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 nr. 208 012 van 22 augustus 2018 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. SOENEN 

Vaderlandstraat 32 

9000 GENT 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, in eigen naam en als wettelijk vertegenwoordiger van zijn minderjarige 

zoon X, die verklaart van Jordaanse nationaliteit te zijn, op 20 april 2018 heeft ingediend om de 

nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 11 januari 2018 houdende het bevel tot terugbrenging. 

 

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 29 mei 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 juni 2018. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. STOROJENKO, die loco advocaat B. SOENEN verschijnt 

voor de verzoekende partij en van attaché E. MENZAH, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 11 januari 2018 beslist de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris (hierna: de 

gemachtigde) aan de verzoekende partij een bevel tot terugbrenging af te geven.  

 

1.2. Dit is de bestreden beslissing, en ze is als volgt gemotiveerd:  

 

“Afgegeven in toepassing van artikel 118 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

toegang, tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. (1) 

In uitvoering van de beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

wordt aan 

H., M. A. M.  



  

 

 

RvV  X - Pagina 2 

geboren te Irbid (Jordanië), op 07.09.1973 

van nationaliteit: Jordanië 

verblijvende te (…) 

 

bevel gegeven   

de genaamde S. F. 

geboren te Gent, op 17.02.2005 

van nationaliteit: Jordanië, 

verblijvende te (…) 

 

binnen dertig (30) dagen terug te brengen naar de plaats vanwaar hij (zij) gekomen is. 

 

REDEN VAN DE MAATREGEL : 

 

Betrokkene bevindt zich in het geval van artikel 7, eerste Iid, 1° van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen : betrokkene verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van deze wet 

vereiste documenten, inderdaad, betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort met geldig 

visum. Betrokkene diende op 07.11.2013 een eerste asielaanvraag in die op 21.12.2017 van het 

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) een beslissing 'weigering 

vluchtelingenstatus en weigering subsidiaire bescherming' kreeg. Naar aanleiding van deze negatieve 

beslissing werd er een beslissing 'bevel tot terugbrenging' opgemaakt vanwege Dienst 

Vreemdelingenzaken (DVZ). Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn 

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

gezondheidstoestand' van de betrokken onderdaan van een derde land. Beide ouders zijn in België niet 

tot een verblijf toegelaten of gemachtigd en zij dienen het Rijk te verlaten. Het is evident dat zij zich 

hierbij dienen te laten vergezellen door hun jongere kinderen teneinde de belangen van deze kinderen 

en de gezinseenheid niet te schaden. Verder blijkt niet dat betrokkene of één van zijn (haar) gezinsleden 

gezondheidsproblemen zou hebben, die hen zouden verhinderen om terug te keren naar het land van 

herkomst: de aanvraag 9 ter dd. 12.03.2011 werd afgesloten door DVZ met een negatieve beslissing op 

18.04.2011, de aanvraag 9 ter dd. 12.04.2011 werd door DVZ afgesloten met een negatieve beslissing 

op 12.04.20111, Het recht op onderwijs is niet absoluut en geeft niet automatisch recht, op verblijf. 

Nergens blijkt ook dat in het land van herkomst geen onderwijs kan worden verkregen. Het recht op 

onderwijs bevat daarenboven geen algemene verplichting om de keuze van een vreemdeling om 

onderwijs te volgen in een bepaalde Verdragsluitende Staat toe te staan. Beperkingen aan het recht op 

onderwijs zijn immers mogelijk zolang de kern van het recht op onderwijs niet wordt aangetast (EHRM 

19 oktober 2012, nrs. 43370/04, 8252/05 en 18454/06, Catan e.a. v. Moldavië, par. 140.).” 

 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 62 van de wet van 15 

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

van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet), van de artikelen 2 en 3 van de wet betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen van 29 juli 1991, van het zorgvuldigheidsbeginsel, 

van het redelijkheidsbeginsel, van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, van artikel 22bis van de 

Grondwet, van de rechten van het kind, van artikel 24 van het Handvest van de Grondrechten van de 

Europese Unie (hierna: het Handvest), van het recht op onderwijs, van artikel 14 van het Handvest, van 

artikel 2 van het eerste Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de 

fundamentele vrijheden (hierna: het EVRM), van artikel 8 van het EVRM en van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet. De verzoekende partij verwijt de verwerende partij verder een manifeste 

beoordelingfout.  

 

De verzoekende partij licht het enig middel als volgt toe:  

 

“Schending van het artikel. 62 Vreemdelingenwet — motiveringsverplichting ; 

- Schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van de bestuurshandelingen; van de algemene rechtsbeginselen en beginselen van behoorlijk bestuur, 

en de zorgvuldigheidsverplichting en het redelijkheidsbeginsel; 

- Schending van de zorgvuldigheidsverplichting en het redelijkheidsbeginsel; 

- Schending van het artikel 74/13 Vreemdelingenwet; 
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- Schending van het artikel 22bis GW; 

- Schending van de rechten van het kind - zie het art. 24 van het Handvest betreffende de grondrechten 

van de Europese Unie ; 

- Schending van het recht op onderwijs - zie het art. 14 van het Handvest betreffende grondrechten van 

de Europese Unie en artikel 2 Protocol nr. 1 bij het EVRM ; 

- Schending van het artikel 8 EVRM ; 

- Schending van het artikel 9bis Vreemdelingenwet; 

Manifeste beoordelingsfout. 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken stelt dat de verzoekende partij de minderjarige dient terug te leiden om 

de volgende redenen : 

"Betrokkene bevindt zich in het geval van artikel 7, eerste lid 1 ° van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen : betrokkene verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van deze wet 

vereiste documenten, inderdaad, betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort met geldig 

visum. Betrokkene diende op 07.11.2013 een eerste asielaanvraag in die op 21.12.2017 van het 

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) een beslissing 'weigering 

vluchtelingenstatus en weigering subsidiaire bescherming" kreeg. Naar aanleiding van deze negatieve 

beslissing werd er een beslissing 'bevel tot terugbrenging' opgemaakt vanwege Dienst 

Vreemdelingenzaken (DVZ). Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn 

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

gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land. Beide ouders zijn in België niet 

tot een verblijf toegelaten of gemachtigd en zij dienen het Rijk te verlaten. Het is evident dat zij zich 

hierbij dienen te laten vergezellen door hun jongere kinderen teneinde de belangen van deze kinderen 

en de gezinseenheid niet te schaden. Verder blijkt niet dat betrokkene of één van zijn (haar) gezinsleden 

gezondheidsproblemen zou hebben, die hen zouden verhinderen om terug te keren naar het land van 

herkomst: de aanvraag 9ter dd. 12.03.2011 werd afgesloten door DVZ met een negatieve beslissing op 

18.04.2011, de aanvraag 9ter dd. 12.04.2011 werd afgesloten door DVZ met een negatieve beslissing 

dd. 12.04.2011. 

Het recht op onderwijs is niet absoluut en geeft niet automatisch recht op verblijf. Nergens blijkt dat in 

het land van herkomst geen onderwijs kan worden verkregen. Het recht op onderwijs bevat 

daarenboven geen algemene verplichting om de keuze van een vreemdeling om onderwijs te volgen in 

een bepaalde Verdragsluitende Staat toe te staan. Beperkingen aan het recht op onderwijs zijn immers 

mogelijk zolang de kern van het recht op onderwijs niet wordt aangetast (EHRM19 oktober 2012, nrs. v 

43370/04, 8252/05 en 18454/06, Catan e.a v. Moldavië, par3.140.) 

 

Uit hetgeen hierna wordt uiteengezet zal blijken dat de motivering niet draagkrachtig is en dat de Dienst 

Vreemdelingenzaken geen beslissing heeft genomen die gebaseerd is op een zorgvuldig onderzoekt 

waarbij rekening gehouden wordt met het hoger belang van de minderjarige, zijn gezinsleven en zijn 

recht op onderwijs. 

 

3.2 

De verzoeker wenst te wijzen op artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet dat het volgende bepaalt: 

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

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

onderdaan van een derde land." De verzoeker stelt vast dat de Dienst Vreemdelingenzaken zich beperkt 

tot een loutere opsomming van de verblijfsprocedures die de minderjarige heeft doorlopen en er verder 

een standaardmotivering op na houdt. 

 

3.3 

Artikel 24 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, dat rechtstreekse werking 

heeft, bepaalt als volgt: 

"Rechten van het kind 

1. Kinderen hebben recht op de bescherming en de zorg die nodig zijn voor hun welzijn. Zij mogen 

vrijelijk hun mening uiten. Aan hun mening in aangelegenheden die hen betreffen wordt passend belang 

gehecht in overeenstemming met hun leeftijd en rijpheid. 

2. Bij alle handelingen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden verricht door overheidsinstanties 

of particuliere instellingen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging. 

3. leder kind heeft er recht op regelmatig persoonlijke betrekkingen en rechtstreekse contacten met zijn 

beide ouders te onderhouden, tenzij dit tegen zijn belangen indruist." 
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Ook het artikel 22bis van de Grondwet bepaalt hieromtrent : 

"Elk kind heeft recht op eerbiediging van zijn morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit. 

Elk kind heeft het recht zijn mening te uiten in alle aangelegenheden die het aangaan; met die mening 

wordt rekening gehouden in overeenstemming met zijn leeftijd en zijn onderscheidingsvermogen. 

Elk kind heeft recht op maatregelen en diensten die zijn ontwikkeling bevorderen. 

Het belang van het kind is de eerste overweging bij elke beslissing die het kind aangaat. 

De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen deze rechten van het 

kind." 

 

3.4 

Volgens de General Comment nr. 14 van het VN Kinderrechtencomité bij het Internationaal 

Kinderrechtenverdrag (UN Committee on the Rights of the Child (CRC), General comment No. 14 

(2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, 

para. 1), 29 May 2013, CRC /C/GC/14 dient er een best intrest assessment te gebeuren in het kader 

van elke beslissing met betrekking tot een kind. 

 

Elementen die in overweging genomen dienen te worden in het kader van het hoger belang zijn 

de volgende: 

-Mening van het kind; 

-Identiteit van het kind; 

-Behoud van de familiale banden; 

-Zorg, bescherming en ontwikkeling van het kind; 

-Kwetsbaarheid; 

-Recht op gezondheid; 

-Recht op onderwijs. 

 

Uit het onderstaande zal blijken dat de Dienst Vreemdelingenzaken geen zorgvuldige analyse heeft 

gemaakt van het belang van het kind, dat het voorwerp uitmaakt van de bijlage 38. 

Aangaande het recht op onderwijs en het behoud van familiale banden werd geen rekening gehouden 

met de specifieke situatie van de zoon van de verzoeker. 

Aangaande de overige hierboven opgesomde punten werd verder niet gemotiveerd. De Dienst 

Vreemdelingenzaken schendt de motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

3.5 

Aangaande de gezinssituatie van de minderjarige 

Aangaande het gezinsleven van de verzoeker en zijn zoon stelt de Dienst Vreemdelingenzaken het 

volgende: 

"Beide ouders zijn in België niet tot een verblijf toegelaten of gemachtigd en zij dienen het Rijk te 

verlaten. Het is evident dat zij zich hierbij dienen te laten vergezellen door hun jongere kinderen 

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

 

a) 

De zoon van de verzoeker is door een dergelijke motivering ernstig aangedaan en vindt deze 

onbegrijpelijk. 

- De moeder van F.(...), de zoon van de verzoeker, is op datum van 11/04/2013 vermoord in haar 

appartement in Brussel. 

Het gerechtelijk onderzoek in dat dossier is nog lopende maar de verzoeker is van oordeel dat zij 

vermoord is door haar eigen broer uit eerwraak. 

De verzoeker legt een kopie van overlijdensakte neer en berichten uit de media met betrekking tot de 

moord (zie stukken onder 2 en 3). 

De minderjarige is ernstig gegriefd door de bovenstaande motivering en begrijpt niet hoe zijn overleden 

moeder hem terug moet brengen naar Jordanië. 

De Dienst Vreemdelingenzaken maakt gebruik van een standaardmotivering die geenszins aangepast is 

aan de persoonlijke situatie van de minderjarige en die hem nodeloos leed bezorgt. 

 

 

b) 

Daarnaast merkt de verzoeker op dat de Dienst vreemdelingenzaken geen enkele rekening houdt met 

zijn tweede zoon, S. I.(...) (N.N. 05.02.17=173-47), en het contact en gezinsleven tussen zijn beide 

zonen. 
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De tweede zoon van de verzoeker Islam, was op vijfjarige leeftijd getuige van de moord op zijn moeder 

op datum van 11/04/2013 (zie stukken onder 2 en 3). Dit was een uiterst traumatiserende ervaring voor 

Islam en hij is van op dat moment door de jeugdrechter geplaatst. 

Deze plaatsing is bij vonnis d.d. 18/02/2018 van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, 

afdeling Gent, sectie familie- en jeugdrechtbank, G24e kamer verlengd voor één jaar (zie stuk 4). 

De verzoeker en zijn zoon F.(...), hebben tot op heden nog geregeld contact met Islam. Hij gaat 2- 

wekelijks op weekend bij de verzoeker en F.(...) op bezoek (zie stuk 5). 

Er is dan ook sprake van een beschermingswaardig gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM. 

Het is dan ook bevreemdend dat de verzoeker voor zijn ene zoon F.(...) een bijlage 38 kreeg maar niet 

voor zijn andere zoon Islam. 

Hieruit blijkt andermaal dat de Dienst Vreemdelingenzaken niet zorgvuldig tewerk is gegaan en dat de 

beslissing geenszins de werkelijke situatie van de minderjarige weerspiegeld. 

De verzoeker stelt dan ook dat het gezinsleven van zijn zoon geschonden wordt door hem terug te 

sturen naar Jordanië terwijl zijn broer in België mag blijven. 

Het contact tussen de twee broers dat vrij goed verloopt wordt hierbij dan ook abrupt beëindigd. 

Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt duidelijk dat er met het hierboven uiteengezette 

gezinsleven en concrete omstandigheden geenszins rekening werd gehouden. De DVZ schendt de 

motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Aangaande het verblijfsrecht van de kinderen 

De verzoeker wenst verder te benadrukken dat er zeer sterke aanwijzingen bestaan dat zijn kinderen 

F.(...) (bijlage 38) en Islam weldegelijk verblijfsrecht hebben. 

Inderdaad. 

Uit het administratieve dossier blijkt immers dat de S. F.(...) en S. I.(...) geregulariseerd waren met hun 

moeder op datum van 15/04/2013. 

Er is dan ook een schending van het artikel 9bis Vreemdelingenwet waar te nemen aangezien kan 

verondersteld worden dat de zonen van de verzoeker, F.(...) en Islam geregulariseerd zijn. 

Uit de beslissing tot ongegrondheid van de aanvraag tot humanitaire regularisatie genomen ten aanzien 

van de vader van de minderjarigen immers het volgende (zie stuk 6): 

"Zie tevens aparte beslissing zoon S. F.(...) 

 

Wat betreft de twee kinderen die hij (M.M.(...)) heeft verwekt bij zijn wettelijke echtgenote, mevrouw 

A.R.A.(...) Mohammad, geboren te Irbid op 06/05/1989, nationaliteit: Jordanië, dient opgemerkt te 

worden dat zij de voor hen meest gunstige situatie volgen. Bijgevolg wordt hun verblijf geregulariseerd 

mede met het verblijf van hun moeder die zelf op 13 jarige leeftijd in België was aangekomen na 

gedwongen uitgehuwelijkt te zijn aan mijnheer, tegen wie ze op latere leeftijd klacht indiende wegens 

mensensmokkel en identiteitsfraude...) 

Er werdt wel degelijk rekening gehouden met het feit dat mijnheer het hoederecht over de oudste kind 

kreeg, doch aangezien mijnheer op geen enkele wijze in aanmerking kan komen voor een andere 

beslissing dat een negatieve beslissing, wordt het principe gehandhaafd dat de kinderen, dus ook het 

oudste kind dat bij hem inwoont, moeten kunnen genieten van de voor hen voordeligste situatie, zodanig 

dat hen overeenkomstig de situatie van de moeder verblijfsrecht wordt toegekend. Het ene kind mag 

niet benadeeld worden ten opzichte van het andere kind." 

(zie stuk 6, eigen toevoeging en klemtoon) 

Uit de ongegrondheidsbeslissing van de verzoeker blijkt duidelijk dat het verblijf van zijn exechtgenoten 

werd geregulariseerd. 

Hieruit volgt dat haar kinderen S.I.(...) en S.F.(...) ook konden genieten van de regularisatiemaatregel. 

Uit het attest van gezinssamenstelling van de verzoeker blijkt dat, S.F.(...) evenwel samen met de rest 

van zijn gezin ingeschreven zijn in het Wachtregister (zie stuk 8 ). 

In hoofde van de minderjarige, S. F.(...)S. F.(...) lijkt dit niet correct nu blijkt dat hij verblijfsrecht zou 

hebben. Voor S. I.(...) is op heden niet duidelijk in welk register hij is ingeschreven. 

 

Over deze concrete redenen waaruit blijkt dat de minderjarige, verblijfsrecht zou kunnen hebben en ten 

onrechte is ingeschreven in het wachtregister is de bestreden beslissing geen enkel spoor te vinden. 

 

 3.7 

 De gegevens waarop de verzoeker zich baseert, komen echter uit het administratief dossier dus er kan 

niet ontkend worden dat de Dienst Vreemdelingenzaken niet op de hoogte was van deze situatie van de 

minderjarige. 

 

3.8 
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De verzoeker richtte via zijn advocaat dan ook een aangetekend schrijven schrijven aan de Dienst 

Vreemdelingenzaken om de situatie uit te klaren op datum van 29/01/2018 (zie stuk 9 ). Hierop kwam tot 

op heden nog geen enkele reactie. 

Het is dan ook verontrustend dat een minderjarige die hoogstwaarschijnlijk verblijfsrecht heeft zonder 

enig zorgvuldig onderzoek het land dient te verlaten. 

Terwijl dat zijn broer Islam geen bijlage 38 verkreeg noch ergens in de beslissing vermeld staat. 

Uit het bovenstaande blijkt dat de DVZ uiterst onzorgvuldig te werk is gegaan bij het nemen van de 

bestreden beslissing. Het betreft hier geen alledaags dossier dat echter op een standaardwijze is 

afgehandeld. 

De Dienst Vreemdelingenzaken schendt het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

3.9 

Aangaande het recht op onderwijs en de band van de minderjarige met België De verzoeker wenst 

verder te benadrukken dat zijn zoon vanaf zijn geboorte in België heeft gewoond en schoolgelopen. Zijn 

band met België staat ontegensprekelijk vast. Momenteel zit de minderjarige F.(...) in het 6e leerjaar op 

het Sint-Lievenscollege in Gent (zie stuk 7 

 

Hij beheerst de Nederlandse taal zeer goed en kent nauwelijks Arabisch. 

Hoewel de verzoeker erkent dat zijn zoon geen speciaal onderwijs behoeft, wenst hij wel te wijzen op 

het feit dat hij de Arabische taal niet machtig is. 

Het Arabisch schrift al evenmin. 

De kennis van het Nederlands van F.(...) blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat hij zijn gehoor op het 

Commissariaat-generaal aflegde in het Nederlands zonder tolk (zie stuk 10). 

Daarnaast heeft de zoon van de verzoeker geen enkele ervaring met het Jordaans onderwijssysteem. 

 

11. 

Hij is in België geboren en volgde hier steeds onderwijs. De band met Jordanië is voor hem dan ook 

onbestaande. 

De zoon van de verzoeker, F.(...), is op heden 13 jaar oud. 

Zijn lang verblijf in België, vanaf zijn geboorte en zijn gebrek aan kennis van het Arabisch, zorgt ervoor 

dat hij in het Jordaans onderwijs van nul moet beginnen zonder enige ervaring. Dit is dan ook een 

onoverkomelijke achterstand. 

Het hoeft immers geen betoog dat het Arabisch geen enkele gelijkenis vertoont met het Nederlands. 

Het recht op onderwijs wordt bij terugkeer naar Jordanië tot in de kern uitgehold. 

De verzoeker stelt dan ook dat dit geenszins in het belang van zijn zoon is.. 

Met de bovenstaande omstandigheden hield de Dienst Vreemdelingenzaken geen rekening en schendt 

daarmee de zorgvuldigheidsnorm en de motiveringsplicht. 

Daarnaast heeft de beoordeling van de Dienst Vreemdelingenzaken geen rekening gehouden met het 

hoger belang van het kind. 

Het is dan ook onredelijk om te stellen dat het recht op onderwijs niet in de kern aangetast zou zijn 

bij een terugkeer naar Jordanië. 

 

3.10 

De bestreden beslissing is dan ook niet draagkrachtig gemotiveerd en getuigt niet van een zorgvuldig 

onderzoek. Daarnaast schendt de verwerende partij de motiveringsplicht, het redelijkheidsbeginsel en 

het hoger belang van het kind. 

De bestreden beslissing dient dan ook vernietigd te worden.” 

 

2.2. De Raad stelt vast dat de verzoekende partij in het enig middel onder meer de schending aanvoert 

van het zorgvuldigheidsbeginsel en de motiveringsplicht.  

 

De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen verplichten de administratieve overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen op te nemen die aan de bestreden beslissing ten gronde liggen en dit op afdoende wijze. 

Het afdoend karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen 

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

dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. 

 

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

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

werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden nagegaan of de overheid is uitgegaan van de 
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juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan binnen de perken 

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

kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (cf. RvS 30 

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

 

Uit de uiteenzetting van het enig middel blijkt dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden 

beslissing kent, en het doel van de formele motiveringsplicht is dan ook bereikt. Uit de formulering van 

het enig middel blijkt echter dat de verzoekende partij de inhoudelijke motieven van de bestreden 

beslissing bekritiseert, en in die zin voert zij dan ook de schending aan van de materiële 

motiveringsplicht.  

 

De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op 

deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in 

rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 14 juli 2008, 

nr. 185.388; RvS 20 september 2011, nr. 215.206;  RvS 5 december 2011, nr. 216.669). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheidsplicht legt de overheid onder 

meer op om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat 

de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat zij met kennis 

van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221 475). 

 

Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten 

gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar 

gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of het de feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en 

of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 

101.624). 

 

De verzoekende partij betoogt in haar enig middel onder meer dat de verwerende partij in de bestreden 

beslissing ten onrechte stelt dat "Beide ouders in België niet tot een verblijf (zijn) toegelaten of 

gemachtigd en zij het Rijk (dienen) te verlaten. Het is evident dat zij zich hierbij dienen te laten 

vergezellen door hun jongere kinderen teneinde de belangen van deze kinderen en de gezinseenheid 

niet te schaden.". De verzoekende partij stelt dat uit het administratief dossier duidelijk blijkt dat de 

moeder van F. op 11 april 2013 werd vermoord in haar appartement in Brussel. Het gerechtelijk 

onderzoek is nog lopende maar de verzoekende partij is van oordeel dat zij werd vermoord door haar 

eigen broer uit eerwraak. De verzoekende partij voegt een kopie van de overlijdensakte en 

mediaberichten over de moord bij haar verzoekschrift. De verzoekende partij stelt dat de verwerende 

partij in deze gebruikt maakt van een standaardmotivering die niet is aangepast aan de persoonlijke 

situatie van de minderjarige. De verzoekende partij stelt verder dat er zeer sterke aanwijzingen bestaan 

dat F. en I. wel degelijk over verblijfsrecht beschikken. Uit het administratief dossier blijkt immers dat S. 

F. en S. I. werden geregulariseerd met hun moeder op 15 april 2013.  

 

De Raad stelt vooreerst vast dat uit de stukken van het administratief dossier inderdaad blijkt dat de 

moeder van F. op 11 april 2013 werd vermoord. De verzoekende partij maakt dan ook aannemelijk dat 

het motief van de bestreden beslissing dat “Beide ouders in België niet tot een verblijf (zijn) toegelaten 

of gemachtigd en zij het Rijk (dienen) te verlaten. Het is evident dat zij zich hierbij dienen te laten 

vergezellen door hun jongere kinderen teneinde de belangen van deze kinderen en de gezinseenheid 

niet te schaden” niet correct is. De verzoekende partij maakt een schending van de materiële 

motiveringplicht op dit punt aannemelijk.  

 

De Raad stelt verder vast dat het determinerend motief van de bestreden beslissing het volgende is: 

“Betrokkene bevindt zich in het geval van artikel 7, eerste Iid, 1° van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen : betrokkene verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van deze wet 

vereiste documenten, inderdaad, betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort met geldig 

visum.”.  
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De Raad stelt echter vast dat uit de stukken van het administratief dossier eveneens blijkt dat F. werd 

geregulariseerd.  

 

Uit het stuk ‘Onbeperkt verblijf’ van 15 april 2013, blijkt dat F., naar aanleiding van het 

regularisatieverzoek van zijn moeder A., R. A. M., gemachtigd wordt tot een verblijf van onbeperkte 

duur. Dit stuk vermeldt dat F. aldus van de voor hem voordeligste situatie geniet daar het verblijf van zijn 

moeder geregulariseerd wordt en dat van zijn vader geweigerd wordt. Uit een nota van de verwerende 

partij van 8 maart 2013, die zich eveneens in het administratief dossier bevindt, blijkt verder dat de 

moeder van F. op 10 december 2009 een regularisatieverzoek indiende met overtuigende 

integratiebewijzen en dat haar verblijf moet geregulariseerd worden op basis van humanitaire redenen, 

namelijk langdurig verblijf en ver gevorderde integratie gezin haar verblijf vanaf haar 13 jaar tot haar 27 

jaar. Het stuk stelt verder dat haar twee kinderen moeten kunnen genieten van de voor hen voordeligste 

situatie, wat concreet betekent dat zij beiden een onbeperkte regularisatie bekomen zoals hun moeder.  

 

 

Aangezien uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat F. onbeperkt verblijfsrecht verkregen 

heeft op 15 april 2013, en uit niets blijkt dat hem dit verblijfsrecht werd ontnomen, maakt de 

verzoekende partij de schending van de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel dan 

ook op dit punt aannemelijk.  

 

Bovendien blijkt uit de stukken van het administratief dossier dat de verwerende partij op de hoogte was 

van het bestaan van de broer van de verzoekende partij, S.I. De bestreden beslissing rept met geen 

woord over deze broer en uit de stukken van het administratief dossier blijkt niet dat de verwerende 

partij rekening heeft gehouden met het bestaan van de broer, die overigens door de jeugdrechter is 

geplaatst en ook geregulariseerd werd, bij het treffen van de bestreden beslissing. De bestreden 

beslissing houdt aldus geen rekening met gezinsleven, noch met het hoger belang van het kind daar op 

geen enkel punt rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van de minderjarige broer van de 

verzoekende partij op het Belgisch grondgebied. Een schending van artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet kan worden aangenomen. 

 

Uit voorgaande bespreking is gebleken dat de verzoekende partij de schending van het 

zorgvuldigheidsbeginsel,van  de materiële motiveringsplicht en van artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet aannemelijk heeft gemaakt.  

 

Het enig middel is in de besproken mate gegrond.  

 

Aangezien de eventuele gegrondheid van andere onderdelen van het enig middel niet tot een ruimere 

vernietiging kan leiden, dienen deze niet meer te worden onderzocht (RvS 18 december 1990, nr. 

36.050; RvS 24 oktober 2002, nr. 111.881). 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

De beslissing van de gemachtigde houdende het bevel tot terugbrenging van 11 januari 2018, wordt 

vernietigd. 

 

 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig augustus tweeduizend 

achttien door: 

 

mevr. J. CAMU, kamervoorzitter, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 
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De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT J. CAMU 

 


