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 nr. 255 318 van 31 mei 2021 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. VRIJENS 

Kortrijksesteenweg 641 

9000 GENT 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Somalische nationaliteit te zijn, op 2 maart 2021 heeft 

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

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 27 januari 2021 tot beëindiging 

van het verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13octies). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 23 maart 2021 met X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 28 april 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 mei 2021. 

 

Gehoord het verslag van voorzitter G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KALIN, loco advocaat B. 

VRIJENS, en van advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster verzocht op 20 december 2012 om de afgifte van een visum type D om, samen met 

haar kind, A.H.M. die in België werd erkend als vluchteling en met wie zij stelde te zijn gehuwd, te 

kunnen vervoegen. 

 

1.2. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding weigerde verzoekster op 11 februari 2013 een visum type D op grond van artikel 10 

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

huwelijksakte werd voorgelegd. 

 

1.3. Op 5 juli 2013 besliste de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding om, na te hebben vastgesteld dat verzoekster en  

A.H.M. een gemeenschappelijk kind hebben, aan verzoekster een visum type D af te leveren op grond 

van artikel 9 van de Vreemdelingenwet. Als voorwaarde voor een verdere verlenging van de 

verblijfsmachtiging werd gesteld dat verzoekster diende aan te tonen dat zij samenwoonde met A.H.M. 

en niet ten laste viel van de overheid. 

 

1.4. Verzoekster kwam op 20 juli 2013 aan in België. 

 

1.5. Op 30 augustus 2013 diende verzoekster een verzoek om internationale bescherming in. 

 

1.6. De adjunct-commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de adjunct-

commissaris) erkende verzoekster op 17 november 2014 als vluchteling. 

 

1.4. Op 14 april 2020 nam de adjunct-commissaris de beslissing om verzoeksters vluchtelingenstatus in 

te trekken. Verzoekster stelde tegen deze beslissing een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen (hierna: de Raad). 

 

1.7. Bij arrest nr. 245 481 van 7 december 2020 bevestigde de Raad de intrekking van de vluchtelingen-

status.   

 

1.8. Verweerder nodigde verzoekster, bij aangetekend schrijven van 14 december 2020, uit om stukken 

over te maken die een beslissing tot intrekking of beëindiging van haar verblijfsrecht zouden kunnen 

verhinderen. 

 

1.9. De raadsman van verzoekster maakte, via een op 31 december 2020 gedateerd schrijven en een e-

mail van 5 januari 2021, een aantal overtuigingsstukken over aan verweerder. 

 

1.10. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie nam op 27 januari 2021 de 

beslissing tot beëindiging van het verblijf en de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied 

te verlaten. Deze beslissingen, die verzoekster bij aangetekend schrijven ter kennis werden gebracht, 

zijn gemotiveerd als volgt: 

 

“Mevrouw  

naam : [I.N.] 

voornaam : [J.] 

[…] 

nationaliteit : van Somalische herkomst 

en twee minderjarige kinderen: 

 

naam : [A.H.] 

voornaam : [A.] 

[…] 

nationaliteit : van Somalische herkomst 

 

naam : [N.]  

voornaam : [A.A.] 

[…] 

nationaliteit : van Somalische herkomst 

 

Krachtens artikel 11, § 3, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt een einde gemaakt 

aan uw verblijf en wordt u bevolen het grondgebied van België te verlaten, alsook het grondgebied van 

de Staten die het Schengenacquis volledig toepassen, tenzij u beschikt over de documenten die zijn 

vereist om die Staten binnen te komen, binnen 30 dagen vanaf de kennisgeving van de beslissing, 

omwille van volgende redenen: 
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Op 20/07/2013 reisde u op legale wijze naar België in het kader van gezinshereniging met uw toen-

malige echtgenoot, die legaal in België verbleef en over de vluchtelingenstatus beschikte. Vervolgens 

diende u op 30/08/2013 een verzoek om internationale bescherming in bij de Dienst Vreemdelingen-

zaken (DVZ). Op 17/11/2014 werd u door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen (CGVS) de vluchtelingenstatus toegekend, een beslissing waarvan u op18/11/2014 in kennis 

werd gesteld. Ten gevolge van deze beslissing bent u op heden in het bezit van een B-kaart geldig tot 

20/01/2025. 

 

Op 17/02/2016 werd uw toenmalige echtgenoot gecontroleerd door de Federale Luchthavenpolitie 

Zaventem, komende van Istanbul, na een tussenvlucht komende van Koeweit. Bij de controle van zijn 

bagage bleek dat hij in het bezit was van tal van documenten, waaruit men kon vermoeden dat hij zijn 

vluchtelingenstatus verkreeg op basis van een vals asielrelaas 

 

Bijgevolg werd door de DVZ op grond van artikel 49, § 2, eerste lid, tweede zin, en artikel 55/3/1, § 2, 2°, 

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

en de verwijdering van vreemdelingen een vraag tot intrekking van de vluchtelingenstatus van uw 

toenmalige echtgenoot overgemaakt aan het CGVS. 

 

Behalve uw ex-echtgenoot werd ook u gehoord door het CGVS in het kader van een mogelijke intrek-

king van uw vluchtelingenstatus, op 06/04/2017 en 16/04/2018, teneinde u de mogelijkheid te bieden 

alle argumenten aan te brengen die het behoud van uw vluchtelingenstatus kunnen rechtvaardigen. 

 

Op 16/04/2020 heeft het CGVS besloten om uw vluchtelingenstatus in te trekken op grond van artikel 

55/3/1, § 2, 2°, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Ook de vluchtelingenstatus van uw kind 

werd hierbij ingetrokken. Het CGVS was in haar beslissing tot intrekking van uw vluchtelingenstatus van 

oordeel dat u bewust getracht heeft om de Belgische asielinstanties te misleiden door bepaalde 

informatie achter te houden en door bedrieglijke verklaringen af te leggen. De eerder aan u toegekende 

vluchtelingenstatus diende volgens het CGVS dan ook ingetrokken te worden, gezien er aanvankelijk 

een verkeerde beoordeling plaatsvond van het door u aangehaalde risico op vervolging. Het CGVS was 

ook van oordeel dat u het heeft nagelaten bewijs te leveren dat u specifiek geraakt wordt, om redenen 

die te maken hebben met uw persoonlijke omstandigheden, door een reëel risico als gevolg van het 

willekeurig geweld te Mogadishu. Evenmin beschikte het CGVS over elementen die erop wijzen dat er in 

uw hoofde omstandigheden bestaan die ertoe leiden dat u een verhoogd risico loopt om het slachtoffer 

te worden van willekeurig geweld. 

 

U diende tegen voormelde beslissing op 18/05/2020 een schorsend beroep in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (RVV). Op 09/12/2020 werd het beroep door de RVV verworpen. Bijgevolg 

werd de beslissing van het CGVS door de RVV bevestigd en is de intrekking van uw vluchtelingenstatus 

definitief geworden. 

 

Gezien uw vluchtelingenstatus definitief werd ingetrokken op grond van artikel 55/3/1, § 2, 2°, van de 

wet van 15 december1980, staat het vast dat de minister of zijn gemachtigde kan beslissen om uw 

verblijf en dat van uw minderjarige kinderen te beëindigen en u een bevel om het grondgebied te 

verlaten te geven. 

 

Op 14/12/2020 werd u via een aangetekend schrijven, dat door de DVZ verzonden werd naar het laatste 

adres vermeld in het Rijksregister, uitgenodigd om alle documenten en elementen aan te brengen 

waarvan u het nodig acht dat de DVZ hier van kennis heeft teneinde uw situatie correct in te schatten, 

zodoende een beslissing tot intrekking of beëindiging van uw verblijfsrecht te verhinderen of 

beïnvloeden (artikel 62, § 1, eerste lid, van de wet van 15 december 1980). 

 

U gaf gevolg aan dit schrijven en bezorgde de DVZ via uw raadsman een ingevulde vragenlijst samen 

met volgende bijlagen: schoolattesten van uw minderjarige kinderen: attest cursus maatschappelijke 

oriëntatie; huurcontract; arbeidsovereenkomst van bepaalde duur dd. 26/09/2016; arbeidsovereenkomst 

van bepaalde duur dd. 01/09/2019 - 31/12/2019; arbeidsovereenkomst van bepaalde duur dd. 

01/01/2020-31/12/2020; tussenkomst DAVO n.a.v. alimentatie voor kinderen (toegekend na echt-

scheiding). 

 

Bij het nemen van deze beslissing tot beëindiging van uw verblijf en het bevel om het grondgebied te 

verlaten zal met al deze elementen, evenals met alle andere actueel in uw dossier aanwezige 
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elementen rekening worden gehouden. Er wordt rekening gehouden met de duur van uw verblijf in het 

Rijk, het bestaan van banden met uw land van verblijf of met het ontbreken van banden met uw land van 

oorsprong, met uw leeftijd en met de eventuele gevolgen voor u en uw familieleden. 

 

We merken op dat u op 20/07/2013 op legale wijze naar België reisde en op 30/08/2013 een verzoek 

om internationale bescherming indiende. Bijgevolg verblijft u thans ruim 7,5 jaar in België. Op het 

ogenblik dat u naar België kwam had u de leeftijd van 22 jaar al bereikt. Bijgevolg stellen we vast dat u 

het merendeel van uw leven elders dan in België heeft doorgebracht. Het loutere feit dat u thans 7,5 jaar 

op regelmatige en ononderbroken wijze in België verblijft, is op zich dan ook geenszins voldoende om 

van een diepgaande integratie in de Belgische samenleving te spreken. 

 

In de door u ingevulde vragenlijst in het kader van het hoorrecht verklaarde u Nederlands te kunnen 

lezen en schrijven. Daarnaast legde u een attest van een cursus maatschappelijke oriëntatie neer en 

legde u drie arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur neer, die aantonen dat u eerder op regelmatige 

wijze tewerkgesteld was in België. Vooreerst merken we op dat het volgen van opleidingen, 

inburgerings- en taalcursussen en het genieten van tewerkstelling in België, slechts enkele aspecten zijn 

die blijk kunnen geven van integratie. Het behoort immers tot een normale attitude dat u na een verblijf 

van ruim 7,5 jaar een officiële landstaal leerde, een inburgeringscursus volgde en tewerkstelling genoot. 

Bovendien wijzen we erop dat het volgen van Nederlandse lessen en een integratiecursus in het 

Vlaamse Gewest onderdeel uitmaken van een verplicht inburgeringstraject voor nieuwkomers. Deze 

elementen op zich vormen dan ook geenszins afdoend bewijs van een diepgewortelde integratie in de 

Belgische samenleving. 

 

Daarenboven merken we op dat zelfs indien u verdere inspanningen deed om zich in de Belgische 

samenleving te integreren, dit geenszins afbreuk doet aan het feit dat u uw verblijfsrecht opende op 

basis van een vluchtelingenstatus die u destijds verkeerdelijk werd toegekend. Het CGVS heeft uw 

vluchtelingenstatus immers op 16/04/2020 ingetrokken, gezien u de Belgische asielinstanties bewust 

misleid heeft, wat tot een initieel verkeerde beoordeling van het door u aangehaalde risico op vervolging 

heeft geleid. 

 

Uit de beslissing van het CGVS tot intrekking van uw vluchtelingenstatus blijkt dat u en uw oudste zoon 

in mei 2010 erkend werd als vluchteling in Turkije door het UNHCR-bureau te Ankara. Bijgevolg verliet u 

dus reeds in 2010 Somalië en beschikte u in tussentijd over verblijfsrecht in Turkije. Hierdoor is - aldus 

het CGVS - de geloofwaardigheid van uw verklaringen op fundamentele wijze ondermijnd. De 

vaststelling dat u de asielinstanties misleidde, leidde tot een initieel verkeerde beoordeling van het door 

u aangehaalde risico op vervolging. 

 

De DVZ kan bijgevolg niet anders dan vaststellen dat u herhaaldelijk en bewust de Belgische 

asielinstanties heeft proberen te misleiden en dat u uw verblijfsrecht in België geopend heeft op basis 

van bedrieglijke verklaringen. 

 

Wat uw gezins- en familieleven betreft, merken we op dat u in de door u ingevulde vragenlijst in het 

kader van het hoorrecht verklaarde dat u thans met uw beide minderjarige kinderen in België verblijft. 

Tevens verklaarde u dat u op heden alleenstaande bent nadat u 25/03/2019 uit de echt gescheiden bent 

van uw ex-echtgenote die op heden eveneens in België verblijft. Er is dan ook niet langer sprake van 

een gezinsleven tussen u en uw ex-echtgenote. Deze persoon is wel de vader van uw beide 

minderjarige kinderen en is op heden eveneens het voorwerp van een beslissing tot beëindiging van het 

verblijf en een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Betreffende de aanwezigheid in België van uw twee minderjarige kinderen, stellen we vast dat u in het 

kader van het hoorrecht schoolattesten heeft neergelegd van uw beide minderjarige kinderen. We 

merken dienaangaande op dat het loutere feit dat uw twee minderjarige kinderen gevolg geven aan de 

wettelijke leerplicht in België, niet wegneemt dat u uw verblijfsrecht en dat van uw minderjarige kinderen 

in België opende op basis van een vluchtelingenstatus die u en uw kinderen destijds verkeerdelijk werd 

toegekend op basis van bedrieglijke verklaringen. Bijgevolg maken uw beide minderjarige kinderen op 

heden eveneens het voorwerp uit van deze beslissingen tot beëindiging van het verblijf en het bevel om 

het grondgebied te verlaten. Dit impliceert dat de gezinskern behouden blijft. 

 

Bij het nemen van deze beslissingen tot het beëindigen van het verblijf en het bevel om het grondgebied 

te verlaten voor u en uw beide minderjarige kinderen, wordt het hoger belang van de minderjarige 

kinderen in beschouwing genomen. We merken op dat uw oudste kind geboren werd in Turkije, dat uw 
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tweede kind in België geboren is en dat zij thans beiden over de Somalische nationaliteit beschikken. 

Uw eerste kind was bij aankomst in België twee jaar oud. 

 

Op heden zijn uw kinderen zes en negen jaar oud. In het kader van het hoorrecht verklaarde u in de 

door u ingevulde vragenlijst dat de kennis van het Nederlands van uw kinderen beter is dan hun 

Somalisch en dat ze niet Somalisch zouden kunnen schrijven. We merken dienaangaande op dat uw 

beide kinderen nog jong zijn en dat ze gezien die relatief jonge leeftijden hun kennis van het Somalisch, 

dit in de toekomst zeker nog probleemloos kunnen aanleren. Gezien zowel u als de vader van de 

kinderen langdurig in Somalië hebben gewoond en het Somalisch uw beider moedertaal is, is het niet 

kennelijk onredelijk dat uw beide kinderen via de ouders een voldoende kennis van deze taal hebben of 

kunnen verwerven om zich in het herkomstland te integreren. 

 

U maakt het bovendien niet aannemelijk dat uw minderjarige kinderen in uw land van herkomst geen 

toegang zouden hebben tot onderwijs. Bovendien wijzen we erop dat het recht op onderwijs niet 

absoluut is en geenszins automatisch recht op verblijf geeft, evenmin in het geval dat uw kinderen in het 

land van herkomst geen toegang tot onderwijs zouden hebben. Het recht op onderwijs betekent immers 

geen waarborg voor een bepaalde graad van kwaliteitsvol onderwijs of tewerkstelling. Onderwijs van 

mindere kwaliteit of dat niet tot een betrekking of tewerkstelling aanleiding geeft, kan dan ook niet 

worden weerhouden. Evenmin bevat het recht op onderwijs een algemene verplichting om de keuze van 

een vreemdeling tot het volgen van onderwijs in een bepaalde verdragsluitende staat toe te staan. 

 

Daarnaast merken we op dat eveneens hun vader het voorwerp uitmaakt van een beslissing tot 

beëindiging van het verblijf en een beslissing tot bevel om het grondgebied te verlaten. Hij beschikt net 

als u en uw kinderen over de Somalische nationaliteit, waardoor de kinderen in het land van herkomst 

contact kunnen onderhouden met hun vader en het behoud van de gezinskern gewaarborgd wordt. 

 

Gelet op het feit dat het niet aannemelijk werd gemaakt dat het gezinsleven niet in Somalië zou kunnen 

plaatsvinden, de relatief jonge leeftijd van uw kinderen en hun talenkennis, is de DVZ van oordeel dat 

een verwijdering naar uw land van herkomst - Somalië - geen onoverkomelijke hinderpaal vormt om uw 

gezinsleven daar verder te zetten. Het is dan ook in het hoger belang van de beide minderjarige 

kinderen om mee gevolg te geven aan de beslissingen tot beëindiging van het verblijf en het bevel om 

het grondgebied te verlaten en u te vergezellen bij een terugkeer naar en een hervestiging in het land 

van herkomst. Bijgevolg is er geen familiaal beletsel voor het nemen van deze beslissing .  

 

Betreffende de vraag of u een ziekte heeft die u belemmert te reizen of naar uw herkomstland terug te 

keren, verklaarde u in de door u ingevulde vragenlijst dat u geen medische problemen ondervindt. 

Evenmin werden voor uw beide minderjarige kinderen medische elementen aangehaald of medische 

documenten voorgelegd die kunnen aantonen dat zij op heden in de onmogelijkheid verkeren om te 

reizen. Bijgevolg zijn er geen medische elementen die een verwijdering naar het land van herkomst in 

de weg staan. 

 

Wat betreft een terugkeer naar het land van herkomst, was het CGVS van oordeel dat u het heeft 

nagelaten bewijs te leveren dat u specifiek geraakt wordt, om redenen die te maken hebben met uw 

persoonlijke omstandigheden, door een reëel risico als gevolg van het willekeurig geweld te Mogadishu. 

Evenmin beschikte het CGVS over elementen die erop wijzen dat er in uw hoofde omstandigheden 

bestaan die ertoe leiden dat u een verhoogd risico loopt om het slachtoffer te worden van willekeurig 

geweld. 

 

Bij de DVZ verklaarde u in het kader van het hoorrecht niet terug te kunnen keren naar uw land van 

herkomst gezien uw beide minderjarige kinderen in Somalië nooit naar school gingen en dat het jongste 

kind in België geboren is. Daarnaast stelde u dat u reeds geruime tijd tewerkgesteld bent in België en 

dat u hier een gestructureerd leven heeft opgebouwd, wat niet mogelijk zou zijn in het land van 

herkomst. 

 

Wat uw schoolgaande kinderen betreft, herhalen we dat het recht op onderwijs niet absoluut is en 

geenszins automatisch recht op verblijf geeft, evenmin wanneer uw kinderen in het land van herkomst 

geen toegang tot onderwijs zou hebben. Evenmin bevat het recht op onderwijs een algemene 

verplichting om de keuze van een vreemdeling tot het volgen van onderwijs in een bepaalde 

verdragsluitende staat toe te staan. 
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Wat uw andere verklaringen betreft, merken we op dat dit geenszins afbreuk doet aan het feit dat u uw 

verblijfsrecht opende op basis van een vluchtelingenstatus die u destijds verkeerdelijk werd toegekend, 

op basis van leugenachtige verklaringen. Deze verklaringen zijn bovendien niet van die aard dat ze 

nopen tot een wijziging van de beoordeling van het CGVS. We herhalen tot slot dat er geen medische 

en/of familiale beletsels zijn voor het nemen van deze beslissingen. 

 

Bijgevolg wordt op heden krachtens artikel 11, § 3, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen, een einde gemaakt aan uw verblijf en wordt u bevolen het grondgebied van België te 

verlaten, alsook het grondgebied van de Staten die het Schengenacquis volledig toepassen, tenzij u 

beschikt over de documenten die zijn vereist om die Staten binnen te komen, binnen de 30 dagen vanaf 

de kennisgeving van deze beslissing.” 

 

Dit zijn de bestreden beslissingen. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Verzoekster voert in een eerste middel de schending aan van artikel 11, § 3 van de 

Vreemdelingenwet, van artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de 

Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de 

wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM) en van de materiële motiveringsplicht. 

 

Zij verschaft de volgende toelichting:  

 

“II.1.1. Verzoekende partij is van mening dat de beslissing tot beëindiging van verblijf, zowel in strijd is 

met artikel 11, §3 VW, artikel 8 EVRM evenals de materiële motiveringsverplichting als algemeen 

beginsel van behoorlijk bestuur. 

 

II.1.2. De bestreden beslissing houdt onvoldoende rekening met het hoger belang van de minderjarige 

kinderen, die in Somalië nooit naar school geweest zijn. 

 

Nochtans moet verwerende partij, vooraleer zij een beslissing neemt die mogelijks artikel 8 EVRM 

schendt, ook specifiek rekening houden met het hoger belang van het kind (http://www.kruispuntmi.be/ 

nieuws/ehrm-benadrukt-hoger-belang-vanhet-kind-bij-belangenafweging-artikel-8-evrm). 

 

Het EHRM verduidelijkte dit onder meer in haar arrest Cf. CEDH,Jeunesse t.Nederland van 3 oktober 

2014 du 3 oktober 2014:  

 

Quatrièmement, la Cour considère qu’une autre caractéristique importante de l’espèce réside dans les 

conséquences que peut avoir pour les trois enfants de la requérante la décision des autorités 

néerlandaises. Elle observe que, dans la mise en balance des intérêts en jeu, il y a lieu de prendre en 

compte l’intérêt supérieur des enfants (paragraphe 109 ci-dessus). Sur ce point particulier, elle rappelle 

que l’idée selon laquelle l’intérêt supérieur des enfants doit primer dans toutes les décisions qui les 

concernent fait l’objet d’un large consensus, notamment en droit international (Neulinger et Shuruk, 

précité, § 135, et X c. Lettonie, précité, § 96). Cet intérêt n’est certes pas déterminant à lui seul, mais il 

faut assurément lui accorder un poids important. C’est ainsi que dans les affaires de regroupement 

familial la Cour attache une attention particulière à la situation des mineurs concernés, en particulier à 

leur âge, à leur situation dans le ou les pays en cause et à leur degré de dépendance à l’égard de leurs 

parents (Tuquabo-Tekle et autres, précité, § 44).119. Notant que la requérante prend soin des enfants 

au quotidien, la Cour constate qu’il est à l’évidence dans leur intérêt que l’on ne bouleverse pas leur vie 

actuelle en contraignant leur mère à quitter les Pays-Bas pour retourner au Surinam ou en provoquant 

par leur séparation un chamboulement de leur relation avec elle. À cet égard, la Cour observe que le 

mari de la requérante subvient aux besoins de la famille en occupant à temps plein un emploi où les 

horaires de travail sont parfois décalés, de sorte qu’il est absent du domicile certains soirs. C’est 

principalement la requérante, en tant que mère au foyer, qui s’occupe des enfants au quotidien. Ceux-ci 

sont profondément enracinés aux Pays-Bas, pays dont ils ont - comme leur père - la nationalité. Les 

éléments du dossier ne révèlent aucun lien direct entre eux et le Surinam, pays où ils ne sont jamais 

allés.120. Lorsqu’elles ont examiné la question de savoir s’il y avait des obstacles insurmontables à ce 

que la requérante et sa famille s’installent au Surinam, les autorités interne sont tenu compte dans une 

certaine mesure de la situation des enfants (paragraphes 23 (2.19 et 2.21), 28 et 34 (2.4.5) ci- 

dessus).La Cour estime toutefois qu’elles sont restées en deçà de ce que l’on pouvait attendre d’elles à 

http://www.kruispuntmi.be/nieuws/ehrm-benadrukt-hoger-belang-vanhet-kind-bij-belangenafweging-artikel-8-evrm
http://www.kruispuntmi.be/nieuws/ehrm-benadrukt-hoger-belang-vanhet-kind-bij-belangenafweging-artikel-8-evrm
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cet égard. Elle rappelle que, pour accorder à l’intérêt supérieur des enfants qui sont directement 

concernés une protection effective et un poids suffisant, les organes décisionnels nationaux doivent en 

principe examiner et apprécier les éléments touchant à la commodité, à la faisabilité et à la 

proportionnalité d’un éventuel éloignement (paragraphe 109 ci-dessus). Or elle n’est pas convaincue 

que les autorités internes aient dans le cas présent concrètement pris en compte et évalué les éléments 

pertinents à cet égard. Force lui est donc de conclure qu’elles n’ont pas attaché un poids suffisant à 

l’intérêt supérieur des enfants de la requérante lorsqu’elles ont décidé de rejeter la demande de permis 

de séjour introduite par celle-ci. » 

 

De verwerende partij kan immers niet ontkennen dat de thans bestreden beslissing radicale gevolgen 

heeft voor de minderjarige kinderen. 

 

II.1.3. Het oudste kind zit thans in het vierde leerjaar, het jongste kind in het eerste leerjaar. 

 

Zij herinneren zich niets van hun thuisland, het jongste kind werd trouwens in België geboren.  

 

Tevens kan van het oudste kind, dat nu in het vierde leerjaar zit, niet zomaar gesteld worden dat hij in 

Somalië vanaf “0” kan herbeginnen. 

 

De verwerende partij stelt: 

 

U maakt het bovendien niet aannemelijk dat uw minderjarige kinderen in uw land van herkomst geen 

toegang zouden hebben tot onderwijs. Bovendien wijzen we erop dat het recht op onderwijs niet 

absoluut is en geenszins automatisch recht op verblijf geeft, evenmin in het geval dat uw kinderen in het 

land van herkomst geen toegang tot onderwijs zouden hebben. Het recht op onderwijs betekent immers 

geen waarborg voor een bepaalde graad van kwaliteitsvol onderwijs of tewerkstelling. Onderwijs van 

mindere kwaliteit of dat niet tot een betrekking of tewerkstelling aanleiding geeft, kan dan ook niet 

worden weerhouden. Evenmin bevat het recht op onderwijs een algemene verplichting om de keuze van 

een vreemdeling tot het volgen van onderwijs in een bepaalde verdragsluitende staat toe te staan. 

 

(...) 

 

Gelet op het feit dat het niet aannemelijk werd gemaakt dat het gezinsleven niet in Somalië zou kunnen 

plaatsvinden, de relatief jonge leeftijd van uw kinderen en hun talenkennis, is de DVZ van oordeel dat 

een verwijdering naar uw land van herkomst - Somalië - geen onoverkomelijke hinderpaal vormt om uw 

gezinsleven daar verder te zetten. Het is dan ook in het hoger belang van de beide minderjarige 

kinderen om mee gevolg te geven aan de beslissingen tot beëindiging van het verblijf en het bevel om 

het grondgebied te verlaten en u te vergezellen bij een terugkeer naar en een hervestiging in het land 

van herkomst. Bijgevolg is er geen familiaal beletsel voor het nemen van deze beslissing. 

 

(...) 

 

Bij de DVZ verklaarde u in het kader van het hoorrecht niet terug te kunnen keren naar uw land van 

herkomst gezien uw beide minderjarige kinderen in Somalië nooit naar school gingen en dat het jongste 

kind in België geboren is. Daarnaast stelde u dat u reeds geruime tijd tewerkgesteld bent in België en 

dat u hier een gestructureerd leven heeft opgebouwd, wat niet mogelijk zou zijn in het land van 

herkomst. 

 

Wat uw schoolgaande kinderen betreft, herhalen we dat het recht op onderwijs niet absoluut is en 

geenszins automatisch recht op verblijf geeft, evenmin wanneer uw kinderen in het land van herkomst 

geen toegang tot onderwijs zou hebben. Evenmin bevat het recht op onderwijs een algemene 

verplichting om de keuze van een vreemdeling tot het volgen van onderwijs in een bepaalde 

verdragsluitende staat toe te staan. 

 

De veronderstelling dat de kinderen ook in het land van herkomst toegang zouden hebben tot het 

onderwijssysteem is zelfs ronduit gratuit 

 

Zo stelt Wikipedia (https://nl.wikipedia.org/wiki/Somalisch ): 

 

Sinds de terugkeer van het centrale gezag in 2012 is er nog immer geen goed functionerend publiek 

onderwijs van de grond gekomen. Het geschreven Somalisch heeft deze periode niettemin overleefd, 
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ondanks het feit dat veel personen uit de hogere bestuurslagen in Somalië uit de diaspora komen en 

tweetalig Engels/Somalisch zijn. 

 

II.1.4. Afgezien van de nationaliteit hebben de kinderen geen enkele band (meer) met Somalië. 

 

Zo stelt artikel 8 EVRM tevens dat rekening moet worden gehouden met het privéleven van de persoon 

in kwestie. Welnu, voor de kinderen stelt zich hier ongetwijfeld een probleem gezien hun ganse leven 

zich in België afspeelt. Het oudste kind is bovendien bijna 10 jaar, dus zo jong kan men dit niet meer 

noemen. 

 

Zo stelde de RvV (RvV nr. 205 020 dd. 7 juni 2018) reeds: 

 

3.4. In casu kan niet ter betwisting staan dat verzoeker een privéleven leidt in België in de zin van artikel 

8 van het EVRM. Verzoeker, die thans 30 jaar oud is, is in België aangekomen in augustus 2002 toen hij 

14 jaar oud was. Hij werd gemachtigd tot vestiging in het Rijk en werd in dit verband in het bezit gesteld 

van een C-kaart in december 2007, geldig tot augustus 2012. Tot dan toe had hij steeds een legaal 

verblijf gehad. In december 2013 werd verzoeker van ambtswege afgevoerd. Vanaf 2006 tot oktober 

2017 zit verzoeker in een ritme waarbij hij wordt opgesloten in en vrijgelaten uit een Belgische 

gevangenis. Daargelaten de vraag in welke mate een afvoering van ambtswege in 2013 een verlies van 

verblijfsrecht inhoudt en verzoeker niet langer kan worden beschouwd als een gevestigde vreemdeling 

daar waar hij blijkens het administratief dossier opgesloten zat in een Belgische gevangenis van 25 

september 2010 tot 14 november 2015, kan niet ter discussie staan dat verzoeker meer dan tien jaar 

over een wettig verblijf in België heeft beschikt. Het kan niet anders dan aanvaard worden dat verzoeker 

hier een netwerk van persoonlijke, sociale en economische belangen heeft ongebouwd. Dat verzoeker 

een privéleven leidt in België wordt ook niet betwist in de nota van de verwerende partij. 3.5. Het bevel 

om het grondgebied te verlaten dat gegeven wordt aan een langdurig verblijvende vreemdeling vormt 

een inmenging in diens recht op eerbiediging van het privéleven (EHRM 11 juni 2013, nr. 

52166/09,Hasanbasic v. Zwitserland, par. 46-49; EHRM 23 juni 2008,Maslov/Oostenrijk (GK), § 63; 

EHRM 14 juni 2011,Osman/Denemarken, § 55; EHRM 2 juni 2015, K.M./Zwitserland, § 46). In dat geval 

dient het tweede lid van artikel 8 van het EVRM in overweging te worden genomen. Binnen de grenzen 

gesteld door artikel 8, tweede lid van het EVRM, is de inmenging van het openbaar gezag toegestaan 

voor zover die bij wet is voorzien (legaliteit), ze geïnspireerd is door één of meerdere in de deze 

bepaling vermelde legitieme doelen (legitimiteit) en voor zover ze noodzakelijk is in een democratische 

samenleving om één van deze doelen te bereiken (proportionaliteit). 

 

In casu kan de inmenging in het privéleven van de minderjarige kinderen door de thans bestreden 

beslissing evenmin ter discussie staan. 

 

De verzoekende partij meent dat de evenredigheidstoets hier op onzorgvuldige wijze gebeurd is. Voor 

de minderjarige kinderen is de breuk immers compleet in geval van terugkeer. Gans hun omgeving met 

vrienden en kennissen en schoolomgeving zouden zij moeten verlaten voor een land dat zij niet kennen. 

 

Zoals hierboven reeds gesteld wordt hun leeftijd ten onrechte geminimaliseerd (ouder dan 6 jaar en 

bijna 10 jaar). Bovendien dragen zij als minderjarigen geen enkele verantwoordelijkheid voor het gedrag 

van hun ouders. Hun “hoger” belang kan aldus niet geminimaliseerd worden op basis van het gedrag 

van hun ouders. 

 

De thans bestreden beslissing gaat volledig in tegen het hoger belang van de kinderen, zoals 

gewaarborgd door artikel 8 EVRM en artikel 74/13 VW. 

 

II.1.5. Tevens ten onrechte stelt de thans bestreden beslissing: 

 

De DVZ kan bijgevolg niet anders dan vaststellen dat u herhaaldelijk en bewust de Belgische asiel-

instanties heeft proberen te misleiden en dat u uw verblijfsrecht in België geopend heeft op basis van 

bedrieglijke verklaringen. 

 

Zoals uiteengezet in het tweede middel opende de verzoekende partij haar verblijfsrecht door middel 

van gezinshereniging. De thans bestreden beslissing is louter gericht op het verblijf dat zij ingevolge 

haar statuut als vluchteling verkreeg. 
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Bijgevolg valt de verzoekende partij, die nooit aan haar verblijfsrecht op basis van gezinshereniging 

verzaakt heeft, in principe minstens op dat verblijfsrecht terug. Het is dus niet terecht dat de verwerende 

partij stelt dat zij haar verblijfsrecht in België geopend heeft op basis van bedrieglijke verklaringen. De 

toenmalige huwelijksband met haar echtgenoot staat immers niet ter discussie. 

 

Deze motivering schendt dus tevens het beginsel van de materiële motiveringsverplichting. 

 

II.1.6. Aldus werden zowel de artikelen 74/13 j° 11, §3 Vreemdelingenwet, artikel 8 EVRM en het 

beginsel van de materiële motiveringsverplichting manifest geschonden. 

 

De bestreden beslissing is aldus onherroepelijk gevitieerd.” 

 

2.1.2. De Raad merkt op dat het voor ieder normaal redelijk denkend mens evident is dat het, in een 

normale gezinssituatie, in het hoger belang is van de kinderen om niet te worden gescheiden van hun 

ouders. Dit impliceert dat wanneer hun ouders niet meer tot een verblijf zijn toegelaten of gemachtigd in 

België en zij het Rijk dienen te verlaten, zij zich hierbij dienen te laten vergezellen door hun jonge 

kinderen teneinde de belangen van deze kinderen en de gezinseenheid niet te schaden. Verweerder 

heeft met deze evidentie rekening gehouden, aangezien hij op de aan verzoekster ter kennis gebrachte 

beslissing tot beëindiging van het verblijf en de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied 

te verlaten ook de namen van haar kinderen heeft vermeld en duidelijk heeft aangegeven dat hij van 

oordeel is dat het in het hoger belang van deze kinderen is dat zij hun ouders vergezellen bij een 

terugkeer naar en een hervestiging in het land van herkomst. Verweerder heeft er tevens terecht op 

gewezen dat de kinderen van verzoekster nog relatief jong zijn en geconcludeerd dat zij dus nog 

probleemloos het Somalisch kunnen aanleren. Hij heeft hierbij geduid dat, aangezien beide ouders de 

Somalische taal als moedertaal hebben, kan worden aangenomen dat de kinderen via hun ouders reeds 

een voldoende kennis van deze taal hebben of kunnen verwerven om zich in het herkomstland te 

integreren. Deze redenering is niet kennelijk onredelijk. Verweerder heeft tevens gemotiveerd dat niet 

aannemelijk wordt gemaakt dat de kinderen van verzoekster in het land van herkomst geen toegang 

zouden hebben tot onderwijs. De Raad benadrukt in dit verband dat de adjunct-commissaris in de 

beslissing van 14 april 2020, die werd bevestigd door de Raad, reeds het volgende aangaf: “De 

inspanningen van de lokale bevolking en de terugkerende Somaliërs uit de diaspora veranderen de 

economische scene in Mogadishu. Wat de sociale basisdiensten betreft, dient te worden opgemerkt dat 

Mogadishu een zestigtal ziekenhuizen, zowel publieke en privéklinieken, en een negentigtal 

gezondheidscentra telt. Voorts zijn er ongeveer 250 basisscholen, 200 middelbare scholen en ongeveer 

100 instellingen voor hoger onderwijs te vinden. In november 2018 lanceert men een project om het 

technische en beroepsgerichte onderwijs en opleidingen te rehabiliteren in Mogadishu. De toegenomen 

stabiliteit leidt ertoe dat steeds meer jongeren toetreden tot het basis- en secundair onderwijs. In juni 

2019 studeren voor de eerste keer in bijna 3 decennia tijd studenten af aan de Somali National 

University in Mogadishu.” Er kan dan ook niet worden aangenomen dat er geen onderwijsmogelijkheden 

zijn in Somalië. Verzoekster houdt bijgevolg onterecht voor dat verweerder zonder enige grond zou 

hebben aangenomen dat haar kinderen in Somalië toegang zouden hebben tot onderwijs. Verzoekster 

wijst erop dat haar jongste kind in België werd geboren, maar toont hiermee niet aan dat verweerder 

verkeerdelijk motiveerde dat dit kind reeds enige kennis van het Somalisch moet hebben via de ouders 

en dat niet aannemelijk werd gemaakt dat dit kind geen toegang zou hebben tot onderwijs. Haar 

uiteenzetting dat er nog geen goed functionerend publiek onderwijs is in Somalië doet geen afbreuk aan 

de vaststelling dat er tal van scholen zijn waar onderwijs kan worden genoten. Het gegeven dat 

verzoeksters oudste kind tien jaar oud is en reeds een deel van zijn opleiding in België genoot laat de 

Raad, gelet op de pertinente vaststellingen van verweerder, evenmin toe te besluiten dat het hoger 

belang van dit kind zou verhinderen dat de bestreden beslissingen worden genomen. Verzoekster toont 

ook met haar bemerking dat deze kinderen hun vrienden en kennissen zullen moeten achterlaten niet 

aan dat verweerder kennelijk onredelijk optrad door erop te wijzen dat het voor deze kinderen belangrijk 

is om niet te worden gescheiden van hun ouders en zij deze ouders dus dienen te volgen nu deze niet 

meer in het Rijk kunnen verblijven. Verzoekster verliest schijnbaar ook uit het oog dat er, via de 

moderne communicatiemiddelen, contacten kunnen worden gehouden met vrienden en kennissen in 

andere landen. Nergens blijkt verder dat verweerder het hoger belang van verzoeksters kinderen zou 

hebben geminimaliseerd omwille van het gedrag van hun ouders. Verweerder heeft dit hoger belang op 

een correcte en rationele wijze beoordeeld.  

 

Verweerder heeft bij het nemen van de bestreden beslissingen duidelijk rekening gehouden met het 

gegeven dat verzoekster en haar kinderen een gezin vormen en heeft door deze beslissingen te nemen 

dit gezinsleven niet in het gedrang gebracht. Er wordt immers niet aannemelijk gemaakt dat een 
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gezinsleven alleen in België mogelijk is. Uit de aan de Raad voorgelegde stukken blijkt trouwens dat 

verzoekster voorheen ook reeds in andere landen woonde. Er blijkt ook niet dat de bestreden 

beslissingen aspecten van het privéleven van verzoekster of haar kinderen, die onder de bescherming 

van artikel 8 van het EVRM vallen, ernstig raken. Een groot belang dient ook te worden gehecht aan het 

feit dat verzoekster zelf slechts tot een verblijf in het Rijk werd gemachtigd nadat haar toenmalige 

partner valse verklaringen aflegde waardoor hij een internationale beschermingsstatus kreeg en het 

daaraan verbonden recht op verblijf. Verzoekster, die niet onwetend kon zijn van de frauduleuze con-

structie die haar ex-partner opzette, diende vervolgens ook een verzoek om internationale bescherming 

in waarbij zij de Belgische asieldiensten misleidde. Het leven dat verzoekster kon opbouwen in België 

was dus gebaseerd op een visum type D, een internationale beschermingsstatus en de daaraan 

gekoppelde verblijfstitels waartoe zij eigenlijk niet gerechtigd was. In deze omstandigheden kan niet 

worden geconcludeerd dat verweerder onevenredig optrad en artikel 8 van het EVRM schond. 

 

Het staat ook niet ter discussie dat de adjunct-commissaris op 14 april 2020, op grond van artikel 55/3/1 

§ 2, 2° van de Vreemdelingenwet verzoeksters vluchtelingenstatus heeft ingetrokken. Artikel 11, § 3, 

tweede lid van de Vreemdelingenwet bepaalt dat verweerder te allen tijde kan beslissen om het verblijf 

van de vreemdeling die op grond van artikel 49, § 1, tweede of derde lid, of artikel 49/2, §§ 2 of 3 van de 

Vreemdelingenwet, als begunstigde van een internationale beschermingsstatus tot een verblijf van 

beperkte of onbeperkte duur in het Rijk werd toegelaten, in te trekken of te beëindigen en hem een 

bevel geven om het grondgebied te verlaten wanneer de internationale beschermingsstatus door de 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen werd ingetrokken overeenkomstig de 

artikelen 55/3/1, § 2 of 55/5/1, § 2 van de Vreemdelingenwet of wanneer de vreemdeling afstand heeft 

gedaan van zijn internationale beschermingsstatus. Verweerder dient indien hij gebruik maakt van 

voormelde wetsbepaling wel rekening te houden “met de aard en de hechtheid van de gezinsband van 

de betrokkene, met de duur van zijn verblijf in het Rijk, alsmede met het bestaan van familiebanden of 

culturele of sociale banden met zijn land van herkomst.” Verzoekster toont niet aan dat verweerder is 

tekortgekomen aan deze verplichting of dat hij bepaalde feitelijke gegevens incorrect of kennelijk 

onredelijk heeft beoordeeld. 

 

Verzoeksters theoretische beschouwingen en haar verwijzing naar allerhande rechtspraak laten de 

Raad niet toe tot een ander besluit te komen. 

 

Een schending van artikel 11, § 3 van de Vreemdelingenwet, van artikel 8 van het EVRM of van de 

materiële motiveringsplicht wordt niet aangetoond. 

 

Het eerste middel is ongegrond.  

 

2.2.1. In een tweede middel, dat alleen betrekking heeft op de beslissing tot afgifte van een bevel om 

het grondgebied te verlaten, voert verzoekster de schending aan van de materiële motiveringsplicht en 

van artikel 10, § 1 van de Vreemdelingenwet. 

 

Haar betoog luidt als volgt: 

  

“II.2.1. De verzoekende partij en haar twee kinderen kwamen op 20 juli 2013 in België aan op basis van 

gezinshereniging (artikel 10, §1 VW). 

 

Hoewel de verzoekende partij nadien om internationale bescherming vroeg en op basis hiervan tevens 

verblijf kreeg, heeft zij nooit verzaakt aan het verblijfsrecht dat zij kreeg in het kader van de gezins-

herenigingen op basis waarvan zij naar België kwam.  

 

Aldus kan een beëindiging van het verblijf op basis van het vluchtelingenstatuut niet automatisch 

gelijkgesteld worden aan de beëindiging van haar verblijf op basis van gezinshereniging.  

 

Hieromtrent bevat de Vreemdelingenwetboek immers aparte bepalingen (artikel 74/21 VW en artikel 11, 

§2 VW). 

 

Deze bepalingen werden in casu niet toegepast, de verwerende partij verwijst expliciet enkel naar artikel 

11, §3 VW. 

 

II.2.2. Het bevel om het grondgebied te verlaten miskent dus tevens artikel 10, §1 VW en schendt o[p] 

manifeste wijze het beginsel van de materiële motiveringsverplichting.” 
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2.2.2. Allereerst moet worden gesteld dat verzoeksters betoog, dat zij op grond van artikel 10, § 1 van 

de Vreemdelingenwet tot een verblijf in het Rijk werd toegelaten, geen steun vindt in de aan de Raad 

voorgelegde stukken. Uit deze stukken blijkt dat verzoekster – die enkel in eigen naam een beroep 

instelde –, toen zij nog in het buitenland verbleef, door verweerder tot een verblijf van meer dan drie 

maanden in het Rijk werd gemachtigd op grond van artikel 9 van de Vreemdelingenwet en dat de 

verlenging van haar verblijf afhankelijk werd gesteld van de voorwaarde dat zij aantoonde dat zij 

effectief samenwoonde met A.H.M. en dat zij niet ten laste viel van de overheid. Haar verwijzing naar 

artikel 11, § 2 van de Vreemdelingenwet, waarin is bepaald in welke gevallen het verblijf kan worden 

beëindigd van een vreemdeling die op grond van artikel 10, § 1 van dezelfde wet tot een verblijf werd 

toegelaten, is bijgevolg hoe dan ook niet dienstig. 

 

Daarnaast moet worden benadrukt dat verzoekster er zelf voor opteerde om, dadelijk na haar binnen-

komst in het Rijk, een verzoek om internationale bescherming in te dienen. Doordat dit verzoek werd 

ingewilligd was verzoekster niet langer gemachtigd tot een verblijf in het Rijk maar, overeenkomstig 

artikel 49 van de Vreemdelingenwet, tot een verblijf in België toegelaten. Een machtiging onder 

voorwaarden werd vervangen door een meer gunstig verblijfsrecht dat is gekoppeld aan het bezitten van 

een internationale beschermingsstatus. Verzoekster kan dan ook niet worden gevolgd in haar betoog 

dat verweerder had dienen uit te gaan van haar verblijfssituatie zoals deze bestond op het ogenblik dat 

zij het Rijk binnenkwam. Een vreemdeling verblijft in het Rijk op basis van een bepaalde juridische 

grondslag en zijn status wordt dan ook beheerst door de regels die betrekking hebben op deze 

juridische grondslag. Verzoekster gaat er verkeerdelijk vanuit dat verschillende verblijfsstatussen naast 

elkaar blijven bestaan of dat indien een verblijfsstatus wordt beëindigd een vroegere verblijfsstatus 

automatisch herleeft en zij kan terugvallen op de normen en regels die betrekking hebben op deze 

vroegere verblijfsstatus. Haar standpunt vindt geen steun in enige wetsbepaling.  

 

Daarenboven kan ook niet worden ingezien welk belang verzoekster heeft bij haar verwijzing naar de 

mogelijkheid die is voorzien in artikel 74/21 van de Vreemdelingenwet om een einde te stellen aan het 

verblijf “indien de persoon bij wie de vreemdeling zich voegt valse of misleidende informatie of valse of 

vervalste documenten heeft gebruikt of fraude heeft gepleegd of andere onwettige middelen heeft 

gebruikt die hebben bijgedragen tot het verkrijgen van de machtiging tot verblijf of de erkenning van de 

toelating tot verblijf.” Er werd immers vastgesteld dat A.H.M. op basis van valse en misleidende 

informatie werd erkend als vluchteling en het daaraan gekoppelde verblijfsrecht verwierf en het 

toepassingsgebied van artikel 74/21 van de Vreemdelingenwet is niet beperkter dan dat van het in casu 

aangewende artikel 11, § 3 van de Vreemdelingenwet. 

 

Een schending van artikel 10, § 1 van de Vreemdelingenwet of van de materiële motiveringsplicht, die 

tot de vernietiging van het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten kan leiden, wordt niet 

aangetoond. 

 

Het tweede middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

Verzoekster heeft geen gegrond middel aangevoerd dat kan leiden tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissingen. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

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

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

samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van verzoekster.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

 Artikel 1 

 

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

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenendertig mei tweeduizend eenentwintig 

door: 

 

dhr. G. DE BOECK, voorzitter 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN G. DE BOECK 

 

 

 

 

 

 


