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 nr. 122 344 van 11 april 2014 

in de zaak RvV 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 het verzoekschrift dat X, handelend in eigen naam en in haar hoedanigheid van voogd van de 

niet-begeleide minderjarige X, die verklaart van Congolese nationaliteit te zijn, op 13 december 2013 

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

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

Integratie en Armoedebestrijding van 13 november 2013 “tot afgifte van een Attest van Immatriculatie 

dd. 13 november 2013, geldig tot de dag waarop [de niet-begeleide minderjarige] meerderjarig wordt”. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 6 februari 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 4 maart 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van verzoekende partij en haar advocaat H. RIAD loco advocaat M. VAN DEN 

BROECK en van advocaat C. DECORDIER, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. De minderjarige T. B. verklaart op 26 december 2010 het Rijk te zijn binnengekomen. Zij wordt als 

niet-begeleide minderjarige vreemdeling (hierna: NBMV) ten laste genomen door de Dienst Voogdij van 

de Federale Overheidsdienst Justitie en er wordt haar een voogd toegewezen. 

 

1.2. Op 7 februari 2011 vraagt de voogd een aankomstverklaring te willen afgegeven voor de NBMV op 

basis van de op dat ogenblik nog van toepassing zijnde omzendbrief van 15 september 2005 

betreffende het verblijf van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. 
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1.3. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid beslist op 23 februari 2011 

dat de minderjarige in het bezit mag worden gesteld van een aankomstverklaring, geldig voor drie 

maanden.  

 

1.4. De aankomstverklaring wordt verschillende malen verlengd, voor een periode van telkens drie 

maanden. Als gevolg van de inwerkingtreding van de wet van 12 september 2011 tot wijziging van de 

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

verwijdering van vreemdelingen met het oog op de toekenning van een tijdelijke machtiging tot verblijf 

aan de niet-begeleide minderjarige vreemdeling (BS 28 november 2011; inwerkingtreding 8 december 

2011) wordt de NMBV vervolgens in het bezit gesteld van een attest van immatriculatie geldig voor een 

periode van zes maanden, en dit ter vervanging van de aankomstverklaring. Dit attest van immatriculatie 

wordt om de zes maanden vernieuwd, omdat de duurzame oplossing voor de NBMV telkens nog niet 

kan worden bepaald. 

 

1.5. Op 12 november 2013 dient de voogd, overeenkomstig artikel 61/19 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), een laatste aanvraag in tot afgifte van de A-kaart omdat 

de duurzame oplossing voor de NBMV een verblijf in België zou zijn. In antwoord op deze aanvraag 

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

Armoedebestrijding op 13 november 2013 tot vernieuwing van het attest van immatriculatie tot 24 april 

2014, zijnde de dag waarop de NBMV meerderjarig wordt, omdat op dat ogenblik onvoldoende 

elementen voorliggen om te stellen dat de duurzame oplossing voor de NBMV een noodzakelijk verblijf 

in België is. Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Verweerder werpt in een exceptie van onontvankelijkheid van het beroep op dat de NBMV geen belang 

heeft bij de nietigverklaring van de bestreden beslissing. Hij betoogt dat een eventuele nietigverklaring 

van de bestreden beslissing geen nut kan opleveren voor de NBMV, nu een vernietiging haar geen recht 

op verblijf verleent en integendeel zij dan illegaal in het Rijk zou verblijven waardoor haar bevel kan 

worden gegeven om het grondgebied te verlaten.  

 

De Raad merkt in dit verband op dat de bestreden beslissing werd genomen in antwoord op de 

overeenkomstig artikel 61/19 van de Vreemdelingenwet ingediende aanvraag tot afgifte van de A-kaart.  

 

Artikel 61/19 van de Vreemdelingenwet bepaalt als volgt: 

 

“§ 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.” 

 

Deze bepaling maakt deel uit van de bijzondere verblijfsprocedure voor niet-begeleide minderjarige 

vreemdelingen zoals opgenomen in artikel 61/14 en volgende van de Vreemdelingenwet. Met deze 
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procedure had de wetgever, zoals toegelicht in overweging B.6.6 van het arrest met nummer 106/2013 

van 18 juli 2013 van het Grondwettelijk Hof, het volgende tot doel: 

 

“Zoals blijkt uit B.3, heeft de bestreden wet tot doel het statuut van de niet-begeleide minderjarige 

vreemdelingen te verduidelijken en vast te leggen in de wet. Meer in het bijzonder schrijft die wet het 

bepalen van een duurzame oplossing voor die aan de situatie van elke minderjarige is aangepast en 

beschermt zij die laatste tegen een verwijderingsmaatregel zolang die duurzame oplossing niet is 

gevonden. De bestreden wet ligt dus op algemene wijze in het verlengde van artikel 22bis van de 

Grondwet, de artikelen 3 en 10 van het Verdrag inzake de rechten van het kind en artikel 5 van de 

Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008.” 

 

Het eventuele vaststellen dat op onwettige wijze werd besloten dat de duurzame oplossing nog steeds 

niet kon worden bepaald of dat er grond is tot nietigverklaring van de bestreden beslissing, heeft tot 

gevolg dat verweerder de vraag tot afgifte van de A-kaart opnieuw dient te beoordelen rekening 

houdende met het gezag van gewijsde van het tussengekomen arrest van de Raad. Indien hierbij 

vervolgens alsnog wordt vastgesteld dat de duurzame oplossing een verblijf in België is, heeft dit – 

overeenkomstig artikel 61/20 van de Vreemdelingenwet – verblijfsrechtelijke gevolgen. Uit artikel 61/24 

volgt ook dat voor het meerderjarig worden de NBMV wanneer hij een machtiging tot tijdelijk verblijf 

heeft verkregen, op de hoogte dient te worden gebracht van de voorwaarden die moeten worden 

vervuld om een nieuwe machtiging tot verblijf te verkrijgen. Aldus blijkt niet dat de NBMV het vereiste 

belang bij de door haar opgestarte procedure kan worden ontzegd. Het gegeven dat de enkele 

vernietiging van de bestreden beslissing de NBMV nog geen recht op verblijf verleent en op zich 

verweerder nog niet verplicht een standpunt in te nemen inzake de duurzame oplossing voor de NBMV, 

vermag aan het voorgaande geen afbreuk te doen. De Raad merkt ook op dat verweerder in dit verband 

niet op nuttige wijze kan aanvoeren dat bij nietigverklaring van de bestreden beslissing de NBMV 

illegaal in het Rijk verblijft waardoor haar bevel kan worden gegeven om het grondgebied te verlaten. Er 

dient immers te worden benadrukt dat de NBMV is beschermd tegen een verwijderingsmaatregel zolang 

de duurzame oplossing niet is bepaald, zoals in casu het geval is. Ten overvloede wordt ook opgemerkt 

dat er anders over oordelen zou inhouden dat verweerder in de mogelijkheid zou zijn om telkens zonder 

meer het attest van immatriculatie te vernieuwen tot aan de meerderjarigheid, zonder enig onderzoek 

naar of zonder zich ooit uit te spreken over de duurzame oplossing en zonder dat een betwisting in dit 

verband in rechte kan worden beslecht daar waar het bepalen van de duurzame oplossing een van de 

hoofddoelstellingen is van de voorziene bijzondere verblijfsprocedure voor niet-begeleide minderjarige 

vreemdelingen.  

 

De opgeworpen exceptie wordt verworpen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoekster voert in een enig middel 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 artikelen 61/14 en 61/17 van de Vreemdelingenwet, van artikel 22bis van de Belgische 

Grondwet, van artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 

mei 1955 (hierna: het EVRM), van de artikelen 3 en 12 van het Internationaal Verdrag inzake de 

Rechten van het Kind, aangenomen te New York op 20 november 1989 en goedgekeurd bij wet van 25 

november 1991 (hierna: het Kinderrechtenverdrag), van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het 

redelijkheidsbeginsel, van het rechtzekerheidsbeginsel en van het proportionaliteitsbeginsel. 

 

Zij licht het middel als volgt toe: 

 

“Verzoekster deed een verblijfsaanvraag op grond van de artikelen 61/14 en volgende van de 

Vreemdelingenwet.  

 

Er werd nooit een beslissing genomen over het recht op verblijf van verzoekster. Zij werd in het bezit 

gesteld van een verblijfskaart van 6 maanden, die telkens verlengd werd. 

 

Verzoekster wordt aan het lijntje gehouden door de Belgische staat. Zij heeft het recht om een aanvraag 

te doen op basis van de artikelen 61/14 en volgende, maar heeft schijnbaar niet het recht op een 

antwoord. 
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Verzoekende partij stelt dat de laatste verlenging tot aan de meerderjarigheid een impliciete weigering 

van verblijf is. 

 

Men omzeilt immers de wettelijke bescherming, onder meer het recht om beroep aan te tekenen, door 

eenvoudig geen beslissing te nemen. 

 

De Belgische staat is hierin niet zorgvuldig. Deze onzorgvuldigheid bestaat des te meer daar nergens in 

het administratief dossier ook maar enige blijk is van een onderzoek dat gebeurd is naar een mogelijke 

duurzame oplossing door verwerende partij. 

 

In deze zaak wordt geen enkele positie ingenomen over een duurzame oplossing. 

 

Er wordt slechts gesteld dat deze oplossing zich niet noodzakelijk in België bevindt. Een alternatief 

wordt echter niet voorgesteld. 

 

Dit wordt ook geenszins gemotiveerd. 

 

Aangezien het voor [T.] en voor haar voogd onbegrijpelijk is waarom de voorgestelde duurzame 

oplossing (verder verblijf bij haar biologische familie) geen duurzame oplossing zou kunnen zijn, is de 

motiveringsverplichting geschonden. 

  

De wet van 29 juli 1991 heeft tot doelstelling de betrokkene een zodanig inzicht te verschaffen dat hij in 

staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te weren met de middelen die het recht hem of 

haar verschaft. 

 

Uit het administratief onderzoek blijkt geen enkel onderzoek naar een mogelijke oplossing, anders dan 

de reële oplossing van verblijf in België in het gezin van de oom en tante van [T.]. 

 

Er is door de ambassade in Kinshasa geen enkel onderzoek verricht. 

 

Nochtans is duidelijk dat [T.]'s ouders gestorven zijn en dat de enige familie die zij nog heeft in (Oost-) 

Congo, niet in staat is voor [T.] te zorgen. 

 

[T.] wordt hier opgevangen en opgevoed in het gezin van haar oom en tante. Het is evident dat deze 

stabiele situatie de beste oplossing is en de meest duurzame oplossing is voor [T.]. 

 

Het getuigt van onzorgvuldig bestuur van verweerster om hieromtrent geen stelling in te willen nemen. 

 

Het gaat niet op om [T.] gewoon in het ongewisse te laten tot zij 18 wordt en haar dan aan haar lot over 

te laten. 

 

De procedure voor niet begeleide minderjarige vreemdelingen is er om gevoerd te worden, ook door 

verweerster. 

 

Er werd geen rekening gehouden met het hoger belang van het kind. 

 

Het is absoluut niet in het hoger belang van het kind om geen antwoord te geven op haar vraag. Indien 

er gegronde redenen zouden zijn om de duurzame oplossing van verzoekende partij niet te aanvaarden, 

zou men wel een beslissing in deze zin genomen hebben. 

 

Men doet echter helemaal niets, met als gevolg dat [T.], die naar de middelbare school gaat en een 

normaal leven leidt bij haar oom en tante, haar verblijfsrecht zal verliezen. 

 

Nochtans werd beslist in de programmawet van 24 december 2002 ((I) (art. 479- Titel XIII - Hoofdstuk 

VI: Voogdij over niet begeleide minderjarige vreemdelingen) alsook in het KRV, in haar artikel 3 dat het 

hoger belang van het kind steeds de eerste overweging moet zijn bij beslissingen die het kind betreffen. 
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De beslissing die ervoor zal zorgen dat [T.] geen antwoord krijgt op haar vraag om een verblijf als 

duurzame oplossing en bovendien dat zij na haar achttiende verjaardag geen verblijfsrecht meer zal 

hebben. 

 

Verweerster toont op geen enkel moment aan dat zij het belang van het kind mee in rekening heeft 

genomen. 

 

Zij beperkt zich tot een zeer kort briefje, zonder enige motivering. Dit kan uiteraard niet volstaan in een 

procedure aangaande een minderjarige. 

 

Het ware zelfs nuttig geweest om verzoekster eerst te horen. Het artikel 12 van het KRV voorziet 

immers dat minderjarigen gehoord dienen te worden over elke beslissing die hen aanbelangt. 

  

Conform dit artikel zou [T.] zich kunnen uitspreken over een mogelijke duurzame oplossing, in Congo of 

hier. Nu stelt men niets voor, vraagt men niets en laat men [T.] totaal in het ongewisse. 

 

Het is voor [T.] totaal onduidelijk waarom niet aanvaard wordt (impliciet dan wel expliciet) dat een verder 

verblijf bij haar oom en tante geen duurzame oplossing zou zijn. 

 

[T.] leeft in een warm gezin en volgt met veel enthousiasme haar lessen op school. Haar hiervan 

weerhouden, is uiteraard niet in het belang van het kind. 

 

Dat het belang van het kind in vreemdelingenzaken weldegelijk de eerste overweging zou moeten zijn, 

werd onlangs bevestigd door het Hof van Justitie. 

 

" In its judgment, delivered today, the Court declares that, where an unaccompanied minor with no 

member of his family legally present in the territory of a Member State has lodged an asylum application 

in more than one Member State, the Member State responsible for examining it will be that in which the 

minor is present after having lodged an application there.(...) 

 

These considerations are supported by the requirement that the fundamental rights of the EU should be 

observed, including the right whereby in ail actions relating to children, whether taken by public 

authorities or private institutions, the child's best interests are to be a primary consideration. 

Accordingly, in the interest of unaccompanied minors, it is important not to prolong unnecessarily the 

procedure for determining the Member State responsible, and to ensure that unaccompanied minors 

have prompt access to the procedures for determining refugee status." 

 

Hof van Justitie, 6 juni 2013, zaak C-648/11 

 

Het Hof bevestigt in dit arrest dat het rekening houden met het hoger belang van het kind als eerste 

overweging behoort tot de fundamentele rechten binnen de EU. 

 

Het is dus evident dat ook de Belgische staat in haar beslissingen ten aanzien van minderjarige 

rekening moet houden met dit hoger belang. Dit gebeurde in casu absoluut niet. 

 

Het is dus evident dat het optreden van verweerster door het belang van het kind bepaald dient te 

worden. Zie hierover ook Kamer 2010-2011, 288/7: eigen verklaring van een vertegenwoordigster van 

DVZ. 

 

Het is geenszins aangetoond dat verweerster rekening hield met de opinie van [T.]. 

 

Voor zover dit nodig is is de mening van [T.] over de bestreden beslissing dat het met eerlijk is dat er 

geen échte beslissing genomen wordt, dat zij dus niet weet waarom de DVZ de aanvraag niet 

goedkeurt, dat zij niet terug kan keren naar Congo omdat zij daar niemand heeft bij wie zij terecht kan, 

dat zij graag naar school gaat en haar opleiding wil afmaken en dat die opleiding niet bestaat in Congo, 

dat zij in Congo haar school niet zal kunnen afmaken, omdat die in het Nederlands is en omdat zij het 

schoolgeld niet zal kunnen betalen, dat zij hier haar leven heeft uitgebouwd bij haar familie waar zij zich 

heel goed voelt en waar zij als kind tussen de andere kinderen wordt opgevoed, dat zij hier vrienden en 

hobby's heeft, die zij niet wil achterlaten, dat zij droomt van een toekomst als verpleegster in België 

omdat zij graag mensen helpt. 
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Door niet eens de mening van verzoekster te vragen, door vervolgens met de mening van [T.] geen 

rekening te houden en door met het belang van het kind geen rekening te houden, worden verschillende 

bepalingen van het KRV geschonden. 

  

Er werd tenslotte geen rekening gehouden met het recht op een gezinsleven, beschermd door het 

artikel 8 van het EVRM. 

 

Verzoekster woont al drie jaar bij haar oom en tante, haar neven en nichten. Zij woont als een normaal 

kind in een normaal gezin, wordt door haar oom en tante gezien als één van de kinderen en voelt zich 

daar zeer goed bij. 

 

Verweerster wil het gezinsleven van verzoekster verhinderen, door ervoor te zorgen dat zij binnen een 

aantal maanden geen verblijfsrecht meer heeft en zal moeten terugkeren naar haar land van herkomst. 

 

Niet alleen wordt geen rekening gehouden met dit gezinsleven, bovendien wordt er geen enkele 

motivering gegeven waarom de inmenging in het recht op een gezinsleven in casu verantwoord zou zijn. 

 

[T.] kan onmogelijk terugkeren naar haar land van herkomst, daar zij tegen haar wil gescheiden zou 

worden van haar gezin en dit een fundamentele schending zou impliceren van art. 8 EVRM. 

 

Verzoekster meent dat het recht op bescherming van het gezinsleven of familieleven mag ingeroepen 

worden door alle rechtssubjecten die de facto een gezin vormen. 

 

In casu woont [T.] bij haar biologische familie. Zij woont bij haar oom en tante en hun kinderen. 

 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mensen hanteert twee criteria om tot het bestaan van een 

familieleven te besluiten. Primo wordt het bestaan van een band of aanverwantschap nagegaan. 

Secundo wordt vereist dat de familiale band voldoende "hecht" is. 

 

[T.] beantwoordt zeer duidelijk aan deze twee criteria. [T.] woont al drie jaren in het gezin. Het is voor 

het eerst sinds het overlijden van haar moeder, dat zij terug een stabiele gezinssituatie heeft. 

 

Verzoekende partij wijst op het feit dat de inmengingen aan artikel 8 E.V.R.M. beperkt zijn en restrictief 

geïnterpreteerd moeten worden. Dat de inmenging noodzakelijk moet zijn in een democratische 

samenleving. 

 

Dat volgens het Hof de zinsnede "noodzakelijk in een democratische samenleving" betekent dat een 

inmenging onder meer moet beantwoorden aan een "dwingende maatschappelijke behoefte" en 

"proportioneel moet zijn aan het gerechtvaardigd doel dat wordt nagestreefd. 

 

Verzoekende partij verwijst bovendien naar de rechtspraak, onder andere naar een arrest van de 7° 

Kamer van de Raad van State van 25.09.1986, waarin het principe gesteld wordt dat op straffe van 

nietigheid vanwege schending van artikel 8 E.V.R.M., dat het recht op gezinsleven beschermt, een 

afweging moet worden gemaakt of er een evenredigheid bestaat tussen enerzijds de motieven van de 

verwijderingsmaatregelen en anderzijds de door de maatregel veroorzaakte ontwrichting van het gezin 

van de betrokken vreemdeling (Nr. 26.933, R.W., 1986-87, 2854 e.v.; zie ook Raad van State, 

13.02.1992, nr. 38.739, Arr. R.v.St., 1992, z.p. en Raad van State, 25.06.1992, nr. 39.848, Arr. R.v.St., 

1992, z.p.). 

  

Verzoekende partij meent dat er in casu geen sprake kan zijn van een juist evenwicht tussen het doel 

van een verwijdering en de ernstige aantasting van haar recht op de eerbied van haar privé- en 

gezinsleven. 

 

Het gegeven dat uitzonderingen op grondrechten mogelijk zijn, mag niet leiden tot misbruiken. Bij de 

afweging van grondrechten en belangen moeten de grondrechten zwaarder wegen omdat zij 

normhiërarchisch hoger staan dan gewone, legitieme belangen. 
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Dat de inmenging eveneens een legitiem doel moet nastreven zoals : de veiligheid van het land, de 

openbare veiligheid, het economisch welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde, het 

voorkomen van strafbare feiten, bescherming van de gezondheid en de goede zeden. 

 

[T.] is geen gevaar voor de openbare orde of openbare veiligheid. Zij werd nooit strafrechtelijk 

veroordeeld werd enige rechtbank, en werd nooit geconfronteerd met het gerecht. 

 

Verzoekende partij verwijst eveneens naar een arrest van de Raad van State dd. 22.01.2004 nr 127.325 

hieronder kort hernomen : 

 

" Overwegende dat in de bestreden beslissing, in het licht van artikel 8 E.V.R.M., niet wordt gemotiveerd 

dat de uitzetting te dezen voldeed aan een dwingende maatschappelijke behoefte; dat een loutere 

verwijzing naar het feit dat deze uitwijzing geschiedt om een strafbaar feit te voorkomen (illegaal verblijf) 

onvoldoende is, vermits niet wordt aangegeven dat de sanctionering van een illegaal verblijf; dat de 

verzoekende partij de uitwijzing met dergelijk zware repercussies op het gezinsleven, rechtvaardige; dat 

zoals de verzoekende partij uiteenzet "het belang van de Belgische Staat (...) bij een objectieve 

afweging niet in verhouding is tot het nadeel dat verzoekster ondervindt"; dat het middel ernstig is" 

 

Verzoekende partij wenst verder in dit verband te verwijzen naar de vaste rechtspraak van de Raad van 

State die het bovenstaande bevestigt. 

 

Zo is er het arrest van 13 juli 1993 dat het volgende stelt: 

 

Art. 8 E.V.RM. bepaalt dat de overheid waarbij een verzoek om een verblijfsvergunning aanhangig werd 

gemaakt op grond van art. 9, lid 3, Vreemdelingenwet het recht van verzoeker op eerbiediging van zijn 

gezinsleven moet beoordelen in het licht van de voorschriften inzake algemeen belang die worden 

opgesomd door dit artikel. 

 

Overwegende dat verzoeker enkel een gezinsleven kan hebben in België en dat de Belgische Staat niet 

bewijst dat één van de bij art. 8 E.V.R.M. bedoelde voorschriften in verband met het algemeen belang in 

het gedrang wordt gebracht, vernietigt de Raad van State de beslissing tot afwijzing van de 

verblijfsvergunning die was aangevraagd op grond van art. 9, lid 3, Vreemdelingenwet. (R.v.St. nr. 

43.821, 13 juli 1993, Rev. dr. étr., 1994, 27) 

 

Alsook het arrest van 1 april 1996: 

 

Het recht op eerbiediging van het privé-leven en het gezinsleven dat in art. 8.1. E.V.R.M. i wordt 

bevestigd, kan door de Staten worden beperkt binnen de grenzen bepaald bij art. 8.2 van hetzelfde 

Verdrag. De Vreemdelingenwet past in het kader van dit lid. Hoewel de toepassing van deze wet op 

zichzelf geen schending van voornoemd art. 8 inhoudt, kan de uitvoering van een 

verwijderingsmaatregel, gelet op de omstandigheden, inderdaad in strijd met dit artikel blijken te zijn. 

 

Voor de toelating of de weigering van het buitengewone rechtsmiddel waarop art. 9, lid 3 

Vreemdelingenwet recht geeft, is het op grond van een regel van voorzichtig bestuur vereist dat de 

overheid de evenredigheid beoordeelt tussen enerzijds het doel en de gevolgen van de in het 2e lid van 

de bepaling voorgeschreven bestuurlijke stap, en anderzijds haar min of meer gemakkelijke 

haalbaarheid in het individuele geval en de ongemakken die met de uitvoering ervan gepaard gaan, en 

dan vooral de risico's daaraan de veiligheid van de verzoeker en de integriteit van hun gezinsleden 

zouden worden blootgesteld, a/s ze zich eraan onderwierpen. De onmiddellijke uitvoering van de 

beslissing zou kunnen leiden tot de volledige en herstelbare verbreking van het contact tussen de 

verzoeker en zijn kinderen en kleinkinderen. (R.v.St. nr. 58.969, 1 april 1996, T. Vreemd., 1997, 29) 

 

Tenslotte ook het arrest van 25 september 1996: 

 

De aangevochten akte (het bevel om het grondgebied te verlaten) vormt een inmenging in het privé- en 

gezinsleven van de verzoeker. Deze inmenging is bij wet voorzien en beoogt een wettig doel, namelijk 

'de economische welvaart van het land'. Om in overeenstemming te zijn met de vereisten van art. 8 

E.V.R.M., moet ze evenwel 'nodig zijn in een democratische samenleving1, dat wil zeggen 

gerechtvaardigd door een dwingende maatschappelijke behoefte, en moet ze, meer in het bijzonder, 

evenredig zijn met het nagestreefde doel (Hof Mensenrechten 13 juli 1995 (Nasri)). 
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Verzoekster leeft sinds negen jaar in België en ze heeft daar noodzakelijkerwijze intense sociale en 

affectieve banden gesmeed. Ze heeft geen enkele binding meer met haar vaderland. Bovendien wordt 

nergens aangetoond dat de tweejarige zoon van verzoeker, zonder ernstige gevolgen, een totale breuk 

met de omgeving waarin hij altijd heeft geleefd, zou kunnen doorstaan. In deze bijzondere 

omstandigheden, kan de inbreuk in het privé- en gezinsleven van verzoekster, die haar verwijdering van 

het grondgebied zou inhouden, niet worden beschouwd a/s zijnde redelijkerwijze evenredig met het 

nagestreefde doel. (R.v.St. nr. 61.972, 25 september 1996, T. Vreemd., 1997, 31 ) 

 

Een inmenging is toegelaten voor zover zij een maatregel uitmaakt die in een democratische 

samenleving noodzakelijk is voor de bescherming van de openbare orde en voor het voorkomen van 

strafrechtelijke inbreuken. Dit criterium van noodzakelijkheid impliceert dat de inmenging zou gegrond 

zijn op een dringende sociale behoefte en meer bepaald in verhouding zou staan met het nagestreefde 

legitieme doel. 

 

Dit werd o.a. onderstreept in een arrest van de Raad van State dd. 30 oktober 2002, nr. 112.059: 

 

"Il incombe à l'autorité de montrer qu'elle a eu le souci de ménage un juste équilibre entre le but visé et 

la gravité de l'atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Considérant qu'en 

espèce, la motivation lacunaire et stéréotypée de la décision attaquée ne démontre pas qu'une 

vérification quelconque aurait été effectuée par la partie adverse quant à la nécessaire recherche d'un 

équilibre ou d'une élémentaire proportion entre les droits du requérant et l'intérêt de la sécurité nationale 

ou de l'ordre public; (...) la décision d'irrecevabilité n'expose pas en quoi l'ingérence dans la vie familiale 

du demandeur - vie familiale que la partie adverse ne met pas en cause - constitue, en l'espèce, une 

mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, 

au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la 

protection de la santé ou de la morale, ou encore à la protection des droits et libertés d'autrui. » 

  

Geen elementen in verzoeksters zaak verantwoorden een inmenging in dit gezin. 

 

Een inmenging in het privé-leven van verzoekster (in casu verzoekster verplichten terug naar Congo te 

gaan) is bijgevolg slechts toegelaten voor zover het een maatregel uitmaakt die in een democratische 

samenleving noodzakelijk is voor de bescherming van de openbare orde en voor het voorkomen van 

strafrechtelijke inbreuken. Dit criterium van noodzakelijkheid impliceert dat de inmenging zou gegrond 

zijn op een dringende sociale behoefte en meer bepaald in verhouding zou staan met het nagestreefde 

legitieme doel. 

 

Geen elementen in verzoeksters zaak verantwoorden echter een inmenging in dit gezin of in haar privé-

leven. 

 

In deze omstandigheden zou een gedwongen terugkeer van verzoeker naar haar land van herkomst 

een schending uitmaken van artikel 8 E.V.R.M. 

 

Tenslotte bepaalt ook het artikel 61/17 Vr.W. dat rekening gehouden dient te worden met het 

gezinsleven van [T.] en het hoger belang van het kind: 

 

Artikel 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. 

 

Er werd geen enkele poging gedaan om de eenheid van het gezin te vrijwaren in de bestreden 

beslissing. Deze zal er immers voor zorgen dat [T.] niet langer deel zal kunnen uitmaken van haar gezin. 

 

Uit al het voorgaande blijkt dat de enige duurzame beslissing een verder verblijf bij de tante en oom van 

[T.] is. 

De bestreden beslissing schendt dan ook artikel 61/20 Vr.W. omdat er geen verblijfskaart van een jaar 

werd afgegeven. 
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Artikel 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. 

 

Het is duidelijk de bedoeling van de wetgever geweest om in situaties zoals die van [T.] haar verblijf bij 

haar familie a/s duurzame oplossing te zien: 

 

“ Niet - begeleide minderjarige vreemdelingen vormen immers een bijzonder kwetsbare groep, en een 

verantwoordelijke Staat als België is het aan zichzelf verplicht op hun bescherming toe te zien. Daarom 

is het belangrijk dienaangaande in wetgeving te voorzien. 

Voorts beklemtoont de spreekster de noodzaak om de families van die minderjarigen op te sporen, om 

hen te herenigen met hun ouders of zelfs met minder nauwe verwanten, aangezien de wet geenszins tot 

doel heeft de minderjarigen in een situatie van niet - begeleiding te houden » 

Parl. St., Kamer, 2010 - 2011, DOC 53 - 0288/007, pp 5) 

 

[T.] woont bij haar familie en wordt dus nu wel begeleid. Dit is een stabiele en duurzame oplossing, 

conform de wet. 

 

Ook om deze reden dient de bestreden beslissing vernietigd te worden. 

 

Het is duidelijk dat verweerster zich niet van haar taak gekweten heeft om een duurzame oplossing te 

zoeken voor [T.]. Zij heeft de duurzame oplossing voorgesteld door de voogd niet in rekening genomen, 

zonder enige motivering. 

 

Verweerster wacht eenvoudig af tot verzoekster 18 jaar wordt, om haar dan een bevel om het 

grondgebied te verlaten af te geven. Dit is duidelijk onzorgvuldig bestuur. De overheid dient ten minste 

een antwoord te geven op de vraag voor bescherming van [T.]. 

 

Gelet op het feit dat het gaat om een dossier over een minderjarige, dient met extra omzichtigheid 

gehandeld te worden. 

 

Het is weldegelijk de bedoeling dat een duurzame oplossing wordt bepaald door de Dienst 

Vreemdelingenzaken. 

 

Verzoekende partij verwijst naar een recent arrest van het Grondwettelijk Hof, nr. 106/2013 van 18 juli 

2013, p. 33. 

Zoals in B.6.3 en B.6.4 is gepreciseerd, schrijft de bestreden wet voor dat een duurzame oplossing moet 

worden bepaald die aan de situatie van elke minderjarige is aangepast, in overeenstemming met artikel 

22bis van de Grondwet en met de artikelen 9 en 10 van het Verdrag inzake de rechten van het kind, en 

beschermt zij die minderjarige tegen een verwijderingsmaatregel zolang die duurzame oplossing niet is 

gevonden. De bij de artikelen 61/17, 61/18 en 74/16 van de wet van 15december 1980 aan de minister 

of zijn gemachtigde toevertrouwde beslissingsbevoegdheid in het kader van zijn bevoegdheden inzake 

vreemdelingenpolitie wordt beperkt door de verplichting om een duurzame oplossing te bepalen die aan 

de situatie van elke minderjarige is aangepast. Uit de parlementaire voorbereiding van de wet vloeit 

voort dat de wetgever de beoordelingsbevoegdheid van de minister of zijn gemachtigde niet heeft willen 

beperken, door hem enkel de gezinshereniging a/s enige keuze te laten, net om hem de mogelijkheid te 

bieden een oplossing te vinden die aan elke minderjarige aangepast. Het is trouwens teneinde een 

individueel onderzoek van elke aanvraag mogelijk te maken dat in artikel 61/18, eerste lid, wordt 

gepreciseerd dat de minister zich uitspreekt «na individueel onderzoek en op basis van het geheel van 

de elementen». Die bewoordingen vloeien voort uit het aannemen van een amendement dat als volgt is 

verantwoord: « De wet moet uitdrukkelijk bepalen dat elk dossier individueel wordt onderzocht en dat er 

een beslissing wordt genomen op basis van alle elementen uit het dossier. Dit moet meer eenheid 

brengen in de Vreemdelingenwet» (Pari. St., Kamer, 2010-2011, DOC53-0288/003, p.2). Daarenboven 
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kunnen de door de minister of zijn gemachtigde genomen beslissingen het voorwerp uitmaken van een 

jurisdictionele toetsing door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Het arrest en de parlementaire voorbereidingen geven duidelijk aan dat verwerende partij een beslissing 

moet nemen. 

  

In casu liggen alle elementen op tafel, maar wordt door verweerster geen duidelijke stelling ingenomen. 

 

Dit is een schending van de bedoeling van de wet, met name om een betere rechtsbescherming te 

bieden aan de niet begeleide minderjarige vreemdelingen en dus onzorgvuldig bestuur.” 

 

3.2.1. Verzoekster betoogt allereerst dat nooit een beslissing werd genomen inzake het recht op verblijf 

van de NBMV. Zij geeft hierbij aan recht te hebben op een standpunt van verweerder betreffende de in 

de aanvraag tot afgifte van de A-kaart voorgestelde duurzame oplossing voor de NBMV. Zij betoogt dat 

de thans bestreden beslissing, die een laatste vernieuwing inhoudt van het attest van immatriculatie 

gelet op de nakende meerderjarigheid van de NBMV, is te beschouwen als een impliciete beslissing tot 

weigering van verblijf. Verzoekster betoogt dat aldus een schending voorligt van de motiveringsplicht 

vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, nu het voor haar en de NBMV onbegrijpelijk is 

waarom de voorgestelde duurzame oplossing geen duurzame oplossing zou zijn. 

 

Verzoekster steunt zich aldus, waar zij betoogt dat de (formele) motiveringsplicht is geschonden, op het 

gegeven dat de bestreden beslissing een impliciete weigeringsbeslissing zou inhouden in de zin van 

een beslissing waarbij wordt geoordeeld dat de voorgestelde duurzame oplossing voor de NBMV, met 

name een verblijf in België, niet wordt aanvaard, waarbij zij vervolgens stelt dat deze ten onrechte niet is 

gemotiveerd.  

 

In casu dient de procedure voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen van naderbij te worden 

bekeken. Zoals reeds aangegeven heeft de bijzondere verblijfsprocedure voor niet-begeleide 

minderjarige vreemdelingen zoals opgenomen in artikel 61/14 en volgende van de Vreemdelingenwet 

tot doel onder meer het bepalen van een duurzame oplossing voor de minderjarige en hem te 

beschermen tegen een verwijderingsmaatregel zolang die duurzame oplossing niet is gevonden. 

Overeenkomstig artikel 61/18 van de Vreemdelingenwet dient, wanneer de voogd voor zijn pupil op 

grond van artikel 61/15 van de Vreemdelingenwet een machtiging tot verblijf heeft ingediend, ofwel een 

bevel tot terugleiding te worden afgegeven aan de voogd, indien de duurzame oplossing de terugkeer 

naar of de gezinshereniging in een ander land is, ofwel een verblijfsdocument indien de duurzame 

oplossing niet bepaald is. Artikel 61/19 van de Vreemdelingenwet voorziet verder dat indien de 

duurzame oplossing niet kon worden bepaald, 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 bezorgt 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. Deze bepaling voorziet verder dat indien de duurzame oplossing nog steeds niet kan worden 

bepaald de minister of diens gemachtigde aan de burgemeester of diens gemachtigde de instructie 

geeft om het verblijfsdocument dat aan de NBMV werd afgegeven te verlengen met zes maanden. 

 

Overeenkomstig artikel 61/19 van de Vreemdelingenwet heeft verweerder bijgevolg steeds de 

mogelijkheid om, indien de duurzame oplossing nog steeds niet kan worden bepaald, het 

verblijfsdocument dat aan de NBMV werd afgegeven te verlengen met zes maanden. Op basis van de 

bepalingen van de bijzondere verblijfsprocedure voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen blijkt 

niet dat verweerder op enig ogenblik van de procedure verplicht zou zijn een duurzame oplossing vast 

te stellen. Er dient te worden aangenomen dat hij steeds, indien hij van oordeel is dat de duurzame 

oplossing niet kan worden bepaald gelet op de gegevens zoals deze voorliggen, kan opteren voor de 

vernieuwing van het attest van immatriculatie met een nieuwe duur van zes maanden. Aldus blijft de 

minderjarige beschermd tegen een verwijderingsmaatregel zolang de duurzame oplossing niet is 

bepaald.  

 

De Raad stelt in casu vast dat verweerder in de bestreden beslissing duidelijk aangeeft dat hij van 

oordeel is dat hij over onvoldoende elementen beschikt om vast te stellen dat de duurzame oplossing 

een noodzakelijk verblijf in België betreft, zonder aldus uit te sluiten dat dit wel degelijk het geval kan zijn 

of zonder te stellen dat de voorgestelde duurzame oplossing wordt afgewezen. Hij heeft aldus wel 
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degelijk aangegeven op welke grond hij de door de voogd voorgestelde duurzame oplossing nog niet 

weerhoudt. Verweerder heeft aldus geantwoord op de door verzoekster indiende vraag tot afgifte van de 

A-kaart aan de niet-begeleide minderjarige vreemdeling, overeenkomstig de mogelijkheden die de wet 

hem biedt.  

 

Er blijkt niet dat verweerder verplicht was te beschikken over de aanvraag in de zin zoals aangevoerd 

door verzoekster. Van enig stilzwijgen van het bestuur is geen sprake. Verzoekster verwijst in dit 

verband naar de parlementaire voorbereiding en het arrest van het Grondwettelijk Hof met nummer 

106/2013, doch het hierin gestelde doet geen afbreuk aan het voorgaande. Verzoekster kan dan ook, 

gelet op hetgeen voorafgaat, niet worden gevolgd waar zij betoogt dat de bestreden beslissing is te 

beschouwen als een impliciete weigeringsbeslissing. 

 

Aldus kan evenmin worden vastgesteld dat er sprake is van enige schending van de motiveringsplicht 

vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, omdat niet wordt gemotiveerd waarom de 

voorgestelde duurzame oplossing in België niet wordt aanvaard of over de duurzame oplossing die wel 

wordt weerhouden door het bestuur.  

 

3.2.2. De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt 

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 

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).  

 

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

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 

167 411; RvS 14 februari 2006, nr. 154 954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt 

derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van 

het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Verzoekster betoogt dat verweerder niet zorgvuldig heeft gehandeld, nu verweerder weigert om een 

stelling in te nemen inzake de door haar voorgestelde duurzame oplossing voor de NBMV die er 

volgens haar bestaat in een verder verblijf van de NBMV bij haar oom en tante in België. Zij stelt dat uit 

het administratief dossier niet blijkt dat er sprake is van enig onderzoek naar een mogelijk duurzame 

oplossing voor de NBMV en dat door de ambassade te Kinshasa geen enkel onderzoek is verricht. Zij 

herhaalt dat de ouders van de NBMV zijn gestorven en de enige familie die de NBMV nog heeft in 

(Oost-)Congo niet in staat is voor haar te zorgen. 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat vanaf het begin van de procedure het traceren 

en/of contacteren van de familieleden van de NBMV in het herkomstland, meer specifiek de tante 

waarbij zij verbleef voorafgaand aan de komst naar België, door het bestuur naar voor werd geschoven 

als zeer belangrijk bij het kunnen bepalen van de duurzame oplossing voor de NBMV. Zo werd bij de 

verschillende vernieuwingen van het attest van immatriculatie gevraagd bij een nieuwe aanvraag een 

stand van zaken mede te delen betreffende de opzoeking van de familieleden in het land van herkomst. 

De voogd of NBMV wist derhalve, of diende te weten, dat dit voor het bestuur een belangrijk gegeven 

betrof om de duurzame oplossing te kunnen bepalen en dat het gebrek aan vordering op dit punt de 

belangrijkste reden was dat niet werd ingegaan op de afgifte van de A-kaart. De Raad stelt in dit 

verband ook vast dat de voogd op geen enkel ogenblik beroep instelde tegen de voorgaande 

beslissingen tot vernieuwing van het attest van immatriculatie, waarbij de opzoeking van de familieleden 

in het land van herkomst duidelijk werd aangegeven als reden dat nog geen standpunt werd ingenomen 

inzake de voorgestelde duurzame oplossing. 

 

Blijkens het dossier werd de voogd verschillende malen gevraagd naar een stand van zaken op dit vlak 

en naar de contactgegevens van deze tante en werd ook via de Belgische ambassade te Congo 

getracht duidelijkheid te bekomen over de familiale situatie in het land van herkomst. Eind 2011 maakte 

de toenmalige voogd aan verweerder een adres en telefoonnummer over waar de tante kon worden 

bereikt. Na onderzoek via de Belgische ambassade bleek het adres evenwel niet te kloppen en bleek 
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het telefoonnummer niet in gebruik. Er werd door de contactpersoon op de ambassade hierbij 

aangegeven dat veel te weinig gegevens werden overgemaakt opdat een concreet onderzoek ter 

plaatse kon worden doorgevoerd. Deze informatie werd vervolgens overgemaakt aan de voogd, waarbij 

werd gevraagd om een reactie. Gelet op het gegeven dat op basis van de door de voogd en de NBMV 

ter beschikking gestelde informatie geen concreet onderzoek in het land van herkomst kon plaatsvinden 

werden vervolgens stappen ondernomen om na te gaan of de NBMV in het land van herkomst kan 

worden opgevangen door het instituut Don Bosco. De voogd werd hiervan in kennis gesteld, doch deze 

onderzochte ‘duurzame oplossing’ werd afgewezen. Op 6 mei 2013 bevestigde de voogd dat de 

contactgegevens niet meer actueel waren en deelde mee dat de betreffende tante kort na het 

overmaken van de contactgegevens zou zijn vertrokken met een man die haar en haar kinderen kon 

helpen. De voogd stelde dat er na lang zoeken opnieuw enkele keren telefonisch contact met de tante 

was en maakte andermaal een telefoonnummer over. Er werd toegelicht dat de tante een onstabiel 

bestaan zou leiden en geen vast adres zou hebben. Op 12 november 2013 herhaalde de voogd dat het 

opgegeven telefoonnummer opnieuw geruime tijd niet meer actueel is en dat de in België aanwezige 

familie zou hebben vernomen dat de tante in Congo samen met haar man zou zijn opgepakt en 

niemand op dat ogenblik enige informatie had waar de betrokken tante is.  

  

Gelet op de stukken van het administratief dossier – met name een synthesenota van 14 november 

2013, waarvan bovendien kan worden aangenomen dat verzoekster hiervan kennis heeft kunnen 

nemen nu zij op 6 december 2013 een vraag richtte tot het bestuur teneinde inzage in het dossier te 

verkrijgen – dient te worden aangenomen dat verweerder oordeelde dat de duurzame oplossing voor de 

NBMV nog steeds niet kon worden bepaald omdat er te veel onduidelijkheden zijn in het dossier. 

Hiertoe werd met name – en andermaal – gewezen op het feit dat de afgelegde verklaringen betreffende 

de tante in Congo niet op objectieve wijze kunnen worden getoetst. 

 

Er kan aldus niet worden vastgesteld dat door verweerder geen stappen werden gezet om een 

duurzame oplossing te bepalen voor de NBMV. Verweerder trachtte immers om via een contactpersoon 

op de Belgische ambassade de familie van de NBMV, met name de tante die haar opvoedde na het 

overlijden van haar moeder, op te sporen en/of te contacteren, doch deze gaf aan dat hiertoe te weinig 

gegevens voorlagen en/of de overgemaakte contactgegevens niet langer actueel bleken te zijn. Deze 

laatste ging bijgevolg wel degelijk ook over tot een onderzoek van de voorgelegde gegevens.  

 

Er dient te worden aangenomen dat het onderzoek naar de familieleden in het land van herkomst die 

voor de komst naar België de zorg voor de NBMV op zich namen een wezenlijk onderzoek is bij het 

bepalen van de duurzame oplossing voor de NBMV. Hierbij dienen met name de NBMV en diens voogd 

de nodige medewerking te verlenen opdat de betreffende familieleden in het land van herkomst kunnen 

worden opgespoord en/of gecontacteerd en opdat er wat hun situatie duidelijkheid kan worden 

geschept. Op basis van de stukken van het dossier dient evenwel te worden vastgesteld dat de door de 

voogd voorgelegde contactgegevens, zoals deze ook erkende, niet langer actueel bleken te zijn. De 

redenen hiervoor beperkten zich evenwel tot algemene stellingnames, die op hun beurt niet konden 

worden nagegaan en waartoe geen enkel begin van bewijs werd voorgelegd.  

 

In deze omstandigheden kan niet worden vastgesteld dat verweerder kennelijk onredelijk heeft 

gehandeld of op onzorgvuldige wijze tot zijn beslissing is gekomen waar hij oordeelde dat de duurzame 

oplossing voor de NBMV gelet op de elementen zoals deze voorlagen nog steeds niet kon worden 

bepaald. Er blijkt niet dat verweerder hierbij ten onrechte geen rekening zou hebben gehouden met 

bepaalde gegevens die van aard zijn deze beoordeling te kunnen beïnvloeden. 

 

Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel of van het redelijkheidsbeginsel wordt niet aangetoond. 

Een schending van het proportionaliteitsbeginsel, dat nauw samenhangt met het redelijkheidsbeginsel, 

blijkt evenmin. 

 

3.2.3. Verzoekster wijst verder op het hoger belang van het kind en voert een schending aan van de 

artikelen 3 en 12 van het Kinderrechtenverdrag en van artikel 22bis van de Grondwet. Daargelaten de 

vraag naar de rechtstreekse werking van de voormelde bepalingen, blijkt evenwel niet op welke wijze 

deze bepalingen of het hoger belang van het kind zou worden geschaad door de bestreden beslissing. 

De bestreden beslissing houdt immers net in dat de NBMV tot aan haar meerderjarigheid, en zolang de 

duurzame oplossing niet is bepaald, is beschermd tegen een verwijderingsmaatregel en betreft aldus 

een maatregel die er net op gericht is de belangen van de minderjarige te verzekeren tot aan diens 

meerderjarigheid. Er blijkt aldus niet dat verzoekster dienstig kan voorhouden dat op geen enkele wijze 
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blijkt dat verweerder de belangen van de NBMV mee in rekening heeft genomen. In zoverre verzoekster 

verder verwijst naar het gestelde in artikel 12 van het Kinderrechtenverdrag, merkt de Raad op dat de 

NBMV bij het begin van de bijzondere verblijfsprocedure voor niet-begeleide minderjarige 

vreemdelingen wel degelijk werd gehoord door verweerder. Er blijkt niet dat bij elke nieuwe verlenging 

van het attest van immatriculatie een nieuwe gehoor zich opdringt. Artikel 61/19, § 2 van de 

Vreemdelingenwet voorziet in dit geval, zoals verweerder terecht opmerkt, ook slechts in een 

mogelijkheid doch geen verplichting voor het bestuur om opnieuw over te gaan tot een verhoor en dit in 

functie van de bewijskrachtige elementen en documenten die hem werden overgemaakt. De Raad merkt 

verder op dat de NBMV via de voogd en bij elke nieuwe aanvraag tot afgifte van de A-kaart de 

mogelijkheid had om haar standpunt van de feiten, ondersteund door stavingstukken, naar voor te 

brengen. Daarenboven kan luidens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie een schending van de 

rechten van de verdediging, in het bijzonder het recht om te worden gehoord, naar Unierecht pas tot 

nietigverklaring van het na afloop van de administratieve procedure genomen besluit leiden, wanneer 

deze procedure zonder deze onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben (HvJ 10 

september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 38 met verwijzing naar de arresten van 14 februari 1990, 

Frankrijk/Commis-sie, C 301/87, Jurispr. blz. I 307, punt 31; 5 oktober 2000, Duitsland/Commissie, C 

288/96, Jurispr. blz. I 8237, punt 101; 1 oktober 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & 

Hardware/Raad, C 141/08 P, Jurispr. blz. I 9147, punt 94, en 6 september 2012, Storck/BHIM, C 96/11 

P, punt 80). Hieruit volgt dat niet elke eventuele onregelmatigheid bij de uitoefening van het hoorrecht 

tijdens een administratieve procedure een schending van het hoorrecht oplevert. Voorts is niet elk 

verzuim om het hoorrecht te eerbiedigen van die aard dat dit stelselmatig aanleiding geeft tot de 

onrechtmatigheid van het genomen besluit (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 39). 

Om een dergelijke onrechtmatigheid te constateren, dient de Raad aan de hand van de specifieke 

feitelijke en juridische omstandigheden van het geval na te gaan of er sprake is van een 

onregelmatigheid die het hoorrecht op zodanig wijze aantast dat de besluitvorming in kwestie een 

andere afloop had kunnen hebben, met name omdat de verzoeker specifieke omstandigheden had 

kunnen aanvoeren die de bestreden beslissing hadden kunnen beïnvloeden (HvJ 10 september 2013, 

C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 40). In casu blijkt niet dat de NBMV concrete elementen in het kader van 

een eventueel gehoor had kunnen aanbrengen die van aard waren dat zij aanleiding konden geven tot 

een andersluidende beslissing. De aangevoerde schending kan dan ook in geen geval tot de 

vernietiging van de bestreden beslissing leiden. De door verzoekster aangehaalde rechtspraak van het 

Hof van Justitie vermag aan het voorgaande geen afbreuk te doen. 

 

3.2.4. Gelet op hetgeen voorafgaat, kan evenmin worden vastgesteld dat de artikelen 61/14, 61/17 of 

61/20 van de Vreemdelingenwet zijn geschonden. Specifiek wat artikel 61/17 van de Vreemdelingenwet 

betreft, wijst de Raad er nog op dat deze bepaling betrekking heeft op het bepalen van de duurzame 

oplossing. Huidige bestreden beslissing strekt er evenwel enkel toe vast te stellen dat op dat ogenblik 

de duurzame oplossing nog steeds niet kon worden bepaald. Gelet op hetgeen voorafgaat kan verder 

niet worden vastgesteld dat verweerder ten onrechte niet is overgaan tot de vaststelling dat de 

duurzame oplossing een verblijf in België is, zodat de aangevoerde schending van artikel 61/20 van de 

Vreemdelingenwet evenmin kan worden aangenomen. 

 

3.2.5. Verzoekster beroept zich verder op een schending van het recht op een privé- en gezinsleven 

beschermd door artikel 8 van het EVRM indien zij dient terug te keren naar haar land van herkomst. 

Specifiek wat het gezinsleven betreft wijst zij op een gezinsleven in België van de NBMV met haar 

familie in België. Er zijn geen redenen om dit privé- en gezinsleven niet te aanvaarden. Verzoekster gaat 

er evenwel aan voorbij dat de bestreden beslissing geen gedwongen verwijdering van de NBMV of 

verplichting om terug te keren naar het land van herkomst inhoudt. Integendeel dringt de vaststelling 

zich op dat de bestreden beslissing de NBMV net beschermt tegen een verwijderingsmaatregel, door te 

garanderen dat zij minstens tot aan haar meerderjarigheid in België kan verblijven. De bestreden 

beslissing heeft bijgevolg op geen enkele wijze tot doel, of tot gevolg, dat de NBMV wordt gescheiden 

van haar privéleven of haar familieleden in België. In tegenstelling tot hetgeen verzoekster voorhoudt 

houdt de bestreden beslissing ook geenszins in dat de NBMV bij meerderjarigheid het land dient te 

verlaten. Er dient te worden aangenomen dat de NBMV vanaf haar meerderjarigheid de haar wettelijk 

ter beschikking staande verblijfsprocedures kan aanwenden om alsnog tot een verder verblijf in België 

te worden toegelaten of gemachtigd. Er kan aldus niet worden vastgesteld dat ten onrechte geen 

rekening zou zijn gehouden met een privé- of gezinsleven in België en nu geen sprake is van een 

inmenging in het privé- of gezinsleven blijkt niet dat enige motivering op dit punt zich opdrong in de 

bestreden beslissing. Nu niet blijkt dat in casu een verwijderingsmaatregel, een verplichting tot terugkeer 

naar het land van herkomst of een weigering van een verblijfsrecht of -machtiging voorligt, blijkt niet dat 
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verzoekster dienstig kan verwijzen naar rechtspraak betreffende dergelijke beslissingen. In casu kan 

geen schending van artikel 8 van het EVRM worden vastgesteld.  

 

3.2.6. Verzoekster voert verder nog een schending aan van het rechtzekerheidsbeginsel. Enige 

toelichting bij de wijze waarop dit beginsel is geschonden ontbreekt evenwel. Dit onderdeel van het 

middel is, bij gebreke van de vereiste precisie, dan ook onontvankelijk. 

 

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

 

4. Korte debatten 

 

Verzoekster heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 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, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel.  

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op elf april tweeduizend veertien door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT I. CORNELIS 

 


