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 nr. 184 677 van 30 maart 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, in haar hoedanigheid van wetteljike vertegenwoordiger van de niet-

begeleide minderjarige vreemdeling X, die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, op 28 juli 2016 

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 en Administratieve 

Vereenvoudiging van 31 mei 2016 tot afgifte van een bevel tot terugbrenging (bijlage 38). 

 

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 27 oktober 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

17 november 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat L. ZWART en van advocaat C. 

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

  

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. De pupil van verzoekster werd op 15 april 2015 op een bedrijventerrein in Aalter aangetroffen in een 

Bulgaarse vrachtwagen. 

 

1.2. Op 16 april 2015 werd verzoekster als voogd aangesteld. 
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1.3. Verzoekster diende op 2 december 2015 een aanvraag in om machtiging tot verblijf overeenkomstig 

artikel 61/15 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). 

 

1.4. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

(hierna: de staatssecretaris) trof op 31 mei 2016 de beslissing tot afgifte van een bevel tot terugbrenging 

(bijlage 38). Verzoekster werd hiervan op 1 juli 2016 in kennis gesteld. 

 

Dit vormt de bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“BEVEL TOT TERUGBRENGING 

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 V.(…) A.(...), van Belgische nationaliteit, in de hoedanigheid van voogd, aangesteld 

door de FOD Justitie, Dienst Voogdij, 

bevel gegeven  

de genaamde K.(…), A.(…) 

geboren te (…) op (…), van nationaliteit Albanië (te zijn), 

verblijvende te (…), 

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

REDEN VAN DE MAATREGEL: 

Artikel 7, alinea 1, 2° van de wet van 15 december 1980, vervangen door de wet van 15 juli 1996: 

verblijft langer in het Rijk dan in overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of slaagt er niet in het bewijs 

te leveren dat deze termijn niet overschreden werd. (Betrokkene heeft een geldig paspoort met het 

nummer (…) afgeleverd door de autoriteiten van MPB op 18/02/2015 en geldig tot 17/02/2020- 

binnenkomststempel 22/03/2015). 

Betrokkene werd op 15/04/2015 door de politie aangetroffen in een vrachtwagen te Duinkerke. Na 

verhoor bleek hij zelf in de vrachtwagen te zijn geklommen met de intentie vanuit Frankrijk naar 

Engeland te reizen. Betrokkene zat echter in de verkeerde vrachtwagen waardoor hij in België i.p.v. 

Engeland terecht kwam en onderschept werd. Diezelfde dag werd hij overgebracht naar Minor N'Dako 

te Anderlecht alwaar hij nog steeds verblijft. Op 16/04/2015 werd mevrouw V.(…) aangewezen als 

voogd voor de minderjarige. 

De voogd wenst nu voor betrokkene 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 decies 

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 haar aanvraag in op 02/12/2015 met 

volgende informatie: A.(…) is de jongste in het gezin van 6 kinderen. Het is de moeder van A.(…)  die 

voor het inkomen zorgde. Hun vader was hard tegen de kinderen en dronk veel. De oudere siblings van 

betrokkene verlieten het ouderlijk huis omwille van de problemen met de vader en verbroken zo goed 

als alle contact, met uitzondering van zus V.(…). Zij heeft nog contact met haar moeder uit bezorgdheid. 

A.(…)  zou zelf besloten hebben om het land te verlaten omwille van de slechte gezinssituatie. Initieel 

was zijn plan naar Engeland te reizen. Hij werd echter in België onderschept door de politie. Gezien de 

problematische gezinssituatie en de onduidelijkheid rond de omstandigheden waarin A.(…)  naar België 

kwam, meent de voogd dat er voldoende elementen zijn voor de aflevering van een attest van 

immatriculatie. 

Gelet op artikel 61/15 van de wet van 15 december 1980 en de bepalingen onder artikel 110 septies van 

het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981, werd betrokkene samen met zijn voogd uitgenodigd voor een 

gehoor op 28/01/2016. Bij deze aanvraag zat een schoolattest, het Proces Verbaal van de politie Aalter, 

kopie van het paspoort van betrokkene en de aanstelling van de voogd in bijlage. 

Tijdens het gehoor verklaart betrokkene dat hij naar België kwam wegens de familiale omstandigheden 

thuis. Vader werkt occasioneel, drinkt veel en zou gewelddadig zijn t.o.v. de rest van zijn gezin. Moeder 

werkte vroeger als naaister in een atelier in Tirana, maar wegens gezondheidsproblemen is zij 

momenteel ook werkloos en hangt ze af van occasioneel herstelwerk. Betrokkene is de jongste van het 

gezin. Zijn broers en zussen hebben het ouderlijk huis reeds verlaten, mede door conflicten met de 

vader. Slechts 1 zus blijft nog in contact met de moeder en ondersteunt haar in de mate van het 
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mogelijke door af en toe een kleine financiële gift, kleding, voeding medicijnen te verschaffen of haar 

enkele dagen bij haar thuis op te vangen. Na een zoveelste incident thuis besloot A.(…)  het huis ook te 

verlaten. Hij voelt zich namelijk in de steek gelaten door zijn oudere siblings, die net hetzelfde hebben 

meegemaakt als hij nu, maar geen hulp bieden. In eerste instantie probeerde hij Engeland te bereiken 

om daar zijn leven op te bouwen. Deze plannen zijn ondertussen gewijzigd. Hij kent een aantal mensen 

die reeds in Engeland zijn, dewelke verklaren dat het geen goede optie is om er asiel aan te vragen. 

Zonder papieren kan je er niet werken en naar school gaan. Hij zou daarom graag hier in België blijven 

om te studeren en een toekomst uit te bouwen, weg van zijn familie. 

Betrokkene werd op 12/02/2016 in het bezit gesteld van een attest van immatriculatie in de toepassing 

van artikel 61/18 van de wet van 15/12/1980 voor een periode van 6 maanden en dit m.o.o. verdere 

opzoekingen teneinde de duurzame oplossing te kunnen bepalen. 

Bureau MINTEH heeft contact opgenomen met de bevoegde diplomatieke post in het land van herkomst 

met de vraag een onderzoek ter plaatse te doen naar de familiale situatie van betrokkene (aanvraag tot 

Family Assessment of FA). Na contact met zijn familie, heeft de Regionale Directie van de Sociale 

overheidsdienst te Tirana haar antwoord overgemaakt, (zie vertaling in elektronisch dossier dd. 

04/04/2016 vertaling FA). Deze informatie werd ook overgemaakt aan de voogd en betrokkene tijdens 

een gesprek op 19/04/2016. Op diezelfde dag werden nog bijkomende vragen gericht aan zus V.(…)  

overgemaakt aan de bevoegde instanties in het land van herkomst. Deze resultaten hebben we op 

12/05/2016 ontvangen dewelke ook werden overgemaakt aan de voogd, (zie elektronisch dossier dd. 

30/05/16 resultaat FA zus V.(…) ) 

Conform artikel 74/16 van de wet van 15/12/1980 heeft bureau MINTEH er zich van vergewist of er 

voldoende garanties zijn op adequate opvang in het land van herkomst door het uitvoeren van een 

Family Assessment: Uit het sociaal verslag van het FA blijkt dat de ouders samen wonen met de 

grootvader (vaderskant) in Paskuqan, Tirana. Zij zijn eigenaar van een huis, dewelke ze zelf gebouwd 

hebben enkele jaren geleden met hulp van de oudere broers van betrokkene. De familie woont op het 

gelijkvloers van een privé huis met twee verdiepingen en tuin. Op het eerste verdiep wonen de twee 

oudste broers van de minderjarige, waarbij elk van hen een gezin gesticht heeft. De familie beschikt 

over een inkomen wanneer moeder werk vindt om schoenen te naaien. De vader doet zelden 

occasioneel werk en geeft dit uit aan alcohol en tabak. Hij draagt dus financieel niet bij aan de 

gezinssituatie. Moeder verklaarde dat hun kind emigreerde om zijn familie financieel te steunen, om in 

zijn behoeften te voorzien en wegens conflicten/problemen binnen de familie. Ze zijn op de hoogte dat 

hun kind momenteel in België verblijft. Moeder liet weten dat ze enkele keren per jaar met hem 

communiceert sinds zijn verblijf hier. (Moeder is telefonisch bereikbaar op het nummer (…)). De ouders 

willen dat hun kind in België verblijft en school loopt omdat zij deze mogelijkheden niet kunnen 

aanbieden in Albanië wegens de moeilijke sociaaleconomische omstandigheden waarin zij zich 

bevinden. In de actuele situatie zegt de familie niet te kunnen voorzien in het levensonderhoud van de 

minderjarige. Moeder, ook al wil ze niet dat de minderjarige terugkeert naar Albanië, zal hem steunen in 

het gezin bij een eventuele terugkeer. Indien de minderjarige terugkeert dan zal hij bij de familie 

verblijven. De ouders willen namelijk niet dat hij wordt opgenomen bij de instelling van de Sociale zorg 

voor het Kind. 

Daarnaast gaf de evaluator van het FA zelf in het verslag aan dat de Sociale Overheidsdiensten steun 

kunnen bieden om het re-integratie proces mogelijk te maken via: verwijzing naar werk, samenwerking 

met NJMF en ook andere organisaties OJF, of in het arrondissement Tirana zijn er ook organisaties 

actief zoals: Fondacioni, "Terre des Hommes", ARSIS, FBSH "Save the childeren", Shkej etc. 

Echter, de moeilijke sociaaleconomische omstandigheden, gebrek aan inkomsten om in de noden van 

het gezin te voorzien en de gespannen familiale situatie (volgens moeder was er geen fysiek maar 

psychologisch geweld) ontslaan hen echter geenszins uit de verantwoordelijkheid voor de zorg en 

opvang van betrokkene. Daarenboven blijkt niet dat het hoger belang van het kind vereist dat een kind 

van zijn ouders gescheiden leeft omdat de levensstandaard in zijn land van herkomst lager ligt dan deze 

in België. 

Als reactie op meedelen van de resultaten van het FA aan de betrokken partijen, ontvingen wij een 

schrijven van de advocaat op 17/05/2016. Zij verwijst in haar reactie naar volgende elementen (zie 

elektronische dossier dd. 19/05/2016: schrijven advocaat p2 e.v.): 

De RvV verwijst doorgaans naar het arrest met nr. 106/2013 van 18.07.2013 van het Grondwettelijk Hof 

(zie o.a. arresten dd. 22.01.2015 nr. 136.841; dd. 07.01.2015 nr. 135.904). Stellende dat de gekozen 

duurzame oplossing aangepast is aan de situatie van elke minderjarige, en dat de verplichting geldt om 

de artikelen 9 en 10 van het Verdrag inzake de rechten van het kind in acht te nemen: 
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Artikel 9, eerste lid bepaalt: "De Staten die partij zijn, waarborgen dat een kind niet wordt gescheiden 

van zijn of haar ouders tegen hun wil, tenzij de bevoegde autoriteiten onder voorbehoud van de 

mogelijkheid van rechterlijke toetsing, in overeenstemming met het toepasselijk recht en de 

toepasselijke procedures, beslissen dat deze scheiding noodzakelijk is in het belang van het kind. Een 

dergelijke beslissing kan noodzakelijk zijn in een bepaald geval, zoals wanneer er sprake is van 

misbruik of verwaarlozing van het kind door de ouders, of wanneer de ouders gescheiden leven en er 

een beslissing moet worden genomen ten aanzien van de verblijfplaats van het kind." 

Tijdens het laatste onderhoud (FA) bleek al dat A.(…)s moeder liefst heeft dat hij niet terugkeert, 

wetende dat ze niets méér voor hem kan doen. En als hij terug zou komen, zou ze hem als moeder 

natuurlijk niet op straat laten leven, maar terug in huis nemen. Dus een terugkeer naar Albanië staat 

eigenlijk gelijk aan een terugkeer naar de ouders. Wat overigens ook een verplichting is in de Albanese 

tradities: de jongste/overblijvende zoon blijft thuis wonen, desnoods met zijn gezin, om voor zijn ouders 

te zorgen. Maar wat eveneens A.(…)s ontwikkeling, psychisch en intellectueel, in de weg staat en in 

casu wel een rechtvaardiging voor de scheiding met zijn ouders kan zijn." 

Echter, conform artikel 9 van het IVRK is er in het geval van A.(…)  echter geen bevoegde autoriteit die 

beslist heeft dat een dergelijke scheiding noodzakelijk is omwille van de familiale situatie. Er zijn in het 

verleden ook geen stappen ondernomen om de hulp van plaatselijke autoriteiten aldaar in te schakelen, 

noch zijn er objectieve bewijzen aangebracht dat dergelijke hulp niet kan/zal geboden worden indien het 

gezin er beroep op wenst te doen. 

De siblings van A.(…)  hebben weliswaar het gezin vroegtijdig verlaten, maar zijn er in geslaagd hun 

eigen leven op te bouwen. Zo ondersteunt zus V.(…)  nu zelfs haar moeder. Via het FA blijkt betrokkene 

de enige van zijn gezin te zijn die emigreerde omwille van de hierboven verklaarde redenen. Het 

aanhalen van deze gezinssituatie is aldus geen verantwoording voor zijn migratieproject naar België, 

noch een gegronde reden dat de duurzame oplossing zich noodzakelijk hier in België zou situeren. 

Moeder geeft via het FA ook weer dat zij niet in staat is om aan het kind de mogelijkheid te bieden tot 

scholing. Dit geeft echter geen automatisch recht tot verblijf. De specifieke bepalingen overeenkomstig 

de artikelen 61/14 tot 61/25 van de wet van 15/12/1980 laten toe een tijdelijke machtiging tot verblijf toe 

te kennen aan de niet- begeleide minderjarige vreemdeling indien de duurzame oplossing het verblijf in 

België is. Nergens voorzien deze bepaling een toekenning van een tijdelijk verblijf m.o.o. het volgen van 

onderwijs, noch m.o.o. betere toekomstperspectieven. Hiervoor dienen de geijkte procedures gevolgd te 

worden zoals daartoe voorzien in de wet van 15/12/1980. 

Betrokkene werd gevat in de laadruimte van een vrachtwagen, in de veronderstelling dat deze 

onderweg was naar Engeland. Vervolgens verklaarde hij tijdens het gehoor van bureau MINTEH hier 

graag te willen studeren en zijn leven hier verder op te bouwen, weg van de problemen van zijn familie. 

Engeland is volgens hem geen optie meer. Hij vernam via landgenoten die reeds in Engeland verblijven, 

dat het geen goed idee is om er asiel aan te vragen. Dit argument blijkt geenszins een gegronde reden 

om te bepalen dat de duurzame oplossing zich noodzakelijk hier in België situeert. 

Rekening houdende met en op basis van de verklaringen van betrokkene en zijn voogd; met een 

grondige analyse van alle elementen in het dossier en met het resultaat van het gevoerde onderzoek in 

Albanië via de diplomatieke posten, kan men niet stellen dat het belang van betrokkene zich 

noodzakelijk situeert buiten zijn familiale context in Albanië. Conform artikel 61/17 van de wet van 

15/12/1980 staat de vrijwaring van een eenheid van het gezin voorop en op dit ogenblik zijn er geen 

geronde redenen om hieraan te verzaken. 

Er zijn er dan ook geen redenen om aan te nemen dat zijn ouders niet op voldoende wijze zouden 

kunnen instaan voor de zorg en opvang van betrokkene. Nergens wordt met objectieve elementen 

aangetoond dat zijn ouders niet in staat zouden zijn om betrokkene op te vangen en naar hun 

bescheiden vermogen in een aangepaste opvang te voorzien, noch wordt op een aannemelijke wijze 

aangetoond dat er geen mogelijkheid op opvang meer aanwezig is en dat er geen andere oplossing te 

overwegen valt dan een noodzakelijk verblijf in België. 

Conform artikel 61/19 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 herenigd kan worden met zijn ouders en de rest van zijn familie. 

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

verschillende programma's van terugkeer en re-integratie van een organisatie zoals IOM, Caritas, 

Fedasil. 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. Over de rechtspleging 
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Aan verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste van verzoekster 

te leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voert verzoekster de schending aan van de artikelen 3 en 8 van het Europees 

Verdrag tot Bescherming voor 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, 28 en 29 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (hierna: het IVRK), 

van de artikelen 22 en 22bis van de Grondwet, van de artikelen 1 tot en met 4 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 3, §2, 4°, van Titel 

XIII - Hoofdstuk VI van de programmawet (I) van 24 december 20020 betreffende de voogdij over niet-

begeleide minderjarige vreemdelingen (hierna: de programmawet (I)), van de artikelen 7, eerste lid, 

61/14, 61/17 en 62 van de vreemdelingenwet en van het redelijkheids-, het proportionaliteits- en het 

zorgvuldigheidsbeginsel als beginselen van behoorlijk bestuur. Tenslotte voert verzoekster ook een 

kennelijke beoordelingsfout aan. Verzoekster formuleert haar enig middel als volgt: 

 

“EERSTE ONDERDEEL: 

Aangezien het verplicht is voor de administratieve overheden om de bestuurshandelingen uitdrukkelijk 

en afdoende te motiveren zodat: " De opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen". 

Dat het in dit opzicht niet voldoende is om alleen naar het artikel van de wet te verwijzen waarop de 

bestuurshandeling gebaseerd is. De feiten die er naartoe geleid hebben de wet toe te passen moeten 

ook vermeld worden. De juridische redenering van het bestuursorgaan moet worden blootgesteld zodat 

ze begrepen kan worden door het individu en door de rechter gecensureerd kan worden. (S.SAROLEA, 

« La motivation du placement en détention d'étrangers en situation irrégulière de la dichotomie légalité-

opportunité au controle de la proportionnalité y>,J.T. 1997, n°5834, p.l65j. 

Aangezien tegenpartij verplicht is om zorgvuldig te werk te gaan en ervoor moet zorgen dat de feitelijke 

en juridische aspecten van het dossier in acht worden genomen. 

Dat de bestreden beslissing alleen melding maakt van Artikel 7, eerste lid §2van de wet van 15.12.80, 

gewijzigd door de wet van 15 juli 1996. 

Dat verzoeker van mening is dat de juridische aspecten van zijn dossier ontbreken. 

Aangezien verzoeker een niet-begeleide minderjarige vreemdeling is. 

Dat er dan ook gezocht moet worden naar waar de duurzame oplossing ligt voor A.(...). 

Dat verzoeker, zoals zijn voogd menen dat de duurzame oplossing in casu in België ligt. 

Dat artikel 7, eerste lid §2 van de wet van 15.12.80, gewijzigd door de wet van 15 juli 1996 ongepast is 

voor de huidige situatie met name omdat deze artikel het "bevel om het grondgebied te verlaten" betreft 

en niet het "bevel tot terugbrenging" die voorziet wordt door artikel 118 van het Koninklijk Besluit van 

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

vreemdelingen. 

Dat de gekozen rechtsgrond illegaal is en in tegenstrijd is met artikel 118 van het Koninklijk Besluit van 

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

vreemdelingen die voorziet dat: "Behoudens bijzondere beslissing van de Minister of zijn gemachtigde 

mag geen bevel om het grondgebied te verlaten worden afgegeven aan een vreemdeling die minder 

dan achttien jaar oud is of die volgens zijn personeel statuut minderjarig is. Dat bevel om het 

grondgebied te verlaten wordt vervangen door een bevel tot terugbrenging overeenkomstig het model 

van bijlage 38." 

Dat de bestreden beslissing in strijd is met artikel 118 K.B. en met artikel 61/18 van de wet van 15.12.80 

die voorziet dat: 

"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 

terugleiden 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 
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Dat er dus sprake is van schending van artikelen 1 tot en met 4 van de Wet van 29.07.1991 betreffende 

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van het beginsel van behoorlijk bestuur van 

redelijkheid en proportionaliteit;  

Tweede Onderdeel: 

Aangezien de voogd van de minderjarige op 02.12.15 een aanvraag voor machtiging tot verblijf heeft 

ingediend. 

Dat de jonge A.(...) en zijn voogd uitgenodigd werden voor een verhoor op 28.1.16; 

Dat de voormalige advocaat van verzoeker, Meester R.(…), schriftelijk op 17.5.16 had aangegeven dat 

de oudere broers van A.(...) niet bij hun ouders wonen (stuk 3); 

Dat tegenpartij toch in haar beslissing aangeeft dat de twee broers wel in het ouderlijk huis wonen, wat 

niet alleen onjuist is maar ook een fout beeld schetst van de familiesituatie van A.(...); 

Dat er geen sprake kan zijn van een "gezin" nu alle broers en zussen van A.(...) ook gevlucht zijn; 

Dat alle kinderen van de familie K.(...) het contact hebben verbroken met hun vader; 

Dat het voor verzoekende partij onbegrijpelijk is dat tegenpartij geen rekening gehouden heeft met het 

schrift van Mr R.(…); 

Dat tegenpartij de bestreden beslissing baseert op feiten die onjuist zijn zodat de bijlage 38 nietig 

verklaard dient te worden; 

Aangezien tegenpartij aangeeft dat de "ouders" van A.(...) willen dat hij in België verblijft en school loopt 

en dat hij in geval van terugkeer niet wordt opgenomen bij de instelling van de Sociale zorg, terwijl 

alleen de moeder ondervraagd werd; 

Dat A.(...) en Mevrouw V.(…) duidelijk hebben aangegeven dat de vader van A.(...) het probleem vormt; 

Dat Rvv dd 15.01.15 heeft aangegeven dat de opvang van de "ouders" niet gewoon kan verondersteld 

worden maar dat er concrete elementen moeten voorliggen voor een adequate opvang (Rvv 15.01.15 

nr. 136.353); 

Dat tegenpartij niet zorgvuldig te werk is gegaan nu zij de vader van verzoeker niet ondervraagd heeft 

en zich baseert op onvolledige informatie om de betwiste bijlage 38 te motiveren; 

Dat het past de bestreden beslissing nietig te verklaren; 

Aangezien de betwiste beslissing tegenstrijdig is; 

Dat tegenpartij aangeeft dat de "ouders" niet willen dat hun kind wordt opgenomen in de sociale zorg in 

Albanië maar tegelijkertijd kunnen ze zelf geen mogelijkheden bieden aan A.(...) om, bij voorbeeld, naar 

school te gaan wegens de moeilijke sociaaleconomische omstandigheden waarin zij zich bevinden; 

Dat tegenpartij zelf onderstreept dat: "er zijn in het verleden ook geen stappen ondernomen om de hulp 

van plaatselijke autoriteiten aldaar in te schakelen 

Dat de "ouders" van A.(...) nooit de stappen hebben gezet om de situatie van hun laatst overblijvende 

kind te verbeteren;  

Dat men zich dan ook mag afvragen in welke mate de "ouders" hun verantwoordelijkheid kunnen/willen 

opnemen voor de zorg en opvang van A.(...); 

Dat er in casu echter sprake is van ware verwaarlozing; 

Dat A.(...) fysiek en mentaal mishandeld werd door zijn werkloze en alcoholische vader; 

Dat zijn moeder hem nooit heeft kunnen beschermen; 

Dat, terwijl de moeder van A.(...) enkel psychologisch geweld meldt, A.(...) duidelijk over psychologische 

maar ook fysiek geweld gemeld heeft; 

Dat men zich mag afvragen in welke mate de moeder in staat is om A.(...) te beschermen tegen dit 

geweld; 

Dat uit het administratief dossier niet blijkt dat de ouders de ten laste neming, verzorging en opvoeding 

op zich "willen en/of kunnen" nemen, noch dat er sprake is van een aangepaste opvangstructuur (Rvv 

dd. 08.05.2015 nr. 145.087; a contrarioi Rvv dd 14.09.2015, nr. 152.423); 

Dat de "ouders" ook duidelijk verkiezen dat hun zoon in het buitenland verblijft; 

Dat het degelijk blijkt dat de duurzame oplossing voor A.(...) in België ligt; 

Dat het past de brestrede beslissing nietig te verklaren; 

Aangezien tegenpartij stelt dat de siblings van verzoeker weliswaar het gezin vroegtijdig verlaten 

hebben, maar er in zijn geslaagd hun eigen leven op te bouwen; 

Dat de situatie van A.(...) niet te vergelijken is met die van zijn broers en zussen nu deze volwassen 

en/of getrouwd zijn (of vermist...) 

Dat tegenpartij de eenheid van het gezin aanhaalt om aan te geven dat de duurzame oplossing voor 

A.(...) zich in Albanië bevindt; 

Dat deze zo genaamde "familie" niet bestaat; Dat er niets overblijft van het "gezin K.(...)". De ouders van 

A.(...) willen niet dat hij terugkomt en de rest van de familie evenmin; 
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Dat verzoeker nog niet kan huwen of gaan werken en nog afhankelijk is van zijn familie die niet voor 

hem instaat. Hij is de jongste zoon en moet volgens de Albanese tradities zorgen voor zijn ouders; 

Aangezien het aan de verzoekende partij is om alle passende maatregelen te nemen om de 

familieleden van de minderjarige op te sporen en na te gaan in welke omstandigheden ze leven en 

welke hun inkomsten zijn; 

Dat wat betreft de opvangvoorzieningen tijdens de parlementaire werkzaamheden het volgende werd 

onderstreept: Met FOD Buitenlandse Zaken werd een protocol gesloten, waardoor aan de instanties van 

het land van herkomst een verzoek om inlichtingen kan worden gericht, aangezien de Dienst 

Vreemdelingenzaken de toestand ter plaatse niet kan verifiëren. Die inlichtingen, die kunnen worden 

gebruikt om de opvangmogelijkheden te evalueren, hebben tot doel na te gaan of de ouders echt in het 

betrokken land wonen, of ze er huisvesting hebben, in welke omstandigheden ze leven en welke hun 

inkomsten zijn" (Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van de wet van 15.12.80 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, 

verslag namens de Commissie voor Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het openbaar ambt, 

Doe. Pari., Kamer, 2010-2011, n°53-0288/007, p. 14); 

Dat tegenpartij in casu stelt dat de "ouders" in een huis wonen in Paskuqan met de grootvader en dat de 

familie over een inkomen beschikt wanner de moeder werk vindt om schoenen te naaien; 

Dat de vader zijn geld uitgeeft aan alcohol en tabak; 

Dat er dus geen opvangmogelijkheden zijn nu de familie zo goed als geen inkomen heeft en niet van 

plan is om de sociale instellingen in te schakelen; 

Dat tegenpartij enkel de namen van de sociale diensten meldt maar niet aangeeft wat deze diensten 

concreet zouden kunnen betekenen voor A.(...); 

Dat tegenpartij alleen hypothese vooropstelt die in strijd zijn met de al jaren gangbare praktijk van dit 

"gezin"; 

Overwegend dat tijdens de parlementaire werkzaamheden werd bevestigd dat: " 9...0 de 

gesprekspartners van FPD Buitenlands Zaken worden verzocht de elementen te beoordelen in het licht 

van de lokale parameters. De federale diensten houden echter ook rekening met de verklaringen van de 

minderjarige. Ze hechten veel belang aan de gevaren van mishandelingen en mensenhandel. In geval 

van argwaan wordt niet beslist om het kind terug te sturen. De economische omstandigheden zijn in 

geen geval het eerste criterium. Het valt wel voor dat het verblijf van het kind wordt verlengd als zijn 

ouders in totale armoede leven. [...] Tal van factoren spelen daarbij een rol, zoals de leeftijd van het 

kind, en daarom is het onmogelijk een eenduidig antwoord te geven. Het optreden van de Dienst 

Vreemdelingenzaken wordt bepaald door het belang van het kind." (Wetsvoorstel tot wijziging van de 

wet van de wet van 15.12.80 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, verslag namens de Commissie voor Binnenlandse 

Zaken, de Algemene Zaken en het openbaar ambt, Doe. Pari., Kamer, 2010-2011, n°53-0288/007, p. 

14). 

Dat de bestreden beslissing van tegenpartij schendt ook artikel 3§2 4° van de Programmawet van 

24.12.02, Titel XIII - Hoofdstuk VI : Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen zoals artikel 

61/17 van de wet van 15.12.80 aangezien beide artikelen voorzien dat een duurzame oplossing voor de 

minderjarige vreemdelingen gezocht moet worden gebaseerd op alle elementen die zich in het 

administratieve dossier bevinden (of zouden moeten bevinden). 

Dat er sprake is van een beoordelingsfout in hoofde van de administratie in zoverre tegenpartij 

opvangvoorzieningen die voor A.(...) K.(...) beschikbaar zouden zijn niet grondig heeft onderzocht. 

Dat tegenpartij niet de moeite heeft genomen om de vader van verzoeker te ondervragen, vader die al 

zijn kinderen het huis heeft uit gejaagd; 

Overwegend dat Uw Raad bepaald heeft dat: « Le Conseil entend relever encore que si la circulaire 

précitée du 15 septembre 2005 précise que lorsque la solution durable est le retour du MENA (Mineur 

Etranger Non Accompagné) dans son pays d'origine, le Bureau Mineurs délivre un ordre de reconduire 

au tuteur; tel qu'en l'espèce, ladite circulaire précise avant tout que, par « solution durable », on entend 

le retour dans le pays d'origine ou dans le pays dans lequel H est admis au séjour, moyennant des 

garanties quant a un accueil et une prise en charge appropriée du MENA, en fonction de ses besoins 

déterminés par son age et de son degré d'autonomie, soit, par ses parents ou par d'autres adultes qui 

s'occuperont de lui, soit par des instances gouvernementales ou non gouvernementales. Or, en 

l'espèce, U ne ressort nullement de l'analyse du dossier administratifque la partie défenderesse ait initié 

des démarches pour rechercher la solution durable la plus adéquate pour le requérant ou s'enquérir des 
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garanties minimales quant a son accueil et a sa prise en charge en cas de retour dans son pays 

d'origine. » (Arrêt CCE n "76429,1 mars 2012) 

Dat Uw Raad ook bepaald heeft dat: «Or, Ie Conseil rappelle que le point IV., 2., B., de la circulaire du 

15 septembre 2005 relative au séjour des mineurs étrangers non accompagnés dispose notamment 

comme suit : « Afin de trouver une solution durable, le Bureau Mineurs cherche a connaftre la situation 

familiale du MENA, tant a l'étranger qu'en Belgique ». La même circulaire précise, en son point I., b., 

qu'on entend par « solution durable » : 

« - le regroupement familial; 

- le retour dans le pays d'origine ou dans le pays dans lequel il est autorisé ou admis au séjour, 

moyennant des garanties quant a un accueil et une prise en charge appropriés du CCE x et x - Page 5 

M.E.N.A., en fonction de ses besoins déterminés par son age et de son degré d'autonomie, soit, par ses 

parents ou par d'autres adultes qui s'occuperont de lui, soit, par des instances gouvernementales ou 

non gouvernementales; 

- I'autorisation de séjour illimité en Belgique, dans le respect des dispositions contenues dans la [loi 

du 15 décembre 1980 précitéeJ (...) ». 

Par conséquent, le Conseil estime qu'en se bornant a faire grief aux parties requérantes de ne pas avoir 

étayé leurs déclarations par des éléments probants ou en jugeant disproportionné le motifpour lequel les 

mineurs concernés ont exposés être venus en Belgique et non crédible /'ensemble de leur récit, sans 

avoir, au préalable, de sa propre initiative, investigué plus avant leur situation, la partie défenderesse a 

méconnu son obligation de motivation formelle des actes administratifs. Elle ne pouvait, en effet, se 

limiter, dans la motivation des décisions entreprises, a déduire que « des garanties d'accueil, dans la 

mesure de ses possibilités, sont assurées par la mère » des seules déclarations des mineurs aux noms 

desauels aait le requérant, selon lesauelles celle-ci prend éqqlement en charge les deuxsceurs de ceux-

ci, sans vérifier plus avant la réalité desdites garanties d'accueil. La circonstance, relevée par la partie 

défenderesse dans les décisions attaquées, que les documents produits d l'appui de leur demande de 

déclaration d'arrivée ont été établis pendant une période a laquelle les mineurs aux noms desquels agit 

le requérant se trouvaient en Belgique, et la conclusion qu'elle en déduit selon laquelle cela « démontre 

une organisation et une volonté de départ et non une véritable fuite » et « prouve que [les mineurs en 

question ont] encore des contacts actifs dans [leur] pays d'origine », ne sont pas de nature a énerver ce 

constat, dans la mesure oü cette conclusion découle elle-même d'un postulat non vérifié. » (Arrêt CCE 

n°75677, 23 février 2012).  

Rekening houdend met al hetgeen eraan voorafgaat is het onbetwistbaar dat tegenpartij het algemeen 

beginsel van formele motivering van bestuurshandelingen zoals artikelen 1 tot en met 4 van de Wet van 

29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen schendt. 

Derde Onderdeel: 

Aangezien de bestreden beslissing artikelen 22 en 22bis van de Belgische Grondwet zoals artikelen 3, 

28 en 29 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind schendt. 

Dat artikel 3 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind voorziet dat: "Bij olie maatregelen 

betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor 

maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, 

vormen de belangen van het kind de eerste overweging" 

Dat artikel 22 bis van de grondwet voorziet dat: "Elk kind heeft recht op eerbiediging van zijn morele, 

lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit. Elk kind heeft het recht zijn mening te uiten in alle 

aangelegenheden die het aangaan; met die mening wordt rekening gehouden in overeenstemming met 

zijn leeftijd en zijn onderscheidingsvermogen. Elk kind heeft recht op maatregelen en diensten die zijn 

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

aangaat." 

Dat tegenpartij beide artikelen schendt. 

Dat de problemen van A.(...) zich niet louter situeren op sociaaleconomisch vlak maar ook in het conflict 

met zijn vader. Zijn verwanten zijn ziek en/of werkloos. Zijn broers en zussen hebben allemaal het 

ouderlijk huis verlaten. Zijn "ouders" willen dat A.(...) in België blijft 

Dat dit de redenen zijn waarom de duurzame oplossing voor A.(...) in België ligt. 

Dat het in tegenstrijd met het belang van A.(...) zou zijn om hem naar Albanië terug te brengen waar 

niemand voor hem zou kunnen zorgen. 

Dat het verwijderen van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling tegenstrijdig is met het Verdrag 

inzake de Rechten van het Kind zoals artikel 22bis van de Grondwet. 

Vierde Onderdeel: 
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Aangezien de bestreden beslissing artikelen 3 en 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de 

Mens schendt. 

Dat Uw Raad onderstreept heeft dat: "L'autorité administrative ne peut donner un ordre de quitter Ie 

territoire a un étranger, de manière automatique lorsqu'il existe des indications sérieuses et avérées 

d'une possible violation de l'article 3 ou 8 de la CEDH » (CCE 24.538,13.03.2009)  

Aangezien A.(...) sinds zijn aankomst in België de langste periode van standvastigheid achter 

de rug heeft. 

Dat hij in België naar school gaat. Hij is een zeer goede leerling; 

Dat de voortzetting van het gevolgde onderwijs onderdeel is van het privéleven van verzoeker die 

beschermd word door artikel 8 EVRM. 

Dat tegenpartij de situatie van A.(...) had moeten analyseren met betrekking tot artikel 8 EVRM. 

Dat geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. 

Dat er in de bestreden beslissing geen melding wordt gemaakt van het belang van nationale veiligheid, 

de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en 

strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de 

rechten en vrijheden van anderen. 

Dat de bestreden beslissing het beginsel van behoorlijk bestuur van redelijkheid en proportionaliteit 

schendt. 

Aangezien de Raad van State in een arest N°198.507 van 3.12.2009 onderstreept dat: « Considérant 

que si l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

précitée et les principes de bonne administration ne sont pas applicables aux décisions juridictionnelles, 

Ie juge de l'excès de pouvoir est néanmoins tenu de vérifier la bonne application que l'autorité afaite de 

ces dispositions et principes, a défaut de quoi il s'expose, pour violation de celles- ci, a la cassation de 

sa décision par Ie Conseil d'État; qu'en l'espèce, dans sa requête introductive d'instance, la requérante 

soutenait en substance qu'en prenant l'ordre de quitter Ie territoire attaqué alors que sa demande 

d'autorisation de séjour était pendante, la partie adverse avait mal motivé sa décision en ne prenant pas 

en considération toutes les circonstances de la cause; que Ie Conseil du contentieux des étrangers, 

quant a luij a considéré en substance que la délivrance de l'acte attaqué, basé sur l'article 7 de la loi du 

15 décembre 1980 précitée, constituait une mesure de police, a laquelle une demande d'autorisation de 

séjour introduite auparavant ne peut faire obstacle, pour autant néanmoins qu'aucune violation d'un droit 

fondamental reconnu et d'effet direct en Belgique n'ait été invoquée dans la demande d'autorisation de 

séjour; que ce décidant, Ie juge administratifse méprend sur la portée de-, voire négligé les articles 62 

de la loi précitée du 15 décembre 1980 et 2 et 3 de la loi précitée du 29 juillet 1991, lesquels imposent a 

l'administration de prendre en considération toutes les circonstances de la cause, dont l'introduction 

d'une demande d'autorisation de séjour et les circonstances qui y sont présentées comme 

exceptionnelles, avant de prendre, Ie cas échéant, une mesure d'éloignement; qu'il résulte de ce qui 

précède que, prise de la violation du principe général de bonne administration qui impose a 

l'administration de statuersur la base de tous les éléments de la cause, déduit de l'article 62 de la loi du 

15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, Ie séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et 

des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative a la motivation formelle des actes administratifs, [...] 

» (Raad van State, arrest n° 198.507 du 3.12.2009 ; zie ook, Raad van State, arrest n° 196.577 du 

1.10.2009) 

Dat tegenpartij geen rekening heeft gehouden met de minderjarigheid of de integratie van verzoeker in 

België. 

Dat rekening houdend met al wat hieraan voorafgaat, moet er worden vastgesteld dat de 

motiveringsplicht geschonden werd en dat de bestreden beslissing bijgevolg nietig dient verklaard te 

worden.” 

 

3.2. Een ‘middel’ in de zin van artikel 39/69, §1, tweede lid, 4°, van de vreemdelingenwet dient conform 

vaste rechtspraak van de Raad van State te worden begrepen als de voldoende en duidelijke 

omschrijving van de overtreden rechtsregel of het overtreden beginsel en van de wijze waarop volgens 

de verzoekende partij deze rechtsregel of het beginsel wordt geschonden (RvS 29 november 2006, nr. 

165.291; RvS 8 januari 2007, nr. 166.392; RvS 2 maart 2007, nr. 168.403). 
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Het enig middel is niet ontvankelijk in zoverre verzoekster daarin de schending aanvoert van artikel 3 

van het EVRM, van de artikelen 28 en 29 van het IVRK, van artikel 22 van de Grondwet en van artikel 

61/14 van de vreemdelingenwet aangezien zij verzuimt uiteen te zetten op welke wijze de bestreden 

beslissing deze bepalingen zou schenden. 

 

3.3. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) mag zich bij het beoordelen van de 

redelijkheid van de genomen beslissing niet in de plaats stellen van de bevoegde overheid. Hij beschikt 

te dezen slechts over een marginale toetsingsbevoegdheid. Dit betekent dat hij alleen die beslissing 

strijdig met het redelijkheidsbeginsel kan bevinden die dermate buiten verhouding staat tot de feiten dat 

geen enkele redelijk oordelende overheid die beslissing zou nemen (RvS 17 juni 2013, nr. 223.931). 

 

3.4. Het evenredigheidsbeginsel 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). 

 

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

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

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de overheid onder 

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

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

kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475). 

 

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

bestuurshandelingen en bij uitbreiding artikel 62 van de vreemdelingenwet hebben betrekking op de 

formele motiveringsplicht (cf. RvS 21 oktober 2003, nr. 124.464). Deze heeft tot doel de bestuurde in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, 

zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, 

nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). 

 

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

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

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

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

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

feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit 

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

 

3.8. In de bestreden beslissing wordt aangestipt dat verzoekster voor haar pupil een aanvraag voor een 

machtiging tot verblijf heeft ingediend en beroep wenste te doen op hetgeen is voorgeschreven in de 

artikelen 61/14 tot 61/25 van de vreemdelingenwet. In deze bepalingen is onder meer opgenomen dat 

de gemachtigde van de staatssecretaris een “duurzame oplossing” bepaalt, die conform artikel 61/14, 

2°, van de vreemdelingenwet bestaat uit “hetzij de gezinshereniging, (…) in het land waar de ouders 

zich legaal bevinden”, “hetzij de terugkeer naar het land van herkomst (…), 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;”. In onderhavig geval bepaalde de gemachtigde van de 

staatssecretaris dat de duurzame oplossing voor de pupil bestond in een terugkeer naar zijn land van 

herkomst. 

 

3.9. In een eerste middelonderdeel stelt verzoekster in wezen dat de beslissing behept is met een 

motiveringsgebrek omdat de juridische grondslag van de bestreden beslissing niet correct zou zijn 

omdat de pupil minderjarig is en er een onderzoek zou moeten plaatsvinden naar een duurzame 

oplossing, zoals bedoeld in artikel 61/18 van de vreemdelingenwet. 
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3.10. De Raad stelt vast dat verzoekster niet kan worden gevolgd. In de bestreden beslissing wordt, in 

tegenstelling tot hetgeen verzoekster in haar eerste middelonderdeel betoogt, zowel verwezen naar de 

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 (hierna: het 

vreemdelingenbesluit) als naar het door haar geschonden geachte artikel 7, eerste lid, 2°, van de 

vreemdelingenwet. In de bestreden beslissing wordt dus wel degelijk de correcte juridische grondslag 

aangegeven. Tevens wordt in de beslissing vermeld dat verzoekster een aanvraag had ingediend  

waarbij “(d)e voogd (…) voor betrokkene beroep (wenst) 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 decies van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen” en wordt uitvoerig 

gemotiveerd waarom de duurzame oplossing niet in België ligt. Verzoekster kan bijgevolg niet dienstig 

voorhouden dat de beslissing in strijd is met artikel 118 van het vreemdelingenbesluit of geen individueel 

onderzoek zou bevatten of niet zou zijn genomen “op basis van het geheel van de elementen”, zoals 

bedoeld in het door verzoekster geciteerde artikel 61/18 van de vreemdelingenwet.  

 

3.11. Het door verzoekster geschonden geachte artikel 7, eerste lid, 2°, van de vreemdelingenwet 

bepaalt het volgende: 

 

“Onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de minister of zijn 

gemachtigde aan de vreemdeling, die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan 

drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde 

termijn te verlaten afgeven of moet de minister of zijn gemachtigde in de in 1°, 2°, 5°, 11° of 12° 

bedoelde gevallen een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven. 

(…) 

2° wanneer hij langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er 

niet in slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd;” 

 

Verzoekster betwist in haar middel nergens de feitelijke vaststelling dat haar pupil, die in het bezit was 

van een paspoort met binnenkomststempel van 22 maart 2015, op het ogenblik van het nemen van de 

bestreden beslissing de overeenkomstig artikel 6 van de vreemdelingenwet bepaalde termijn van 

negentig dagen ruim had overschreden, waardoor het bevel om het grondgebied te verlaten in beginsel 

op correcte motieven steunt. In overeenstemming met artikel 118 van het vreemdelingenbesluit werd het 

bevel om het grondgebied te verlaten omgezet in een bevel tot terugbrenging overeenkomstig het model 

van bijlage 38 bij het vreemdelingenbesluit. 

 

3.12. In haar tweede middelonderdeel gaat verzoekster in op de motieven die specifiek betrekking 

hebben op haar aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 61/15 van de 

vreemdelingenwet van 2 december 2015 en op het onderzoek dat via de diplomatieke post werd 

gevoerd. Verzoekster betoogt in de eerste plaats dat geen rekening zou zijn gehouden met het schrijven 

van haar voormalige raadsvrouw van 17 mei 2016 zodat er in de beslissing een onjuist beeld zou 

worden geschetst van het gezin van haar pupil in het land van herkomst waardoor de feitelijke grondslag 

van de beslissing onjuist zou zijn. 

 

3.13. Blijkens de gegevens van het administratief dossier werden verzoekster en haar pupil naar 

aanleiding van hun aanvraag om machtiging tot verblijf van 2 december 2015 (zie punt 1.3.) gehoord 

door het bureau MINTEH van de Dienst Vreemdelingenzaken, meer bepaald op 28 januari 2016. De 

gemachtigde van de staatssecretaris verzond op basis van de verzamelde informatie op 12 februari 

2016 een verzoek naar de bevoegde Albanese autoriteiten om over te gaan tot een ‘Family 

Assessment’. Op 4 april 2016 werd de gemachtigde van de staatssecretaris in kennis gesteld van de 

resultaten van dit ‘Family Assessment’ en van de vertaling ervan. Vervolgens nodigde de gemachtigde 

van de staatssecretaris verzoekster en haar pupil wederom uit op 19 april 2016 om de resultaten van 

het ‘Family Assessment’ te bespreken. De gemachtigde van de staatssecretaris stelde vast dat de 

informatie met betrekking tot de zus van de pupil niet helemaal duidelijk was en vroeg om die reden 

bijkomende informatie op aan de verantwoordelijke in Albanië. Op 12 mei 2016 werd deze bijkomende 

informatie aangeleverd. De raadsvrouw van verzoekster maakte op 17 mei 2016 een schrijven over aan 

de gemachtigde van de staatssecretaris waarbij zij reageerde op het gesprek van 19 april 2016 en een 
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aantal ‘correcties’ aanbracht. Op 25 mei 2016 werden verzoekster en haar raadsvrouw in kennis gesteld 

van de bijkomende informatie die via de zus van de pupil werd bekomen. In weerwil van verzoeksters 

beweringen werd al deze informatie betrokken bij het nemen van de bestreden beslissing van 31 mei 

2016. 

 

3.14. Naar aanleiding van de kritiek van verzoekster stipt de Raad samen met de verwerende partij in 

haar nota met opmerkingen aan dat in de bestreden beslissing wel degelijk uitdrukkelijk wordt gewezen 

op het feit dat de gemachtigde van de staatssecretaris “(a)ls reactie op meedelen van de resultaten van 

het FA aan de betrokken partijen” “op 17/05/2016” “een schrijven van de advocaat” ontving. Bijkomend 

merkt de Raad op dat verzoekster hoegenaamd niet kan worden gevolgd waar zij stelt dat het 

“onbegrijpelijk is dat de tegenpartij geen rekening gehouden heeft met het schrift van Mr R.(…)”. In de 

beslissing wordt immers niet enkel geciteerd uit de brief, maar wordt er eveneens concreet op de inhoud 

gerepliceerd. Er wordt immers in de beslissing gesteld dat “(d)e siblings van A.(…) (…) weliswaar het 

gezin vroegtijdig verlaten (hebben)”, waaruit blijkt dat wel degelijk met de actuele gezinssituatie rekening 

werd gehouden. Daarnaast wordt het volgende overwogen naar aanleiding van de opmerkingen van de 

voormalige raadsvrouw van verzoekster: “conform artikel 9 van het IVRK is er in het geval van A.(…) 

(…) geen bevoegde autoriteit die beslist heeft dat een dergelijke scheiding (van de ouders) noodzakelijk 

is omwille van de familiale situatie. Er zijn in het verleden ook geen stappen ondernomen om de hulp 

van plaatselijke autoriteiten aldaar in te schakelen, noch zijn er objectieve bewijzen aangebracht dat 

dergelijke hulp niet kan/zal geboden worden indien het gezin er beroep op wenst te doen. De siblings 

van A.(…)  hebben weliswaar het gezin vroegtijdig verlaten, maar zijn er in geslaagd hun eigen leven op 

te bouwen. Zo ondersteunt zus V.(…)  nu zelfs haar moeder. Via het FA blijkt betrokkene de enige van 

zijn gezin te zijn die emigreerde omwille van de hierboven veklaarde redenen. Het aanhalen van deze 

gezinssituatie is aldus geen verantwoording voor zijn migratieproject naar België, noch een gegronde 

reden dat de duurzame oplossing zich noodzakelijk hier in België zou situeren.(…) De specifieke 

bepalingen overeenkomstig de artikelen 61/14 tot 61/25 van de wet van 15/12/1980 laten toe een 

tijdelijke machtiging tot verblijf toe te kennen aan de niet- begeleide minderjarige vreemdeling indien de 

duurzame oplossing het verblijf in België is. Nergens voorzien deze bepaling een toekenning van een 

tijdelijk verblijf m.o.o. het volgen van onderwijs, noch m.o.o. betere toekomstperspectieven. Hiervoor 

dienen de geijkte procedures gevolgd te worden zoals daartoe voorzien in de wet van 15/12/1980.” 

Verzoekster maakt in haar tweede middelonderdeel niet aannemelijk dat er sprake zou zijn van een 

gebrek in de feitengaring of dat “de tegenpartij de bestreden beslissing baseert op feiten die onjuist zijn”, 

zoals zij in haar middel betoogt. 

 

3.15. Waar verzoekster onder verwijzing naar een eerder arrest van de Raad suggereert dat de opvang 

door de ouders zomaar werd verondersteld, zonder dat er in casu concrete elementen zouden 

voorliggen, stipt de Raad aan dat de moeder van de pupil in het kader van de ‘Family Assessment’ 

uitdrukkelijk het volgende te kennen had gegeven: “Indien de minderjarige terugkeert naar Albanië dan 

zullen we hem terug nemen in de familie” (Vertaling ‘Family Assessment’, p. 16). De bewering van 

verzoekster mist bijgevolg feitelijke grondslag. 

 

3.16. Daarnaast verwijt verzoekster de gemachtigde van de staatssecretaris meermaals een bijkomende 

onzorgvuldigheid omdat de vader van haar pupil niet zou zijn ondervraagd, terwijl duidelijk werd 

aangegeven dat deze “het probleem vormt” en hij “al zijn kinderen het huis heeft uitgejaagd”. Nergens 

uit de gegevens van het administratief dossier (zie punt 3.12.) blijkt dat verzoekster of haar pupil ooit de 

wens zouden hebben geuit dat de vader van de pupil zou worden ondervraagd. Aan verzoekster werd 

meermaals de gelegenheid geboden om bijkomende opmerkingen te maken, maar de vraag naar een 

interview met de vader van de pupil werd nooit eerder gesteld. Bovendien maakt verzoekster niet 

aannemelijk dat de gemachtigde van de staatssecretaris met de informatie waarover hij beschikte geen 

deugdelijk beeld zou hebben van de situatie van haar pupil en zijn gezin in Albanië. De problematische 

situatie van de vader van de pupil wordt in de bestreden beslissing nergens betwist of ontkend. 

Verzoekster verheldert trouwens evenmin welke bijkomende relevante informatie de vader van de pupil 

zou kunnen verstrekken. Er kan het bestuur op dit punt geen onzorgvuldigheid worden verweten. 

 

3.17. In haar tweede middelonderdeel voert verzoekster de schending aan van artikel 61/17 van de 

vreemdelingenwet en van artikel 3, §2, 4° van programmawet (I). De Raad merkt op dat de schending 

van artikel 3, §2, 4°, van de programmawet (I) niet dienstig wordt aangevoerd omdat deze wetsbepaling 

betrekking heeft op de taken van de Dienst Voogdij van de FOD Justitie, terwijl de bestreden beslissing 
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werd genomen door de Dienst Vreemdelingenzaken. Het door verzoekster geschonden geachte artikel 

61/17 van de vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

 

“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.” 

 

3.18. De gemachtigde van de staatssecretaris stelde in de bestreden beslissing vast dat de ouders van 

de pupil en zijn grootvader in Paskuqan, Tirana, wonen in een huis waarvan zij eigenaar zijn, dat de 

moeder beschikt over een beperkt inkomen wanneer zij werk vindt, dat de dochter V. de familie soms 

ondersteunt met giften en dat er sociale diensten en organisaties bestaan die het re-integratieproces 

mogelijk zouden kunnen maken. Tevens wordt aangestipt dat de moeder de pupil bij een terugkeer zal 

steunen omdat ze niet wil dat hij wordt ‘geplaatst’. De gemachtigde van de staatssecretaris stelde 

tenslotte vast dat de vader van de pupil financieel niet bijdraagt tot het gezin en verantwoordelijk is voor 

een gespannen sfeer, zonder dat er fysiek geweld aan te pas komt.  

 

De gemachtigde van de staatssecretaris overweegt in de eerste plaats dat de moeilijke socio-

economische toestand en de gespannen thuissituatie de ouders van de pupil niet van hun 

verantwoordelijkheid ontslaan en dat niet blijkt dat “het hoger belang van het kind vereist dat een kind 

van zijn ouders gescheiden leeft omdat de levensstandaard in zijn land van herkomst lager ligt dan deze 

in België”.  

 

De gemachtigde van de staatssecretaris bevestigt eveneens dat de ‘siblings’ van de pupil het gezin 

vroegtijdig hebben verlaten, maar stelt vast dat geen van de overige leden van het gezin geëmigreerd 

zijn en dat zij ginds hun eigen leven hebben opgebouwd, waardoor dit argument geen verantwoording 

vormt voor het migratieproject van de pupil naar België 

 

Ten derde stelt de gemachtigde van de staatssecretaris vast dat de moeder van de pupil verklaart dat zij 

niet bij machte is haar kind scholing aan te bieden. In de bestreden beslissing wordt echter gewezen op 

de wettelijke bepalingen die niet voorzien in de toekenning van een verblijfsmachtiging aan een niet-

begeleide minderjarige vreemdeling indien de duurzame oplossing zich in België situeert omdat deze 

een tijdelijk verblijf beoogt in functie van het volgen van onderwijs of betere toekomstperspectieven in 

België. 

 

Als laatste brengt de gemachtigde van de staatssecretaris in herinnering dat de pupil in België verzeild 

is geraakt nadat hij gevat werd in de laadruimte van een vrachtwagen bij een poging om in het Verenigd 

Koninkrijk te geraken waarna hij zijn plannen wijzigde en in België zijn leven wil opbouwen hetgeen 

volgens de gemachtigde van de staatssecretaris “geenszins een gegronde reden (is) om te bepalen dat 

de duurzame oplossing zich noodzakelijk hier in België situeert”. 

 

3.19. Verzoekster meent dat de bestreden beslissing tegenstrijdig is omdat er geen eenheid van gezin 

zou bestaan die voorrang moet krijgen bij het bepalen van de duurzame oplossing, zoals bedoeld in 

artikel 61/17 van de vreemdelingenwet. Volgens verzoekster ligt de duurzame oplossing voor haar pupil 

in België. Zij verwijst in dit verband naar de moeilijke sociaal-economische omstandigheden en beweert 

dat er in het land van herkomst sprake is van verwaarlozing en fysieke en mentale mishandeling. 

Tevens herhaalt verzoekster dat de vader zijn geld uitgeeft aan alcohol en tabak en ze stelt zich de 

vraag of de moeder de pupil voldoende kan beschermen en of de sociale diensten effectief iets zouden 

kunnen betekenen voor haar pupil. Verzoekster meent dat de ouders hun verantwoordelijkheid niet 

zouden willen opnemen voor de zorg en opvang van de minderjarige. Ook wijst zij erop dat de ‘siblings’ 

het gezin hebben verlaten zodat er thans geen eenheid van gezin meer zou bestaan. 

 

3.20. De Raad merkt op dat uit het betoog van verzoekster blijkt dat zij het oneens is met de beslissing 

van de gemachtigde van de staatssecretaris, maar nergens concreet aanduidt waar de gemachtigde 

van de staatssecretaris kennelijk onredelijk te werk zou zijn gegaan. In elk geval slaagt verzoekster er 

niet in aan te tonen dat de beslissing een tegenstrijdigheid zou bevatten. Zij slaagt er niet in de 

vaststelling te weerleggen of te ontkrachten dat beide ouders van de pupil en zijn grootvader in Tirana 

samenwonen en dat de broers en zussen weliswaar niet langer thuis wonen, maar wel in Albanië zijn 
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gebleven, zodat de eenheid van het gezin wel degelijk gevrijwaard zou kunnen worden bij een terugkeer 

van de pupil naar Albanië. Het gegeven dat de ouders er de voorkeur aan geven dat hun zoon in het 

buitenland verblijft, betekent niet dat een duurzame oplossing automatisch gelegen zou zijn in de 

toekenning van een verblijfsmachtiging in België aan de betrokken minderjarige vreemdeling. 

 

3.21. Waar verzoekster in haar middel verwijst naar de parlementaire voorbereidingen en het daarin 

vermelde verzoek tot inlichtingen dat via de FOD Buitenlandse Zaken aan de instanties in het land van 

herkomst kan worden gericht en de elementen waarbij bij de beoordeling rekening dient te worden 

gehouden, wijst de Raad erop dat de gemachtigde van de staatssecretaris in casu wel degelijk via de 

diplomatieke post verzocht heeft om een ‘Family Assessment’ te laten opmaken. Verzoekster toont ook 

niet aan dat de beslissing economische omstandigheden zou vooropstellen of het belang van het kind 

zou miskennen. Verzoekster toont niet aan dat niet deugdelijk zou zijn onderzocht dat er garanties op 

adequate opvang en verzorging voorhanden zijn in het land van herkomst.  

 

Daarnaast wordt in de beslissing wel degelijk rekening gehouden met de bedenkelijke socio-

economische positie van het gezin en de problemen van de vader van de pupil, maar wordt terecht 

geconcludeerd dat deze elementen niet kunnen verantwoorden dat de duurzame oplossing zich in 

België zou situeren. Uit de elementen van het dossier blijkt dat de overwegingen die de gemachtigde 

van de staatssecretaris tot de conclusie brengen dat “de duurzame oplossing niet in België (bestaat)” en 

dat de Dienst Vreemdelingenzaken dan ook een spoedige terugkeer naar het land van herkomst 

voorop(stellen) alwaar hij herenigd kan worden met zijn ouders en de rest van zijn familie”. 

 

3.22. De verwijzing naar Franstalige arresten van de Raad zijn niet dienstig aangezien rechterlijke 

beslissingen in de continentale rechtstraditie geen precedentwaarde hebben (RvS 21 mei 2013, 

nr. 223.525; RvS 16 juli 2010, nr. 5.885 (c); RvS 18 december 2008, nr. 3.679 (c)) en omdat de erin 

vermelde omzendbrief werd opgeheven door de ministeriële omzendbrief van 14 november 2011 tot 

opheffing de omzendbrief van 15 september 2005 betreffende het verblijf van niet-begeleide 

minderjarige vreemdelingen. 

 

3.23. In een derde middelonderdeel acht verzoekster artikel 3 van het IVRK geschonden. Deze 

verdragsbepaling luidt als volgt: 

 

“1. Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of 

particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke 

autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging. 

(…)” 

 

Artikel 22bis van de Grondwet bepaalt het volgende: 

 

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

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

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

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

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

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

 

Volgens verzoekster situeert de duurzame oplossing voor haar pupil zich in België en zou het in strijd 

zijn met het hoger belang van de minderjarige om hem naar Albanië terug te brengen waar niemand 

voor hem kan zorgen. Zoals supra reeds werd uiteengezet werd na een deugdelijk onderzoek, waarbij 

de pupil in de mogelijkheid werd gesteld zijn mening te uiten, geconcludeerd dat de duurzame oplossing 

niet in België bestaat en dat de belangen van het kind het meest gebaat zijn bij een spoedige terugkeer 

naar het land van herkomst. Verzoekster maakt niet aannemelijk dat de beslissing een miskenning zou 

inhouden van artikel 3 van het IVRK of van artikel 22bis van de Grondwet. 

 

3.24. In een vierde middelonderdeel betoogt verzoekster dat een bevel tot terugbrenging in strijd zou 

zijn met artikel 8 van het EVRM. Artikel 8 van het EVRM bepaalt het volgende: 
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“1. Eenieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie.  

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.”  

 

Wanneer een risico op schending van het respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven wordt 

aangevoerd, kijkt de Raad in de eerste plaats na of er een privé- en/of familie- en gezinsleven bestaat in 

de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of hierop een inbreuk werd gepleegd door de bestreden 

beslissing. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een privé- en/of familie- en gezinsleven 

dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen (cf. EHRM 13 

februari 2001, Ezzoudhi/Frankrijk, § 25; EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 15 juli 

2003, Mokrani/Frankrijk, § 21). Aangezien artikel 8 van het EVRM het recht beschermt om relaties met 

anderen en de buitenwereld aan te knopen en te ontwikkelen en aldus soms aspecten van iemands 

sociale identiteit kan omvatten, moet worden aanvaard dat bepaalde sociale bindingen met de 

gemeenschap waarin vreemdelingen verblijven deel uitmaken van de notie ‘privéleven’ in de zin van 

artikel 8 van het EVRM (EHRM 23 juni 2008, Maslov t. Oostenrijk, §63). 

 

3.25. Verzoekster meent dat het door haar pupil gevolgde onderwijs in België deel uitmaakt van diens 

privéleven. De Raad merkt echter op dat de periode van effectieve scholing op het ogenblik van de 

bestreden beslissing hoogstens één schooljaar betrof en dat verzoekster geen enkel concreet element 

aanreikt om de persoonlijke bindingen van de minderjarige vreemdeling met zijn gastland aan te tonen. 

Zelfs indien zou worden aanvaard dat er in casu sprake is van een beschermenswaardig privéleven op 

Belgisch grondgebied, dient vervolgens te worden onderzocht of er sprake is van een inmenging in het 

privéleven. Om een antwoord te kunnen bieden op deze vraag dient te worden onderzocht of de 

vreemdeling voor de eerste keer om toelating heeft verzocht, dan wel of het gaat om de weigering van 

een voortgezet verblijf. Gaat het namelijk om een eerste toelating, dan oordeelt het EHRM dat er geen 

inmenging is en geschiedt geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 van het EVRM. In 

dit geval moet er volgens het EHRM onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de Staat 

om het recht op privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 

november 1996, Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 38). Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets. De omvang van de 

positieve verplichtingen die op de Staat rusten zijn afhankelijk van de precieze omstandigheden die 

eigen zijn aan het voorliggend individueel geval. In het kader van een billijke afweging worden een 

aantal elementen in rekening genomen, met name de mate waarin het gezins- en privéleven 

daadwerkelijk wordt verbroken bij verwijdering naar het land van bestemming, de omvang van de 

banden in de Verdragsluitende Staat, alsook de aanwezigheid van onoverkomelijke hinderpalen die 

verhinderen dat het gezins- en privéleven elders normaal en effectief wordt uitgebouwd of verdergezet. 

Deze elementen worden afgewogen tegen de aanwezige elementen van immigratiecontrole of 

overwegingen inzake openbare orde (EHRM 28 juni 2011, nr. 55597/09, Nuñez v. Noorwegen, par. 70). 

Als na deze toets uit de belangenafweging blijkt dat er een positieve verplichting voor de Staat is, dan is 

er schending van artikel 8 van het EVRM (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37).  

 

3.26. In casu is er geen sprake van een voortgezet verblijf waardoor er, in tegenstelling tot wat 

verzoekster in haar vierde middelonderdeel suggereert, geen toetsing vereist is aan de criteria uit artikel 

8, tweede lid, van het EVRM. Er is derhalve geen sprake van een inmenging en bijgevolg dient aan de 

hand van een belangenafweging te worden nagegaan of er in hoofde van het bestuur een positieve 

verplichting bestaat om het privéleven van de betrokken niet-begeleide minderjarige vreemdeling in 

België te handhaven en te ontwikkelen. De Raad wijst erop dat zolang er geen hinderpalen kunnen 

worden vastgesteld voor het leiden van een gezins- en privéleven elders, er geen sprake zal zijn van 

een gebrek aan eerbiediging van het gezins- en privéleven in de zin van artikel 8 van het EVRM (zie 

EHRM 14 februari 2012, nr. 26940/10, Antwi e.a. v. Noorwegen, par. 89). Uit het hierboven besproken 

‘Family Assessment’ en die in de bestreden beslissing wordt toegelicht, is gebleken is dat er voldoende 

garanties zijn op adequate opvang in het land van herkomst, zodat niet blijkt dat er te dezen een 

verplichting zou rusten op de Belgische overheid om het beperkte privéleven dat gedurende het verblijf 

van ongeveer 1 jaar in België werd opgebouwd, te handhaven en te bevorderen. Er werd geen 
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schending van artikel 8 van het EVRM aannemelijk gemaakt. Verzoekster toont met haar verwijzing 

naar een Franstalig arrest van de Raad van State in een cassatieprocedure evenmin aan dat de 

beslissing op dit punt niet afdoende zou zijn gemotiveerd. 

 

3.27. Er werd geen schending aannemelijk gemaakt van artikel 8 van het EVRM, noch van artikel 3 van 

het IVRK of van artikel 22bis van de Grondwet. Er werd evenmin een schending aangetoond van artikel 

3, §2, 4°, van de programmawet (I), van de artikelen 7, eerste lid en 61/17 van de vreemdelingenwet. De 

bestreden beslissing steunt op deugdelijke, feitelijke en juridische overwegingen en de motieven staan 

niet in kennelijke wanverhouding tot het beluit. Verzoekster maakt niet aannemelijk dat de gemachtigde 

van de staatssecretaris bepaalde elementen niet of onvoldoende zou hebben onderzocht. Er is geen 

sprake van een schending van het redelijkheids-, het proportionaliteits- en het zorgvuldigheidsbeginsel. 

Een kennelijke beoordelingsfout werd niet aangetoond. 

 

Het enig middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

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

bestreden beslissing kan leiden. 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 dertig maart tweeduizend zeventien door: 

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN F. TAMBORIJN 

 


