
  

 

 

RvV  X - Pagina 1 

 
 

 nr. 234 603 van 27 maart 2020 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. VANHALST 

Osseghemstraat 275/4 

1080 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Congolese (D.R.C.) nationaliteit te zijn, op 5 

december 2019 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 6 november 2019 tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13) en van de beslissing tot afgifte van een inreisverbod van 6 

november 2019 (bijlage 13sexies). Beide bestreden beslissingen werden aan verzoeker ter kennis 

gebracht op 6 november 2019. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 4 februari 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 februari 

2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. VANHALST, die verschijnt voor verzoeker en van advocaat 

M. DUBOIS, die verschijnt voor verweerder. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 6 november 2019 nam de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 

Asiel en Migratie de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Dit is de eerste bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 
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Aan de Heer, die verklaart te heten; 

Naam: M., 

Voornaam: J.  

Geboortedatum: […]1961  

Geboorteplaats: Kinshasa  

Nationaliteit: Congo (Volksrep.) 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België onmiddellijk te verlaten, evenals het grondgebied 

van de staten die het Schengenacquis ten volle toepassen, 

- tenzij hij/zij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven, 

- tenzij er actueel een asielaanvraag hangende is in een van deze staten. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van de artikel(en) van de wet 

van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen (hierna ‘de wet’) en volgende feiten: 

Artikel 7, alinea 1, van de wet: 

□ 1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2, van de wet vereiste 

documenten. 

De betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort voorzien van een geldig visum. 

□ 3° wanneer hij door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan onttrekking van minderjarigen/ontvoering door vader of 

moeder in weerwil van de wet op jeugdbescherming, feit(en) waarvoor hij op 06.11.2019 door de 

Correctionele Rechtbank van Brussel veroordeeld werd tot een niet-definitieve gevangenisstraf van 3 

jaar zonder onmiddelijke aanhouding 

Gezien de maatschappelijke impact en de ernst van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene 

door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

Betrokkene heeft de vragenlijst met betrekking tot het hoorrecht ingevuld op 01.10.2019. Hij verklaart 

geen duurzame relatie meer te hebben in België, maar wel minderjarige en meerderjarige kinderen. Het 

begrip “gezinsleven” in het voormeld artikel 8, lid 1 van het EVRM is een autonoom begrip dat 

onafhankelijk van het nationaal recht dient te worden geïnterpreteerd. Om zich dienstig te kunnen 

beroepen op het artikel 8 van het EVRM dient verzoeker te vallen onder het toepassingsgebied van 

artikel 8 Iid1 van het EVRM. Er moet in casu nagegaan worden of er daadwerkelijk sprake is van een 

gezinsleven in de betekenis van artikel 8 van het EVRM. De vreemdeling dient in zijn aanvraag ten 

aanzien van het bestuur en ten laatste voor deze tot een beslissing komt, aannemelijk te maken dat hij 

een feitelijk gezin vormt met zijn kinderen indien deze legaal verblijven in België. Uit het administratief 

dossier blijkt niet dat hij dit heeft gedaan. De verwijdering van het grondgebied van een ouder die 

bovendien niet samenwoont met zijn minderjarige kinderen (betrokkene verklaart dat zijn minderjarige 

kinderen in een internaat verblijven) heeft niet dezelfde negatieve impact op het leven van deze 

kinderen als wanneer het gezin samenwoont, destemeer het niet uitgesloten is dat de kinderen hun 

afwezige ouder in diens land van oorsprong bezoeken en/of dat zij regelmatige contacten onderhouden 

door middel van internet, de sociale netwerken of de telefoon. Wat zijn meerderjarige kinderen betreft, 

dient op gewezen te worden dat overeenkomstig de rechtspraak van het EHRM (EHRM 9 oktober 2003, 

Slivenko/Litouwen; EHRM 17 februari 2009, Onur / Groot-Brittannië; Mole N., Asylum and the European 

Convention on Human Rights, Straatsburg, Council of Europe Publishing, 2007, 97) er slechts van een 

door artikel 8 van het EVRM beschermd familie- en gezinsleven tussen ouders en meerderjarige 

kinderen en tussen verwanten kan worden gesproken indien, naast de afstammingsband, een vorm van 

afhankelijkheid blijkt. Een dergelijke afhankelijkheid blijkt geenszins uit de stukken van het dossier. Er is 

bijgevolg geen sprake van een familie- en gezinsleven dat moet worden beschermd. Hij heeft geen 

gezondheidsproblemen, recente, lichte rugklachten buiten beschouwing gelaten en blijkt een terugkeer 

naar zijn land van oorsprong niet te vrezen, behoudens het feit dat hij zijn kinderen niet wil veraten. 

Artikelen 3 en 8 van het EVRM zijn in onderhavige beslissing dus niet van toepassing. 

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: 

□ 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 beweert sinds 2003 in België te verblijven (zie de vragenlijst met betrekking tot het hoorrecht 

ingevuld op 01.10.2019). Uit het administratief dossier blijkt niet dat hij/zij zijn/haar verblijf op de wettelijk 

voorziene manier heeft trachten te regulariseren. 
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□ Artikel 74/14 §3, 3°: de onderdaan van een derde land is een gevaar voor de openbare orde. 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan onttrekking van minderjarigen/ontvoering door vader of 

moeder in weerwil van de wet op jeugdbescherming, feit(en) waarvoor hij op 06.11.2019 door de 

Correctionele Rechtbank van Brussel veroordeeld werd tot een niet-definitieve gevangenisstraf van 3 

jaar zonder onmiddelijke aanhouding 

Gezien de maatschappelijke impact en de ernst van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene 

door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden.” 

 

Op 6 november 2019 legde de gemachtigde aan verzoeker eveneens een inreisverbod voor drie jaar op. 

 

Dit is de tweede bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“INREISVERBOD 

Aan de Heer, die verklaart te heten: 

Naam: M., 

Voornaam: J. 

Geboortedatum: […]1961 

Geboorteplaats: Kinshasa 

Nationaliteit: Congo (Volksrep.) 

Wordt een inreisverbod voor 3 jaar opgelegd voor het volledige Schengengrondgebied. Wanneer 

betrokkene evenwel in het bezit is van een geldige verblijfstitel afgeleverd door één van de lidstaten, 

dan geldt dit inreisverbod enkel voor het grondgebied van België. 

Ondanks het feit dat betrokkene aan het gerecht heeft voldaan, wordt hem/haar een inreisverbod 

opgelegd. Ten einde te voldoen aan het gerecht heeft betrokkene de mogelijkheid de opschorting van 

de uitvoering van onderhavig verbod te vragen. 

De beslissing tot verwijdering van 06.11.2019 gaat gepaard met dit inreisverbod  

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

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

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

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

 

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

 

 

 

 

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 beweert sinds 2003 in België te verblijven (zie de vragenlijst met betrekking tot het hoorrecht 

ingevuld op 01.10.2019). Uit het administratief dossier blijkt niet dat hij/zij zijn/haar verblijf op de wettelijk 

voorziene manier heeft trachten te regulariseren. 

 

Betrokkene heeft de vragenlijst met betrekking tot het hoorrecht ingevuld op 01.10.2019. Hij verklaart 

geen duurzame relatie meer te hebben in België, maar wel minderjarige en meerderjarige kinderen. Het 

begrip “gezinsleven” in het voormeld artikel 8, lid 1 van het EVRM is een autonoom begrip dat 

onafhankelijk van het nationaal recht dient te worden geinterpreteerd. Om zich dienstig te kunnen 

beroepen op het artikel 8 van het EVRM dient verzoeker te vallen onder het toepassingsgebied van 

artikel 8 lid1 van het EVRM. Er moet in casu nagegaan worden of er daadwerkelijk sprake is van een 

gezinsleven in de betekenis van artikel 8 van het EVRM. De vreemdeling dient in zijn aanvraag ten 

aanzien van het bestuur en ten laatste voor deze tot een beslissing komt, aannemelijk te maken dat hij 

een feitelijk gezin vormt met zijn kinderen indien deze legaal verblijven in België. Uit het administratief 

dossier blijkt niet dat hij dit heeft gedaan. De verwijdering van het grondgebied van een ouder die 

bovendien niet samenwoont met zijn minderjarige kinderen (betrokkene verklaart dat zijn minderjarige 

kinderen in een internaat verblijven) heeft niet dezelfde negatieve impact op het leven van deze 

kinderen als wanneer het gezin samenwoont, destemeer het niet uitgesloten is dat de kinderen hun 

afwezige ouder in diens land van oorsprong bezoeken en/of dat zij regelmatige contacten onderhouden 

door middel van internet, de sociale netwerken of de telefoon. Wat zijn meerderjarige kinderen betreft, 

dient op gewezen te worden dat overeenkomstig de rechtspraak van het EHRM (EHRM 9 oktober 2003, 

SIivenko/Litouwen; EHRM 17 februari 2009, Onur / Groot-Brittannië; Mole N., Asylum and the European 
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Convention on Human Rights, Straatsburg, Council of Europe Publishing, 2007, 97) er slechts van een 

door artikel 8 van het EVRM beschermd familie- en gezinsleven tussen ouders en meerderjarige 

kinderen en tussen verwanten kan worden gesproken indien, naast de afstammingsband, een vorm van 

afhankelijkheid blijkt. Een dergelijke afhankelijkheid blijkt geenszins uit de stukken van het dossier. Er is 

bijgevolg geen sprake van een familie- en gezinsleven dat moet worden beschermd. Hij heeft geen 

gezondheidsproblemen, recente, lichte rugklachten buiten beschouwing gelaten en blijkt een terugkeer 

naar zijn land van oorsprong niet te vrezen, behoudens het feit dat hij zijn kinderen niet wil veraten. 

Artikelen 3 en 8 van het EVRM zijn in onderhavige beslissing dus niet van toepassing. 

Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Minister in zijn beslissing rekening gehouden met de bepalingen 

van artikel 74/13. 

 

Redenen waarom hem een inreisverbod wordt opgelegd. 

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

 

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 beweert sinds 2003 in België te verblijven (zie de vragenlijst met betrekking tot het hoorrecht 

ingevuld op 01.10.2019). Uit het administratief dossier blijkt niet dat hij/zij zijn/haar verblijf op de wettelijk 

voorziene manier heeft trachten te regulariseren. 

 

Betrokkene heeft de vragenlijst met betrekking tot het hoorrecht ingevuld op 01.10.2019. Hij verklaart 

geen duurzame relatie meer te hebben in België, maar wel minderjarige en meerderjarige kinderen. Het 

begrip “gezinsleven” in het voormeld artikel 8, lid 1 van het EVRM is een autonoom begrip dat 

onafhankelijk van het nationaal recht dient te worden geinterpreteerd. Om zich dienstig te kunnen 

beroepen op het artikel 8 van het EVRM dient verzoeker te vallen onder het toepassingsgebied van 

artikel 8 lid1 van het EVRM. Er moet in casu nagegaan worden of er daadwerkelijk sprake is van een 

gezinsleven in de betekenis van artikel 8 van het EVRM. De vreemdeling dient in zijn aanvraag ten 

aanzien van het bestuur en ten laatste voor deze tot een beslissing komt, aannemelijk te maken dat hij 

een feitelijk gezin vormt met zijn kinderen indien deze legaal verblijven in België. Uit het administratief 

dossier blijkt niet dat hij dit heeft gedaan. De verwijdering van het grondgebied van een ouder die 

bovendien niet samenwoont met zijn minderjarige kinderen (betrokkene verklaart dat zijn minderjarige 

kinderen in een internaat verblijven) heeft niet dezelfde negatieve impact op het leven van deze 

kinderen als wanneer het gezin samenwoont, destemeer het niet uitgesloten is dat de kinderen hun 

afwezige ouder in diens land van oorsprong bezoeken en/of dat zij regelmatige contacten onderhouden 

door middel van internet, de sociale netwerken of de telefoon. Wat zijn meerderjarige kinderen betreft, 

dient op gewezen te worden dat overeenkomstig de rechtspraak van het EHRM (EHRM 9 oktober 2003, 

SIivenko/Litouwen; EHRM 17 februari 2009, Onur / Groot-Brittannië; Mole N., Asylum and the European 

Convention on Human Rights, Straatsburg, Council of Europe Publishing, 2007, 97) er slechts van een 

door artikel 8 van het EVRM beschermd familie- en gezinsleven tussen ouders en meerderjarige 

kinderen en tussen verwanten kan worden gesproken indien, naast de afstammingsband, een vorm van 

afhankelijkheid blijkt. Een dergelijke afhankelijkheid blijkt geenszins uit de stukken van het dossier. Er is 

bijgevolg geen sprake van een familie- en gezinsleven dat moet worden beschermd. Hij heeft geen 

gezondheidsproblemen, recente, lichte rugklachten buiten beschouwing gelaten en blijkt een terugkeer 

naar zijn land van oorsprong niet te vrezen, behoudens het feit dat hij zijn kinderen niet wil veraten. 

Artikelen 3 en 8 van het EVRM zijn in onderhavige beslissing dus niet van toepassing. 

Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Minister in zijn beslissing rekening gehouden met de bepalingen 

van artikel 74/13. 

 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan onttrekking van minderjarigen/ontvoering door vader of 

moeder in weerwil van de wet op jeugdbescherming, feit(en) waarvoor hij op 06.11.2019 door de 

Correctionele Rechtbank van Brussel veroordeeld werd tot een niet-definitieve gevangenisstraf van 3 

jaar zonder onmiddelijke aanhouding 

Gezien de maatschappelijke impact en de ernst van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene 

door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

 

Betrokkene heeft niet getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven en om de openbare orde te 

schaden. Gelet op al deze elementen, het belang van de immigratiecontrole en het handhaven van de 

openbare orde, is een inreisverbod van 3 jaar proportioneel.” 
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2. Rechtspleging 

 

Artikel 39/72 van de Vreemdelingenwet bepaalt als volgt: 

 

“De verwerende partij bezorgt de griffier binnen acht dagen na de kennisgeving van het beroep het 

administratief dossier. Ten laatste bij dit administratief dossier kan zij een nota met opmerkingen 

voegen, tenzij ze voor het verstrijken van de voornoemde termijn van acht dagen, de griffie in kennis 

stelt van het feit dat ze deze nota zal meedelen binnen vijftien dagen na de kennisgeving van het 

beroep. De mogelijkheid voor de verwerende partij om de nota met opmerkingen binnen de vijftien 

dagen na de kennisgeving van het beroep in te dienen, is niet van toepassing op de beroepen die 

worden behandeld binnen de termijnen bedoeld in artikel 39/76, §3, derde lid. […]”  

 

Verweerder heeft in casu geen nota met opmerkingen toegestuurd. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

Verzoeker voert in zijn enig middel de schending aan van de zorgvuldigheidsplicht, van de 

motiveringsplicht zoals bepaald in artikel 62 van de Vreemdelingenwet, van de artikelen 1 tot en met 3 

van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de 

artikelen 3 en 8 van het EVRM. Hij voert eveneens een manifeste beoordelingsfout aan. 

 

Hij licht zijn middel toe als volgt: 

 

“Dat door de eventuele verwijdering van verzoeker naar Congo (op basis van de BIJLAGE 13 van 

6.11.2019 en het INREISVERBOD van 3 jaar) en een moeder nu recentelijk naar Congo gestuurd 

(beslissing stond reeds maanden in afwachting van uitvoering) - waardoor de achterblijvende 

minderjarige kinderen in België geen regelmatige noodzakelijke hulp en opvoeding krijgen van géén 

enkel van hun ouders – ontstaat voor hen een onmenselijke en vernederende behandeling in de zin van 

het artikel 3 van het EVRM, hierdoor komt een totale afwezigheid tot stand van enig recht op 

eerbiediging van het privé-, familiaal- en gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM - er kan 

sprake zijn van onmenselijke behandeling voornamelijk ten aanzien van de kinderen en de 

achterblijvende vader/verzoeker wat ingaat tegen het artikel 3 van het EVRM ;   

 

1.Dat verzoeker meent dat deze gebrekkige en zeer onvolledige motivering welke geenszins rekening 

houdt met de belangen van de achterblijvende – sommige alleenstaande meerderjarige en minderjarige 

kinderen - zeker een schending van artikel 3 van het EVRM (onmenselijke behandeling) uitmaakt ; 

 

Dat bij het nemen van de beslissing geen afweging van de diverse belangen en noden gemaakt werd : 

dat dit  zeker een schending uitmaakt van artikel 8 van het EVRM : geen respekt voor het familiaal leven 

: moeder in de gevangenis zijnde ofwel in een Centrum voor Illegalen (Brugge en Holsbeek),  en vader 

alleen achterblijvend, zou dan nog onmiddellijk het land moeten verlaten volgens BIJLAGE 13 met dan 

nog een ireisverbod gedurende drie jaar. 

Wie van de ouders kan zich met het lot van de kinderen bezighouden : wie kan hen dan dagelijkse 

essentiële warmte geven : zij ontberen het minimale aan gezellig samenzijn ;   

 

2.Dat de BIJLAGE 13 van 06.11.2019 wel aanhaalt dat verzoeker niet in het bezit is van een geldig 

paspoort voorzien van een geldig visum  (artikel 7, alinea 1, 1° van de wet van 15 december 1980) ; 

 

3.Dat de BIJLAGE 13 van 06.11.2019 (artikel 7, alinea 1, 3°) 

        (artikel 74/14 § 3, 3°) 

aanhaalt dat : 

«Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan onttrekking van minderjarigen/ontvoering door vader « of 

moeder in weerwil van de wet op de jeugdbescherming, feit(en) waarvoor hij op 06.11.2019 « door de 

Correctionele Rechtbank van Brussel veroordeeld werd tot een niet-definitieve « gevangenisstraf van 3 

jaar zonder onmiddellijke aanhouding. 

« Gezien de maatschappelijke impact en de ernst van deze feiten, kan worden afgeleid dat « betrokkene 

door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. «  

 

Dat verzoeker hiertegen aanbrengt dat hij op datum van 4 december 2019 beroep ingesteld heeft tegen 

het vonnis van de 57 ° franstalige correctionele Kamer van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel. 
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Dat ernstige kritiek geuit wordt tegen de veroordeling aangezien er praktisch geen of zeer weinig 

rekening werd gehouden met de rechten van verdediging laat staan zelfs geenszins rekening gehouden 

werd met belangrijke aangebrachte documenten, om reden dat in de procesgang er geen tijd genomen 

werd om deze gegevens te analyseren. 

Dat verzoeker, vader van het in het vonnis betrokkene minderjarige, juist door zijn gedrag alles in het 

werk stelt om zijn zoon op een goed pad te brengen en daartoe vele contacten heeft en gelegd heeft 

met de diverse sociale diensten welke zich bezighouden met zijn twee minderjarige kinderen N. en D. 

(cfr VZW te HOEILAART). 

Het is voorbarig vanwege Dienst Vreemdelingenzaken te beweren dat verzoeker de openbare zou 

kunnen schaden ;     

 

4.Verder in het BGV BIJLAGE 13 haalt Dienst Vreemdelingen aan : 

« Betrokkene heeft de vragenlijst met betrekking tot het hoorrecht ingevuld op 01.10.2019.  Hij « 

verklaart geen duurzame relatie meer te hebben in België, maar wel minderjarige en  « meerderjarige 

kinderen. » 

 

Het is onmogelijk wanneer men opgesloten zit (gevangenis Dendermonde) en niet alle info bij zich heeft 

om een vragenlijst in dergelijke omstandigheden degelijk en volledig in te vullen. 

    

5.Betrokkene  heeft een jarenlange relatie gehad met mevrouw K. J., waarmee hij meerdere kinderen 

heeft gehad. 

 

Gezien K. J. sedert maanden opgesloten zat in diverse Centra voor Illegalen, nadat zij uit de gevangenis 

van Gent werd vrijgelaten leeft verzoeker, M. J. met zijn zieke zoon te AALST, zoals blijkt uit bijgaande 

handgeschreven brief door J. M. op 5 december 2019 opgesteld ; 

(zie stukken 6) 

Daarnaast heeft hij veelvuldige contacten met zijn twee minderjarige kinderen te HOEILAART geplaatst 

door de Jeugdrechter.   Dat deze ook in het ouderlijk huis te AALST op bezoek komen (voornamelijk het 

week-end en tijdens verlofdagen). 

Verzoeker M. J. heeft ook vele contacten met zijn dochter en haar kinderen wonende te LEBBEKE ; 

 

6.Dat zijn zieke zoon J. een dagelijks aanwezigheid van zijn vader noodzakelijk acht : een zieke zoon 

laat ge niet alleen achter ;   

 

In een bijgaande handgeschreven brief schrijft de zoon van verzoeker, zijnde  J. M. het volgende :   

 

« Ik schrijf deze brief in naam van J. M. geboren te Kinshasa op (…)1999, zoon van M. J. en K. J. 

« Ik woon in de […] te Aalst samen met mijn vader. 

« Ik heb imuunziekte, mijn vader maakt zich zorgen over mijn gezondheid.  Het is mijn   

« vader die mij op dit moment ondersteunt ten opzichte van mijn gezondheid en zorgt ervoor   

« dat alles goed gaat omdat ik mijn medicatie dagelijks in neem. 

« Mijn vader is mijn mantelzorger, ik kan me niet inbeelden dat hij het grondgebied moet  

« verlaten daarom maak ik mij ook zorgen over hem dat hij hier kan blijven. 

« Onze vader heeft dagelijks contact met mijn minderjarige broer M. N., geboren  

« te Gent en M. D., geboren te Kinshasa welke momenteel geplaatst zijn te   

« Hoeilaart. 

« Regelmatig komen mijn broertje en zusje bij ons thuis in Aalst, zodanig dat zij en ons allen   

« kunnen genieten van een gezellige familiale sfeer. »  

« Opgesteld te Aalst op Donderdag 5 december 2019. 

« getekend J. M.” 

(stukken 6) 

 

7.Dat de minderjarige kinderen een kernfamilie (hier vader/verzoeker),  een vast referentiepunt nodig 

hebben en dat zij zich in die sfeer verder dienen te ontwikkelen - zoniet zou men kunnen spreken van 

kindermishandeling - verwaarlozing ;    

 

Het is onjuist vanwege Dienst Vreemdelingenzaken in de BIJLAGE 13 te willen laten uitschijnen dat er 

geen gezinsleven zou zijn in de zin van artikel 8 van het EVRM ; 
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Dat in dit specifiek geval is de vader – huidige verzoeker – de enige die zich dagelijks met meerdere van 

zijn kinderen kan bezighouden gezien de moeder sedert 4 december 2019 gerepatriëerd werd naar 

Kinshasa ; 

De beweerde contacten via internet, dit zullen de kinderen nu doen met hun moeder, doch de vader – in 

casu verzoeker met zijn kinderen (één zieke, twee minderjarigen en enkele meerderjarigen) hebben 

recht op een menswaardig contact in België ;                              

Dat de kernfamilie reeds meerdere malen, tijdelijk ernstig ontwricht werd, door de opsluiting van de 

moeder K. J. :  het zou een reden te meer zijn om er alles aan te doen om de resterende kernfamilie 

samen te houden, door te voorzien in de nodige mantelzorg, huishoudzorg en regelmatige contacten in 

deze precaire familiesituatie ; 

Het is reeds een broze toestand wat betreft drie kinderen, waarvan de twee minderjarige geplaatst zijn 

in een instelling en regelmatige contacten hebben met hun vader-verzoeker en waarvan één  ziek is, die 

dagelijks bij zijn vader is ;    

 

Het is om reden van deze broze relaties en de context van de perikelen van de moeder, K. J., dat 

verzoeker geen definitieve demarches kon ondernemen teneinde zijn verblijf tijdig te regulariseren/in 

orde te brengen ; 

 

Dat het gezinsleven en de zorg van verzoeker voor al zijn kinderen, niet enkel tot uiting komt in zijn vele 

contacten met de organisatie te HOEILAART doch ook uit het bijgaand stuk 6 (handgeschreven door 

zijn zoon J. M.) en ook uit bijgaande e-mail toegestuurd door zijn oudste dochter mevrouw C. D., 

geboren te Luanda, op […] 1988, nationaliteit Nederland, wonende […] LEBBEKE. 

(stukken 10) 

 

En bijkomend ter betwisting voornamelijke van de BIJLAGE 13 SEXIES – HET INREISVERBOD voert 

verzoeker volgend element supplementair aan : 

==================================================================== 

 

8.Dat in casu, een inreisverbod van drie jaar, disproportioneel is rekening houdend met : 

 

-de reeds voormelde elementen (zieke zoon J., twee minderjarige kinderen N. en D., meerderjarige 

kinderen in België) ; 

 

-een kind, kinderen kunnen geen drie jaar alleen blijven op het Belgisch grondgebied, daar waar de 

moeder van de kinderen, K. J., op 4 december 2019 naar Congo gerepatriëerd werd, ; 

-dat de vader/verzoeker M. J. alleen achterblijft om zijn kinderen de nodige hulp en bijstand te geven, : 

die kinderen hebben dit dringend nodig gezien hun precaire situatie ;     

 

9.Dat een vorige beslissing Het grondgebied te moeten verlaten, door Dienst Vreemdelingenzaken in 

2018 ingetrokken werd : verzoeker verstaat niet waarom Dienst Vreemdelingenzaken nu in zijn 

beslissing van 6.11.2019 aanhaalt dat : 

 

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

omdat : 

« 2° .« een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd ». 

 

Dat die intrekking – door de DIENST VREEMDELINGENZAKEN - plaatsvondt na het Arrest nr. 198.727 

van 25 januari 2018 gevolg verzoekschrift van 23 januari 2018 bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen voor schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid voor M. J. 

                                               

10.Er werd bij het nemen van de beslissingen door Dienst Vreemdelingenzaken, geen afweging 

gemaakt tussen de respectievelijke belangen van enerzijds de Staat en anderzijds van de verplichtingen 

van een vader-verzoeker ten aanzien van minstens drie hulpbehoevende en in nood verkerende jonge 

kinderen : de noodzakelijke elementaire noden van drie kinderen, waarvan één ziek en twee 

minderjarige geplaatst in een instelling, met daarbij nog een moeder dewelke lange tijd van haar 

kinderen verwijderd werd, hetzij omdat zij om strafrechtelijke redenen in de gevangenis vertoefde hetzij 

omdat zij om administratieve redenen opgesloten zat in diverse Centra voor Illegalen (Brugge en 

Holsbeek). 
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Dat het INREISVERBOD van drie jaar in voormelde context disproportioneel is en veel nadeel zou 

teweegbrengen aan alle kinderen/ouders – zelfde opmerking voor het Bevel het grondgebied te verlaten 

-de BIJLAGE 13 van 06.11.2019 ;    

 

11.Dat de middelen reeds aangehaald werden :   

Schending van de algemene zorgvuldigheidsplicht en manifeste beoordelingsfout : 

Dat de Bijlage 13 Septies, geen correcte en dus een zeer onvolledige en ver van de werkelijkheid 

staande weergave geeft van de motieven welke het nemen van de beslissing zou kunnen 

rechtvaardigen ;   

Schending van de motiveringsplicht zoals bepaald in artikel 62 van de wet van 15.12.1980 en van de 

formele motivering van bestuurshandelingen (art.1-3 wet van 29 juli 1991) ; 

Schending van artikel 8 (recht op privé- en gezinsleven) en artikel 3 (onmenselijke en vernederende 

behandeling) van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens; 

 

Dat er geen rekening wordt gehouden met het belang van de kinderen, waaronder één zieke en twee 

minderjarigen bij het nemen van een beslissing ten aanzien van een alleenstaande vader/verzoeker , als 

de enige ouder welke voor de kinderen hier in België ter plaatse dagelijks kan zorgen. 

  

Bij gebreke aan enige afweging van de belangen van de diverse partijen :  er werd kortweg geen enkele 

met de werkelijkheid rekende nuttige belangenafweging verricht, gezien de gegevens in feite en in 

rechte waarop Dienst Vreemdelingenzaken zich beweert te steunen ver van volledig zijn, zelfs soms 

onjuist, niettegenstaande het bestaan van een administratief dossier.  (cfr. RvV 156.153 van 5.11.2015)  

 

Wat de schorsingsvordering aangaat : 

 

Wat de middelen betreft aangevoerd tegen de BIJLAGE 13 SEXIES –INREISVERBOD - en de BIJLAGE 

13 Bevel het Grondgebied onmiddellijk te verlaten :   

==================================================================== 

 

« wordt een inreisverbod voor 3 jaar opgelegd »  (stukken 3-4-5)                                                                                                

 

12.Dat minderjarige kinderen geen drie jaar kunnen wachten op een regelmatige en kwaliteitsvolle 

oudercontact ; 

 

Dat de zieke jongen J. intussentijd kan gestoren zijn, indien hij er alleen voor staat voor zijn eetgedrag, 

medicatie, en huishouden ; 

Dat te meer deze zieke zoon J. dagelijkse warme ouderondersteuning nodig heeft : dit kan niet op 

afstand besteld worden, per telefoon of internet zoals DVZ wenst te doen uitschijnen in de beslssing ;        

 

13.-Dat er een ernstig en moeilijk te herstellen nadeel zou ontstaan : 

 

bij de uitvoering zowel van het Bevel het grondgebied te verlaten als bij uitvoering van een 

INREISVERBOD van drie jaar : 

                                              

Dat gezien de repatriëring van de moeder K. J. naar Congo/Kinshasa op 04.12.2019 -  moeder van vier 

van zijn jonge kinderen, zijnde K., J., D. en N. (eerder opgesloten zit in de gevangenis te Berkendael - te 

Gent  – later in CI Brugge en CI Holsbeek), dat alleen verzoeker nu instaat voor, en samen met het 

centrum (…) te Hoeilaert voor de opvolging van de twee minderjarige kinderen van het koppel ; 

 

Dat bij een afwezigheid van verzoeker (gevolg BIJLAGE 13 en BIJLAGE 13 SEXIES van 06.11.2019) dit  

zeker kwade gevolgen zal teweegbrengen voor al deze vier kinderen, in het bijzonder voor de twee 

jongste en voor de zieke J. M. (stuk 6 in bijlage). 

 

Dat het heel eigenaardig is dat de Dienst Vreemdelingenzaken  in haar beslissing geen woord rept over 

deze dramatische kindersituatie, na een eventueel vertrek van verzoeker M. J. naar Congo, wetende dat 

het vertrek van de moeder K. J. reeds maanden gepland is : niets daarover werd in overweging 

genomen ; 

 

Nochtans is het administratief dossier van Dienst Vreemdelingenzaken goed gedocumenteerd en zit 

reeds lange tijd diverse repatriëringsnota's in het dossier voor K. J. welke voor eind december 2019 zou 

gerepatriëerd worden ; 
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Dat eveneens haar medisch dossier zo opgevuld werd, dat zij naar Congo zou vertrekken met medicatie 

voor een termijn van één jaar (medicatie voor haar kankerbehandeling) ; 

 

Dat een terugzending niet enkel trauma's zal teweegbrengen bij verzoeker, maar voornamelijk bij al de 

kinderen zelfs de oudste dochter inbegrepen ; 

Dat ook K. J. zich bijkomende grote zorgen zou maken, moest zij vernemen dat de vader van haar 

kinderen ook naar Congo zou moeten terugkeren ; 

 

Dat de familiale en sociale gebondenheid hierdoor brutaal verbroken zou worden,  zowel langs de kant 

van de vader-verzoeker als langs de kant van de kinderen ;   

         

14-Wat de verslechtering van de gezondheidstoestand betreft : 

Dat door de maatregel, de zorgwekkende zoon J. M., geboren […]1999 – welke bijstand van zijn vader 

nodig heeft, bijkomende gezondheidsproblemen riskeert te krijgen ; 

Zijn vader controleert zijn medicatie-inname, zijn eetgedrag enz.    

                                                                 

Dat deze aaneenschakeking van gebeurtenissen een negatieve impact hebben op de 

gezondheidstoestand zowel van verzoeker als van zijn kind (eren), dit als gevolg van het bevel het 

grondgebied te verlaten van 06.11.2019 met de bijkomende maatregel van een BIJLAGE 13 met een 

inreisverbod van drie jaar : 

Wie zal zich met al de kinderen bezighouden in een familiale warme context ?    

 

Dat dit een schending uitmaakt van  artikel 3 van het E.V.R.M.-Verdrag, en wel zou kunnen bestempeld 

worden als een niet-naleving van de essentiële mensenrechten : geen respect van het gezinsleven 

conform artikel 8 van het EVRM en nog minder afwezigheid van respect van « het kind » ;   

 

Dat ten andere de motivering van DVZ faalt gezien bij het bepalen van de duur van drie jaar geenszins 

rekening gehouden werd met de specifieke omstandigheden van het geval en dat volgens het artikel 

74/11, §1, tweede lid de duur van het inreisverbod kan gemoduleerd worden in die zin dat het minder 

dan drie jaar kan bedragen ;  

(zie arresten RvV nr 148.265 van 22 juni 2015 en RvS 26 juni 2014, nr. 126.318) 

 

Dat hierdoor DVZ zowel de te respecteren principes van de materiele als van de  formele motivering 

naast zich legt (wet van 29 juli 1991)  en van art. 62 wet van 15.12.1980 ; 

 

Betrokkene is ervan overtuigd dat er in het dossier tal van elementen aanwezig waren om in 

werkelijkheid geen enkel inreisverbod op te leggen :   

  

Dat enkel een nietigverklaring van zowel de BIJLAGE 13 als van de BIJLAGE 13 sexies van 06.11.2019 

– minstens een opschorting ervan - kunnen een waarborg bieden voor een verdere evenwichtige 

opvoeding en contactnames van verzoeker met al zijn kinderen, zieke en minderjarigen inbegrepen ; 

Dat op grond van de aangehaalde argumenten en stukken vast staat dat de bestreden beslissingen van 

Dienst Vreemdelingenzaken van 06.11.2019 de in het middel aangevoerde beginselen schendt ; 

                

Dat de middelen bijgevolg ernstig zijn ; 

 

Algemene motivatie zowel tegen de BIJLAGE 13  als tegen de BIJLAGE 13 SEXIES : 

  

15.Dat de middelen reeds aangehaald werden :   

Schending van de algemene zorgvuldigheidsplicht en manifeste beoordelingsfout : 

Dat zowel de Bijlage 13 als de Bijlage 13 Sexies, geen correcte en dus zeer onvolledige en subjectieve 

weergave geeft van de motieven welke het nemen van de beslissing zou kunnen rechtvaardigen ;                  

Geen correcte en volledige belangenafweging : er werd geen rekening gehouden met alle feitelijke 

gegevens en met alle naar recht gerechtvaardigde belangen van verzoekende partij ;   

Schending van de motiveringsplicht zoals bepaald in artikel 62 van de wet van 15.12.1980 en van de 

formele motivering van bestuurshandelingen (art.1-3 wet van 29 juli 1991) ; 

  

Schending van artikel 8 (recht op privé- en gezinsleven) en artikel 3 (onmenselijke en vernederende 

behandeling) van het Europees .Verdrag voor  de Rechten van de Mens; 
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Geen rekening houden met het belang van het kind bij het nemen van de twee beslissingen op datum 

van 06.11.2019.   

bij gebreke van enige afweging van de belangen van de diverse partijen ;       

Op grond van de reeds aangehaalde argumenten en stukken staat vast dat de bestreden beslissing de 

in het middel aangevoerde beginselen schendt ; 

 

Dat de middelen bijgevolg ernstig zijn ;” 

 

Zowel tegen het bevel om het grondgebied te verlaten zonder vrijwillige vertrektermijn als tegen het 

inreisverbod voert verzoeker de schending aan van onder meer artikel 8 van het EVRM en het 

zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Verzoeker meent dat door zijn verwijdering en door het inreisverbod van drie jaar, waarbij de moeder 

ook recent naar Congo is gestuurd en men reeds maanden in afwachting was van de uitvoering van het 

bevel aan haar opgelegd, de achterblijvende kinderen in België geen regelmatige noodzakelijke hulp 

zullen krijgen van een van hun ouders. Dit houdt een totale afwezigheid van respect voor hun privéleven 

en gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM in. Verzoeker vervolgt dat bij het nemen van de 

beslissingen geen afweging is gemaakt van de diverse belangen en noden en dit niet getuigt van 

respect voor het familiaal leven. De moeder was in de gevangenis, ofwel in een centrum voor illegalen 

te Brugge en Holsbeek en de vader zou vervolgens onmiddellijk het land moeten verlaten met daar 

bovenop een inreisverbod van drie jaar. Verzoeker erkent dat hij werd veroordeeld op 6 november 2019 

tot een niet-definitieve gevangenisstraf van drie jaar zonder onmiddellijke aanhouding, maar stipt aan 

dat hij tegen dit vonnis beroep heeft aangetekend. Hij meent dat dit vonnis tot stand kwam zonder veel 

rekening te houden met de rechten van verdediging omdat er geen tijd zou genomen zijn om belangrijke 

documenten te analyseren. Verzoeker legt uit dat zijn ex-vrouw en moeder van verschillende kinderen 

sedert maanden was opgesloten in diverse centra voor illegalen, nadat zij uit de gevangenis van Gent 

werd vrijgelaten. Verzoeker woonde en woont met zijn zieke zoon te Aalst. Hij verwijst naar een brief 

van deze zoon van 5 december 2019, die bij het verzoekschrift wordt gevoegd. Daarnaast zegt 

verzoeker veel contacten te hebben met zijn twee minderjarige kinderen die zijn geplaatst te Hoeilaart 

door de jeugdrechter. Deze kinderen zouden ook op bezoek komen bij verzoeker in het weekend en 

tijdens verlofdagen. Volgens verzoeker is zijn dagelijkse aanwezigheid nodig voor zijn zieke zoon J.M. 

en hij citeert uit het schrijven van deze zoon van 5 december 2019. Verzoeker betwist dat hij geen 

gezinsleven heeft met zijn kinderen in de zin van artikel 8 van het EVRM. Hij stelt dat in zijn specifiek 

geval hij de enige is die zich met zijn kinderen kan bezighouden, aangezien de moeder op 4 december 

2019 gerepatrieerd werd naar Kinshasa. De contacten via het internet doen de kinderen reeds met hun 

moeder, doch de kinderen hebben recht op een menswaardig contact in België. Verzoeker wijst erop dat 

de kernfamilie reeds meerdere malen ernstig werd ontwricht door de opsluiting van de moeder, zodat 

men nu alles moet doen om de resterende kernfamilie samen te houden. Verzoeker stelt dat er zich nu 

reeds een broze toestand voordoet met drie van zijn kinderen, meer bepaald de twee jongste kinderen 

die geplaatst zijn in een instelling en regelmatige contacten hebben met hem en een meerderjarig kind 

dat ziek is en dagelijks bij verzoeker is. 

 

Meer specifiek met betrekking tot het inreisverbod van drie jaar acht verzoeker dit volkomen 

disproportioneel. Hij stipt aan dat zijn kinderen, zeker de twee minderjarige kinderen en de zieke 

meerderjarige zoon geen drie jaar alleen kunnen blijven op het Belgisch grondgebied nu de moeder 

ondertussen ook werd gerepatrieerd. Verzoeker vervolgt dat het vorige bevel om het grondgebied te 

verlaten van 2018 ook ingetrokken werd na het arrest nr. 198 727 van 25 januari 2018 waarbij de 

tenuitvoerlegging van dit bevel bij uiterst dringende noodzakelijkheid werd geschorst. Verzoeker vervolgt 

dat bij het nemen van de beslissingen geen afweging is gemaakt tussen de belangen van de Staat en 

de verplichtingen van verzoeker als vader ten aanzien van minstens drie hulpbehoevende jonge 

kinderen. Er is evenmin rekening gehouden met het feit dat de moeder lange tijd van haar kinderen 

verwijderd werd, omwille van hetzij strafrechtelijke redenen, hetzij omdat ze om administratieve redenen 

zat opgesloten in verschillende centra voor illegalen (Brugge en Holsbeek). In die context acht 

verzoeker het inreisverbod van drie jaar disproportioneel.  

 

Bij wijze van conclusie komt verzoeker nogmaals terug op onder meer de schending van de 

zorgvuldigheidsplicht en artikel 8 van het EVRM. Hij wijst op het hoger belang van de kinderen, 

waaronder een zieke zoon en twee minderjarigen bij het nemen van beslissingen ten aanzien van een 

alleenstaande vader, zijnde verzoeker. Verzoeker is van oordeel dat er geen enkele met de 

werkelijkheid rekening houdende nuttige belangenafweging werd verricht, gezien de onvolledige of 
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onjuiste gegevens waarop de gemachtigde zich heeft gebaseerd, niettegenstaande het bestaan van het 

administratief dossier. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat aan de overheid de verplichting wordt opgelegd haar 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 

2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het beginsel impliceert dat de overheid 

met alle dienstige stukken rekening moet houden. 

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt:  

 

‘1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, 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.’  

 

Hoewel deze bepaling geen uitdrukkelijke procedurele waarborgen bevat, stelt het Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens (hierna: het Hof of 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. Dit geldt zowel voor situaties van een weigering van voortgezet verblijf (EHRM 11 juli 2000, 

nr. 29192/95, Ciliz v. Nederland, par. 66) als voor situaties van een eerste toelating tot verblijf (EHRM 10 

juli 2014, nr. 52701/09, Mungenzi v. Frankrijk, par. 46; EHMR 10 juli 2014, nr; 2260/10, Tanda-Muzinga 

v. Frankrijk, par. 68). 

 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van 

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met louter goede wil of 

met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka v. België, § 83) en anderzijds, dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de Vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de 

taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek 

te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou moeten 

hebben. 

 

Uit de rechtspraak van het EHRM volgt dat bij de belangenafweging in het kader van het door artikel 8 

van het EVRM beschermde recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven een "fair balance" moet 

worden gevonden tussen het belang van de vreemdeling en diens familie enerzijds en het algemeen 

belang van de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de 

openbare orde anderzijds. Daarbij moeten alle voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten en 

omstandigheden kenbaar worden betrokken. 

 

De Raad oefent slechts een wettigheidscontrole uit op de bestreden beslissing. Bijgevolg gaat de Raad 

na of de gemachtigde alle relevante feiten en omstandigheden in haar belangenafweging heeft 

betrokken en, indien dit het geval is, of de gemachtigde zich niet ten onrechte op het standpunt heeft 

gesteld dat die afweging heeft geresulteerd in een "fair balance" tussen enerzijds het belang van een 

vreemdeling bij de uitoefening van het familie- en gezins-/privéleven hier te lande en anderzijds het 

algemeen belang van de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het 

handhaven van de openbare orde.  

Deze maatstaf impliceert dat de Raad niet de bevoegdheid bezit om zijn eigen beoordeling in de plaats 

te stellen van die van de administratieve overheid. Bijgevolg kan de Raad niet zelf de belangenafweging 

doorvoeren (RvS 26 juni 2014, nr. 227.900; RvS 26 januari 2016, nr. 233.637; RvS 17 november 2016, 

nr. 236.439 ). 

 

Het waarborgen van een recht op respect voor het familie- en gezinsleven, veronderstelt het bestaan 

van een familie- en gezinsleven dat beschermingswaardig is onder artikel 8 van het EVRM.  

 

De Raad kijkt in eerste instantie na of verzoeker een 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 familie- 

en gezinsleven door het nemen van de bestreden beslissing.  
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In de bestreden beslissingen stelt de gemachtigde terecht dat indien men zich dienstig wil kunnen 

beroepen op artikel 8 van het EVRM, verzoeker onder het toepassingsgebied van artikel 8 van het 

EVRM moet vallen door een beschermingswaardig gezinsleven aan te tonen. De gemachtigde neemt 

geen beschermingswaardig gezinsleven aan omdat verzoeker voor het nemen van de beslissingen 

volgens de gemachtigde niet heeft aangetoond een feitelijk gezin te vormen met kinderen die legaal 

verblijven in België.  

 

De Raad stelt vast dat verzoeker terecht aanstipt dat een eerder bevel om het grondgebied te verlaten 

met vasthouding met het oog op verwijdering en een eerder inreisverbod van 13 januari 2018 werden 

ingetrokken, nadat de Raad bij arrest nr. 198 727 van 25 januari 2018 bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid de tenuitvoerlegging van dit eerder bevel had geschorst omdat prima facie de 

schending werd aangenomen van de zorgvuldigheidsplicht iuncto artikel 8 van het EVRM. De Raad 

leest immers in het administratief dossier in een stuk van 5 februari 2018 “intrekking bijlage 13 septies + 

13 sexies d.d. 12/01/2018. Reden: schending artikel 8 EVRM.” 

 

In dit arrest, dat zich in het administratief dossier bevindt, stelde de Raad wat betreft het 

beschermingswaardig gezinsleven aangaande verzoekers geplaatste minderjarige kinderen reeds als 

volgt: 

 

“3.3.9. Voor wat betreft verzoekers twee geplaatste minderjarige kinderen, wijst de Raad erop dat er 

tussen kind en ouder vanaf de geboorte een band ontstaat die gelijkstaat met een beschermenswaardig 

gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM en dit enkel en alleen door het feit van de geboorte 

(EHRM 28 november 1996, Ahmut/Nederland, § 60; EHRM 2 november 2010, Şerife Yiğit/Turkije (GK), 

§ 94, EHRM 8 januari 2009, nr. 10606/07, Joseph Grant v. Verenigd Koninkrijk, par. 30). Samenwoning 

is voorts geen absolute vereiste voor het vaststellen van een gezinsleven tussen ouder en kind (EHRM 

21 juli 1988, Berrehab/Nederland, § 21; EHRM 8 januari 2009, nr. 10606/07, Joseph Grant v. Verenigd 

Koninkrijk, par. 30). Wat telt is het voorhanden zijn van voldoende hechte feitelijke banden, wat prima 

facie aangetoond wordt door het bovenvermeld verslag van de VZW Sporen te Hoeilaart, en die de 

verwerende partij had kunnen vernemen, mocht ze daartoe het nodige onderzoek gevoerd hebben. 

Verwerende partij kan dan ook niet dienstig in haar nota voorhouden dat verzoeker niet aantoont dat hij 

instaat voor de zorgen van zijn minderjarige kinderen daar zij geplaatst zijn. Het enkele gegeven dat 

verzoekers minderjarige kinderen geplaatst zijn verhindert niet dat er hechte feitelijke banden kunnen 

zijn tussen verzoeker en zijn kinderen.” 

 

De Raad heeft er dus al in dit dossier, met verwijzing naar rechtspraak van het EHRM, op gewezen dat 

samenwoning geen absolute vereiste is voor het vaststellen van een gezinsleven tussen ouder en kind 

en dat hetgeen telt de voldoende hechte feitelijke banden zijn, wat de Raad prima facie aangetoond 

achtte door het verslag van VZW (…) te Hoeilaart. De Raad wees er in het schorsingsarrest op dat H.G. 

begeleider bij de VZW (…) te Hoeilaart, het centrum voor integrale jeugdzorg waar verzoekers twee 

minderjarige kinderen verblijven, een schrijven had gericht aan sociaal assistente D.S. van het centrum 

voor illegalen te Brugge waar verzoeker toen verbleef. In dit verslag wordt onder meer gesteld dat 

verzoeker samenwoont met zijn meerderjarige zonen, waaronder M.J., die de ziekte lupus heeft. In het 

verslag wordt melding gemaakt van telefonische contacten van verzoeker met zijn twee minderjarige 

kinderen, waarbij gepreciseerd wordt dat de frequentie ervan moeilijk valt in te schatten. Het verslag 

stipt eveneens aan dat verzoeker af en toe op bezoek komt, dat het laatste bezoek zeer vlot verliep en 

het contact tussen hen “gezellig en warm” was. Het verslag maakt ook melding van diverse 

huisbezoeken bij verzoeker waarbij wordt aangestipt dat verzoeker bereid is tot samenwerking, telkens 

geïnteresseerd is naar het wedervaren van zijn kinderen en verschillende vragen stelt aangaande hun 

situatie in de leefgroep. Het verslag eindigt als volgt: “We proberen samen te zoeken naar een 

perspectief voor de kinderen en een zorg netwerk rond hen te installeren, waarin papa ook een rol 

inneemt als ouder.”  

 

De Raad stelt vast dat dit verslag zich in het administratief dossier bevindt, doch dat de gemachtigde 

heeft nagelaten dit op zorgvuldige wijze in zijn concrete beoordeling van het gezinsleven tussen 

verzoeker en diens minderjarige kinderen te betrekken. Noch kan de Raad vaststellen dat de 

gemachtigde, met deze informatie uit het administratief dossier indachtig, enig actueel concreet 

onderzoek heeft gedaan naar de huidige relatie tussen verzoeker en diens minderjarige kinderen. 

 

Bovendien stipt de Raad nogmaals aan dat het familieleven niet ophoudt wanneer een kind wordt 

geplaatst. Het EHRM stelde dienaangaande: “The mutual enjoyment by parent and child of each other's 

company constitutes a fundamental element of family life; furthermore, the natural family relationship is 
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not terminated by reason of the fact that the child has been taken into public care (see the Olsson 

judgment of 24 March 1988, Series A no. 130, p. 29, para. 59)”. (EHRM 7 augustus 1996, Johansen t. 

Noorwegen, § 52; EHRM 22 juni 1989, Eriksson t. Zweden, § 58) Of: “het wederzijds genieten door 

ouder en kind van elkaars gezelschap houdt een fundamenteel element in van familieleven; verder, de 

natuurlijke familiale band is niet beëindigd omwille van het feit dat het kind werd geplaatst (zie Olsson 

[…]). (eigen vertaling)” 

 

Verder stelde de Raad reeds in zijn arrest nr. 198 727 van 25 januari 2018 aangaande de meerderjarige 

zoon M.J. het volgende: 

 

“3.3.10. Voor wat betreft verzoekers meerderjarige zoon M.J., 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). In deze kan prima facie aanvaard worden dat er 

sprake is van een band van afhankelijkheid tussen verzoeker en zijn zoon M.J.. Het is niet betwist dat 

deze ernstig ziek is, reden waarom hij in het kader van een aanvraag om verblijfsmachtiging om 

medische redenen op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet in het bezit werd gesteld van een 

attest van immatriculatie. Verwerende partij betwist voorts niet dat verzoeker met zijn zoon M.J. op 

hetzelfde adres woont en al evenmin dat verzoeker zorg voor hem draagt. Verwerende partij is het 

alleen niet eens met verzoekers betoog dat M.J. over een verblijfsrecht beschikt. De verwerende partij 

benadrukt dat deze slechts over een attest van immatriculatie beschikt. Hiermee beschikt verzoekers 

zoon M.J. inderdaad niet over een verblijfsrecht maar op grond hiervan is hij wel gemachtigd om in het 

Rijk te verblijven in afwachting van een uitspraak ten gronde over zijn aanvraag om verblijfsmachtiging 

om medische redenen. De Raad ziet alleszins niet in hoe verzoekers betoog inzake zijn band met zijn 

meerderjarige zoon M.J., onderuit kan gehaald worden door te focussen op diens attest van 

immatriculatie ( zie ook infra punt 3.3.12).” 

 

In dit arrest wees de Raad dus reeds op het feit dat op dat ogenblik niet betwist was dat verzoekers 

meerderjarige zoon M.J., volgens verzoeker 20 jaar op het ogenblik van de thans bestreden 

beslissingen, ernstig ziek is, reden waarom hij in het bezit werd gesteld van een attest van 

immatriculatie in het kader van een aanvraag om verblijfsmachtiging om medische redenen op grond 

van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. De verwerende partij betwistte ook niet dat verzoeker met 

deze zoon op hetzelfde adres woont en al evenmin dat verzoeker zorg voor hem droeg. In het 

voormelde schorsingsarrest nam de Raad reeds prima facie in punt 3.3.11. een beschermingswaardig 

gezinsleven aan tussen verzoeker en zijn minderjarige kinderen en zijn zieke meerderjarige zoon M.J.  

 

Thans leest de Raad aangaande de meerderjarige kinderen in de bestreden beslissingen dat er slechts 

van een door artikel 8 van het EVRM beschermd familie- en gezinsleven tussen ouders en 

meerderjarige kinderen en tussen verwanten kan worden gesproken indien, naast de afstammingsband, 

een vorm van afhankelijkheid blijkt. De Raad volgt die theorie, die steunt op rechtspraak van het EHRM. 

Echter, vervolgens stelt de gemachtigde: “een dergelijke afhankelijkheid blijkt geenszins uit de stukken 

van het dossier. Er is bijgevolg geen sprake van een familie- en gezinsleven dat moet worden 

beschermd. Hij heeft geen gezondheidsproblemen, recente, lichte rugklachten buiten beschouwing 

gelaten en blijkt een terugkeer naar zijn land van oorsprong niet te vrezen, behoudens het feit dat hij zijn 

kinderen niet wil verlaten. Artikelen 3 en 8 van het EVRM zijn in onderhavige beslissing dus niet van 

toepassing.” Het is voor de Raad een raadsel hoe de gemachtigde, gezien hetgeen reeds prima facie 

werd vastgesteld in het schorsingsarrest zoals hoger weergegeven, nog tot voormelde ongenuanceerde 

vaststelling kon komen. De gemachtigde gaat hierbij, zoals verzoeker terecht aanstipt, volledig voorbij 

aan de gezondheidssituatie van de meerderjarige zoon M.J. De Raad stelt vast dat verzoeker in het 

gehoorverslag van 1 oktober 2019 enkel heeft gesproken van zijn licht rugprobleem, maar de vraag was 

dan ook enkel of verzoeker zelf lijdt aan een ziekte die hem verhindert te reizen of terug te keren naar 

zijn herkomstland. Wat betreft het gezinsleven is enkel gevraagd of verzoeker familie heeft in België, 

waar deze verblijven en naar de naam, hun adres en telefoonnummer. Ook wat betreft de minderjarige 

kinderen is gevraagd of die er zijn en zo ja, waar die verblijven, hun naam, adres en telefoonnummer. 

Als antwoord op de laatste vraag of er redenen waren waarom verzoeker niet kan terugkeren naar zijn 

land, heeft hij duidelijk gewezen op een frequent contact met zijn minderjarige kinderen, zijn oudste 

dochter en zijn andere kinderen. Ook al blijkt niet dat verzoeker in dit laatste gehoor gesproken heeft 

over de ziekte van zijn meerderjarige zoon, hetgeen ook niet uitdrukkelijk is gevraagd, kan in elk geval 

niet op ongenuanceerde wijze aangenomen worden dat een bijkomende afhankelijkheid met een 

meerderjarig kind geenszins uit de stukken van het administratief dossier blijkt gezien het voormelde 
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arrest van de Raad zich in het administratief dossier bevindt waarin prima facie werd vastgesteld dat de 

verwerende partij niet betwistte dat zoon M.J. ernstig ziek is en verzoeker voor hem zorgt. Ook al erkent 

de Raad dat in een schorsingsarrest enkel een prima facie beoordeling in uiterst dringende 

noodzakelijkheid wordt gemaakt, blijkt dat de gemachtigde door de intrekking van de vorige 13septies 

en 13sexies en dit uitdrukkelijk omwille van een schending van artikel 8 van het EVRM, zoals blijkt uit de 

interne nota van 5 februari 2018 in het administratief dossier, toen erkend heeft dat zich een probleem 

stelde op het vlak van artikel 8 van het EVRM. Er blijkt thans niet dat de gemachtigde bij het nemen van 

de bestreden beslissingen wel de nodige zorgvuldigheid aan de dag heeft gelegd om het 

beschermingswaardig gezinsleven te beoordelen in het licht van alle relevante en actuele gegevens in 

het administratief dossier, zoals verzoeker terecht aanvoert.  

 

Wat betreft de minderjarige kinderen is de gemachtigde wel overgegaan tot een summiere 

belangenafweging, door te stellen dat de verwijdering van het grondgebied van een ouder die bovendien 

niet samenwoont met zijn minderjarige kinderen, niet dezelfde negatieve impact heeft op het leven van 

deze kinderen als wanneer het gezin samenwoont, des temeer het niet uitgesloten is dat de kinderen 

hun afwezige ouder in diens land van oorsprong bezoeken en/of dat zij regelmatig contacten 

onderhouden door middel van internet, de sociale netwerken of de telefoon. Verzoeker wijst evenwel op 

het feit dat hij drie hulpbehoevende kinderen heeft, twee minderjarigen geplaatst in een instelling en een 

zieke meerderjarige. Hij stipt ook aan dat de moeder eveneens de moederrol moeilijk kon opnemen, 

hetzij om strafrechtelijke redenen omdat ze in de gevangenis vertoefde, hetzij om administratieve 

redenen omdat ze was opgesloten in diverse centra voor illegalen te Brugge en Holsbeek met het oog 

op verwijdering.  

 

De Raad stelt vast dat het administratief dossier geen gegevens bevat van de moeder van de kinderen 

van verzoeker, maar wederom blijkt uit het voormelde schorsingsarrest nr. 198 727 van 25 januari 2018 

dat de gemachtigde op de hoogte was of had moeten zijn van de situatie van de moeder van de 

kinderen nu het arrest nr. 198 727 van 25 januari 2018 stelt: 

 

“Verwerende partij stelt in haar nota, “Uit het synthesedocument telefoongesprek van 11 januari 2018 

met de bijzondere jeugdzorg (…) Hoeilaert H.G. is gebleken dat de twee minderjarige kinderen 

momenteel onder de verantwoordelijkheid van de bijzondere jeugdzorg vallen en geen van hen zou 

minder valide zijn. De moeder zou geen recht op verblijf hebben en dient bij invrijheidstelling het land te 

verlaten.” en “Gelet op de stukken zoals die blijken uit het administratief dossier, kan vastgesteld worden 

dat het bestuur op de hoogte was van de gezinssituatie, namelijk dat de moeder in de gevangenis 

verblijft, dat de minderjarige kinderen geplaatst zijn en dat de twee andere kinderen meerderjarig zijn. 

De elementen die tot uiting kwamen tijdens het verslag hoorrecht waren derhalve geen nieuwe 

elementen”.” 

 

Hieruit blijkt duidelijk dat de verwerende partij in de nota opgesteld naar aanleiding van de UDN-

procedure tegen de (later ingetrokken) bijlage 13septies en bijlage 13sexies van 12 januari 2018 stelde 

dat het bestuur op de hoogte was van de gezinssituatie, namelijk van het feit dat de twee minderjarige 

kinderen geplaatst waren en dat de moeder in de gevangenis verbleef en geen recht op verblijf had. 

Bijgevolg hield de verwerende partij voor kennis te hebben van het feit dat de kinderen ook al geen of in 

elk geval geen vlot rechtstreeks contact met hun moeder hadden.  

 

Bijgevolg volgt de Raad verzoeker dat de gemachtigde in zijn belangenafweging ook had moeten 

rekening houden met de situatie van de moeder van de kinderen en in geen geval kon volstaan met een 

verwijzing naar een bezoek of contact via moderne communicatiemiddelen. Aan de situatie van de 

moeder heeft de gemachtigde geen enkel motief gewijd. Er blijkt niet dat hij een actueel onderzoek naar 

haar situatie heeft gedaan bij het nemen van de bestreden beslissingen waarbij naast een bevel, ook 

een inreisverbod aan de vader, zijnde verzoeker, van drie jaar wordt opgelegd. Verzoeker stipt dit 

terecht aan in zijn verzoekschrift. Er blijkt ook niet uit het administratief dossier dat aan de kinderen een 

bevel wordt opgelegd om het grondgebied te verlaten. Ook al blijken de minderjarige kinderen geplaatst, 

hetgeen inhoudt dat de ouders van de kinderen ernstige moeilijkheden ondervinden om hun ouderrol op 

te nemen ten aanzien van minderjarige kinderen, houdt dit gegeven op zich niet in dat geen 

beschermingswaardig gezinsleven kan bestaan tussen een ouder en een geplaatst kind, zoals supra 

reeds gesteld, en dat de gemachtigde een ernstige afweging dient te maken vooraleer een bevel om het 

grondgebied te verlaten en een inreisverbod op te leggen.  

 

Ten overvloede blijkt dan ook nog uit de stukken die verzoeker heeft gevoegd bij zijn verzoekschrift dat 

de gemachtigde ondertussen is overgegaan tot repatriëring van de moeder naar Congo op 4 december 
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2019. Dit feit dateert evenwel van na de bestreden beslissingen, zodat de Raad met de repatriëring 

geen rekening mag houden, daar hij zich dient te plaatsen op het ogenblik van het nemen van de 

beslissingen. Maar uit hetgeen supra werd gesteld, blijkt wel dat de gemachtigde wist dat althans in 

januari 2018 de moeder in de gevangenis zat, zodat de geplaatste kinderen ook met haar moeilijk een 

vlot oudercontact konden hebben. Ter zitting gevraagd aan de verwerende partij wat de bedoeling is van 

de gemachtigde met de kinderen, nu blijkt dat de moeder ondertussen werd gerepatrieerd en ook aan 

de vader een bevel met inreisverbod wordt opgelegd, moest de verwerende partij het antwoord schuldig 

blijven. Verwerende partij wees erop dat geen nota met opmerkingen in deze zaak werd ingediend.  

 

De Raad maakt in geen geval abstractie van de veroordeling die verzoeker heeft opgelopen op 6 

november 2019, waarbij verzoeker werd veroordeeld tot een niet-definitieve gevangenisstraf van 3 jaar 

zonder onmiddellijke aanhouding door de correctionele rechtbank van Brussel en het feit dat uit het 

administratief dossier blijkt dat verzoeker zelf ook in de gevangenis heeft gezeten van 20 september 

2019 tot 6 november 2019, zijnde ongeveer anderhalve maand. Het vonnis bevindt zich evenwel niet in 

het administratief dossier, zodat de Raad ook niet kan nagaan welke feiten precies hebben aanleiding 

gegeven tot de veroordeling voor “onttrekking van minderjarigen/ontvoering door vader of moeder in 

weerwil van de jeugdbescherming”. Die veroordeling is een ernstig nieuw gegeven sedert het nemen 

van de vorige bijlage 13septies en bijlage 13sexies, doch er blijkt evenmin dat de gemachtigde die 

veroordeling in de belangenafweging in het licht van artikel 8 van het EVRM heeft betrokken. Er wordt 

zowel in de eerste als in de tweede bestreden beslissing enkel aangaande de veroordeling gesteld dat 

“gelet op de maatschappelijke impact en de ernst van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene 

door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden.” In de eerste bestreden beslissing 

wordt dit bovendien enkel aangehaald om de afwezigheid van een vrijwillige vertrektermijn te verklaren. 

 

De Raad volgt verzoeker dat in casu in beide bestreden beslissingen een onvolledige belangenafweging 

werd gemaakt in het licht van artikel 8 van het EVRM, gezien de gegevens van het administratief 

dossier. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM, dat een zorgvuldige beoordeling van het 

beschermingswaardig gezinsleven en indien dit wordt vastgesteld, een zorgvuldige belangenafweging 

vereist, wordt vastgesteld. 

 

Zoals gesteld heeft verweerder in casu geen nota met opmerkingen ingediend. 

 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

Verzoeker heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 

december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vorderingen tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, zijn zonder voorwerp.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel 

en Migratie van 6 november 2019 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) 

en de beslissing tot afgifte van een inreisverbod van 6 november 2019 (bijlage 13sexies) worden 

vernietigd. 
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Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig maart tweeduizend twintig 

door: 

 

mevr. A. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 


