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 nr. 101 454 van 23 april 2013 

in de zaken RvV X en X/ II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien de verzoekschriften die X, handelend in haar hoedanigheid van voogd van de minderjarigen X 

en X, die verklaren van Mongolische nationaliteit te zijn, op 26 november 2012 heeft ingediend om de 

schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding van 25 september 2012 tot afgifte van bevelen tot terugbrenging (bijlagen 38). 

 

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 nota’s met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikkingen van 6 maart 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 2 april  2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat E. DELVAUX en van advocaat 

M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De pupillen van de verzoekende partij verklaren van Mongolische nationaliteit te zijn en geboren te zijn 

op respectievelijk 25 maart 1995 en 10 augustus 1996. 

 

Op 19 augustus 2011 dienen de pupillen een asielaanvraag in. De pupillen waren in het bezit van visa 

afgeleverd door de Duitse ambassade in Mongolië om een cursus Engels te volgen in België van 17 juli 

2011 tot 30 juli 2011.  

 

Op 1 september 2011 wordt de verzoekende partij als voogd aangesteld.  

 

Op 17 oktober 2011 wordt afstand gedaan van de asielaanvragen. 
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Op 15 november 2011 diende de verzoekende partij namens beide pupillen aanvragen in om machtiging 

tot verblijf op grond van de artikelen 61/14 tot 61/25 van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

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

vreemdelingenwet). 

 

Op 12 december 2011 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissingen tot afgifte van 

bevelen tot terugbrenging, aan verzoekende partij ter kennis gebracht op 19 december 2011. De Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen verwerpt op 30 maart 2012 bij arresten nrs. 78 480 en 78 481 de 

beroepen tot nietigverklaring ingesteld tegen deze beslissingen. 

 

Op 10 augustus 2012 dient de voogd opnieuw aanvragen in om machtiging tot verblijf op grond van de 

artikelen 61/14 tot 61/25 van de vreemdelingenwet. 

 

Op 25 september 2012 wordt door de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding een beslissing genomen tot afgifte van een bevel tot 

terugbrenging met betrekking tot de eerste pupil. Dit is de eerste bestreden beslissing, waarvan de 

motieven luiden als volgt:  

 

“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.  

In uitvoering van de beslissing van de Minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft of van zijn gemachtigde, 

wordt aan Mevrouw L.B. (…), van Belgische nationaliteit, in de hoedanigheid van voogd, aangesteld 

door de FOD Justitie, Dienst Voogdij, 

bevel gegeven  de genaamde A., E. (…) 

geboren te Ulaanbaatar op (…), van nationaliteit Mongolië (te zijn), 

verblijvende te (…) 

binnen dertig dagen terug te brengen naar de plaats vanwaar zij gekomen is. 

REDEN VAN DE MAATREGEL: 

Artikel 7, alinea 1, 1° van de wet van 15 december 1980, vervangen door de wet van 15 juli 1996: 

betrokkene is niet in het bezit van de vereiste documenten om in het Rijk te verblijven. Betrokkene is in 

het bezit van een paspoort nr (…) afgeleverd op 19/08/2011 en geldig tot 18/08/2012 met een stempel 

van verlenging tot 18/08/2016 dat niet voorzien is van een visum. 

In eerste instantie dient vermeld te worden dat er in het verleden reeds beslissingen werden genomen 

aangaande het verblijf van betrokkene op het Belgisch grondgebied. 

Betrokkene verklaarde op 18/07/2011 met haar minderjarige broer naar België te zijn gekomen. Ze 

dienden een asielaanvraag in op 19/08/2011. Op 17/10/2011 deden zij afstand van hun asielaanvraag. 

Op 16/11/2011 diende de voogd een aanvraag in voor de afgifte van verblijfsdocumenten op basis van 

de omzendbrief van 15/09/2005. Nadat betrokkene en haar broer alsook de voogd gehoord werden op 

24/11/2011 ; en rekening houdend met alle elementen in het dossier en verworven informatie werd op 

13/12/2011 beslist tot afgifte van een bijlage 38(bevel tot terugbrenging). Deze beslissing werd op 

19/12/2011 betekend aan de voogd. Immers werd bepaald dat, rekening houdend met het hoger belang 

van betrokkene, de duurzame oplossing niet bestond in een noodzakelijk verblijf in België maar in een 

terugkeer van betrokkene naar Mongolië alwaar een hereniging met de moeder mogelijk werd geacht. 

O.a. werd in het kader van de bepaling van deze duurzame oplossing een onderzoek gevoerd via de 

verbindingsambtenaar van de Dienst Vreemdelingenzaken. Hierbij werd duidelijk dat betrokkene en 

haar broer deel uitmaakten van een groep Mongoolse jongeren die naar België werden gebracht voor 

het volgen van een zomercursus. Zij kregen hiervoor een visum afgeleverd door de Duitse ambassade 

in Mongolië. Een reis waarvoor overigens hun moeder haar toestemming gaf op 22/06/2011 terwijl 

beweerd werd dat er geen contact meer was met de moeder sinds 2006. De voogd diende op 

18/01/2012 een verzoekschrift in tegen deze beslissing bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Bij 

arrest van 30/03/2012 heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het beroep tot nietigverklaring 

verworpen. 

De voogd, betrokkene en haar broer hebben dus op voldoende wijze kennis kunnen nemen van de 

genomen beslissingen en haar motivatie. Desalniettemin bleven betrokkene en haar broer klaarblijkelijk 

op het Belgisch grondgebied en werd er geen uitvoering gegeven aan de genomen beslissingen. De 

duur van verblijf in België kan geenszins aangerekend worden aan de Dienst Vreemdelingenzaken. 

Men wenst nu voor betrokkene en haar broer opnieuw beroep te doen op de specifieke bepalingen 

overeenkomstig de artikelen 61/14 tot 61/25 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de artikelen 110 

sexies tot 110 undecies van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 
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grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. De voogd dient op 

10/08/2012 haar aanvraag in. Gelet op artikel 61/16 van de wet van 15 december 1980 en artikel 

110septies van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981, werden betrokkene en haar broer samen met 

hun voogd uitgenodigd voor een gehoor op 17/09/2012. 

Tijdens het gehoor op bureau MINTEH, dd. 17/09/2012, verklaarde betrokkene dat hun oma oud was en 

dat zij niet meer voor hen kon zorgen. Hun grootmoeder heeft hen weggestuurd. Zij kan en wil niet meer 

voor hen zorgen. Zij hebben in Mongolië niemand meer die voor hen kan zorgen. Betrokkene stelde dat 

ook zijzelf ziek is en wilde behandeld worden. Ze zou hartritmestoornissen hebben. Betrokkene voegt 

ook toe dat ze naar België is gekomen om te studeren. Ze wil graag geneeskunde studeren en dokter 

worden. Op de vraag of betrokkene momenteel in behandeling is voor haar hartziekte antwoordde ze 

dat dit onmogelijk was gelet op het feit dat zij geen SIS-kaart heeft. Waarop door de interviewer gesteld 

werd dat het weinig waarschijnlijk is dat indien zij een ernstig medisch probleem heeft, men een 

behandeling zou weigeren. Betrokkene gaf hieromtrent geen antwoord en voogd treedt bij in het 

gesprek en zegt dat in de onderzoeken geen ernstige problemen werden vastgesteld. 

De voogd voegt bij haar aanvraag/tijdens het gehoor volgende documenten toe: een document van de 

Mongoolse douane die zegt dat de moeder van de kinderen sinds 31/05/2010 Mongolie heeft verlaten 

en ze nergens terug is binnengekomen in Mongolië, een document van de government of Mongolia dat 

de moeder vertrokken is naar Seoul op 31/05/2010 (vluchtnummer Ke-868), een verklaring van de oma 

die zegt dat zij de visumaanvraag heeft ondertekend in naam van de moeder, overlijdensakte van de 

vader van betrokkene, de geboorteakte en een paspoort. 

Overwegende dat vastgesteld kan worden dat opnieuw onregelmatigheden opduiken in de verklaringen 

van broer en zus, o.a. wat het adres betreft waar ze zouden hebben gewoond. Tevens maakt E. (…) 

melding van het feit dat zijn grootvader in Mongolië verblijft en dat zijn oma regelmatig bij hem op 

bezoek gaat. E. (…) maakte geen melding van een grootvader. Voorts merkt de interviewer ook op dat 

het adres dat zij opgeven van hun grootmoeder niet overeenstemt met het adres dat vermeld staat op 

de enveloppe van DHL waarin de grootmoeder de voorgelegde documenten opstuurde. 

Daarnaats wenst de Dienst Vreemdelingenzaken de aandacht te vestigen op het feit dat het 

voorgelegde paspoort een ander paspoort is dan hetgene dat indertijd werd voorgelegd toen de 

visumaanvraag werd ingediend. Het nieuwe paspoort werd hen zoals reeds eerder gesteld opgestuurd 

door hun oma. Het paspoort dat zijn gebruikten voor de visumaanvraag zou ingehouden zijn door de 

smokkelaar??? 

Overwegende dat de verklaringen aangaande de vermeende problemen in Mongolië en de redenen 

voor de komst van betrokkene en haar broer naar België reeds in het verleden uitvoerig onderzocht 

werden door onze dienst. Zoals vermeld hierboven konden betrokkene, haar broer en de voogd 

kennisnemen van de genomen beslissingen. Doch worden nu opnieuw dezelfde elementen aangehaald. 

Rekening houdend met en op basis van een grondige analyse van alle elementen in het dossier en de 

verklaringen van betrokkene, kan men ook nu niet stellen dat het belang van betrokkene zich situeert 

buiten haar familiale context in Mongolië. Het algemeen principe stelt immers dat het in het belang is 

van het kind te verblijven bij zijn ouders, tenzij anders bewezen. Niets laat toe dit principe in twijfel te 

trekken. Er wordt opnieuw onvoldoende objectief en ernstig bewijs geleverd dat de moeder niet meer in 

het land van herkomst verblijft en niet meer zou kunnen instaan voor de zorg en opvang van betrokkene 

en haar broer. Zoals de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen hieromtrent stelt in haar arrest van 

30/03/2012: "Ook thans toont de verzoekende partij, aan de hand van de bijgebrachte stukken, met 

name het overlijden van de vader, de verklaring van de grootmoeder en de vlucht naar Seoul van de 

moeder op 31/05/2010, niet aan dat er geen opvang meer aanwezig is in Mongolië. 

Het is redelijkerwijze ook nu toegestaan de verklaring van beiden als dat zij geen contact meer 

hebben/hadden met hun moeder in twijfel te trekken gelet op de tegenstrijdige verklaringen die 

betrokkenen in het verleden reeds hebben afgelegd (cfr. motivatie van de beslissing van 13/12/2011) en 

gezien de onregelmatigheden bij hun huidige verklaringen. Als bewijs van het feit dat de moeder niet 

meer aanwezig zou zijn en ook niet aanwezig was ten tijde van de visumaanvraag, wordt nu een 

handgeschreven verklaring van de oma voorgelegd waarin zij stelt dat zij de handtekening van de 

moeder op het attest van toestemming zou vervalst hebben. Dit document of handgeschreven verklaring 

is echter slechts een document op aanvraag en is geen objectief noch ernstig bewijs van het feit dat de 

moeder niet aanwezig was en nu ook niet meer aanwezig zou zijn in Mongolië of er niet meer zou 

verblijven. De inhoud van deze documenten kan bovendien niet geverifieerd worden op waarachtigheid 

en bovendien werden de documenten daar ter plaatse vertaald. In het licht van bovenstaande is het 

toegestaan dat de Dienst Vreemdelingenzaken met de nodige omzichtigheid te werk gaat. Dat de 

kinderen verklaarden dat hun moeder in 2007 naar Noord-Korea is vertrokken en zij sinds 6 maanden 

erna geen contact meer met haar zouden hebben, is tegenstrijdig met het attest van de Mongoolse 

douane die stelt dat de moeder van de kinderen (pas) sinds 31/05/2010 Mongolie heeft verlaten en ze 

nergens terug is binnengekomen in Mongolië en het attest van de Government of Mongolia dat de 
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moeder vertrokken is naar Seoul (pas) op 31/05/2010, vluchtnummer Ke-868. Evenmin wordt hiermee 

bewezen dat ze nadien niet teruggekeerd is naar Mongolië en er niet meer zou verblijven. Deze 

documenten werden trouwens niet in overweging genomen door de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen. 

Het is bovendien aan de verzoekende partij om alle passende maatregelen te nemen om de 

familieleden van betrokkene op te sporen (cfr. artikel 479 van de Programmawet van 24 december 

2002). Deze opsporingen tonen niet aan dat er geen andere oplossing te overwegen valt dan een 

noodzakelijk verblijf in België. 

Bovendien, conform artikel 61/14 van de wet van 15/12/1980 kan de duurzame oplossing bestaan in 

een terugkeer naar het land van herkomst met garanties op opvang en verzorging hetzij door de ouders, 

hetzij andere volwassenen, hetzij door overheidsinstanties of niet-gouvernementele organisaties. Niets 

stelt dat betrokkene en haar broer desgevallend niet opnieuw zouden kunnen opgevangen worden door 

de grootmoeder zoals dit in het verleden reeds gebeurde; en met wie zij ook nu nog telefonisch contact 

onderhouden. Dat de grootmoeder niet meer in staat zou zijn om voor betrokkene en haar broer te 

zorgen, is slechts een verklaring en wordt niet met bewijskrachtige documenten gestaafd. Conform het 

artikel 9 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind is er nog steeds geen sprake 

van een bevoegde instantie die beslist heeft dat betrokkene en haar broer in hun belang gescheiden 

dienen te worden van hun moeder/grootmoeder. Daarnaast rekening houdend met de leeftijd van 

betrokkene, kan men bovendien verwachten dat zij reeds over een voldoende graad van zelfstandigheid 

beschikt en dat de zorg en opvang door haar moeder/grootmoeder, naar hun bescheiden vermogen 

geboden, voldoende zal zijn. 

Dat betrokkene hier wil studeren en bovendien naar eigen zeggen een behandeling wenst voor haar 

medische problemen, geeft haar niet automatisch recht op verblijf en betekent geenszins dat de 

duurzame oplossing conform artikel 61/14 van de wet van 15/12/1980 daarom noodzakelijk bestaat uit 

een machtiging tot verblijf in België. Alle bovenvernoemde redenen en verklaringen verantwoorden op 

geen enkele manier het migratieproject naar België. 

Rekening houdend met hetgeen hieraan voorafgaat en conform de specifieke bepalingen van de wet 

van 15/12/1980 bestaat de duurzame oplossing niet in België en stelt de Dienst Vreemdelingenzaken 

dan ook een spoedige terugkeer naar het land van herkomst voorop alwaar zij, net als haar broer, kan 

herenigd worden met haar moeder en/of grootmoeder. 

In het kader van een vrijwillige terugkeer, kan uw pupil bovendien beroep doen op de verschillende 

programma’s van terugkeer en reïntegratie van een organisatie zoals de IOM. In dit geval, en op basis 

van een terugkeerdossier, kan de bijlage 38 verlengd worden gedurende de termijn noodzakelijk voor de 

praktische organisatie van de effectieve terugkeer” 

 

Eveneens op 25 september 2012 wordt door de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding een beslissing genomen tot afgifte van een 

bevel tot terugbrenging met betrekking tot de tweede pupil. Dit is de tweede bestreden beslissing, 

waarvan de motieven luiden als volgt:  

 

“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.  

In uitvoering van de beslissing van de Minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft of van zijn gemachtigde, 

wordt aan Mevrouw L.B. (...) van Belgische nationaliteit, in de hoedanigheid van voogd, aangesteld door 

de FOD Justitie, Dienst Voogdij, 

bevel gegeven  de genaamde A., E. (...) 

geboren te Ulaanbaatar op (...), van nationaliteit Mongolië (te zijn), 

verblijvende te (...) 

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

REDEN VAN DE MAATREGEL: 

Artikel 7, alinea 1,1° van de wet van 15 december 1980, vervangen door de wet van 15 juli 1996: 

betrokkene is niet in het bezit van de vereiste documenten om in het Rijk te verblijven. Betrokkene is in 

het bezit van een paspoort nr (...) afgeleverd op 22/08/2011 en geldig tot 21/08/2012 met een stempel 

van verlenging tot 21/08/2016 dat niet voorzien is van een visum. Uit illegaal verblijf kan op generlei 

wijze enig recht geput worden. 

Betrokkene verklaarde op 18/07/2011 met zijn minderjarige zus naar België te zijn gekomen. Ze dienden 

een asielaanvraag in op 19/08/2011. Op 17/10/2011 deden zij afstand van hun asielaanvraag. Op 

16/11/2011 diende de voogd een aanvraag in op bureau MINTEH, voor de afgifte van verblijfs-

documenten. Op basis van de info uit de aanvraag voor het bekomen van verblijfsdocumenten van de 

voogd en in het kader van de bepaling van de duurzame oplossing hebben onze diensten een 
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onderzoek gevoerd via onze verbindingsambtenaar. Hierbij kwam aan het licht dat betrokkene en diens 

broer deel uitmaakten van een groep Mongoolse jongeren die naar België werd gebracht voor het 

volgen van een zomercursus. Zij kregen hiervoor een visum afgeleverd door de Duitse ambassade in 

Mongolië. Op 13/12/2011 gaf onze dienst instructies om aan de voog een bijlage 38, een bevel tot 

terugbrenging van de minderjarige af te leveren. De voogd stelde op 23/01/2012 een beroep in tegen 

deze beslissing bij de Raad voor Vreemdelingenbetwisting. Bij arrest van 30/03/2012 heeft de Raad 

voor Vreemdelingenbetwisting het beroep tot nietigverklaring verworpen. 

De voogd, betrokkene en diens zus hebben dus op voldoende wijze kennis kunnen nemen van de 

genomen beslissingen en haar motivatie. Desalniettemin bleven betrokkene en haar broer klaarblijkelijk 

op het Belgisch grondgebied en werd er geen uitvoering gegeven aan de genomen beslissingen. 

Men wenst nu voor betrokkene en diens zus beroep te doen op de specifieke bepalingen 

overeenkomstig de artikelen 61/14 tot 61/25 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de artikelen 110 

sexies tot 110 undecies van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. De voogd dient op 

10/08/2012 haar aanvraag in. Gelet op artikel 61/16 van de wet van 15 december 1980 en artikel 110 

septies van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981, werden betrokkene en haar broer samen met hun 

voogd uitgenodigd voor een gehoor op 17/09/2012. 

Tijdens het gehoor op bureau MINTEH, dd. 17/09/2012, verklaarde betrokkene dat zijn oma hen op een 

dag gezegd heeft dat ze hen naar Europa zou sturen waar zij konden studeren omdat ze niet meer voor 

hen kon zorgen. Betrokkene stelt dat zij zouden terugkeren naar Mongolië is er niemand meer die voor 

hen kan zorgen. 

Hij wil hier studeren en zijn toekomst verder uitbouwen. 

De voogd voegt bij haar aanvraag/tijdens het gehoor volgende documenten toe: een document van de 

Mongoolse douane die zegt dat de moeder van de kinderen sinds 31/05/2010 Mongolie heeft verlaten 

en ze nergens terug is binnengekomen in Mongolië, een van de government of Mongolia dat de moeder 

vertrokken is naar Seoul op 31/05/2010 (vluchtnummer Ke-868), een verklaring van de oma die zegt dat 

zij de visumaanvraag heeft ondertekend in naam van de moeder, overlijdensakte van betrokkene’s 

vader, betrokkene’s geboorteakte en een paspoort. 

Inzake de verklaringen van broer en zus kon bureau MINTEH opnieuw vaststellen dat er 

onregelmatigheden opduiken in hun verklaringen inzake ondermeer het adres waar ze zouden hebben 

gewoond. Tevens maakt E. (...) melding van het feit dat zijn grootvader in Mongolië verblijft en dat zijn 

oma regelmatig bij hem op bezoek gaat. E. (...) maakte geen melding van een grootvader. Voorts 

merkte de interviewer ook op dat het adres dat zij opgeven voor hun grootmoeder niet overeenstemt 

met het adres dat vermeld staat op de enveloppe van DHL waarin de grootmoeder de voorgelegde 

documenten opstuurde. En tot slot zijn er de verkaringen omtrent een vermeende hartziekte van 

betrokkene waarvoor zij naar eigen zeggen tevens zou behandeld zijn in Mongolië maar waarvan uit 

onderzoeken in België, volgens de voogd, is gebleken dat betrokkene geen hartprobleem heeft. 

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat de verklaringen aangaande de vermeende problemen in 

Mongolië en de redenen voor de komst van betrokkene naar België reeds in het verleden uitvoerig 

onderzocht werden door de bevoegde instanties. Doch worden nu opnieuw dezelfde elementen 

aangehaald. 

Daarnaast wenst de Dienst Vreemdelingenzaken de aandacht te vestigen op het feit dat het 

voorgelegde paspoort een ander paspoort is dan hetgene dat indertijd werd voorgelegd toen de 

visumaanvraag werd ingediend. Het nieuwe paspoort werd hen zoals reeds eerder gesteld opgestuurd 

door hun oma. Het paspoort dat zijn gebruikten voor de visumaanvraag zou ingehouden zijn door de 

smokkelaar 

Rekening houdend met en op basis van een grondige analyse van alle elementen in het dossier en de 

verklaringen van betrokkene, kan men niet stellen dat het belang van betrokkene zich situeert buiten zijn 

familiale context in Mongolië. Het algemeen principe stelt immers dat het in het belang is van het kind te 

verblijven bij zijn ouders, tenzij anders bewezen. Niets laat toe dit principe in twijfel te trekken. De 

bepalingen overeenkomstig de artikelen 61/14 t.e.m. 61/25 van bovenvernoemde wet, dienen in de 

eerste plaats bescherming te bieden aan minderjarigen die zich niet begeleid op het Belgisch 

grondgebied bevinden en voor wie geen mogelijkheid op opvang en verzorging meer aanwezig is in het 

land van herkomst of een derde land. Dit laatste is hier niet het geval. Er wordt onvoldoende objectief 

bewijs geleverd dat de moeder niet meer in het land van herkomst verblijft. Het is toegestaan de 

verklaring dat de kinderen omtrent het feit dat zij geen contact meer hebben/hadden met hun moeder in 

twijfel te trekken gelet op de tegenstrijdige en onwaarachtige verklaringen die betrokkenen in het 

verleden alsook bij hun huidige verklaringen aflegden. Uit het visumdossie bleek dat de moeder op 

22/06/2011 een volmacht ondertekende waarin zij de toestemming gaf om deel te nemen aan de cursus 

Engels in België. Op dat document staat tevens dat de moeder in Mongolië woont en niet in Korea zoals 
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de kinderen aangaven. Voorgaand element werd bij het eerder betekende bevel tot terugbrenging 

aangehaald door bureau MINTEH. Dit wordt nu door de kinderen weerlegt met een handgeschreven 

verklaring van de oma waarin zij stelt dat zij de handtekening van de moeder op het attest van 

toestemming zou vervalst hebben. Dit attest is echter gebaseerd op eigen verklaring en er is geen enkel 

objectief bewijs dewelke deze verklaring kan ondersteunen. Dat de kinderen verklaarden dat hun 

moeder in 2007 naar Noord-Korea is vertrokken en zij sinds 6 maanden erna geen contact meer met 

haar zouden hebben, is tegenstrijdig met het attest van de Mongoolse douane die stelt dat de moeder 

van de kinderen sinds 31/05/2010 Mongolie heeft verlaten en ze nergens terug is binnengekomen in 

Mongolië en het attest van de Government of Mongolia dat de moeder vertrokken is naar Seoul op 

31/05/2010, vluchtnummer Ke-868. Hiermede wordt tevens niet bewezen dat de moeder niet meer in 

Mongolië zou verblijven. Tevens zijn de voorgelegde documenten, documenten op aanvraag alsook 

dienen wij op te merken dat de vertalingen van deze documenten ter plaatse gebeurden alsook dat de 

inhoud van deze documenten kan niet geverifieerd worden op waarachtigheid. Deze documenten 

werden trouwens voorgelegd bij het ingediend beroep bij de RVV en niet in overweging genomen om de 

eerder genomen beslissing bevel tot terubrenging van de minderjarigen te verwerpen. Een duurzame 

oplossing in de zin van een terugkeer naar het land van herkomst en een hereniging met de 

moeder/grootmoeder is dus mogelijk. Conform het artikel 9 van het Internationaal Verdrag inzake de 

Rechten van het Kind is er nog steeds geen sprake van een bevoegde instantie die beslist heeft dat 

betrokkene en diens zus hun belang gescheiden dient te worden van hun moeder/grootmoeder. Het is 

bovendien aan de verzoekende partij om alle passende maatregelen te nemen om de familieleden van 

betrokkene op te sporen (cfr. artikel 479 van de Programmawet van 24 december 2002). Deze 

opsporingen tonen niet aan dat er geen andere oplossing te overwegen valt dan een noodzakelijk 

verblijf in België. 

Daarnaast rekening houdend met de leeftijd van betrokkene, kan men bovendien verwachten dat hij 

reeds over een voldoende graad van zelfstandigheid beschikt en dat de zorg en opvang door zijn 

moeder/grootmoeder, naar hun bescheiden vermogen geboden, voldoende is. 

De redenen voor zijn komst en verder verblijf in België, zo blijkt op basis van de analyse van alle 

elementen in het dossier alsook uit de aanvraag van de voogd voor de toepassing van de wet van 

15/12/1980 zijn van economische en familiale aard en dit met het oog op betere toekomstperspectieven. 

Dat betrokkene hier naar school gaat en het goed doet op school en niet terug wil naar haar land, geven 

hem niet automatisch recht op verblijf. 

Rekening houdend met hetgeen hieraan voorafgaat en conform de specifieke bepalingen van de wet 

van 15/12/1980 bestaat de duurzame oplossing niet in België en stelt de Dienst Vreemdelingenzaken 

dan ook een spoedige terugkeer naar het land van herkomst voorop alwaar hij kan herenigd worden met 

zijn moeder/grootmoeder 

In het kader van een vrijwillige terugkeer, kan uw pupil bovendien beroep doen op de verschillende 

programma’s van terugkeer en reïntegratie van een organisatie zoals de IOM. In dit geval, en op basis 

van een terugkeerdossier, kan de bijlage 38 verlengd worden gedurende de termijn noodzakelijk voor de 

praktische organisatie van de effectieve terugkeer” 

 

2. Rechtspleging 

 

Op 10 december 2012 dient de verzoekende partij een beroep in namens de eerste pupil tegen de 

eerste bestreden beslissing. Dit beroep is gekend onder rolnummer 113 065. Op 26 november 2012 

dient de verzoekende partij een beroep in namens de tweede pupil, namelijk de broer van de eerste 

pupil, tegen de tweede bestreden beslissing. Dit beroep is gekend onder rolnummer 118 120. Vermits 

beide beroepen werden ingediend tegen twee beslissingen tot afgifte van een bevel tot terugbrenging, 

beide daterend van 25 september 2012 en uitgereikt aan de verzoekende partij die voogd is van beide 

pupillen die broer en zus zijn, en vermits het enig middel in beide zaken nagenoeg identiek is, acht de 

Raad het passend beide zaken samen te voegen.  

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In haar middel in beide zaken voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 2 en 3 

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

(hierna: de wet van 29 juli 1991), van “de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald de 

zorgvuldigheidsverplichting en het redelijkheidsbeginsel, het benaarstigingsbeginsel en het proportio-

naliteitsbeginsel” en de artikelen 61/14 tot 61/25 van de vreemdelingenwet. Tevens meent zij dat er 

sprake is van machtsoverschrijding.  

 

Het middel luidt telkens als volgt: 
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“De beslissing die steunt op onjuiste of op juridisch onaanvaardbare motieven is met machtsover-

schrijding genomen (R.v.St., 4 maart 1960, Brinkhuysen, nr. 7681; R.v.St., 30 september 1960, 

Janssens, nr. 8094; R.v.St., 23 november 1965, stad Oostende, nr. 11.519). 

Krachtens de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, is 

het een substantiële vormvereiste dat motivering - en dan nog noodzakelijkerwijze een juiste en juridisch 

aanvaardbare motivering - gebeurt van de door de overheid genomen beslissingen. 

De voogd van verzoekende partij heeft bij aanvraag van 10.08.2012 een beroep gedaan op de 

specifieke bepalingen overeenkomstig de artikelen 61/14 tot 91/25 van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen en de artikelen 110 sexies tot 110 undecies van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 

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

vreemdelingen. 

Door aan de voogd een bevel tot terugbrenging binnen de dertig dagen van de minderjarige : een bijlage 

38 te betekenen schendt de Staatssecretaris de algemene rechtsbeginselen en de beginselen van 

behoorlijk bestuur. 

Het zorgvuldigheidsbeginsel wordt geschonden, nu vastgesteld wordt dat het bestuur zijn beslissing op 

een zorgvuldige manier dient voor te bereiden en de beslissing dient te stoelen op een correcte 

feitenvinding. Het bestuur dient zich zo nodig voldoende te informeren (hetgeen in casu niet of niet 

voldoende is gebeurd) om met kennis van zaken een beslissing te nemen. 

Aan de bestuursbeslissing dient een nauwgezetten belangenafweging ten gronde te liggen. “Overzicht 

van het Belgisch administratief recht”, Mast, 15de druk, 1999, p. 52. 

Verzoekende partij vindt de gevraagde nauwgezetheid niet terug in de beslissing van de CGVS. 

Hoe dan ook is de bestreden beslissing onzorgvuldig en onredelijk te noemen en getuigt deze niet van 

goed bestuur. 

De Staatssecretaris houdt geen rekening met de argumenten van de voogd in de aanvraag dd. 

10.08.2012. 

D Staatssecretaris baseert haar beslissing op de artikelen 61/14 tot 61/25 van de Wet van 15.12.1980 

(hieronder weergegeven) : 

Hoofdstuk VIL - [* Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen]1 (l)<Ingevoegd bij W 2011-09-12/36, art. 

2, 059; Inwerkingtreding : 08-12-2011> 

Art 61/14. [ 

1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder : 

1° niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV) : een onderdaan van een land dat geen lid is van de 

Europese Economische Ruimte, die jonger is dan 18 jaar en die niet begeleid is door een persoon die 

het ouderlijk gezag of de voogdij over hem uitoefent krachtens de toepasselijke wet, overeenkomstig 

artikel 35 van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht, en die 

definitief geïdentificeerd is als NBMV door de dienst Voogdij, ingesteld door Titel XIII, Hoofdstuk VI,ff 

Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen " van de programmawet van 24 december 

2002; 

2° duurzame oplossing : 

- hetzij de gezinshereniging, overeenkomstig de artikelen 9 en 10 van het Verdrag van de Verenigde 

Naties inzake de rechten van het kind van 20 november 1989, in het land w aar de ouders zich legaal 

bevinden; 

- hetzij de terugkeer naar het land van herkomst of naar het land waar de NBMV gemachtigd of 

toegelaten is tot verblijf, met garanties op adequate opvang en verzorging, naargelang zijn leeftijd en 

zijn graad van zelfstandigheid, hetzij door zijn ouders of andere volwassenen die voor hem zullen 

zorgen, hetzij door overheidsinstanties of niet-gouvernementele instanties; 

- hetzij de machtiging tot verblijf in België, met inachtneming van de bepalingen waarin de wet 

voorziet; 3° voogd : wettelijke vertegenwoordiger van de NBMV, zoals aangewezen door de dienst 

Voogdij.]1 

(l)<Ingevoegd bij W 2011-09-12/36, art. 2, 059; Inwerkingtreding : 08-12-2011> 

Art. 61/15. [ Voor zover geen procedure tot bescherming, machtiging of toelating tot verblijf of tot 

vestiging hangende is, kan de voogd voor zijn pupil een aanvraag voor een machtiging tot verblijf 

indienen bij de minister of zijn gemachtigde. 

De Koning bepaalt welke gegevens de aanvraag moet bevatten.] 

(l)<Ingevoegd bij W 2011-09-12/36, art. 2, 059; Inwerkingtreding : 08-12-2011> 

Art. 61/16. [ De minister of zijn gemachtigde horen de NBMV die vergezeld is van zijn voogd. De nadere 

regels van het verhoor worden door de Koning bepaald.] 

(l)<Ingevoegd bij W 2011-09-12/36, art. 2, 059; Inwerkingtreding : 08-12-2011> 
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Art. 61/17. [ Bij het bepalen van de duurzame oplossing geeft de minister of zijn gemachtigde voorrang 

aan de vrijwaring van de eenheid van het gezin, overeenkomstig de artikelen 9 en 10 van het Verdrag 

van de Verenigde Naties van 20 november 1989 inzake de rechten van het kind en het hoger belang 

van het kind.] 

(l)<Ingevoegd bij W 2011-09-12/36, art. 2, 059; Inwerkingtreding : 08-12-2011> 

Art. 61/18. [ Na individueel onderzoek en op basis van het geheel van de elementen, geeft de minister of 

diens gemachtigde aan de burgemeester of diens gemachtigde de instructie om : 

- hetzij een bevel tot terugleiding af te geven aan de voogd, indien de duurzame oplossing de 

terugkeer 

naar of de gezinshereniging in een ander land is; 

- hetzij een verblijfsdocument af te geven, indien de duurzame oplossing niet bepaald is. 

Het verblijfsdocument heeft een geldigheidsduur van zes maanden. De Koning bepaalt het model van 

het document.] 

(l)<lngevoegd bij W 2011-09-12/36, art. 2, 059; Inwerkingtreding : 08-12-2011> 

Art. 61/19. [ § 1. Indien de duurzame oplossing niet kon worden bepaald bezorgt de voogd, één maand 

vóór de vervaldag van de geldigheidsduur van het verblijfsdocument, aan de minister of diens 

gemachtigde systematisch alle bewijskrachtige gegevens en documenten die betrekking hebben op het 

voorstel voor een duurzame oplossing, dat wordt ingediend op basis van artikel 11, § 1, van titel XIII, 

Hoofdstuk VI, ” Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen ” van de programmawet van 24 

december 2002. 

De bewijskrachtige gegevens en documenten die moeten worden overgelegd zijn : 

1° het voorstel voor een duurzame oplossing; 

2° de gezinssituatie van de NBMV; 

3° elk specifiek element dat met de specifieke situatie van de NBMV verbonden is; 

4° het bewijs van regelmatig schoolbezoek. 

§ 2. In functie van de bewijskrachtige elementen en documenten die aan hem worden overgezonden 

kan de minister of diens gemachtigde beslissen om over te gaan tot een nieuw verhoor van de NBMV, 

die door zijn voogd begeleid wordt. 

Indien de duurzame oplossing nog steeds niet kan worden bepaald geeft de minister of diens 

gemachtigde aan de burgemeester of diens gemachtigde de instructie om het verblijfsdocument dat aan 

de NBMV werd afgegeven te verlengen met zes maanden.] 

(l)<Ingevoegd bij W 2011-09-12/36, art. 2, 059; Inwerkingtreding : 08-12-2011> 

Art. 61/20. [ Indien de voorziene duurzame oplossing het verblijf in België is, geeft de minister of zijn 

gemachtigde, na overlegging van het nationaal paspoort van de NBMV, een machtiging tot verblijf met 

een duur van een jaar af. 

Indien de voogd het nationaal paspoort van de NBMV niet kan overleggen bezorgt hij de documenten 

die de stappen aantonen die ondernomen werden om de identiteit van de NBMV aan te tonen schriftelijk 

aan de minister of diens gemachtigde. De Koning kan de nadere regels bepalen waaraan deze 

documenten moeten voldoen. 

De inschrijving in het vreemdelingenregister en de afgifte van een verblijfstitel worden overeenkomstig 

de bepalingen van artikel 12 uitgevoerd.] 

Art. 61/21. f1 Een maand vóór de vervaldag van de machtiging tot tijdelijk verblijf die aan de NBMV werd 

toegekend bezorgt de voogd de bewijskrachtige elementen die betrekking hebben op zijn levensproject 

in België schriftelijk aan de minister of diens gemachtigde. 

De bewijskrachtige elementen die betrekking hebben op het levensproject zijn : 

1° elk specifiek element dat met de specifieke situatie van de NBMV verbonden is; 

2° de gezinssituatie van de NBMV; 

3° het bewijs van regelmatig schoolbezoek. 

4° het bewijs van de kennis van één van de drie landstalen.] 

(l) ingevoegd bij W 2011-09-12/36, art. 2, 059; Inwerkingtreding : 08-12-2011> 

Art. 61/22. [ Indien de minister of zijn gemachtigde vaststelt dat valse of misleidende informatie werd 

meegedeeld of dat valse of vervalste documenten werden bezorgd met betrekking tot de in artikel 61/21 

vermelde elementen of dat er fraude werd gepleegd of andere onwettige middelen werden gebruikt, om 

voor een minderjarige door te gaan wordt, met toepassing van artikel 13, § 3,3°, een bevel om het 

grondgebied te verlaten afgegeven, indien blijkt dat het om een vreemdeling gaat die 18 jaar of ouder is. 

Indien de minister of zijn gemachtigde verneemt dat valse of misleidende informatie werd meegedeeld 

of dat valse of vervalste documenten werden bezorgd of dat er fraude werd gepleegd of andere 

onwettige elementen werden gebruikt, om elementen te bewijzen waarnaar verwezen wordt in artikel 

61/21, tweede lid, 1° en 2°, kan de minister of diens gemachtigde de duurzame oplossing wijzigen 

overeenkomstig artikel 61/18. 
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Te dien einde houdt de minister of diens gemachtigde rekening met het feit of het de voogd was of de 

NBMV die een beroep heeft gedaan op de valse informatie of de vervalste documenten, in functie van 

zijn onderscheidingsvermogen, en dit om de minderjarige niet te benadelen.] 

(l)<Ingevoegd bij W 2011-09-12/36, art. 2, 059; Inwerkingtreding : 08-12-2011> 

Art. 61/23. [ Na afloop van een periode van drie jaar, vanaf de toekenning van de machtiging tot tijdelijk 

verblijf waarin artikel 61/20 voorziet, geeft de minister of diens gemachtigde een machtiging tot verblijf 

van onbepaalde duur aan de NBMV. Indien de minister beslist de machtiging niet toe te kennen, dient 

deze zijn beslissing met redenen te omkleden.]1 

(l)<Ingevoegd bij W 2011-09-12/36, art. 2, 059; Inwerkingtreding : 08-12-2011> 

Art. 61/24. [ Alvorens hij achttien jaar oud wordt, wanneer hij een machtiging tot tijdelijk verblijf heeft 

verkregen, wordt de NBMV door de minister of diens gemachtigde op de hoogte gebracht van de 

voorwaarden die moeten worden vervuld om een nieuwe machtiging tot verblijf te verkrijgen.]1 

(l)<Ingevoegd bij W 2011-09-12/36, art. 2, 059; Inwerkingtreding : 08-12-2011> 

Art. 61/25. [ De bepalingen in dit hoofdstuk zijn niet van toepassing indien blijkt dat de NBMV 

handelingen heeft gepleegd die bedoeld worden in het artikel 3, eerste lid, 70.] 

(l)<Ingevoegd bij W 2011-09-12/36, art. 2, 059; Inwerkingtreding : 08-12-2011> 

Art.3, eerste lid, 7° wanneer hij door de Minister of diens gemachtigde geacht wordt de openbare rust, 

de openbare orde of de veiligheid van het land te kunnen schaden; 

In acht genomen de door de voogd en de minderjarige aangevoerde argumenten, is de beslissing van 

de Staatssecretaris - bevel tot terugbrenging - bijlage 38 - niet redelijk, noch zorgvuldig en niet in 

overeenstemming met de artikelen 61/14 tot 61/25 van de vreemdelingenwet. 

Het is duidelijk dat de duurzame oplossing voor de minderjarige zich in België bevindt en niet in 

Mongolië. 

De grootmoeder geeft aan dat zij niet bij machte is voor de kleinkinderen te zorgen. 

Er is geen reden om te twijfelen aan de authenticiteit van deze verklaring. 

Aldus dient deze verklaring haar bewijswaarde te behouden. 

De verklaring van de grootmoeder is plausibel, gezien haar leeftijd. Men kan van een bejaarde 

grootouder niet blijven vragen de zorg voor de kleinkinderen op te nemen. 

Er is geen enkele garantie dat een andere volwassene de zorg voor de minderjarige zal opnemen. 

De moeder heeft Mongolië verlaten (hetgeen blijkt uit de bij gebrachte stukken). 

De moeder is niet traceerbaar in Korea. Er is geen enkele indicatie dat zij teruggekeerd zou zijn naar 

Mongolië. Indien dit het geval zou zijn zouden de Mongoolse autoriteiten hier wel uitsluitsel over kunnen 

geven, quod non. 

Het is zeer twijfelachtig of de Mongoolse overheidsinstanties dan wel NGO’s de zorg voor de 

minderjarige kunnen opnemen. Het feit dat in Mongolië tal van straatkinderen zonder enige begeleiding 

dienen te overleven, wijst er op dat er geen gedegen opvang bestaat voor alleenstaande minderjarigen. 

De Staatssecretaris gaat er van uit dat rekening houdend met de leeftijd van betrokkene, men kan 

verwachten dat hij reeds over een voldoende graad van zelfstandigheid beschikt en dat de zorg en 

opvang door zijn moeder/grootmoeder, naar hun bescheiden vermogen geboden, voldoende zal zijn. 

De Staatssecretaris heeft geen enkel onderzoek gedaan ter plaatse naar de opvangcapaciteit van 

grootmoeder dan wel moeder. 

De Staatssecretaris baseert haar beslissing op een veronderstelling, niet op concrete elementen. 

Deze motivering is niet redelijk, noch zorgvuldig en schendt de algemene rechtsbeginselen en de 

beginselen van behoorlijk bestuur. 

Dat betrokkene hier wil studeren geeft volgens de Staatssecretaris hem niet automatisch recht op 

verblijf en betekent geenszins dat de duurzame oplossing conform artikel 61/14 van de wet van 

15/12/1980 daarom noodzakelijk bestaat uit een machtiging tot verblijf in België. 

Verzoekende partij wil inderdaad haar studies in België verderzetten en voltooien. Dit is een legitieme 

vraag en dit is in het belang van de minderjarige. In geval van het behalen van een diploma staat de 

verzoekende partij sterker op de arbeidsmarkt en geeft zij blijk van verworven competenties, zowel in 

geval van verblijf in België als in geval van terugkeer naar het land van herkomst. 

De duurzame oplossing bestaat er dan ook - in het belang van de minderjarige - in dat deze zijn of haar 

studies in België kan verderzetten. 

In het bijzonder schendt de Staatssecretaris artikel 61/18 van de Vreemdelingenwet aangezien er geen 

individueel onderzoek is gebeurd in het land van herkomst en geen beslissing op basis van het geheel 

van de elementen heeft plaatsgevonden in het dossier van verzoekende partij. 

De bestreden beslissing is aldus niet naar behoren gemotiveerd, (schending van de artikelen 2 en 3 van 

de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen)” 

 

2.2. De verwerende partij antwoordt telkens in haar nota: 
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“In een enig(e) middel voert verzoek(st)er de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van het zorgvuldigheids-

beginsel, het redelijkheidsbeginsel, het benaarstigingsbeginsel, het proportionaliteitsbeginsel en de 

artikelen 61/14 tot 61/25 van de Vreemdelingenwet. (Hij)(Zij) herhaalt dat (Hij)(zij) zich thans in België 

bevindt en dat (zijn)(haar) grootmoeder niet voor (hem)(haar) kan zorgen, dat (zijn)(haar) moeder niet 

traceerbaar is in België en dat geen onderzoek werd verricht naar de opvangcapaciteit van de moeder 

of de grootmoeder. Verzoek(st)er stelt dat (hij)(zij) wil studeren in België en dat (zijn)(haar) belang aldus 

wel degelijk in België ligt. 

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat er naar aanleiding van het annulatieberoep, geen 

nieuwe beoordeling ten gronde van de aanvraag wordt gedaan. Er kan enkel worden nagegaan of de 

bestreden beslissing voldoende steun vindt in de gegevens van het dossier, of de beslissing in 

overeenstemming is met de wet en of de beslissing niet kennelijk onredelijk is. 

Verzoek(st)er betwist geen van de motieven van de bestreden beslissing, doch zet (zijn)(haar) situatie 

opnieuw uiteen in de hoop een gunstige beslissing te bekomen. Dergelijke uiteenzetting kan niet worden 

beschouwd als een middel dat tot de nietigverklaring kan leiden. 

Daarnaast werden onregelmatigheden vastgesteld in de verklaringen van verzoek(st)er en die van 

(zijn)(haar) (zus)(broer), onder andere met betrekking tot hun adres in Mongolië, het bestaan van een 

grootvader en het adres van de grootmoeder. 

Het feit dat verzoek(st)er geen contact meer zou hebben met (zijn)(haar) moeder wordt in de bestreden 

beslissing ernstig betwijfeld, gelet op de verschillende onregelmatigheden in het relaas en evenmin 

wordt het bewezen geacht dat hun moeder niet zou zijn teruggekeerd naar Mongolië. Tenslotte wordt 

nog herinnerd dat het aan verzoek(st)er en (zijn)(haar) voogd is om alle passende maatregelen te 

nemen om de familie in Mongolië op te sporen. 

In de bestreden beslissing wordt er op gewezen dat artikel 61/14 van de Vreemdelingenwet voorziet dat 

de duurzame oplossing onder meer kan bestaan in een terugkeer naar het land van herkomst met 

opvang door de ouders of andere volwassenen. Verzoek(st)er maakt niet aannemelijk dat de 

grootmoeder thans niet meer voor (hem)(haar) zou kunnen zorgen. Conform artikel 9 IVRK heeft geen 

bevoegde instantie beslist dat verzoek(st)er en (zijn)(haar) (zus)(broer) in hun belang dienen 

gescheiden te worden van hun moeder of grootmoeder. 

Vooreerst moet worden vastgesteld dat in de beslissing van 13 december 2011 reeds uitgebreid werd 

gemotiveerd waarom verzoek(st)er naar Mongolië terugkeert. Het arrest 78.480 van 30 maart 2012 van 

de Raad bevestigde die motivering en stelde (met de verwerende partij) dat verzoek(st)er niet 

aannemelijk maakte dat (zijn)(haar) moeder niet in Mongolië woont of niet lokaliseerbaar is. In de 

bestreden beslissing wordt dan ook terecht verwezen naar die motieven, die onverminderd van 

toepassing blijven. 

Tenslotte wordt nog gemotiveerd dat het feit dat verzoek(st)er in België wil studeren geen automatisch 

recht op verblijf genereert en geenszins betekent dat de duurzame oplossing conform artikel 61/14 van 

de Vreemdelingenwet bestaat in een verblijfsmachtiging in België. Het is niet kennelijk onredelijk te 

eisen dat met het oog op studies in België gebruik gemaakt wordt van de wettelijk voorziene specifieke 

procedure. 

Verzoek(st)er weerlegt geen enkel van die motieven op ernstige wijze. (Hij)(Zij) beperkt zich tot een 

herhaling van (zijn)(haar) standpunt en dat (hij)(zij) het niet eens is met de bestreden beslissing. Een 

dergelijke uiteenzetting is niet van aard de wettigheid van de bestreden beslissing aan te tasten. 

Het enige middel is onontvankelijk, minstens ongegrond.” 

 

2.3. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, die onder meer stellen dat beslissingen met 

redenen omkleed moeten zijn, hebben tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de 

beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren 

met de middelen die het recht hem verschaft. Ze verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische 

en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een 

“afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite 

evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. De bestreden beslissingen geven 

duidelijk het determinerend motief aan op grond waarvan deze werden genomen. In de motivering van 

de bestreden beslissingen wordt verwezen naar de juridische grondslag, met name artikel 7, eerste lid, 

1° van de vreemdelingenwet, en naar het feit dat aan de verzoekende partij bevelen tot terugbrenging 

worden uitgereikt nu haar pupillen niet in het bezit zijn van de vereiste documenten om in het Rijk te 

verblijven. De verwerende partij motiveert waarom geen gevolg kan gegeven worden aan de aanvragen 

van 10 augustus 2012 om machtiging tot verblijf in het Rijk. 

 

De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende administratieve overheid 

de motieven van de gegeven redenen van de beslissingen moet vermelden. Zij dient dus niet “verder” te 
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motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor 

elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden. 

 

Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene overweging-

en of zelfs een voorbeeld zou zijn van een gestandaardiseerde, stereotiepe en geijkte motivering, dit 

louter feit op zich nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren gemotiveerd is (RvS 

27 oktober 2006, nr. 164.171; RvS 27 juni 2007, nr. 172.821).  

 

De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt om te 

begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissingen zijn genomen, 

derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 

2002, nr. 105.103). 

 

Uit de verzoekschriften blijkt tevens dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing-

en kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en de verzoekende partij 

bijgevolg de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van de 

middelen vanuit dat oogpunt wordt onderzocht.  

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet bevoegd om zijn beoordeling in de plaats te stellen 

van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel 

bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste 

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

besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

De verzoekende partij voert in het middel telkens de schending aan van de artikelen 61/14 tot 61/25 van 

de vreemdelingenwet aan. Deze bepalingen, die samen het hoofdstuk VII “Niet-begeleide minderjarige 

vreemdelingen” van de vreemdelingenwet vormen, luiden als volgt: 

 

“ART. 61/14 

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 

1° niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV): een onderdaan van een land dat geen lid is van de 

Europese Economische Ruimte, die jonger is dan 18 jaar en die niet begeleid is door een persoon die 

het ouderlijk gezag of de voogdij over hem uitoefent krachtens de toepasselijke wet, overeenkomstig 

artikel 35 van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht, en die 

definitief geïdentificeerd is als NBMV door de dienst Voogdij, ingesteld door Titel XIII, Hoofdstuk VI , 

“Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen van de programmawet van 24 december 2002; 

2° duurzame oplossing: 

– hetzij de gezinshereniging, overeenkomstig de artikelen 9 en 10 van het Verdrag van de Verenigde 

Naties inzake de rechten van het kind van 20 november 1989, in het land waar de ouders zich legaal 

bevinden; 

– hetzij de terugkeer naar het land van herkomst of naar het land waar de NBMV gemachtigd of 

toegelaten is tot verblijf, met garanties op adequate opvang en verzorging, naargelang zijn leeftijd en 

zijn graad van zelfstandigheid, hetzij door zijn ouders of andere volwassenen die voor hem zullen 

zorgen, hetzij door overheidsinstanties of niet-gouvernementele instanties; 

– hetzij de machtiging tot verblijf in België, met inachtneming van de bepalingen waarin de wet voorziet; 

3° voogd: wettelijke vertegenwoordiger van de NBMV, zoals aangewezen door de dienst Voogdij. 

 

ART. 61/15 

Voor zover geen procedure tot bescherming, machtiging of toelating tot verblijf of tot vestiging hangende 

is, kan de voogd voor zijn pupil een aanvraag voor een machtiging tot verblijf indienen bij de minister of 

zijn gemachtigde. 

De Koning bepaalt welke gegevens de aanvraag moet bevatten. 

 

ART. 61/16 

De minister of zijn gemachtigde horen de NBMV die vergezeld is van zijn voogd. 

De nadere regels van het verhoor worden door de Koning bepaald. 

 

 

ART. 61/17 

Bij het bepalen van de duurzame oplossing geeft de minister of zijn gemachtigde voorrang aan de 

vrijwaring van de eenheid van het gezin, overeenkomstig de artikelen 9 en 10 van het Verdrag van de 
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Verenigde Naties van 20 november 1989 inzake de rechten van het kind en het hoger belang van het 

kind. 

 

ART. 61/18 

Na individueel onderzoek en op basis van het geheel van de elementen, geeft de minister of diens 

gemachtigde aan de burgemeester of diens gemachtigde de instructie om: 

– hetzij een bevel tot terugleiding af te geven aan de voogd, indien de duurzame oplossing de terugkeer 

naar of de gezinshereniging in een ander land is; 

– hetzij een verblijfsdocument af te geven, indien de duurzame oplossing niet bepaald is. 

Het verblijfsdocument heeft een geldigheidsduur van zes maanden. De Koning bepaalt het model van 

het document. 

 

ART. 61/19 

§ 1 

Indien de duurzame oplossing niet kon worden bepaald bezorgt de voogd, één maand vóór de 

vervaldag van de geldigheidsduur van het verblijfsdocument, aan de minister of diens gemachtigde 

systematisch alle bewijskrachtige gegevens en documenten die betrekking hebben op het voorstel voor 

een duurzame oplossing, dat wordt ingediend op basis van artikel 11, § 1, van titel XIII, Hoofdstuk VI, 

“Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen van de programmawet van 24 december 2002. 

De bewijskrachtige gegevens en documenten die moeten worden overgelegd zijn: 

1° het voorstel voor een duurzame oplossing; 

2° de gezinssituatie van de NBMV; 

3° elk specifiek element dat met de specifieke situatie van de NBMV verbonden is; 

4° het bewijs van regelmatig schoolbezoek. 

§ 2 

In functie van de bewijskrachtige elementen en documenten die aan hem worden overgezonden kan de 

minister of diens gemachtigde beslissen om over te gaan tot een nieuw verhoor van de NBMV, die door 

zijn voogd begeleid wordt. 

Indien de duurzame oplossing nog steeds niet kan worden bepaald geeft de minister of diens 

gemachtigde aan de burgemeester of diens gemachtigde de instructie om het verblijfsdocument dat aan 

de NBMV werd afgegeven te verlengen met zes maanden. 

 

ART. 61/20 

Indien de voorziene duurzame oplossing het verblijf in België is, geeft de minister of zijn gemachtigde, 

na overlegging van het nationaal paspoort van de NBMV, een machtiging tot verblijf met een duur van 

een jaar af. 

Indien de voogd het nationaal paspoort van de NBMV niet kan overleggen bezorgt hij de documenten 

die de stappen aantonen die ondernomen werden om de identiteit van de NBMV aan te tonen schriftelijk 

aan de minister of diens gemachtigde. De Koning kan de nadere regels bepalen waaraan deze 

documenten moeten voldoen. 

De inschrijving in het vreemdelingenregister en de afgifte van een verblijfstitel worden overeenkomstig 

de bepalingen van artikel 12 uitgevoerd. 

 

ART. 61/21 

Een maand vóór de vervaldag van de machtiging tot tijdelijk verblijf die aan de NBMV werd toegekend 

bezorgt de voogd de bewijskrachtige elementen die betrekking hebben op zijn levensproject in België 

schriftelijk aan de minister of diens gemachtigde. 

De bewijskrachtige elementen die betrekking hebben op het levensproject zijn: 

1° elk specifiek element dat met de specifieke situatie van de NBMV verbonden is; 

2° de gezinssituatie van de NBMV; 

3° het bewijs van regelmatig schoolbezoek; 

4° het bewijs van de kennis van één van de drie landstalen. 

 

ART. 61/22 

Indien de minister of zijn gemachtigde vaststelt dat valse of misleidende informatie werd meegedeeld of 

dat valse of vervalste documenten werden bezorgd met betrekking tot de in artikel 61/21 vermelde 

elementen of dat er fraude werd gepleegd of andere onwettige middelen werden gebruikt, om voor een 

minderjarige door te gaan wordt, met toepassing van artikel 13, § 3, 3°, een bevel om het grondgebied 

te verlaten afgegeven, indien blijkt dat het om een vreemdeling gaat die 18 jaar of ouder is. 

Indien de minister of zijn gemachtigde verneemt dat valse of misleidende informatie werd meegedeeld 

of dat valse of vervalste documenten werden bezorgd of dat er fraude werd gepleegd of andere 
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onwettige elementen werden gebruikt, om elementen te bewijzen waarnaar verwezen wordt in artikel 

61/21, tweede lid, 1° en 2°, kan de minister of diens gemachtigde de duurzame oplossing wijzigen 

overeenkomstig artikel 61/18. 

Te dien einde houdt de minister of diens gemachtigde rekening met het feit of het de voogd was of de 

NBMV die een beroep heeft gedaan op de valse informatie of de vervalste documenten, in functie van 

zijn onderscheidingsvermogen, en dit om de minderjarige niet te benadelen. 

 

ART. 61/23 

Na afloop van een periode van drie jaar, vanaf de toekenning van de machtiging tot tijdelijk verblijf 

waarin artikel 61/20 voorziet, geeft de minister of diens gemachtigde een machtiging tot verblijf van 

onbepaalde duur aan de NBMV. Indien de minister beslist de machtiging niet toe te kennen, dient deze 

zijn beslissing met redenen te omkleden. 

 

ART. 61/24 

Alvorens hij achttien jaar oud wordt, wanneer hij een machtiging tot tijdelijk verblijf heeft verkregen, 

wordt de NBMV door de minister of diens gemachtigde op de hoogte gebracht van de voorwaarden die 

moeten worden vervuld om een nieuwe machtiging tot verblijf te verkrijgen. 

 

ART. 61/25 

De bepalingen in dit hoofdstuk zijn niet van toepassing indien blijkt dat de NBMV handelingen heeft 

gepleegd die bedoeld worden in het artikel 3, eerste lid, 7°.” 

 

De verzoekende partij houdt voor dat de verwerende partij bij het nemen van de bestreden beslissingen 

geen rekening heeft gehouden met haar argumenten in de aanvraag om machtiging tot verblijf van 10 

augustus 2012 en dat de duurzame oplossing zich voor haar pupillen in België bevindt en niet in 

Mongolië, nu hun moeder of grootmoeder de zorg niet op zich zouden kunnen nemen.  

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij reeds een eerste maal aanvragen om 

machtiging tot verblijf indiende, namelijk op 15 november 2011. Op 12 december 2011 nam de 

verwerende partij tweemaal een beslissing tot afgifte van een bevel tot terugbrenging. De Raad verwierp 

op 30 maart 2012 bij arresten nrs. 78 480 en 78 481 de beroepen tot nietigverklaring ingesteld tegen 

deze beslissingen, hetgeen door de verwerende partij wordt aangehaald in de huidige bestreden 

beslissing. De Raad motiveert in zijn arrest nr. 78 480, dat betrekking heeft op de eerste pupil, als volgt: 

 

“Verzoekende partij betoogt dat de bestreden beslissing onzorgvuldig en onredelijk is en verwijst naar 

de bijgevoegde stukken waaruit blijkt dat zij niet over voldoende garanties beschikt op adequate opvang 

en verzorging in haar land van herkomst. Haar vader is overleden; haar grootmoeder heeft haar naar 

het buitenland gestuurd en haar moeder verblijft niet meer in Mongolië, doch in Korea. Haar moeder is 

bijgevolg niet bij machte om voor haar te zorgen. Haar moeder is niet gelokaliseerd door verweerder en 

haar voogd kan geen gevolg geven aan het bevel tot terugbrenging nu haar moeder niet woont in de 

plaats waarvan zij is gekomen. Er is geen onderzoek gedaan naar de opvangmogelijkheid van haar 

moeder die in Korea verblijft. 

Uit de bestreden beslissing blijkt, in overeenstemming met de stukken van het dossier, dat verzoekende 

partij verklaarde eind 2006 te zijn achtergelaten door haar moeder en dat zij sindsdien geen contact 

meer had met haar moeder. Uit onderzoek blijkt evenwel dat haar moeder op 22 juni 2011 een volmacht 

ondertekende waarin zij toestemming gaf om deel te nemen aan de cursus Engels in België. Op dit 

document staat tevens vermeld dat haar moeder in Mongolië woont. Derhalve is haar moeder 

gelokaliseerd. Zij verblijft nog steeds in het land van herkomst en draagt nog steeds de ouderlijke macht. 

Een duurzame oplossing bestaat in een terugkeer naar het land van herkomst en een hereniging met 

haar moeder. De Raad merkt op dat het overlijden van haar vader niet wordt betwist door verweerder, 

evenmin als het feit dat haar grootmoeder haar naar het buitenland heeft gestuurd. Waar verzoekende 

partij thans verwijst naar een stuk in bijlage van het verzoekschrift waaruit blijkt dat haar moeder het 

vliegtuig heeft genomen op 31 mei 2010 naar Seoul, weerlegt zij niet de vaststelling van verweerder dat 

haar moeder op 22 juni 2011 verklaarde in Mongolië te wonen en toestemming heeft gegeven om een 

Engelse cursus te volgen in België en waaruit blijkt dat zij nog steeds de ouderlijke macht uitoefent. 

Verzoekende partij maakt ook thans niet aannemelijk dat haar moeder niet of niet meer verblijft in 

Mongolië en de ouderlijke macht niet uitoefent. Een schending van de materiële motiveringsplicht wordt 

niet aangetoond. 

Verzoekende partij betoogt vervolgens dat geen enkel onderzoek is gedaan naar de opvang-

mogelijkheden van haar moeder. 
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In de bestreden beslissing wordt met betrekking tot de opvangmogelijkheden gemotiveerd dat uit 

onderzoek niet blijkt dat haar moeder niet in staat zou zijn haar op te vangen naar haar bescheiden 

vermogen en in een aangepaste opvang te voorzien, zoals zij in het verleden altijd heeft gedaan. 

Verzoekende partij bewijst op geen enkele objectieve manier dat er geen opvang meer aanwezig is in 

het land van herkomst en dat de duurzame oplossing zich noodzakelijk in België dient te situeren. Ook 

thans toont verzoekende partij, aan de hand van de bijgebrachte stukken, met name het overlijden van 

haar vader, de verklaring van haar grootmoeder en de vlucht naar Seoul van haar moeder op 31 mei 

2010, niet aan dat er geen opvang meer aanwezig is in Mongolië. 

Verzoekende partij maakt met haar loutere bewering niet aannemelijk dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris niet in alle redelijkheid tot de door hem genomen vaststellingen is gekomen. Uit de 

bestreden beslissing en uit de stukken van het dossier blijkt dat de gemachtigde van de staatssecretaris 

uitvoerig onderzoek heeft gevoerd naar de omstandigheden waarin verzoekende partij is toegekomen 

en de mogelijkheid voor een terugkeer naar haar land van herkomst heeft onderzocht. Uit wat 

voorafgaat, blijkt dat de conclusie dat de duurzame oplossing voor verzoekende partij erin bestaat dat zij 

in haar land van herkomst herenigd wordt met haar familie, niet kennelijk onredelijk noch onjuist is. De 

bestreden beslissing steunt op ter zake dienende, deugdelijke, afdoende en pertinente motieven. In 

tegenstelling tot haar bewering in haar verzoekschrift worden haar verklaringen en het feit dat zij niet de 

gehele waarheid zou hebben verteld haar niet ten laste gelegd. Nergens blijkt uit de bestreden 

beslissing dat zij strafrechtelijk wordt vervolgd of een ‘misdrijf’ zou hebben gepleegd. Evenwel motiveert 

verweerder in de beslissing terecht dat haar verklaringen in verband met haar moeder, met name dat zij 

haar heeft achtergelaten eind 2006 en zij sindsdien geen contact meer had met haar moeder niet in 

overeenstemming is met de volmacht die haar moeder haar op 22 juni 2011 heeft gegeven om een 

cursus Engels te volgen in België. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de 

staatssecretaris de verplichting op zijn beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te 

stoelen op een correcte feitenvinding. Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in 

dat de gemachtigde van de staatssecretaris bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle 

gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. Uit de bespreking onder het 

middel is gebleken dat de gemachtigde op basis van een correcte feitenvinding tot zijn conclusie is 

gekomen. De schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, redelijkheidsbeginsel, proportionaliteits- en 

benaarstigingsbeginsel kan niet worden aangenomen. 

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

 

De Raad motiveert in zijn arrest nr. 78 481, dat betrekking heeft op de tweede pupil, als volgt: 

 

“Verzoekende partij betoogt dat de bestreden beslissing onzorgvuldig en onredelijk is en verwijst naar 

de bijgevoegde stukken waaruit blijkt dat zij niet over voldoende garanties beschikt op adequate opvang 

en verzorging in haar land van herkomst. Haar vader is overleden; haar grootmoeder heeft haar naar 

het buitenland gestuurd en haar moeder verblijft niet meer in Mongolië, doch in Korea. Haar moeder is 

bijgevolg niet bij machte om voor haar te zorgen. Haar moeder is niet gelokaliseerd door verweerder en 

haar voogd kan geen gevolg geven aan het bevel tot terugbrenging, nu haar moeder niet woont in de 

plaats waarvan zij is gekomen. Er is geen onderzoek gedaan naar de opvangmogelijkheid van haar 

moeder die in Korea verblijft. 

Uit de bestreden beslissing blijkt, in overeenstemming met de stukken van het dossier, dat verzoekende 

partij verklaarde eind 2006 te zijn achtergelaten door haar moeder en dat zij sindsdien geen contact 

meer had met haar moeder. Uit onderzoek blijkt evenwel dat haar moeder op 22 juni 2011 een volmacht 

ondertekende waarin zij toestemming gaf om deel te nemen aan de cursus Engels in België. Op dit 

document staat tevens vermeld dat haar moeder in Mongolië woont. Derhalve is haar moeder 

gelokaliseerd. Zij verblijft nog steeds in het land van herkomst en draagt nog steeds de ouderlijke macht. 

Een duurzame oplossing bestaat in een terugkeer naar het land van herkomst en een hereniging met 

haar moeder. De Raad merkt op dat het overlijden van haar vader niet wordt betwist door verweerder, 

evenmin als het feit dat haar grootmoeder haar naar het buitenland heeft gestuurd. Waar verzoekende 

partij thans verwijst naar een stuk in bijlage van het verzoekschrift waaruit blijkt dat haar moeder het 

vliegtuig heeft genomen op 31 mei 2010 naar Seoul, weerlegt zij niet de vaststelling van verweerder dat 

haar moeder op 22 juni 2011 verklaarde in Mongolië te wonen en toestemming heeft gegeven om een 

Engelse cursus te volgen in België, waaruit blijkt dat zij nog steeds de ouderlijke macht uitoefent. 

Verzoekende partij maakt ook thans niet aannemelijk dat haar moeder niet of niet meer verblijft in 

Mongolië en de ouderlijke macht niet uitoefent. Een schending van de materiële motiveringsplicht wordt 

niet aangetoond. 

Verzoekende partij betoogt vervolgens dat geen enkel onderzoek is gedaan naar de opvang-

mogelijkheden van haar moeder. 
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In de bestreden beslissing wordt met betrekking tot de opvangmogelijkheden gemotiveerd dat uit 

onderzoek niet blijkt dat haar moeder niet in staat zou zijn haar op te vangen naar haar bescheiden 

vermogen en in een aangepaste opvang te voorzien, zoals zij in het verleden altijd heeft gedaan. 

Verzoekende partij bewijst op geen enkele objectieve manier dat er geen opvang meer aanwezig is in 

het land van herkomst en dat de duurzame oplossing zich noodzakelijk in België dient te situeren. Ook 

thans toont verzoekende partij, aan de hand van de bijgebrachte stukken, met name het overlijden van 

haar vader, de verklaring van haar grootmoeder en de vlucht naar Seoul van haar moeder op 31 mei 

2010, niet aan dat er geen opvang meer aanwezig is in Mongolië. 

Verzoekende partij maakt met haar loutere bewering niet aannemelijk dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris niet in alle redelijkheid tot de door hem genomen vaststellingen is gekomen. Uit de 

bestreden beslissing en uit de stukken van het dossier blijkt dat de gemachtigde van de staatssecretaris 

uitvoerig onderzoek heeft gevoerd naar de omstandigheden waarin verzoekende partij is toegekomen 

en de mogelijkheid voor een terugkeer naar haar land van herkomst heeft onderzocht. Uit wat 

voorafgaat blijkt dat de conclusie dat de duurzame oplossing voor verzoekende partij erin bestaat dat zij 

in haar land van herkomst herenigd wordt met haar familie niet kennelijk onredelijk noch onjuist is. De 

bestreden beslissing steunt op ter zake dienende, deugdelijke, afdoende en pertinente motieven. In 

tegenstelling tot haar bewering in haar verzoekschrift worden haar verklaringen en het feit dat zij niet de 

gehele waarheid zou hebben verteld haar niet ten laste gelegd. Nergens blijkt uit de bestreden 

beslissing dat zij strafrechtelijk wordt vervolgd of een ‘misdrijf’ zou hebben gepleegd. Evenwel motiveert 

verweerder in de beslissing terecht dat haar verklaringen in verband met haar moeder, met name dat zij 

haar heeft achtergelaten eind 2006 en zij sindsdien geen contact meer had met haar moeder niet in 

overeenstemming is met de volmacht die haar moeder haar op 22 juni 2011 heeft gegeven om een 

cursus Engels te volgen in België. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de 

staatssecretaris de verplichting op zijn beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te 

stoelen op een correcte feitenvinding. Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in 

dat de gemachtigde van de staatssecretaris bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle 

gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. Uit de bespreking onder het 

middel is gebleken dat de gemachtigde op basis van een correcte feitenvinding tot zijn conclusie is 

gekomen. De schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, redelijkheidsbeginsel, proportionaliteits- en 

benaarstigingsbeginsel kan niet worden aangenomen. 

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

 

Waar de verzoekende partij er in de verzoekschriften opnieuw op wijst dat de moeder van de pupillen 

Mongolië heeft verlaten, niet traceerbaar is in Korea en dat er geen enkele indicatie is dat zij is terug-

gekeerd naar Mongolië, stelt de Raad vast dat zij met betrekking tot de moeder, haar verblijfplaats en 

opvangmogelijkheden, in de aanvragen die geleid hebben tot huidige bestreden beslissingen geen 

nieuwe elementen aanbrengt, zodat aan de conclusie van de hoger aangehaalde verwerpingsarresten 

geen afbreuk wordt gedaan en voor de bespreking van deze grief verwezen kan worden naar deze 

arresten, waarin de Raad zich er reeds over uitgesproken heeft. Evenmin voegt de verzoekende partij 

bij de verzoekschriften bewijsstukken die aantonen dat de moeder niet voor haar kinderen kan zorgen in 

Mongolië. De motieven van de bestreden beslissingen worden niet weerlegd met de betogen van de 

verzoekende partij, die louter haar standpunt herhaalt, zonder nieuwe elementen toe te voegen.  

 

Met betrekking tot de grootmoeder van de pupillen voert de verzoekende partij aan dat “de grootmoeder 

[…] aan[geeft] dat zij niet bij machte is voor de kleinkinderen te zorgen. Er is geen reden om te twijfelen 

aan de authenticiteit van deze verklaring. Aldus dient deze verklaring haar bewijswaarde te behouden. 

De verklaring van de grootmoeder is plausibel, gezien haar leeftijd. Men kan van een bejaarde 

grootouder niet blijven vragen de zorg voor de kleinkinderen op te nemen.” Zoals de verzoekende partij 

zelf stelt, beperkt zij zich tot een loutere verklaring omtrent het onvermogen van de grootmoeder, 

waarvan de verzoekende partij nalaat de leeftijd weer te geven, om voor de pupillen te zorgen en voegt 

zij geen enkel begin van bewijs toe. Ook erkent zij dat dat de grootmoeder reeds voor de kinderen heeft 

gezorgd, zonder te verduidelijken waarom zij “gezien haar leeftijd” niet meer voor de pupillen zou 

kunnen zorgen. Gelet op het voorgaande is het niet kennelijk onredelijk dat de verwerende partij besluit 

dat “een duurzame oplossing in de zin van een terugkeer naar het land van herkomst en een hereniging 

met de […] grootmoeder […] dus mogelijk [is].” 

 

Verder kan de verwerende partij gevolgd worden waar zij in de nota stelt dat het feit dat de pupillen in 

België willen studeren hen geen automatisch recht op verblijf verschaft.  

 

Waar zij stelt dat het zeer twijfelachtig is of de Mongolische overheidsinstanties of ngo’s de zorg voor de 

minderjarigen kunnen opnemen en waar zij stelt dat er geen enkele garantie is dat een andere 
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volwassene de zorg op zich zal nemen, kan er op gewezen worden dat nergens in de bestreden 

beslissing deze oplossingen worden voorgesteld, maar dat de verwerende partij integendeel een 

terugkeer naar Mongolië vooropstelt zodat zij met hun familie, namelijk de moeder en/of grootmoeder 

herenigd kunnen worden.  

 

Tenslotte laat de verzoekende partij na aan te tonen dat er geen individueel onderzoek is gebeurd en 

dat er geen beslissing op basis van het geheel van de elementen werd genomen, zoals zij beweert. De 

Raad wijst er voorts op dat de verzoekende partij en haar pupillen een medewerkingsplicht hebben, 

terwijl uit de gegevens van het dossier blijkt dat tijdens de verhoren tegenstrijdige verklaringen werden 

afgelegd, zodat zij zelf het voeren van een onderzoek bemoeilijken. De verwerende partij stelt in de 

bestreden beslissingen bovendien, hetgeen steun vindt in het administratief dossier, dat naar aanleiding 

van de aanvraag van 16 november 2011 die geleid heeft tot de bevelen tot terugbrenging van 13 

december 2011 een onderzoek werd gevoerd via de verbindingsambtenaar van de Dienst 

Vreemdelingenzaken, waaruit bleek dat beide pupillen deel uitmaakten van een groep Mongolische 

jongeren die naar België werden gebracht voor het volgen van een zomercursus, waarvoor zij een 

visum kregen. Hun moeder zou op 22 juni 2011 haar toestemming hebben gegeven voor deze reis. Ook 

blijkt uit het administratief dossier dat de verwerende partij op 19 december 2011 een brief betreffende 

“de aanvraag tot gerechtelijk onderzoek ivm kindersmokkel, mogelijks kinderhandel en mogelijkse 

verdwijning van kinderen” omtrent de groep Mongolische kinderen waar de pupillen van de verzoekende 

partij deel van uitmaken, richtte tot de parketten van Antwerpen en Brussel, waarin de concrete situatie 

van de pupillen wordt toegelicht. De individuele situatie van de pupillen van de verzoekende partij werd 

onderzocht. 

 

De verzoekende partij maakt derhalve met het voorgaande niet aannemelijk dat de bestreden 

beslissingen zijn genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met 

overschrijding van de ruime bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling 

volstaat om de bestreden beslissingen te schragen. De schending van de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 en van de artikelen 61/14 tot 61/25 van de vreemdelingenwet wordt niet aannemelijk 

gemaakt. Evenmin toont zij aan dat er sprake is van machtsoverschrijding. Van machtsoverschrijding is 

er sprake wanneer de bestuursoverheid zich de bevoegdheid aanmatigt die de wet aan een ander 

overheidsorgaan heeft opgedragen. De beschouwingen die de verzoekende partij naar voor brengt, 

tonen niet aan dat er sprake zou zijn van machtsoverschrijding. Deze onderdelen van de middelen zijn 

ongegrond.  

 

Verder voert de verzoekende partij in beide verzoekschriften de schending aan van enkele beginselen 

van behoorlijk bestuur.  

 

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

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

RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). De verzoekende partij voert geen andere argumenten aan dan deze 

die hoger werden besproken zodat haar grief samenvalt met het voorgaande. Deze onderdelen van de 

middel zijn ongegrond. 

 

Betreffende de schending van redelijkheidsbeginsel wijst de Raad de verzoekende partij erop dat de 

keuze die een bestuur maakt slechts het redelijkheidsbeginsel schendt wanneer men op zicht van de 

opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen 

komen. Met andere woorden, om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men 

voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze 

werkelijk genomen is. Het redelijkheidsbeginsel staat de rechter niet toe het oordeel van het bestuur 

over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat 

doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen 

ontbreekt (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). Gelet op de bovenvermelde bespreking van de 

verschillende onderdelen van de middelen, dient te worden besloten dat de verzoekende partij 

geenszins aantoont dat de bestreden beslissingen een schending uitmaken van het redelijkheids-

beginsel. 

 

Het proportionaliteitsbeginsel als concrete toepassing van het redelijkheidsbeginsel laat de Raad niet 

toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel om het onwettig te bevinden indien het tegen 

alle redelijkheid ingaat (RvS 17 december 2003, nr. 126.520). Er dient te worden besloten dat de 

verwerende partij is overgegaan tot een belangenafweging, zoals duidelijk blijkt uit de motivering van de 

bestreden beslissingen, en dat zij hierbij niet kennelijk onredelijk heeft gehandeld. De keuze die een 
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bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt immers slechts het 

redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe 

het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Met andere woorden, om het redelijkheids-

beginsel geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan men ook na 

lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is, wat in casu niet het geval is. 

 

Voorts verduidelijkt de verzoekende partij nergens in haar verzoekschriften wat zij bedoelt met het voor 

de Raad ongekende benaarstigingsbeginsel en de door haar aangevoerde schending ervan, zodat dit 

onderdeel van de middelen niet dienstig kan worden aangevoerd.  

 

Voor het overige laat de verzoekende partij na aan te geven welke andere beginselen van behoorlijk 

bestuur of algemene rechtsbeginselen ze geschonden acht en de wijze waarop de bestreden beslissing-

en andere beginselen van behoorlijk bestuur schenden uiteen te zetten. Een middel dat gesteund is op 

de schending van een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, waaromtrent geen nadere 

aanduidingen worden verschaft, is onontvankelijk (RvS 16 februari 1999, nr. 78.751). Deze onderdelen 

van de middelen zijn derhalve onontvankelijk. 

 

De middelen zijn, voor zover ontvankelijk, ongegrond.  

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van 

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

Vreemdelingenbetwistingen, worden de vorderingen tot schorsing, als accessoria van de beroepen tot 

nietigverklaring, samen met de beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de excepties van onontvankelijkheid van de vorderingen tot schorsing, 

opgeworpen door de verwerende partij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 
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De zaken 113 065 en 118 120 worden gevoegd. 

 

Artikel 2  

 

De vorderingen tot schorsing en de beroepen tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig april tweeduizend dertien door: 

 

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. BEELEN 

 


