een internationaal verdrag...’. 

Het bevel dient bijgevolg minstens te motiveren dat dergelijke meer voordelige bepalingen niet aanwezig 

zijn. 

De beslissing geeft op dit punt geen motivering.” 

 

In hun betoog, dat in drie onderdelen uiteenvalt, argumenteren de verzoekers enkel dat de bestreden 

beslissing op een aantal punten geen motivering bevat. Deze kritiek kan enkel dienstig in verband 

worden gebracht met de in de aanhef vermelde schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 en artikel 62 van de vreemdelingenwet, die de formele motivering van de bestuurshandelingen 

regelen. Verder refereren de verzoekers nog aan de artikelen 7 en 74/14 van de vreemdelingenwet.  

 

In het tweede middel wordt echter in het geheel niet toegelicht op welke wijze de bestreden beslissing 

de materiële motiveringsplicht, de artikelen 8 en 74/13 van de vreemdelingenwet en het hoorrecht, zoals 

vervat in artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: het 

Handvest), zou schenden. Het tweede middel is, wat deze rechtsregels betreft, dan ook onontvankelijk. 

 

De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en artikel 62, §2, van de vreemdelingenwet verplichten 

de administratieve overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die 

aan de bestreden beslissing ten gronde liggen en dit op afdoende wijze. Het afdoende karakter van de 

motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn; dit wil zeggen dat ze duidelijk met de 

beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, met name dat de aangehaalde 

redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. 

 

De belangrijkste bestaansreden van deze uitdrukkelijk motiveringsplicht bestaat erin dat de betrokkene 

in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen op grond waarvan ze 

werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden nagegaan, of de overheid is uitgegaan van 

de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan binnen de 

perken van de redelijkheid tot haar beslissing is gekomen, opdat de betrokkene met kennis van zaken 

zou kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (cf. RvS 

30 oktober 2014, nr. 228.963; RvS 17 december 2014, nr. 229.582). 

 

De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing duidelijk de determinerend motieven aangeeft op grond 

waarvan werd besloten tot de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. In de motivering 

wordt verwezen naar de juridische grondslag, met name artikel 7, eerste lid, 1°, van de 

vreemdelingenwet. Ook de feitelijke overwegingen worden weergegeven. Zo wordt er immers gesteld 

dat de eerste verzoekster niet in het bezit is van een geldig visum. De kritiek van de verzoekers dat er 

enkel wordt verwezen naar een rechtsgrond zonder dat er feiten worden vermeld, kan dan ook niet 

gevolgd worden. 

 

De verzoekers kunnen worden bijgetreden waar zij stellen dat in de bestreden beslissing geen 

rechtsregel wordt aangeduid op basis waarvan de termijn voor vrijwillig vertrek wordt bepaald op 7 

dagen. Er wordt inderdaad niet verwezen naar enige bepaling van artikel 74/14 van de 

vreemdelingenwet.  

 

Artikel 74/14 van de vreemdelingenwet bepaalt 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. 
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Indien de onderdaan van een derde land een gemotiveerd verzoek indient bij de minister of diens 

gemachtigde, wordt de termijn, vermeld in het eerste lid, en die is toegekend om het grondgebied te 

verlaten, verlengd, op grond van het bewijs dat de vrijwillige terugkeer niet kan worden gerealiseerd 

binnen de toegekende termijn. 

Zo nodig, kan deze termijn worden verlengd om rekening te houden met de specifieke omstandigheden 

eigen aan zijn situatie, zoals de duur van het verblijf, het bestaan van schoolgaande kinderen, het 

afronden van de organisatie van het vrijwillig vertrek en andere familiale en sociale banden, indien de 

onderdaan van een derde land een gemotiveerd verzoek indient bij de minister of diens gemachtigde. 

De minister of zijn gemachtigde deelt de onderdaan van een derde land schriftelijk mee dat de termijn 

van vrijwillig vertrek is verlengd.” 

 

Uit voormelde wetsbepaling blijkt aldus dat een bevel om het grondgebied te verlaten steeds een termijn 

inzake de vrijwillige uitvoering ervan door de vreemdeling dient te bepalen, waarbij deze termijn in 

principe dertig dagen betreft, doch waar het voor een onderdaan van een derde land die 

overeenkomstig artikel 6 van de vreemdelingenwet niet gemachtigd is om langer dan drie maanden in 

het Rijk te verblijven, kan gaan om een termijn tussen de zeven tot dertig dagen. 

 

Het is inderdaad zo dat de gemachtigde niet motiveert waarom zij voor een termijn van zeven dagen 

kiest, terwijl zij ook een termijn tot dertig dagen kon opleggen. Echter hebben de verzoekers geen 

belang meer bij deze grief nu de principiële termijn van dertig dagen om het grondgebied te verlaten 

reeds ruimschoots verstreken is, en de verweerder sindsdien niet overgegaan is tot een gedwongen 

tenuitvoerlegging. In de huidige stand van het geding blijkt dan ook dat er geen nadeel is verbonden aan 

het gegeven dat niet afdoende werd gemotiveerd waarom een termijn van zeven dagen werd voorzien 

in plaats van de gangbare termijn van dertig dagen.  

 

De kritiek in het eerste middelenonderdeel, die betrekking heeft op de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 en de artikelen 62 en 74/14 van de vreemdelingenwet, is niet ontvankelijk.  

 

De verzoekers kunnen tot slot niet voorhouden dat de formele motiveringsplicht, in het licht van artikel 7 

van de vreemdelingenwet, ertoe zou nopen om uitdrukkelijk te vermelden dat er geen ‘meer voordelige 

bepalingen vervat in een internationaal verdrag’ aanwezig zijn. De formele of uitdrukkelijke 

motiveringsplicht houdt enkel een positieve motiveringsplicht in. Er moet enkel worden gemotiveerd 

waarom en op welke juridische gronden een welbepaalde beslissing wordt genomen. Een motivering als 

waarom er geen uitzonderingsbepaling van toepassing is, vloeit niet voort uit de artikelen 2 en 3 van de 

wet van 29 juli 1991 en/of artikel 62 van de vreemdelingenwet.  

 

Bovendien wijst de Raad erop dat de plicht tot uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende 

administratieve overheid de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij 

dient dus niet “verder” te motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motiveringsplicht niet inhoudt dat 

de beslissende overheid voor elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te 

vermelden. Bijgevolg dient de gemachtigde ook niet te motiveren dat er geen ‘meer voordelige 

bepalingen’ uit een internationaal verdrag voorhanden zijn. 

 

In de mate dat de verzoekers er thans nog een belang bij hebben, dient dan ook te worden vastgesteld 

dat zij geen schending aantonen van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 of van de artikelen 

7 en 62 van de vreemdelingenwet. 

 

Het tweede middel is, voor zover het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

3.3. In een derde middel voeren de verzoekers de schending aan van de artikelen 62 en 74/13 van de 

vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, van het zorgvuldigheids- en het 

redelijkheidsbeginsel en van artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van 

de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te New York op 4 november 1950 en 

goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM). De verzoekers maken in de aanhef van hun 

middel tevens melding van machtsmisbruik. 

 

Het derde middel wordt als volgt onderbouwd: 

 

“Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet bepaalt dat bij het nemen van een beslissing tot verwijdering 

rekening wordt gehouden met het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de 

gezondheidstoestand van de betrokkenen. 
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Artikel 74/13 vreemdelingenwet is niet opgenomen in de beslissing. Deze juridische grondslag is 

volledig afwezig maar dient wel opgenomen te worden in de beslissing. In die zin is de motiveringsplicht 

op zich geschonden. 

In de bestreden beslissing is op geen enkele wijze rekening gehouden met het gezinsleven van 

verzoekers. 

Verwerende partij was er perfect van op de hoogte dat verzoekers hier al geruime tijd verbleven en een 

familie vormden. 

 

Maar algemeen dient een proportionaliteitsafweging te geschieden op basis van artikel 8 EVRM. 

Een proportionaliteitsafweging houdt in dat de belangen van de Belgische Staat concreet en 

genuanceerd worden afgewogen tegen de belangen van verzoekers. Dergelijke afweging is totaal 

afwezig in de bestreden beslissing.” 

 

In het vierde en laatste middel maken de verzoekers opnieuw gewag van een schending van artikel 8 

van het EVRM en voegen zij daaraan een schending toe van artikel 41 van het Handvest. 

 

De verzoekers lichten hieromtrent het volgende toe: 

 

“Dat verzoekers het voorwerp uitmaken van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

Dat het Grondwettelijk Hof (arrest 43/2013) oordeelde dat een bevel onder de toepassing van Richtlijn 

2004/83/EG valt en dat derhalve het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie van 

toepassing is. 

Dat art. 41 van het Handvest als volgt luidt: 

1. Eenieder heeft er recht op dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn door de 

instellingen en organen van de Unie worden behandeld. 

2. Dit recht behelst met name: 

. het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele 

maatregel wordt genomen,  

. het recht van eenieder om toegang te krijgen tot het dossier hem betreffende, met inachtneming van 

het gerechtvaardigde belang van de vertrouwelijkheid en het beroeps- en het zakengeheim,, de plicht 

van de betrokken instanties om hun beslissingen met redenen te omkleden. 

3. Eenieder heeft recht op vergoeding door de Gemeenschap van de schade die door haar instellingen 

of haar personeelsleden in de uitoefening van hun functies is veroorzaakt, overeenkomstig de algemene 

beginselen die de rechtsstelsels der lidstaten gemeen hebben. 

4. Eenieder kan zich in een van de talen van de Verdragen tot de instellingen van de Unie wenden en 

moet ook in die taal antwoord krijgen. 

Dat art. 41 van het Handvest van toepassing is op alle handelingen die worden gesteld in uitvoering van 

de Europese regelgeving waaronder zeker begrepen zijn de handelingen die voortvloeien uit de 

toepassing van richtlijnen. 

Dat het feit dat verwerende partij niet beschouwd kan worden als een Europese instelling geen afbreuk 

doet aan de toepassing van het Handvest. 

In het arrest M.G en R.N tegen Nederland van het Europees Hof van Justitie dd. 10.09.2013 wordt 

gesteld dat de nationale recht een eventuele schending van het hoorrecht als volgt dient te onderzoeken 

(overweging 38): 

Met betrekking tot de door de verwijzende rechter gestelde vragen moet worden 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 onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben 

(zie in die zin met name arresten van 14 februari 1990, Frankrijk/Commissie, C-301/87, Jurispr. blz. 1-

307, punt 31; 5 oktober 2000, Duitsland/Commissie, C-288/96, Jurispr. blz. 1-8237, punt 101; 1 oktober 

2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Raad, C-141/08 P, Jurispr. blz. 1-9147, punt 

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

Dat verzoekers verwijzen naar arrest 110832 van de RVV dd. 27.09.2013. In het verzoekschrift had de 

verzoeker het volgende middel opgeworpen: 

“Tweede Middel. Schending van de hoorplicht als algemeen beginsel behoorlijk bestuur. 

Schending van art 41 EU Handvest grondrechten van de Europese Unie (2000/C 364/01). 

Verzoekende partij is van mening dat het bevel om het grondgebied te verlaten, dat thans werd 

afgegeven, zowel in strijd is met de hoorplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, als met 

artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Artikel 41 van het Handvest 

van de grondrechten van de Europese Unie luidt als volgt: (...). Het bevel kan gegeven worden door de 

minister of door zijn gemachtigde. Traditioneel werd gesteld dat de vreemdeling niet op voorhand 
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gehoord dient te worden, noch kennis genomen te hebben van het dossier, nu de hoorplicht, als 

algemeen beginsel van het behoorlijk bestuur, geen toepassing zou vinden in het Vreemdelingenrecht. 

Deze stelling moet echter worden herzien t.g.v. de inwerkingtreding op 1 december 2009 van het 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, waarvan artikel 41 “Recht op behoorlijk bestuur ”, 

lid 2, a) bepaalt dat dit recht inhoudt “het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een 

voor hem nadelige individuele maatregel wordt genomen ”. Volgens artikel 41, lid 1 is dit artikel strikt 

genomen alleen gericht tot de instellingen van de Europese Unie en verplicht het dus niet de lidstaten. 

Krachtens de toelichting bij artikel 41 is het recht op behoorlijk bestuur evenwel door de rechtspraak van 

het Hof van Justitie en van het Gerecht van eerste aanleg erkend als een algemeen rechtsbeginsel, 

zodat het als dusdanig kan worden ingeroepen. 

De vreemdeling kan vragen dat de belangrijkste elementen van de verwijderingsbeslissing, met inbegrip 

van de informatie m.b.t. de rechtsmiddelen, schriftelijk of mondeling worden vertaald in een taal die hij 

begrijpt of waarvan men redelijkerwijze kan veronderstellen dat hij die taal begrijpt; dit wordt uitdrukkelijk 

vermeld in de beslissing (art. 74/18 Vw ). Verzoekende partij is dan ook van mening dat het bevel om 

het grondgebied te verlaten, dat haar thans automatisch betekend werd, diende te worden 

voorafgegaan door een gehoor. In casu werden artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie en de hoorplicht manifest geschonden. ” 

Dat in casu de Raad als volgt motiveerde op het middel: 

2.2.2. Verzoekers betoogt dat een verhoor het bevel om het grondgebied te verlaten had moeten 

voorafgaan. Uit de bespreking van het eerste middel blijkt dat verzoekers wordt bevolen om het 

Schengengrondgebied te verlaten, omdat hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 

vereiste documenten. Dit inhoudelijke motief dat aan de basis ligt van de beslissing wordt door 

verzoekers niet betwist. Verzoekers zet in zijn verzoekschrift niet uiteen welke argumenten hij wenst aan 

te brengen in het kader van zijn "hoorrecht" dat van enige invloed kan zijn op de wettigheid van de 

bestreden beslissing. 

Dat verzoekers nog verwijzen naar arrest nr. 126 158 van 24 juni 2014 in de zaak RvV 154 674/11, 

Valderrama Correa t. Belgische Staat, waar de toepassing van het hoorrecht grondig in uiteengezet 

wordt. 

Dat de Raad derhalve de toepassing van art. 41 van het Handvest per definitie niet uitsluit en uit de 

bewoordingen van de motivering kan zelfs afgeleid worden dat de Raad wilde ingaan op de toepassing 

van art. 41 van het Handvest doch de verzoeker verzuimd had enige concrete elementen aan te voeren 

die hadden kunnen leiden tot een andere beslissing. 

Dat verzoekers bij het inroepen van een schending van art. 41 van het Handvest dienen over te gaan tot 

de vermelding van de elementen die hadden kunnen leiden tot een andere beslissing. 

Welnu verzoekers verwijzen naar de feitelijke gegevens van het dossier en naar het eerste middel van 

zijn verzoekschrift. 

Moesten verzoekers gehoord zijn dan hadden zij kunnen opwerpen dat hun familiale toestand concreet 

en specifiek diende in rekening te worden gebracht. 

Zij hadden opgeworpen dat de vader sedert 1993 in België was en sedert 2004 er verbleef met zijn 

echtgenote en later met zijn kinderen. 

Er is met deze gezinssituatie geen rekening gehouden in de beslissing tot bevel. 

Verzoekers hadden kunnen wijzen op de noodzaak om een proportionaliteitsafweging te maken in het 

kader van artikel 8 EVRM. 

Wanneer verzoekers de mogelijkheid zouden gehad hebben in het kader van het hoorrecht vermelde 

gegevens in te brengen dan zou de beslissing er mogelijk anders hebben uitgezien. 

Doordat verzoekers deze juridische en feitelijke argumentatie, welke ook een deel kan uitmaken van zijn 

“administratieve verdediging” , niet hebben kunnen overmaken en doordat deze argumentering had 

kunnen leiden tot een andere beslissing heeft gedaagde het hoorrecht zoals vastgelegd in art. 41 van 

het Handvest geschonden. 

Dat de beslissing om deze reden dient te worden vernietigd.” 

 

Het derde en het vierde middel worden, gelet op hun onderlinge verwevenheid, tezamen onderzocht.  

 

De verzoekers verwijzen naar artikel 74/13 van de vreemdelingenwet en stellen dat dit artikel niet is 

opgenomen in de bestreden beslissing. Zij leiden hieruit een schending af van de formele 

motiveringsplicht.  

 

Voor een algemene bespreking van de formele motiveringsplicht, zoals voorzien in de artikelen 2 en 3 

van de wet van 29 juli 1991 en artikel 62, §2, van de vreemdelingenwet, kan worden verwezen naar 

hetgeen hieromtrent werd uiteengezet onder punt 3.2. 
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Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

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

onderdaan van een derde land.” 

 

Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet bevat op zich geen formele motiveringsplicht, maar stelt enkel 

dat bij het nemen van een verwijderingsbeslissing “rekening wordt gehouden” met de daar vernoemde 

belangen. Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet dient aldus te worden opgevat als een bijzondere 

zorgvuldigheidsplicht, eerder dan een formele motiveringsvereiste (L. DENYS, Overzicht van het 

vreemdelingenrecht, Heule, INNI Publishers, 2019, p. 757). 

 

Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet bevat meer bepaald een specifieke zorgvuldigheidsplicht die 

erop gericht is te waarborgen dat de gemachtigde bij het nemen van een beslissing tot verwijdering naar 

behoren rekening houdt met welbepaalde omstandigheden en fundamentele rechten, zijnde het hoger 

belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land.  

 

Een schending van de formele motiveringsplicht, zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 en artikel 62, §2, van de vreemdelingenwet, blijkt alvast niet. 

 

De verzoekers beroepen zich tevens op de schending van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, van 

de zorgvuldigheidsplicht en van het redelijkheidsbeginsel, en van artikel 8 van het EVRM. Zij voeren aan 

dat er op geen enkele wijze rekening werd gehouden met hun gezinsleven dat zich reeds geruime tijd in 

België afspeelt.  

 

Wat betreft de aangevoerde schending van de zorgvuldigheidsplicht moet erop worden gewezen dat dit 

beginsel van behoorlijk bestuur de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; 

RvS 2 februari 2007, nr. 167.411).  

 

Bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die 

de ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is 

kunnen komen tot de door haar gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens 

voorhanden zijn die met die vaststelling onverenigbaar zijn. 

 

Ook het redelijkheidsbeginsel staat de Raad 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 (RvS 20 

september 1999, nr. 82.301). 

 

Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

 

“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie.  

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

De Raad merkt vooreerst op dat artikel 74/13 van de vreemdelingenwet een omzetting vormt van artikel 

5 van de richtlijn 2008/115/EG van het Europees parlement en de Raad over gemeenschappelijke 

normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal 

op hun grondgebied verblijven (hierna: de Terugkeerrichtlijn).  

 

Uit voormeld artikel 74/13 en voormeld artikel 5 blijkt dat het bestuur bij het treffen van een 

verwijderingsmaatregel rekening moet houden met het hoger belang van het kind, het gezins- en 

familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokkene. Deze drie te respecteren elementen vinden 

hun weerklank in respectievelijk de artikelen 24, 7 en 4 van het Handvest. Bij de tenuitvoerlegging van 

de Terugkeerrichtlijn zijn de lidstaten gehouden tot naleving van voormelde artikelen van het Handvest 
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en overeenkomstig artikel 52, lid 2, van het Handvest moet aan de artikelen 4 en 7 van het Handvest 

eenzelfde draagwijdte worden gegeven als aan de artikelen 3 en 8 van het EVRM. Deze 

verdragsbepalingen maken tevens “meer voordelige bepalingen” uit in de zin van artikel 7, eerste lid, 

van de vreemdelingenwet.  

 

Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet maakt dus een individueel onderzoek inzake de in deze bepaling 

opgenomen elementen noodzakelijk waarbij de verweerder waarborgt dat bij het nemen van een 

verwijderingsbeslissing rekening houdt met welbepaalde fundamentele rechten en daaromtrent een 

concrete afweging maakt.  

 

De Raad herhaalt dat uit artikel 74/13 van de vreemdelingenwet op zich niet volgt dat in elke beslissing 

tot verwijdering een afzonderlijke motivering in het licht van deze bepaling dient te worden opgenomen. 

Zo kan het volstaan dat uit de motivering van een andere beslissing reeds blijkt dat afdoende werd 

onderzocht of het gezins- of familieleven, de belangen van het kind of de gezondheidstoestand zich niet 

verzetten tegen een verwijderingsmaatregel of terugkeer naar het herkomstland. Het komt de Raad als 

annulatierechter vervolgens enkel toe na te gaan of het bestuur zich heeft gesteund op een correcte 

feitenvinding en of het niet op kennelijk onredelijke wijze of met miskenning van welbepaalde hogere 

rechtsnormen tot zijn beoordeling is gekomen. 

 

De verzoekers beroepen zich op hun gezinsleven dat zij in België hebben opgebouwd en waarvan de 

verweerder volgens hen op de hoogte was.  

 

Ook al wordt er in de thans bestreden verwijderingsmaatregel niet gemotiveerd aangaande het gezins- 

en familieleven, noch omtrent het privéleven en het hoger belang van de minderjarige kinderen van de 

verzoekers, moet niettemin vastgesteld worden dat een dergelijke motivering wel kan teruggevonden 

worden in de beslissing van 2 september 2019 waarbij verzoekers’ aanvraag om machtiging tot verblijf 

op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet onontvankelijk werd verklaard. Het is dan ook 

zonder meer duidelijk dat de gemachtigde eerst heeft geoordeeld omtrent het al dan niet aanwezig zijn 

van buitengewone omstandigheden die de verzoekers zouden toelaten om hun verblijfsaanvraag niet in 

hun land van herkomst, maar in België in te dienen. De gemachtigde kwam op gemotiveerde wijze, en 

met in achtneming van het in België opgebouwde gezinsleven, het lange verblijf hier ten lande en het 

hoger belang van de kinderen, tot het besluit dat dergelijke buitengewone omstandigheden niet konden 

worden aanvaard en dat er dus geen fundamentele beletsels waren om naar het land van herkomst 

terug te keren teneinde aldaar de verblijfsaanvraag in te dienen. De verzoekers waren van deze 

beoordeling op de hoogte, meer nog, zij dienden op dezelfde datum als het onderhavige beroep, ook 

een beroep in tegen de beslissing van 2 september 2019 waarbij hun aanvraag op grond van artikel 9bis 

van de vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard. Dit beroep werd inmiddels verworpen bij ’s 

Raads arrest nr. 233 914 van 12 maart 2020. In het onderhavige verzoekschrift laten de verzoekers na 

om te verduidelijken op welke wijze de beoordeling die werd doorgevoerd bij het onontvankelijk 

verklaren van hun verblijfsaanvraag niet zou deugen of kennelijk onredelijk zou zijn. De verzoekers 

kunnen dan ook niet ernstig beweren dat de gemachtigde niet op een zorgvuldige wijze rekening zou 

hebben gehouden met hun gezins- en privéleven bij het nemen van de bestreden beslissing.  

 

Bovendien bevindt zich in het administratief dossier ook een ‘synthesenota’ waaruit blijkt dat de 

gemachtigde op dezelfde datum, tezamen met het onontvankelijk verklaren van de verblijfsaanvraag op 

grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, ook heeft beslist dat er een bevel om het grondgebied 

te verlaten moet worden afgegeven aan de beide verzoekers. In deze synthesenota wordt eveneens 

een bespreking opgenomen inzake elk van de elementen van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet. 

Wat het gezins- en familieleven betreft, wordt op pertinente wijze gesteld dat de gezinseenheid 

behouden blijft. Immers werd aan alle gezinsleden een terugkeerverplichting opgelegd. Ook hieruit blijkt 

dat de gemachtigde terdege rekening heeft gehouden met het gezinsleven van de verzoekers bij het 

nemen van de thans bestreden beslissing.  

 

De verzoekers tonen niet concreet aan welk element van hun gezins- of privéleven de verweerder 

precies zou hebben veronachtzaamd en evenmin tonen zij aan dat de hun gezinsbelangen en de 

belangen van hun kinderen, die niet van hun ouders worden gescheiden en waarvan het niet 

aangetoond is dat zij niet meer in Marokko zouden kunnen aarden of er school lopen (zie beslissing van 

2 september 2019 houdende de onontvankelijkheid van de aanvraag op grond van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet en de synthesenota) op onevenredige wijze zouden worden geschaad door een 

bevel om het grondgebied te verlaten af te geven.  
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Een schending van de zorgvuldigheidsplicht, van het redelijkheidsbeginsel, van artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet of van artikel 8 van het EVRM is derhalve niet aangetoond.  

 

Waar de verzoekers nog de schending opwerpen van artikel 41 van het Handvest, merkt de Raad 

vooreerst op dat deze bepaling niet is gericht tot de lidstaten, maar uitsluitend tot de instellingen, 

organen en instanties van de Europese Unie (cf. HvJ 21 december 2011, C-482/10, punt 28; HvJ 17 juli 

2014, C-141/12, punt 67). De verzoekers kunnen zich ten aanzien van de nationale autoriteiten dan ook 

niet dienstig beroepen op een schending van artikel 41 van het Handvest. 

 

Dit neemt echter niet weg dat het hoorrecht, zoals neergelegd in artikel 41 van het Handvest dat het 

recht op behoorlijk bestuur waarborgt, het recht van eenieder verzekert om te worden gehoord voordat 

jegens hem een voor hem bezwarende individuele maatregel wordt genomen. Volgens vaste 

rechtspraak van het Hof van Justitie vormt het hoorrecht een algemeen beginsel van het Unierecht (HvJ 

22 november 2012, C-277/11, M.M., ro. 81-82) en maakt dit hoorrecht tevens deel uit van de 

grondrechten die bestanddeel zijn van de rechtsorde van de Unie en die verankerd zijn in het Handvest. 

Dit hoorrecht dient niet enkel door de instellingen van de Unie te worden erkend, maar aangezien het 

een algemeen beginsel van het Unierecht betreft, ook door de overheidsinstanties van alle lidstaten 

wanneer zij beslissingen nemen die binnen de werkingssfeer van het Unierecht vallen, zelfs al schrijft de 

toepasselijke regelgeving een dergelijke formaliteit niet expliciet voor (zie artikel 51 van het Handvest en 

de toelichtingen bij het Handvest van de grondrechten Pb.C. 14 december 2007, afl. 303; Zie ook HvJ 

18 december 2008, C-349/07, Sopropé, ro. 38 en HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., ro. 86). 

 

De bestreden beslissing wordt de verzoekende partij opgelegd in toepassing van artikel 7 van de 

vreemdelingenwet. Artikel 7 van de Vreemdelingenwet is een gedeeltelijke omzetting van artikel 6 van 

de Terugkeerrichtlijn (Pb.L. 24 december 2008, afl. 348, 98 e.v.; Parl.St. Kamer, 2011-2012, nr. 

53K1825/001, 23). Door het geven van het bestreden bevel, zijnde een terugkeerbesluit, wordt derhalve 

uitvoering gegeven aan het Unierecht. 

 

De bestreden beslissing moet eveneens worden aangemerkt als een bezwarend besluit dat de belangen  

van de verzoekers ongunstig kan beïnvloeden. 

 

Het hoorrecht, als algemeen beginsel van het Unierecht, is in casu derhalve van toepassing. 

 

Niettemin blijkt uit vaste rechtspraak van het Hof dat de grondrechten, zoals de eerbiediging van de 

rechten van verdediging, waarbinnen het hoorrecht moet worden geplaatst, geen absolute gelding 

hebben, maar beperkingen kunnen bevatten, mits deze werkelijk beantwoorden aan de doeleinden van 

algemeen belang die met de betrokken maatregel worden nagestreefd, en, het nagestreefde doel in 

aanmerking genomen, geen onevenredige en onduldbare ingreep impliceren waardoor de 

gewaarborgde rechten in hun kern worden aangetast (arresten Alassini e.a., C-317/08-C-320/08, 

EU:C:2010:146, § 63, G. en R., EU:C:2013:533, § 33, alsmede Texdata Software, C-418/11, 

EU:C:2013:588, § 84; HvJ 11 december 2014, C-249/13, Boudjlida, § 43). 

 

Luidens vaste rechtspraak van het Hof leidt een schending van de rechten van de verdediging, in het 

bijzonder het hoorrecht, naar het Unierecht pas tot nietigverklaring van het na afloop van de 

administratieve procedure genomen besluit, wanneer deze procedure zonder deze onregelmatigheid 

een andere afloop had kunnen hebben (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., § 38 met 

verwijzing naar de arresten van 14 februari 1990, Frankrijk/Commissie, C 301/87, Jurispr. blz. I 307, § 

31; 5 oktober 2000, Duitsland/Commissie, C 288/96, Jurispr. blz. I 8237, § 101; 1 oktober 2009, Foshan 

Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Raad, C 141/08 P, Jurispr. blz. I 9147, § 94, en 6 september 

2012, Storck/BHIM, C 96/11 P, § 80). 

 

In casu moet erop worden gewezen dat de verzoekers in een recente verblijfsaanvraag op grond van 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet in de mogelijkheid waren om alle volgens hen dienstige elementen 

en/of stukken aan te brengen betreffende hun verblijfsstatus, hun gezinsleven en het hoger belang van 

hun kinderen. In deze omstandigheden, en waar het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten 

nauwelijks vier dagen later werd getroffen als de beslissing van 2 september 2019 waarbij de 

verblijfsaanvraag onontvankelijk werd verklaard, maken de verzoekers niet concreet aannemelijk dat het 

bestuur hen nog bijkomend had moeten horen alvorens over te gaan tot de afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten. Uit het arrest Mukarubega van het Hof van Justitie blijkt immers dat, indien een 

derdelander enige tijd voor het terugkeerbesluit in het kader van een andere beslissing effectief werd 

gehoord en daadwerkelijk en nuttig voor zijn/haar belangen kon opkomen, de lidstaat er niet toe is 
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gehouden de persoon in kwestie opnieuw te horen (HvJ 5 november 2014, Mukarubega, C166/13, §§ 

67 tem 70).  

 

Zoals hoger reeds werd toegelicht, heeft de gemachtigde bij het nemen van de beslissing van 2 

september 2019 uitdrukkelijk toegelicht waarom een (tijdelijke) terugkeer naar het land van herkomst het 

gezins- en familieleven niet in de weg staat en waarom er ook voor de kinderen van de verzoekers geen 

belemmering is om samen met hen terug te keren.  

 

Met hun bijzonder vage en overwegend rechtstheoretische betoog tonen de verzoekers niet aan er 

sprake is van een onregelmatigheid die het hoorrecht op zodanige wijze aantast dat de besluitvorming in 

kwestie een andere afloop had kunnen hebben, met name omdat de verzoekers in casu specifieke 

omstandigheden, andere dan deze die reeds bij de onontvankelijkheidsbeslissing van 2 september 2019 

werden in rekening genomen, hadden kunnen aanvoeren die na een individueel onderzoek het 

afleveren van het bevel om het grondgebied te verlaten alsnog hadden kunnen beïnvloeden (HvJ 10 

september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 40).  

 

Een schending van het hoorrecht, zoals voorzien in artikel 41 van het Handvest, kan derhalve niet 

worden aangenomen. 

 

De verzoekers laten tot slot na om uiteen te zetten waarop zij zich baseren om te stellen dat er sprake is 

van machtsmisbruik. Op dit punt is het derde middel onontvankelijk. 

 

Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat het derde en het vierde middel niet kunnen worden aangenomen. 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekers hebben geen gegrond middel aangevoerd dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing kan leiden. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

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

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

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

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

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf maart tweeduizend twintig door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. DE GROOTE 

 


