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 nr. 189 889 van 19 juli 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 en X, die verklaren van Armeense nationaliteit te zijn en te handelen in 

eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen X en X, op 

15 maart 2017 hebben 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 16 februari 2017 waarbij een aanvraag om machtiging tot verblijf 

op basis van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk wordt verklaard en van de 

beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van dezelfde datum tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlagen 

13). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 12 april 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 mei 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. DE BRUYN, die verschijnt voor de verzoekende partijen en 

van advocaat E. WILLEMS, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekers dienen op 28 december 2009 elk een asielaanvraag in bij de Belgische autoriteiten, 

waarbij zij verklaren op dezelfde dag het Rijk te zijn binnengekomen. Bij arresten met nrs. 58 226 en   
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58 227 van 21 maart 2011 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) worden 

verzoekers de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus definitief geweigerd. 

 

1.2. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid neemt op 29 maart 2011 

beslissingen tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker. Deze bevelen 

worden verzoekers bij aangetekend schrijven van 30 maart 2011 ter kennis gebracht. 

 

1.3. Op 29 april 2011 dienen verzoekers een aanvraag in om te worden gemachtigd tot een verblijf van 

meer dan drie maanden in toepassing van artikel 9ter 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). Deze verblijfsaanvraag wordt op 17 mei 2011 door de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid onontvankelijk verklaard. Verzoekers stellen tegen deze 

beslissing een beroep in bij de Raad. 

 

1.4. Bij schrijven gedateerd op 12 september 2011 dienen verzoekers een aanvraag in om te worden 

gemachtigd tot een verblijf van meer dan drie maanden in toepassing van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet. 

 

1.5. Bij arrest nr. 72 956 van 10 januari 2012 vernietigt de Raad de niet-ontvankelijkheidsbeslissing van 

17 mei 2011. 

 

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

Armoedebestrijding neemt op 18 april 2012 de beslissing waarbij de verblijfsaanvraag van 12 september 

2011 onontvankelijk wordt verklaard. Verzoekers stellen tegen deze beslissing een beroep in bij de 

Raad. 

 

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

Armoedebestrijding neemt op 25 januari 2013 de beslissing waarbij de verblijfsaanvraag van 29 april 

2011 opnieuw onontvankelijk wordt verklaard en beslissingen tot afgifte van een bevel om het grondge-

bied te verlaten. Verzoekers stellen tegen de niet-ontvankelijkheidsbeslissing een beroep in bij de Raad. 

 

1.8. Bij arrest nr. 108 362 van 22 augustus 2013 verwerpt de Raad het ingestelde beroep tegen de niet-

ontvankelijkheidsbeslissing van 18 april 2012. Bij arrest nr. 108 363 van 22 augustus 2013 vernietigt de 

Raad de niet-ontvankelijkheidsbeslissing van 25 januari 2013. 

 

1.9. Op 3 oktober 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding een nieuwe beslissing waarbij de verblijfsaanvraag 

van 29 april 2011 onontvankelijk wordt verklaard en beslissingen tot het opleggen van een inreisverbod. 

Verzoekers stellen tegen de opgelegde inreisverboden een beroep in bij de Raad. 

 

1.10. Verzoekers dienen bij schrijven gedateerd op 16 december 2013 een tweede aanvraag in om te 

worden gemachtigd tot een verblijf van meer dan drie maanden in toepassing van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet. 

 

1.11. Bij arrest nr. 150 241 van 30 juli 2015 gaat de Raad over tot de nietigverklaring van de 

inreisverboden van 3 oktober 2013. 

 

1.12. Op 25 augustus 2015 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging de beslissing waarbij de verblijfsaanvraag van 16 december 2013 

onontvankelijk wordt verklaard en de beslissingen tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten. Bij arrest nr. 168 443 van 26 mei 2016 en arresten nrs. 174 874 en 174 875 van 19 september 

2016 verwerpt de Raad de beroepen ingesteld tegen de beslissingen van 25 augustus 2015. 

 

1.13. Verzoekers dienen bij schrijven gedateerd op 6 januari 2017 een derde aanvraag in om te worden 

gemachtigd tot een verblijf van meer dan drie maanden in toepassing van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging neemt op 16 februari 2017 de beslissing waarbij de verblijfsaanvraag van 6 januari 

2017 onontvankelijk wordt verklaard en de beslissingen tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten.  

 

De beslissing waarbij de verblijfsaanvraag onontvankelijk wordt verklaard, is gemotiveerd als volgt: 
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“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 06.01.2017 werd 

ingediend door : 

[A., N.] [R.R. …] 

Geboren te […] op […] 

[G., N.] [R.R. …] 

Geboren te […] op […] 

Wettelijke vertegenwoordigers van: 

[G., L.] [R.R. …] 

Geboren te […] op […] 

[G., H.] [R.R. …] 

Geboren te […] op […] 

Nationaliteit: Armenië 

Adres: […] 

in toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij artikel 4 van 

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, deel ik u mee dat dit 

verzoek onontvankelijk is. 

Redenen: 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkenen de 

aanvraag om machtiging tot verblijf niet kunnen indienen via de gewone procedure namelijk via de 

diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het 

buitenland. 

Betrokkenen wisten dat hun verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de 

asielprocedure en dat zij bij een negatieve beslissing het land dienden te verlaten. Hun asielaanvraag 

werd afgesloten op 23.03.2011 met een weigering van vluchtelingenstatus en van subsidiaire 

bescherming door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Betrokkenen verkozen echter geen gevolg 

te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten en verblijven sindsdien illegaal in België. 

De duur van de procedure – namelijk één jaar en drie maanden – was ook niet van die aard dat ze als 

onredelijk lang kan beschouwd worden. 

Het feit dat er een zekere behandelingsperiode is, geeft aan betrokkenen ipso facto geen recht op 

verblijf. (Raad van State, arrest nr 89980 van 02.10.2000) 

Betrokkenen beroepen zich op het feit dat zij een volledig nieuw sociaal- en gezinsleven opgebouwd 

zouden hebben in België waarbij een terugkeer een schending zou uitmaken van artikel 8 EVRM. Zij 

halen verder aan geen enkele noemenswaardige band met Armenië meer te hebben en daar niemand 

te hebben om naar terug te keren. Allereerst merken we op dat het zeer onwaarschijnlijk lijkt dat 

betrokkenen geen familie, vrienden of kennissen meer zouden hebben in het land van herkomst waar zij 

voor korte tijd zouden kunnen verblijven in afwachting van een beslissing in het kader van hun aanvraag 

tot verblijfsmachtiging. Betrokkenen verbleven immers ruim 23 jaar (voor mevrouw) en ruim 26 jaar (voor 

mijnheer) in Armenië en hun verblijf in België, hun integratie en opgebouwde banden kunnen bijgevolg 

geenszins vergeleken worden met hun relaties in het land van herkomst. Verder stellen we vast dat 

betrokkenen ter staving van hun sociale banden slechts negen getuigenverklaringen voorleggen. We 

stellen dus vast dat betrokkenen voor een beweerd verblijf van meer dan zeven jaar zeer weinig 

overtuigingsstukken voorleggen. Betrokkenen tonen bovendien niet aan dat er nog andere familieleden 

van hen in België verblijven. Uit de voorgelegde stukken blijkt niet dat een terugkeer naar het land van 

herkomst een onherstelbaar nadeel zou opleveren voor betrokkenen en evenmin dat er sprake zou zijn 

van een schending van artikel 8 EVRM. Wat het inroepen van art. 8 van het EVRM betreft dient er 

opgemerkt te worden dat dit artikel hier niet van toepassing is daar betrokkenen niet aantonen dat er 

nog andere familieleden van hen in België verblijven. Gewone sociale relaties vallen niet onder de 

bescherming van artikel 8 van het EVRM. Bovendien dient er gesteld te worden dat de verplichting om 

terug te keren naar het land van herkomst om aldaar machtiging tot verblijf te vragen niet in 

disproportionaliteit staat ten aanzien van het recht op een gezins-of privéleven. Het gaat enkel om een 

tijdelijke scheiding wat geen ernstig of moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Dit element kan 

dan ook niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid. 

Betrokkenen beroepen zich verder op het feit dat hun kinderen geen enkele band met Armenië zouden 

hebben en dat hun zoon bovendien in België geboren is. De kinderen zouden terecht komen in een land 

dat ze nooit gekend hebben waar zij geen enkel toekomstperspectief zouden hebben. Verzoekers 

maken niet aannemelijk dat hun kinderen geen enkele band met Armenië hebben, noch dat ze een 

zodanige taal-en culturele achterstand hebben dat ze in Armenië niet zouden kunnen aansluiten op 

school. Hoewel hun zoon niet in Armenië is geboren en hun dochter op driejarige leeftijd naar België 

gekomen is, hebben ze wel via hun ouders een band met Armenië. Verzoekers hebben immers de 
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Armeense nationaliteit en zijn in Armenië geboren. Er mag dan ook van worden uitgegaan dat 

verzoekers hun kinderen tot op zekere hoogte de Armeense taal en cultuur hebben bijgebracht, zeker 

gelet op het feit dat verzoekers nooit een verblijfsrecht van onbepaalde duur hebben gehad in België en 

ze dus moeten beseft hebben dat hun verblijf en dat van hun kinderen in België slechts voorlopig was. 

Verder merken we op dat het loutere feit in België geboren te zijn, naar Belgische wetgeving, niet 

automatisch een recht op verblijf opent evenmin bemoeilijkt dit feit een terugkeer naar het land van 

herkomst. De bewering dat het gezin totaal geïsoleerd zal terechtkomen en geen toekomstperspectie-

ven zou hebben, is een loutere bewering die niet gestaafd wordt door enig objectief bewijs. Het staat 

betrokkenen vrij om voor hun terugkeer een beroep te doen op de Internationale Organisatie voor 

Migratie (IOM) om zo de nodige steun te verkrijgen voor een terugreis. Ook beschikt de IOM over een 

Reïntegratiefonds dat als doel heeft een duurzame terugkeer naar en reïntegratie in het land van 

herkomst te vergemakkelijken. Dit fonds is ontworpen om mensen bij te staan in het vinden van 

inkomensgenererende activiteiten. Reïntegratiebijstand kan het volgende bevatten: 

beroepsopleidingen, opstarten van kleine zakenprojecten, kosten om een cursus of opleiding te volgen, 

kosten om informatie over beschikbare jobs te verkrijgen, bijvoorbeeld door middel van tewerkstellings-

bureaus, accommodatie/huur, extra bagage. Hierdoor kan de bewering dat betrokkenen totaal 

geïsoleerd zouden raken zonder enig toekomstperspectief niet aanvaard worden als een buitengewone 

omstandigheid.  

Het feit dat hun kinderen hier naar school gaan, kan niet aanzien worden als een buitengewone 

omstandigheid daar betrokkenen niet aantonen dat een scholing niet in het land van herkomst kan 

verkregen worden. Tevens behoeft de scholing van de kinderen geen gespecialiseerd onderwijs, noch 

een gespecialiseerde infrastructuur die niet in het land van herkomst te vinden is. Bovendien dient er op 

gewezen te worden dat de verplichte scholing van beide kinderen steeds plaats vond in illegaal verblijf. 

Hierbij kan bijgevolg opgemerkt worden dat het de ouders zijn die de belangen van het kind hebben 

geschaad door zich bewust te nestelen in dergelijk verblijf. 

Betrokkenen hebben zich sinds de afsluiting van hun asielprocedure op 23.03.2011 bewust genesteld in 

illegaal verblijf. Op dat ogenblik was hun dochter [L.] nog niet leerplichtig en moest hun zoon [H.] nog 

één jaar worden. De volledige verplichte scholing tot op heden van hun kinderen vond aldus plaats in 

illegaal verblijf. Wat er ook van zij, op het moment van het afsluiten van hun asielprocedure was hun 

dochter vijf jaar oud en hun zoon negen maanden oud. Indien betrokkenen gevolg hadden gegeven aan 

het bevel om het grondgebied te verlaten, wat zij verondersteld werden te doen, hadden deze 

problemen zich niet gesteld. Hierbij kan bijgevolg opgemerkt worden dat het de ouders zijn die de 

belangen van de kinderen hebben geschaad door zich bewust te nestelen in dergelijk verblijf. Dit 

element kan dan ook niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid. 

Betrokkenen beweren dat het in het hoger belang is van hun kinderen dat hun schoolopleiding niet 

verstoord wordt en dat een terugkeer onvermijdelijk leidt tot een verlies van minstens één schooljaar. 

Echter, zoals reeds opgemerkt vond de verplichte scholing van beide kinderen steeds plaats in illegaal 

verblijf. Betrokkenen maakten zelf de keuze om de verplichte scholing van hun kinderen toch op te 

starten in illegaal verblijf, in het volle besef dat zij eigenlijk gevolg dienden te geven aan het bevel om 

het grondgebied te verlaten van 29.03.2011. Betrokkenen waren er aldus duidelijk van de op hoogte dat 

de scholing van hun kinderen plaatsvond in illegaal verblijf en dat hun opleiding dus abrupt beëindigd 

zou kunnen worden. Bovendien dient er opgemerkt te worden dat betrokkenen niet concreet 

verduidelijken of aantonen dat het belang van de kinderen geschaad wordt bij een terugkeer naar het 

land van herkomst. Betrokkenen tonen, zoals reeds aangehaald, immers niet aan dat hun kinderen hun 

studies niet kunnen verderzetten in het land van herkomst. Bovendien betekent een terugkeer naar het 

land van herkomst niet steeds noodzakelijkerwijze dat dit tegen het belang van de kinderen is. Immers, 

aangezien betrokkenen de wettelijk vertegenwoordigers zijn van het minderjarig kinderen, is het in het 

belang van de kinderen dat zij de administratieve situatie van betrokkenen volgen. 

Betrokkenen beroepen zich verder op de zware psychologische impact die een terugkeer op hun 

kinderen zou hebben. Ter staving hiervoor leggen betrokkenen een verslag voor van dr. [D.] d.d. 

03.01.2017 waarin aangehaald wordt dat hun dochter aangeeft bang en verdrietig te zijn naar de 

toekomst toe en dat vooral de uitwijzing haar angst bezorgd. Echter, we stellen vast dat nergens in dit 

verslag vermeldt wordt dat hun dochter niet in staat is om te reizen waardoor dit element een 

verwijdering van het grondgebied dan ook niet verhindert. De vaststelling dat hun dochter angstig is voor 

een eventuele uitwijzing, kan dan ook niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid. Nergens 

in het verslag wordt aangehaald dat een terugkeer naar Armenië onherroepelijk zal leiden tot 

psychische stoornissen bij hun kinderen. Betrokkenen tonen bovendien niet aan dat zij, als normaal 

functionerend gezin, niet om kunnen gaan met normale angstgevoelens bij hun dochter. Dit element kan 

dan ook niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid. Volledigheidshalve onderlijnen we 

nogmaals dat het de ouders zelf zijn die bewust gekozen hebben om zich sinds 23.03.2011 te nestelen 

in illegaal verblijf. Als zij gevolg gegeven hadden aan het bevel om het grondgebied te verlaten van 
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29.03.2011, op dat ogenblik was hun dochter pas vijf jaar oud, wat zij verondersteld werden te doen, 

had deze aangehaalde problematiek zich niet gesteld. We kunnen hierbij bijgevolg opmerken dat het de 

ouders zijn die de belangen van hun dochter geschaad hebben door zich sinds 23.03.2011 bewust te 

nestelen in illegaal verblijf. 

Wat betreft het feit dat er geen Belgische diplomatieke post bestaat in Armenië; dit element kan niet 

aanvaard worden als een buitengewone omstandigheid. De aanvraag dient immers ingediend te worden 

bij de diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het 

buitenland. Betrokkenen tonen niet aan dat het voor hen onmogelijk is om de aanvraag in te dienen via 

de bevoegde Belgische diplomatieke post, nl. de Belgische ambassade te Moskou. 

Indien betrokkenen een verblijfsvergunning wenst te verkrijgen omdat zij alhier wensen te werken 

dienen zij hiertoe de nodige vergunningen via de geijkte weg aan te vragen. 

De elementen van lang verblijf en integratie (met name het feit dat betrokkenen reeds zeven jaar 

onafgebroken in België zouden verblijven, dat zij zowel Frans als Nederlands zouden spreken, dat zij 

een grote werkbereidheid zouden tonen, dat ze hier volledig sociaal en cultureel geïntegreerd zouden 

zijn, dat zij zelfs effectief werk gevonden zouden hebben, dat zij zoveel mogelijk zouden pogen een 

handje te helpen, dat zij snel werk zullen vinden, dat ze eender welke job zouden willen aanvaarden, dat 

zij volledig ter beschikking zouden staan van de arbeidsmarkt, dat zij aldus over een eigen inkomen 

zouden kunnen beschikken, dat ze goed geïntegreerd zouden zijn in de gemeente Asse, dat zij hun 

rekeningen altijd zouden betalen, dat zij nooit moeilijkheden zouden veroorzaken, dat zij vriendelijk, 

betrouwbaar en sociaal zouden zijn en dat ze een aanwezigheidsattest voor Franse taallessen 

voorleggen (mijnheer) evenals verschillende getuigenverklaringen en een bewijs dat mijnheer 36 dagen 

gewerkt heeft) kunnen niet als buitengewone omstandigheid aanvaard worden, aangezien deze behoren 

tot de gegrondheid van de aanvraag en bijgevolg in deze fase niet behandeld worden (RvS 9 december 

2009, nr. 198.769).” 

 

Dit is de eerste bestreden beslissing. 

 

De bevelen om het grondgebied te verlaten zijn verder gemotiveerd als volgt: 

 

“[…] 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven,  

onmiddellijk na de kennisgeving. 

REDEN VAN DE  BESLISSING 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

O Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft zij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: 

Betrokkene is niet in het bezit van een geldig visum. 

Met toepassing van artikel 74/14 §3, werd de termijn om het grondgebied te verlaten naar 0 dagen 

verminderd omdat: 

O 4° de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing 

tot verwijdering gevolg heeft gegeven: 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten van 25.08.20115, 

aan betrokkene betekend op 08.09.2015.” 

 

Dit zijn de tweede en derde bestreden beslissing. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoekers voeren in een enig middel de schending aan van de materiële motiveringsplicht. 

 

Zij verstrekken volgende toelichting bij het middel: 

 

“[…] Gelet op de feitelijke gegevens van de zaak (infra. 4) had Dienst Vreemdelingenzaken nooit in 

redelijkheid tot het besluit kunnen komen dat er geen buitengewone omstandigheden aanwezig waren. 

Zij hadden de aanvraag op zijn minst ten gronde moeten beoordelen. 

[…] 
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Uit de procedurele voorgaanden blijkt duidelijk dat verzoekers en hun kinderen ondertussen reeds lange 

tijd in België verblijven, niet in het minst door de tijd die is verstreken door voormelde procedures. 

Zij hebben ondertussen een volledig nieuw sociaal- en gezinsleven opgebouwd in België, spreken zowel 

Frans als Nederlands en tonen een grote werkbereidheid. Hun jongste kind, [H. G.], is zelfs in België 

geboren en ook hun oudste kind, [L. G.], is reeds langer in België dan dat zij ooit in Armenië is geweest. 

Het spreekt voor zich dat deze laatsten geen enkele band hebben met Armenië maar daarentegen 

volledig sociaal en cultureel verankerd zijn in België. 

De eventuele stelling dat verzoekers zich door eigen toedoen in de illegaliteit zouden genesteld hebben 

door niet in te gaan op het bevel om het grondgebied te verlaten, doet niets af aan de feitelijke situatie 

van heden. Het dermate verstrijken van de tijd is an sich een element om een nieuwe aanvraag tot 

machtiging om verblijf te rechtvaardigen aangezien een eventuele terugkeer logischerwijze steeds 

zwaardere consequenties en gevolgen heeft op het (gezins)leven van verzoekers des te langer zij in 

België geïntegreerd zijn. 

De onderhavige situatie is minstens gedeeltelijk het gevolg van een systeem dat dit toelaat. 

Verzoekers en hun kinderen verblijven ondertussen reeds 7 jaar onafgebroken in België. 

[…] 

De dienst Vreemdelingenzaken meent dat de aanvraag tot humanitaire regularisatie van verzoekers 

onontvankelijk is wegens gebrek aan 'buitengewone omstandigheden' waarom betrokkenen de 

aanvraag om machtiging tot verblijf niet kunnen indienen via de gewone procedure, i.e. de diplomatieke 

of consulaire post voor het land van herkomst. 

De aanvraag op basis van artikel 9bis Vreemdelingenwet betreft inderdaad een uitzonderingsregel 

waarvoor men 'buitengewone omstandigheden' dient aan te tonen. Dit zijn omstandigheden die het voor 

verzoekers onmogelijk of toch zeer moeilijk maken de aanvraag in het land van herkomst in te dienen. 

Dergelijke omstandigheden worden nergens geëxpliciteerd maar kunnen bestaan uit o.a. een lopende 

asielprocedure, schending van artikel 3 of 8 EVRM, administratieve onmogelijkheid, medische 

elementen en/of andere omstandigheden of een geheel van omstandigheden. 

Mede door de grote discretionaire bevoegdheid van verweerster bij het beoordelen van deze 

omstandigheden is het bijzonder moeilijk geworden überhaupt nog buitengewone omstandigheden aan 

te tonen. De zaak zal inhoudelijk dan ook zelden bekeken worden aangezien men de 

ontvankelijkheidsvoorwaarde zoals deze thans wordt geïnterpreteerd door verweerster nooit haalt. 

Verweerster maakt doorgaans gebruik van een handige catch 22: 'Het illegaal verblijf in België is uw 

eigen verantwoordelijkheid, alle gevolgen van die "keuze" zijn dus ook uw eigen verantwoordelijkheid en 

deze kunnen dus nooit nog een buitengewone omstandigheid uitmaken teneinde aan uw illegale situatie 

te verhelpen.' 

Nochtans betreft het regularisatie aanvragen, i.e. aanvragen met het doel aan de per definitie illegale 

situatie te verhelpen. Bovenstaande redenering geeft verweerster dan ook altijd gelijk aangezien 

iedereen die zo'n aanvraag indient normaliter illegaal verblijft in België. Dergelijke redenering houdt 

bovendien geen enkele rekening met de feitelijke situatie zoals die zich vandaag nu eenmaal stelt. 

Mijn inziens valt dergelijke redenering niet te verantwoorden. 

In casu werden de buitengewone omstandigheden door verzoekers omstandig uiteengezet in hun 

aanvraag tot humanitaire regularisatie d.d. 6 januari 2017. Deze buitengewone omstandighedne worden 

hieronder overlopen en gecontrasteerd met de motivatie van verweerster in de bestreden beslissing: 

[…] 

"Schending van het recht op een privé- en gezinsleven zoals gewaarborgd door artikel 8 EVRM 

Het volledige privé en gezinsleven van verzoekers speelt zich af in België. Zij hebben geen enkele 

noemenswaardige band meer met Armenië en hebben daar niemand om naar terug te keren. Zij zijn 

hier volledig sociaal en cultureel geïntegreerd hetgeen wordt gestaafd door de nodige stukken en 

getuigenissen. 

Verzoekers verplichten een aanvraag vanuit Armenië in te dienen zou er de facto toe leiden dat hun 

gezinsleven zoals zij dat vandaag hebben opgebouwd zwaar onder druk komt te staan. Oordelen dat 

een terugkeer slechts tijdelijk zou zijn en bovendien het kerngezin toch bij elkaar blijft, is al te makkelijk 

en getuigt in casu bovendien van weinig realisme. 

Een aanvraag vanuit Armenië kan zeer lang duren en de uitkomst ervan is hoogst onzeker. De kans dat 

hun sociale leven zoals zij dat vandaag kennen voor goed voorbij is, is bijgevolg reëel. Het gezinsleven 

moet bovendien niet alleen begrepen worden als de onderlinge band tussen de gezinsleden zelf maar 

ook als het sociale, economische én culturele leven van dat gezin, als gezin, naar de buitenwereld toe. 

Het gezinsleven van verzoekers is, na 7 jaar, ontegensprekelijk een gezinsleven dat gekenmerkt wordt 

door zijn verankering in België. 

Verder is het van belang dat de minderjarige kinderen van verzoekers geen enkele band hebben met 

Armenië. De dochter (10) was 3 jaar bij aankomst in België en de zoon (6) is in België geboren. Zij gaan 

naar school in […] en spreken uitstekend Nederlands, (stuk 15) Het weigeren van de regularisatie zou 
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nefast zijn voor het leven dat zij in België hebben opgebouwd. Het gezin zou volledig geïsoleerd terecht 

komen in een land dat de kinderen nooit gekend hebben en waar zij geen toekomstperspectief hebben. 

Bij de beoordeling van een schending van artikel 8 EVRM bij het weigeren van een verblijfstitel moet er 

steeds een afweging gemaakt worden tussen het belang van de staat om immigratie te controleren, en 

het belang van de vreemdeling om een gezinsleven te hebben op het grondgebied van de staat. In die 

afweging moet de overheid voldoende gewicht toekennen aan het hoger belang van het kind. [EHRM, 

Jeunesse t Nederland, 3 oktober 2014, nr. 12738/10, http://www.kruispuntmi.be/europees-hof-voor-de- 

rechten-van-de-mens-03-10-2014.] 

In casu zou een eventuele verplichte terug keer naar Armenië dramatische gevolgen hebben voor de 

minderjarige kinderen van verzoekers wiens gezinsleven aldaar onbestaande is. 

Het opbouwen van een nieuw gezinsleven in Armenië zal zeker voor de kinderen zware aanpassingen 

vergen. Al het bovenstaande heeft dermate zwaarwichtige gevolgen voor het gezinsleven van 

verzoekers zodat een weigering tot regularisatie een schending van artikel 8 EVRM uitmaakt. Deze 

buitengewone omstandigheid is bovendien nieuw in vergelijking met de vorige aanvragen." 

[…] 

Verweerster brengt hiertegen in dat het, volgens hen, 'zeer onwaarschijnlijk lijkt' dat verzoekers geen 

familie, vrienden, of kennissen meer zouden hebben in het land van herkomst. 

Los van het feit dat dit een zeer hypothetische stelling is van verweerster die onmogelijk in deze of gene 

zin bewezen kan worden, dient opgemerkt dat zij hiervoor verwijzen naar de naar hun mening geringe 

overtuigingsstukken, 'slecht negen getuigenverklaringen'. Nochtans zijn dit stukken die de integratie van 

verzoekers aantonen en aldus betrekking hebben op de gegrondheidsanalyse van een regularisatie 

aanvraag, dewelke verweerster dus niet beoordeeld heeft. 

Dat verweerster enerzijds meent dat zij de goede integratie van verzoekers niet kan beoordelen wegens 

onontvankelijkheid van de aanvraag maar anderzijds wel diezelfde elementen kan aanhalen om het 

aanwezig zijn van buitengewone omstandigheden af te wijzen, is niet te verantwoorden. De motivatie 

van verweerster is op dit punt op zijn minst gebrekkig. 

Verder haalt verweerster aan dat een verplichte terugkeer naar het land van herkomst slechts een 

tijdelijke scheiding zou inhouden en aldus geen ernstige inbreuk vormt op het privé- en gezinsleven van 

verzoekers noch een moeilijk te herstellen ernstig nadeel met zich meebrengt. 

Deze stelling is gewoonweg incorrect, de kansen van verzoekers om in Armenië een visum voor lang 

verblijf voor België te krijgen zijn nihil. In de praktijk zal men om als arbeidsmigrant naar België te willen 

komen hooggeschoold moeten zijn en reeds over een voldoende hoog inkomen moeten beschikken. Dit 

is voor verzoekers uitgesloten. 

Tenslotte, en niet in het minst, meent verweerster dat verzoekers niet aannemelijk maken dat hun 

kinderen geen enkele band met Armenië hebben. Nochtans kwam het dochtertje, [L. G.] reeds op 

driejarige leeftijd naar België en is het jongste kind, [H. G.], in België geboren. Zij zijn beiden steeds in 

België naar school geweest en zijn dus nooit onderricht in de Armeense cultuur. 

Verweerster stelt dat ze 'via hun ouders wel een band met hun land van herkomst moeten hebben'. Met 

deze redenering heeft natuurlijk iedereen, altijd en overal een band met zijn land van herkomst. 

Dergelijke redenering kan dan ook onmogelijk gevolgd worden. 

Bovendien dient men hier rekening te houden met het hoger belang van de kinderen, die effectief 

geïsoleerd in een vreemd land met een onbekende taal en cultuur zullen terechtkomen. De wijze 

waarop verweerster dit wegwuift in de bestreden beslissing is manifest onredelijk. 

[…] 

"Verlies van schooljaren voor de kinderen 

Zoals aangehaald gaan beide kinderen naar school in Asse waar zij goede resultaten behalen, (stukken 

7, 8, 9, 10 en 15) Zij spreken goed Nederlands maar daarentegen amper Armeens, (stuk 14) [L.] zit 

reeds in het vijfde leerjaar en doorliep met andere woorden bijna het hele lager onderwijs in België, [H.] 

zit in het eerste leerjaar. 

Bij een (tijdelijke) verwijdering verliezen zij hoe dan ook minstens één, en waarschijnlijk enkele 

schooljaren. Los van de moeilijke transitie door het verlies van hun volledige sociale en culturele 

omkadering zullen de kinderen door hun taalachterstand altijd een jaar verliezen in Armenië. Bij een 

eventuele terugkeer zullen zij daarbovenop nogmaals een jaar verliezen door de verloren tijd in Armenië 

waar het onderwijs hoegenaamd niet vergelijkbaar is met dat van België. 

De in hypothese tijdelijke verwijdering zou bijgevolg blijvende gevolgen hebben waardoor dit in casu in 

een buitengewone omstandigheid uitmaakt. [Raad Vreemdelingenbetwistingen (2°K) nr. 117.107, 17 

januari 2014, T. Vreemd. 2014, afl. 2, p. 196.] 

Uiteraard kan men ook scholing bekomen in het land van herkomst, echter niet zonder het verlies van 

kostbare schooljaren. Ook hier kan men de stelling innemen dat dit alles de verantwoordelijkheid is van 

verzoekers zelf door illegaal in België te verblijven. Een weigering op basis van deze stelling houdt 
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echter volledig geen rekening met de belangen van de kinderen en heeft in casu onredelijk zware 

gevolgen in verhouding met het beoogde doel." 

[…] 

Hiertegen haalt verweerster aan dat de scholing in België steeds gebeurde in illegaal verblijf en het 

bijgevolg de ouders zijn die de belangen van het kind hebben geschaad door zich bewust te nestelen in 

dergelijk verblijf. Dit is de Catch 22 waarvan hoger sprake. 

Ten eerste gaat dergelijke redenering voorbij aan het hele doel van een regularisatie aanvraag, men 

poogt namelijk net zijn illegale situatie te verhelpen. Ten tweede kan men op basis van dergelijke 

redenering elke buitengewone omstandigheid weigeren aangezien de aanvragers doorgaans illegaal 

zullen verblijven. 

Bovendien houdt dergelijke redenering wederom geen enkele rekening met het belang van de kinderen 

die dus wel degelijk schooljaren zullen verliezen. Zelfs al vindt men dat dit de verantwoordelijkheid is 

van de ouders dient men hier meer waarde te hechten aan de ontegensprekelijke gevolgen die een 

uitwijzing zou hebben voor de kinderen. 

Verweerster haalt aan dat verzoekers volgens hen niet concreet aantonen hoe de belangen van de 

kinderen geschaad zouden worden bij een terugkeer aangezien zij niet aantonen dat de kinderen hun 

studies daar niet zouden kunnen verder zetten. 

Dit is correct, maar echter irrelevant. De buitengewone omstandigheid is dat zij zeker schooljaren zullen 

verliezen en bovendien hun toekomstperspectief zien wegvallen (In deze zin: RvV, 17 januari 2014, nr. 

117.107, T. Vreemd 2014, p. 196). Ook hier verantwoordt verweerster haar motivatie om deze 

buitengewone omstandigheid te weigeren niet. 

Ter illustratie, het Armeens alfabet, wetende dat bijvoorbeeld het jongste kind net Nederlands heeft 

leren schrijven: 

 
Zelfs al volgt men in de redenering dat alle gevolgen van de situatie zoals die zich heden stelt maar 

onder de verantwoordelijkheid moeten vallen van de ouders die ervoor "gekozen" hebben in België te 

verblijven en deze daarom geen buitengewone omstandigheid kunnen uitmaken, dan nog dient men in 

casu hier rekening te houden met de belangen van de twee kinderen die volledig het slachtoffer worden 

van dergelijke redenering. 

[…] 

"Zware psychologische impact op de kinderen 

Verzoekers brengen een verslag bij van kinder- en jeugdpsychiater dr. [L. D.]. (stuk 14) Uit dit verslag 

blijkt duidelijk dat de mogelijke terugkeer naar Armenië een zware psychologische impact heeft op het 

oudste kind, [L. G.]: 

"Lijdensdruk mbt de onduidelijkheid van de situatie is sterk aanwezig en [L.] begint hierbij ook te huilen. 

... [L.] beschrijft angst en verdriet om uit België te moeten vertrekken waarbij meerdere factoren 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJm_D8-a3TAhULJ8AKHXr3C18QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FArmeens_alfabet&psig=AFQjCNEp5KJCPj9H-CldktX1B9cL1gbrWA&ust=1492603096471021
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJm_D8-a3TAhULJ8AKHXr3C18QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FArmeens_alfabet&psig=AFQjCNEp5KJCPj9H-CldktX1B9cL1gbrWA&ust=1492603096471021
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aangehaald worden (sociaal netwerk, huisvesting, oorlog en discriminatie, geen contact meer met 

familie, geen mogelijkheid om verder te kunnen studeren)" 

In de conclusie besluit de psychiater: 

"De culturele inbedding in België is momenteel groot waardoor, bij uitwijzing, het referentiekader en de 

veiligheid vernietigd worden. Hierdoor kunnen verdere decompensatie en psychopathologische 

problemen ontstaan (vb. depressie, angststoornis, trauma-problematiek, hechtingsverstoring)" 

Een verplichte terugkeer kan aldus dramatische gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de kinderen 

met ernstige psychologische aandoeningen als gevolg." 

[…] 

Verweerster haalt hiertegen aan dat nergens in het verslag van de kinderpsychiater wordt aangehaald 

dat een terugkeer naar Armenië 'onherroepelijk' zal leiden tot psychische stoornissen bij hun kinderen. 

Het feit dat dit slechts 'mogelijk is' maakt het dus geen buitengewone omstandigheid volgens 

verweerster. Deze redenering valt niet redelijkerwijze te verantwoorden. 

Verder haalt verweerster ook hier weer aan dat deze psychologische problemen de verantwoordelijkheid 

van de ouders betreft. Als zij tijdig uit België waren vertrokken hadden deze psychologische problemen 

zich niet gesteld. Deze motivatie is irrelevant en aldus gebrekkig aangezien deze problemen zich thans 

nu eenmaal wél stellen. Oordelen dat dit geen buitengewone omstandigheid is omdat het maar hun 

eigen schuld is, is manifest onredelijk en bovendien wederom nefast voor de kinderen. 

[…] 

"Verlies van kans op werk 

Verzoekers toonden reeds vanaf hun aankomst in België een grote werkbereidheid en vonden destijds 

zelfs effectief werk. (stuk 12) Doordat zij het bevel kregen het grondgebied te verlaten konden zij echter 

hun werk niet voortzetten maar pogen desondanks zoveel als mogelijk een handje te helpen. (Stuk 6) 

Uit het dossier blijkt duidelijk dat zij snel werk zouden vinden indien men de regularisatie  toestaat. Door 

hen, hypothetisch tijdelijk, te verplichten terug te keren naar Armenië verliezen zij de kansen op werk die 

zij hier ondertussen gecreëerd hebben door hun goede integratie. 

[…] Administratieve onmogelijkheid 

Het belang van verzoekers om hun aanvraag in België in te dienen vloeit eveneens voort uit het feit dat 

er geen Belgische ambassade noch consulaat gelegen is in Armenië. In Armenië bevindt zich slechts 

een ereconsul dewelke onbevoegd is voor het verlenen van humanitaire visa voor een langer verblijf in 

België. [http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Naar_Belgie_komen/Visum_Voor_Belgie] 

De bevoegde ambassade voor Armenië is de Belgische ambassade in Moskou hetgeen echter 

irrelevant is voor verzoekers aangezien deze stad zich niet in hun land van herkomst bevindt: 

"Het argument dat er geen Belgische ambassade noch consulaat in het land van herkomst (Georgië) is, 

was voor de verzoekende partij van doorslaggevend belang om, in haar verzoek om machtiging op 

grond van artikel 9bis vreemdelingenwet, te trachten aan te tonen dat dit verzoek niet in het buitenland 

bij de bevoegde diplomatieke of consulaire post kon worden ingediend. De stelling dat dit op het 

Belgische consulaat in Moskou kon gebeuren overtuigt niet nu deze stad niet in het betrokken land van 

herkomst ligt en evenmin wordt aangegeven of die consulaire post ook deze is die bevoegd was voor de 

verblijfplaats van de verzoekende partij." (Raad van State, 18 november 2003, nr. 125.397, T.Vreemd. 

2008 (samenvatting), aft. 2, 136. […]) 

Men kan niet redelijkerwijze verantwoorden dat zij hun aanvraag in Moskou hadden moeten indienen, 

laat staan dat verzoekers op de hoogte hadden kunnen zijn dat de ambassade in Moskou hiervoor 

bevoegd was." 

[…] 

Gelet op alle hoger aangehaalde elementen zou een aanvraag in het buitenland een buitengewone 

inspanning vergen van verzoekers met zwaarwichtige gevolgen voor hun gezinsleven en vooral dat van 

de kinderen. 

Het feit dat zij hier ondertussen, al dan niet onder eigen verantwoordelijkheid, reeds 7 jaar onafgebroken 

verblijven, in samenhang met: de zware gevolgen voor hun privé en gezinsleven, het verlies van 

schooljaren, de dramatische psychologische impact op de kinderen, verlies van kans op werk, niet in het 

minst het feit dat de kinderen volledig verankerd zijn in België en geen enkele band hebben met 

Armenië, maken samen vandaag de buitengewone omstandigheid uit waardoor zij hun aanvraag in 

België indienen en niet vanuit hun land van herkomst. 

Dit geheel van omstandigheden vormt een situatie die met het al maar meer verstrijken van de tijd 

steeds meer precair wordt en die in die zin een nieuwe buitengewone omstandigheid uitmaakt in de zin 

van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

De motivatie waarmee verweerster dit geheel van omstandigheden niet aanvaardt is manifest onredelijk 

en maakt een schending uit van de materiële motiveringsplicht die rust op alle administratieve 

rechtshandelingen. 
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Op basis van de aangehaalde elementen kon verweerster nooit redelijkerwijze tot de bestreden 

beslissing komen.” 

 

2.2.1. De Raad is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet bevoegd zijn beoordeling in 

de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is bij de uitoefening van zijn 

wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij haar beoordeling is uitgegaan van 

de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk 

tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624; RvS 28 oktober 2002, nr. 111.954). 

 

2.2.2. De door verzoekers aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht dient in 

voorliggende zaak te worden onderzocht in het raam van de toepassing van de bepalingen van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet.  

 

Artikel 9bis, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

“In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een identiteitsdocument 

beschikt, kan de machtiging tot verblijf worden aangevraagd bij de burgemeester van de plaats waar hij 

verblijft. Deze maakt ze over aan de minister of aan diens gemachtigde. Indien de minister of diens 

gemachtigde de machtiging tot verblijf toekent, zal de machtiging tot verblijf in België worden 

afgegeven.”  

 

Voormelde bepaling voorziet in een uitzondering op de regel die is vervat in artikel 9 van de 

Vreemdelingenwet en die bepaalt dat een vreemdeling een machtiging om langer dan drie maanden in 

het Rijk te verblijven moet aanvragen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is 

voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland. Overeenkomstig artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet kan een vreemdeling, die over een identiteitsdocument beschikt of vrijgesteld is van 

deze voorwaarde, enkel indien buitengewone omstandigheden dit rechtvaardigen een aanvraag om tot 

een verblijf te worden gemachtigd indienen bij de burgemeester van zijn verblijfplaats in België. Buiten-

gewone omstandigheden, in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, zijn omstandigheden die 

het voor een vreemdeling zeer moeilijk of zelfs onmogelijk maken om een beroep te doen op de 

bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post. Deze buitengewone omstandigheden mogen niet 

worden verward met de argumenten ten gronde die worden ingeroepen om een verblijfsmachtiging aan 

te vragen. De toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet houdt met andere woorden een 

dubbel onderzoek in:  

 

- wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of de aanvrager over een 

identiteitsbewijs beschikt of vrijgesteld is van deze voorwaarde en of er aanvaardbare buitengewone 

omstandigheden worden ingeroepen om het niet aanvragen van de machtiging in het buitenland te 

rechtvaardigen;  

- wat de gegrondheid van de aanvraag betreft: of er reden is om de vreemdeling te machtigen langer 

dan drie maanden in het Rijk te verblijven; desbetreffend beschikt de bevoegde minister c.q. staats-

secretaris over een ruime appreciatiebevoegdheid.  

 

Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond is om een verblijfsmachtiging toe te kennen, dient de 

gemachtigde van de bevoegde minister c.q. staatssecretaris na te gaan of de aanvraag wel regelmatig 

werd ingediend, te weten of de aanvrager beschikt over een identiteitsdocument of vrijgesteld is van 

deze verplichting en of aanvaardbare buitengewone omstandigheden werden ingeroepen.  

 

De aanvrager heeft de plicht om klaar en duidelijk te vermelden welke de buitengewone omstandig-

heden zijn die hem verhinderen zijn verzoek via de diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de 

verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland in te dienen (RvS 20 juli 2000, nr. 89.048). Uit 

zijn uiteenzetting dient duidelijk te blijken waaruit het ingeroepen beletsel precies bestaat.  

 

2.2.3. Verweerder oordeelde in voorliggende zaak dat de door verzoekers aangebrachte gegevens niet 

toelaten te besluiten dat zij hun aanvraag om tot een verblijf te worden gemachtigd niet kunnen indienen 

via de, in artikel 9 van de Vreemdelingenwet voorziene, reguliere procedure en dat deze aanvraag 

daarom onontvankelijk is. Verzoekers geven aan niet akkoord te kunnen gaan met deze beoordeling dat 

geen buitengewone omstandigheden blijken. 

 

2.2.4. Voorafgaandelijk merkt de Raad op dat waar verzoekers in dit verband louter citeren uit hun 

verblijfsaanvraag, zulks niet kan volstaan. Door het louter herhalen van hun standpunt zoals zij dit reeds 
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aanbrachten in hun verblijfsaanvraag geven zij weliswaar blijk van een andere feitelijke beoordeling van 

de gegevens van de zaak dan die van de bevoegde overheid, doch het onderzoek van deze andere 

beoordeling nodigt te dezen de Raad uit tot een opportuniteitsonderzoek hetgeen niet tot zijn bevoegd-

heid behoort. Geplaatst binnen het wettigheidstoezicht dat de Raad vermag uit te oefenen, dient te 

worden vastgesteld dat verzoekers aan de hand van deze andere beoordeling niet aannemelijk maken 

dat het bestuur tot een conclusie is gekomen die de grenzen van het redelijke te buiten is gegaan (cf. 

RvS 27 oktober 2006, nr. 164.193). Het komt verzoekers toe om met concrete argumenten aannemelijk 

te maken dat het bestuur bij zijn beoordeling is uitgegaan van onjuiste feitelijke gegevens dan wel op 

kennelijk onredelijke wijze tot zijn beoordeling is gekomen. 

 

Verzoekers uiten enkel concrete kritiek op de motiveringen waarbij het ingeroepen recht op een privé- 

en gezinsleven zoals gewaarborgd door 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), het verlies van schooljaren voor de 

kinderen en het verslag van een kinder- en jeugdpsychiater niet als buitengewone omstandigheden 

werden aanvaard. Enkel hierop wordt verder als dusdanig ingegaan. 

 

2.2.5. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoekers, wat de buitengewone 

omstandigheden betreft, allereerst wezen op het gegeven dat hun volledige privé- en gezinsleven in de 

zin van artikel 8 van het EVRM zich afspeelt in België en zij geen noemenswaardige banden meer 

hebben met Armenië. Zij stelden gedurende hun zevenjarig verblijf in België volledig sociaal en cultureel 

te zijn geïntegreerd en benadrukten dat indien zij de aanvraag vanuit hun herkomstland moeten 

indienen dit er de facto toe zal leiden dat het in België opgebouwde privé- en gezinsleven zwaar onder 

druk komt te staan en een dergelijke aanvraag zeer lang kan duren en de uitkomst ervan hoogst 

onzeker is. In dit verband werd ook benadrukt dat de minderjarige kinderen geen enkele band meer 

hebben met Armenië, nu de dochter drie jaar was bij aankomst in België en de zoon in België is 

geboren. Er werd gewezen op de scholing van de kinderen en het gegeven dat zij Nederlands spreken. 

 

In de eerste bestreden beslissing wordt in dit verband allereerst gemotiveerd dat het zeer onwaarschijn-

lijk is dat verzoekers geen familie, vrienden of kennissen meer zouden hebben in hun land van herkomst 

bij wie zij voor korte tijd kunnen verblijven in afwachting van een beslissing inzake hun verblijfsaanvraag. 

Verweerder wijst op het verblijf van verzoekers van ruim 23 jaar (voor verzoekster) en 26 jaar (voor 

verzoeker) in Armenië en stelt dat het verblijf in België en hun integratie en opgebouwde banden alhier 

aldus niet kunnen worden vergeleken met hun relaties in het land van herkomst. Vervolgens wordt er op 

gewezen dat ter staving van de sociale banden in België ook slechts negen getuigenverklaringen 

werden voorgelegd en dat voor een verblijf in België van meer dan zeven jaar. Verweerder stelt verder 

dat niet blijkt dat er nog andere familieleden in België verblijven, dat gewone sociale relaties als 

dusdanig niet onder de bescherming vallen van artikel 8 van het EVRM en de verplichting om de 

aanvraag via de reguliere procedure in te dienen niet in disproportionaliteit staat ten aanzien van het 

recht op een privé- of gezinsleven waar het slechts een tijdelijke scheiding behelst. Hij is van mening dat 

enig ernstig en moeilijk te herstellen nadeel niet blijkt in deze situatie. Verweerder oordeelt vervolgens 

dat ook niet is aangetoond dat de kinderen geen enkele band hebben met Armenië en evenmin dat ze 

een zodanige taal- en culturele achterstand hebben dat ze in Armenië niet zouden kunnen aansluiten op 

school. Hij houdt rekening met het gegeven dat hun dochter op driejarige leeftijd naar België is gekomen 

en hun zoon in dit land is geboren, doch is niettemin van mening dat de kinderen via hun ouders een 

band met Armenië hebben en er mag worden vanuit gegaan dat de ouders hun kinderen tot op zekere 

hoogte de Armeense taal en cultuur hebben bijgebracht, zeker waar het gezin nooit werd toegelaten tot 

een onbeperkt verblijf en ze steeds wisten dat het verblijf slechts voorlopig was. Verweerder benadrukt 

dat verzoekers zich beperken tot loutere beweringen waar zij stellen in Armenië totaal geïsoleerd terecht 

te zullen komen en er geen toekomstperspectieven te hebben en in dit verband geen begin van bewijs 

aanbrengen. Hij wijst er op dat verzoekers een beroep kunnen doen op de Internationale Organisatie 

voor Migratie voor hun terugreis en re-integratie. Er wordt ook nog benadrukt dat verzoekers niet 

aantonen dat een scholing voor de kinderen niet kan worden verkregen in het land van herkomst of dat 

de kinderen gespecialiseerd onderwijs of een gespecialiseerde infrastructuur behoeven die niet te 

vinden is in het land van herkomst. Hij stelt dat de verplichte scholing van de kinderen steeds heeft 

plaatsgevonden in illegaal verblijf en aldus enkel kon plaatsvinden als gevolg van een bewuste keuze 

van verzoekers om zich te nestelen in illegaal verblijf. 

 

Verzoekers betogen allereerst dat het gestelde dat het zeer onwaarschijnlijk is dat zij geen familie, 

vrienden of kennissen meer zouden hebben in hun land van herkomst een zeer hypothetische stelling is 

die onmogelijk in deze of gene zin kan worden bewezen. 
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De Raad herhaalt in dit verband evenwel dat de bewijslast van het aantonen van de buitengewone 

omstandigheden bij de verzoekers berust. Indien een vreemdeling aldus voorhoudt dat omwille van een 

gebrek aan banden met het herkomstland de verblijfsaanvraag niet via de reguliere procedure kan 

worden ingediend, komt het hem toe zulks ook aannemelijk te maken. In hun verblijfsaanvraag wezen 

verzoekers er op dat zij geen banden meer hebben met hun herkomstland, onder verwijzing naar het 

gegeven dat zij intussen een privé- en gezinsleven in België hebben opgebouwd. In wezen geeft 

verweerder in zijn beslissing aan dat zelfs voor zover er de afgelopen zeven jaar in België een privé- en 

gezinsleven is opgebouwd dit nog niet betekent dat er geen banden meer zijn met het herkomstland die 

maken dat een terugkeer naar dit land voor het indienen van de aanvraag niet mogelijk zou zijn. Hij 

benadrukt dat verzoekers voorafgaand aan hun komst naar België respectievelijk ruim 23 jaar 

(verzoekster) en 26 jaar (verzoeker) hebben verbleven in hun herkomstland, waardoor het verblijf in 

België en hun integratie en opgebouwde banden alhier niet kunnen worden vergeleken met hun relaties 

in het land van herkomst. Het is in deze context dat verweerder opmerkt dat het zeer onwaarschijnlijk is 

dat verzoekers geen familie, vrienden of kennissen meer zouden hebben in hun land van herkomst bij 

wie zij terechtkunnen en zodoende het ingeroepen gebrek aan banden met het herkomstland als niet 

bewezen afwijst. Een dergelijke beoordeling kan niet als kennelijk onredelijk worden beschouwd, waar 

een verblijf gedurende zeven jaar in een ander land in geen geval automatisch tot gevolg heeft dat de 

banden met het land waar men is geboren en het grootste deel van zijn leven heeft doorgebracht teloor 

zouden gaan en verzoekers in hun verblijfsaanvraag geen concreet betoog of begin van bewijs naar 

voor brachten aan de hand waarvan alsnog kan blijken dat zij – ondanks het gegeven dat zij het 

grootste deel van hun leven doorbrachten in hun herkomstland – alsnog nergens terecht kunnen aldaar 

of er niemand meer hebben op wie zij kunnen terugvallen.  

 

Verzoekers stellen vervolgens dat verweerder enerzijds aangeeft hun integratie in deze fase van de 

procedure niet te beoordelen omdat dit de gegrondheid van de aanvraag betreft, maar anderzijds deze 

elementen wel gaat aanhalen om de ingeroepen buitengewone omstandigheden af te wijzen. Zij stellen 

dat dit wijst op een gebrekkige motivering.  

 

De Raad merkt op dat de motivering dat verzoekers ter staving van hun sociale banden slechts negen 

getuigenverklaringen op een beweerd verblijf van zeven jaar voorlegden, kadert in de door verzoekers 

ingeroepen schending van artikel 8 van het EVRM en het door hen ingeroepen gebrek aan banden met 

het herkomstland als buitengewone omstandigheden. Er dient te worden aangenomen dat verweerder 

aan de hand van onder meer deze motivering heeft willen aangegeven dat niet blijkt dat verzoekers zich 

dienstig kunnen beroepen op de bescherming van artikel 8 van het EVRM in het kader van de buiten-

gewone omstandigheden, en het gegeven dat verzoekers een bepaald privé- en gezinsleven hebben 

opgebouwd in België in geen geval maakt dat er sprake is van enige disproportionaliteit waar zij hun 

verblijfsaanvraag via de reguliere procedure moeten indienen, en ook niet blijkt dat zij werkelijk niemand 

meer hebben op wie zij tijdelijk een beroep kunnen doen in het herkomstland. Verder geeft hij, zoals 

verzoekers correct aangeven, inderdaad aan dat het louter aanbrengen van de feitelijke gegevens van 

een lange verblijfsduur en de elementen van integratie niet aantoont waarom het voor verzoekers niet 

mogelijk zou zijn om een verblijfsmachtiging aan te vragen via de reguliere procedure en dat elementen 

die betrekking hebben op hun integratie slechts dienstig zijn bij een onderzoek ten gronde van een 

aanvraag om tot een verblijf in het Rijk te worden gemachtigd. Aldus kan enkel worden vastgesteld dat 

het bestuur de ingeroepen buitengewone omstandigheden op dit punt vanuit verschillende oogpunten 

heeft bekeken – meer bepaald vanuit het oogpunt van artikel 8 van het EVRM en de hierin vervatte 

proportionaliteitsvereiste, de vraag of verzoekers overtuigen niets of niemand meer te hebben in het 

land van herkomst en de mate waarin kan worden aangenomen dat feitelijke elementen van een lange 

verblijfsduur en de elementen van integratie een vreemdeling verhinderen een aanvraag vanuit het 

herkomstland in te dienen – en telkens heeft geduid waarom volgens hem aldus geen buitengewone 

omstandigheden blijken. De voorziene motiveringen wordt niet weerlegd. Er blijkt ook niet dat waar 

enerzijds wordt gemotiveerd dat elementen van integratie op zich een vreemdeling nog niet verhinderen 

de aanvraag vanuit het herkomstland in te dienen en anderzijds in het kader van artikel 8 van het EVRM 

en het ingeroepen gebrek aan banden met het herkomstland onder meer wordt vastgesteld dat slechts 

een beperkt aantal getuigenverklaringen voorligt ter staving van de sociale banden in België, sprake is 

van tegenstrijdige motiveringen die elkaar zouden opheffen. Verzoekers makken niet aannemelijk dat in 

deze omstandigheden, waarbij de verschillende aspecten van de ingeroepen buitengewone omstandig-

heden in ogenschouw werden genomen en beantwoord, sprake is van een gebrekkige motivering die in 

rechte niet kan standhouden of dat geen redelijke invulling werd gegeven aan de beoordeling van de 

ingeroepen buitengewone omstandigheden. 
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De Raad wenst in dit verband ook nog te benadrukken dat verzoekers weliswaar volharden in hun 

sterke integratie, doch aldus in geen geval weerleggen dat de feitelijke gegevens van een lange 

verblijfsduur en de elementen van integratie op zich niet aantonen waarom het voor hen niet mogelijk 

zou zijn om een verblijfsmachtiging aan te vragen via de reguliere procedure en dat elementen die 

betrekking hebben op hun integratie slechts dienstig zijn bij een onderzoek ten gronde van een 

aanvraag om tot een verblijf in het Rijk te worden gemachtigd. Dit standpunt van het bestuur vindt ook 

steun in de rechtspraak van de Raad van State. Dit rechtscollege stelde immers “dat echter omstandig-

heden die bijvoorbeeld betrekking hebben op de lange duur van het verblijf in België, de lange duur van 

de asielprocedure, de goede integratie, het zoeken naar werk, het hebben van vele vrienden en 

kennissen, de gegrondheid van de aanvraag betreffen en derhalve niet kunnen verantwoorden waarom 

deze in België, en niet in het buitenland, is ingediend” (RvS 9 december 2009, nr. 198.769). Een goede 

integratie en meer specifiek de kennis van het Nederlands en de aanwezigheid van vrienden en 

kennissen op wie een beroep kan worden gedaan, kan een aanvraag om machtiging tot verblijf via de 

reguliere procedure trouwens enkel eenvoudiger maken. Verzoekers tonen geenszins aan dat het voor 

hen omwille van deze elementen zeer moeilijk, dan wel onmogelijk is om een aanvraag vanuit hun land 

van herkomst in te dienen. 

 

Verzoekers betogen vervolgens dat het incorrect zou zijn waar verweerder stelt dat een terugkeer naar 

het herkomstland om van daar uit de verblijfsaanvraag in te dienen slechts een tijdelijke scheiding 

betreft en aldus, en waar niet blijkt dat dit gepaard gaat met enig ernstig en moeilijk te herstellen nadeel, 

geen sprake is van enige disproportionaliteit wat hun in België opgebouwde privé- en gezinsleven 

betreft. Zij stellen dat hun kansen om in Armenië een visum voor lang verblijf voor België te verkrijgen 

nihil zijn, waar zij niet zouden voldoen aan de geldende voorwaarden om als arbeidsmigrant naar België 

te komen. 

 

De Raad dient vast te stellen dat verzoekers aldus zelf voorbij lijken te gaan aan het duidelijk te maken 

onderscheid tussen de buitengewone omstandigheden en de gronden voor de toekenning van de 

verblijfsmachtiging. Deze redenering van verzoekers lijkt er op neer te komen dat zij een grond tot het 

toekennen van de verblijfsmachtiging zouden verliezen indien de aanvraag via de reguliere procedure 

moet worden ingediend, met name de mogelijkheid om op basis van werk de verblijfsmachtiging te 

verkrijgen, doch zij gaan er hierbij aan voorbij dat economische migratie in de eerste plaats een 

bevoegdheid is van de gewesten, middens de toekenning van arbeidskaarten en -vergunningen en 

beroepskaarten. Er dient te worden aangenomen dat de verblijfsmachtiging op basis van werk enkel kan 

worden toegekend voor zover de bevoegde gewestelijke overheid voor de voorgenomen tewerkstelling 

een officiële toelating heeft gegeven en deze dient in beginsel ook in het herkomstland te worden 

gevraagd. Verweerder dient de regelgeving zoals deze in België bestaat voor de tewerkstelling van 

buitenlandse werknemers immers in acht te nemen. Dit betoog van verzoekers vertrekt aldus van het 

incorrecte uitgangspunt dat het indienen van de verblijfsaanvraag in België hen, in tegenstelling tot 

wanneer zij deze in het buitenland moeten indienen, meer kansen op een verblijfsmachtiging zou geven, 

hetgeen niet concreet wordt aangetoond. Het gegeven dat zij, zoals zij zelf aangeven, niet in 

aanmerking zouden komen voor een verblijfsmachtiging om redenen van werk, geldt ook voor zover zij 

de verblijfsmachtiging in België mogen aanvragen. In zoverre verzoekers hiermee willen aangeven dat 

zij, indien zij de aanvraag vanuit Armenië moeten indienen, hun kansen op werk zouden verliezen die zij 

hier intussen hebben gecreëerd door hun goede integratie en dit eens hen een verblijfsmachtiging wordt 

toegekend, merkt de Raad nog op dat niet valt in te zien waarom aldus een element voorligt dat zou 

verhinderen dat de verblijfsaanvraag via de reguliere procedure wordt ingediend. Er blijkt immers niet 

dat een slechts tijdelijke verwijdering van het grondgebied maakt dat de opgebouwde integratie, en in 

het verlengde de op basis hiervan ingeroepen kans op werk eens een toelating tot verblijf is gegeven, 

verloren zouden gaan. Zolang de verblijfsmachtiging niet is toegestaan, verhindert dit ook dat 

verzoekers mogen werken in België ongeacht waar de aanvraag wordt ingediend. Dit betoog van 

verzoekers laat niet toe vast te stellen dat het bestuur zich zou hebben gesteund op onjuiste feitelijke 

gegevens dan wel enige kennelijke appreciatiefout zou hebben begaan bij de beoordeling van de 

ingeroepen buitengewone omstandigheden. In zoverre verzoekers betwisten dat de scheiding slechts 

tijdelijk zou zijn, lopen zij verder vooruit op het onderzoek ten gronde van hun verblijfsaanvraag en van 

de verschillende in dit verband ingeroepen elementen. 

 

Verzoekers betogen vervolgens niet akkoord te kunnen gaan met het gestelde in de eerste bestreden 

beslissing dat zij niet aannemelijk hebben gemaakt dat hun kinderen geen enkele band hebben met 

Armenië. Zij herhalen dat hun dochter reeds op driejarige leeftijd naar België kwam en het jongste kind 

in België is geboren, de kinderen steeds in België naar school zijn gegaan en deze dus nooit onderricht 

zijn geweest in de Armeense cultuur. Zij betogen dat het motief dat de kinderen via hun ouders een 
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band hebben met het land van herkomst maakt dat “iedereen, altijd en overal een band met zijn land 

van herkomst” heeft en bijgevolg niet kan worden gevolgd. Zij benadrukken dat het hoger belang van de 

kinderen in rekening moet worden gebracht en dat de kinderen geïsoleerd in een vreemd land met een 

onbekende taal en cultuur zullen terechtkomen.  

 

De Raad stelt vast dat het bestuur duidelijk heeft gemotiveerd waarom het ingeroepen element dat de 

kinderen geen band meer zouden hebben met het herkomstland – waar het oudste kind op driejarige 

leeftijd naar België is gekomen, het jongste kind hier is geboren en deze kinderen hier naar school gaan 

en Nederlands spreken – evenals aldaar geen toekomstperspectieven zouden hebben, niet wordt 

aanvaard als buitengewone omstandigheid. Verweerder stelde zo dat niet is aangetoond dat de 

kinderen geen enkele band hebben met Armenië en evenmin dat ze een zodanige taal- en culturele 

achterstand hebben dat ze in Armenië niet zouden kunnen aansluiten op school. Hij benadrukte dat de 

kinderen via hun ouders een band met Armenië hebben en er mag worden vanuit gegaan dat de ouders 

hun kinderen tot op zekere hoogte de Armeense taal en cultuur hebben bijgebracht, zeker waar het 

gezin nooit werd toegelaten tot een onbeperkt verblijf en ze steeds wisten dat het verblijf slechts 

voorlopig was. Verweerder benadrukte verder dat verzoekers zich beperken tot loutere beweringen waar 

zij stellen in Armenië totaal geïsoleerd terecht te zullen komen en er geen toekomstperspectieven te 

hebben. Er werd ook nog benadrukt dat verzoekers niet aantonen dat een scholing niet kan worden 

verkregen in het land van herkomst of dat de kinderen gespecialiseerd onderwijs of een gespeciali-

seerde infrastructuur behoeven die niet te vinden is in het land van herkomst. 

 

Waar verzoekers betogen dat het gestelde dat de kinderen via hun ouders een band hebben met het 

land van herkomst maakt dat “iedereen, altijd en overal een band met zijn land van herkomst” heeft en 

om deze reden niet kan worden gevolgd, overtuigen zij nog niet dat de in casu in dit verband gegeven 

motivering zou opgaan voor alle gevallen. Zo wijst de Raad allereerst op het gegeven dat in casu het 

bestuur vaststelde dat verzoekers zelf zijn geboren in hun herkomstland alsook daar gedurende 

respectievelijk ruim 23 en 26 jaar hebben verbleven, waardoor hun verblijf in België en hun hier 

opgebouwde integratie en sociale banden niet kunnen worden vergeleken met hun relaties in het 

herkomstland. Verzoekers brengen wezenlijk geen concrete argumenten aan ter weerlegging van deze 

motivering. Bovendien wordt huidige zaak gekenmerkt door het gegeven dat de kinderen nog relatief 

jong zijn, en aldus nog sterk zijn aangewezen op en betrokken bij hun ouders. Daarnaast gaan 

verzoekers met hun betoog nog voorbij aan de belangrijke nuance die in de eerste bestreden beslissing 

wordt gegeven, met name dat in casu een situatie voorligt waarin verzoekers nooit werden toegelaten 

tot een langdurig verblijf en ze steeds wisten dat hun verblijf in België slechts voorlopig was. Het komt 

de Raad niet kennelijk onredelijk voor om in deze omstandigheden te stellen dat er mag worden van 

uitgegaan dat de ouders hun kinderen tot op zekere hoogte de Armeense taal en cultuur hebben 

bijgebracht. Minstens brengen verzoekers geen overtuigende argumenten aan die wijzen op het 

tegendeel. Wezenlijk ontkennen zij ook niet dat dit tot op zekere hoogte het geval is. Dit vindt verder ook 

steun in het door verzoekers voorgelegde verslag van een kinder- en jeugdpsychiater van 3 januari 

2017, waarin wordt aangeduid dat de ouders onderling Armeens spreken en de kinderen met hun 

ouders een mix van Armeens en Nederlands spreken. Er wordt ook melding gemaakt van een sterke 

betrokkenheid van de ouders wat de kinderen betreft alsook dat beide kinderen het zeer goed doen op 

school. In deze omstandigheden tonen verzoekers evenmin aan dat het kennelijk onredelijk zou zijn om 

te oordelen dat nog niet blijkt dat de kinderen een zodanige taal- en culturele achterstand hebben dat ze 

in Armenië niet zouden kunnen aansluiten op school. Verzoekers kunnen, gelet op het gegeven dat zij 

onderling nog communiceren in het Armeens en ook de kinderen nog deels met hen in het Armeens 

communiceren, niet voorhouden dat de kinderen terecht zullen komen in een land met een hen 

onbekende taal. De vaststelling dat in ieder geval kan worden aangenomen dat de ouders nog banden 

hebben met hun herkomstland, alwaar zij respectievelijk ruim 23 en 26 jaar hebben verbleven, maakt 

dat zij de kinderen ook kunnen bijstaan bij hun aanpassing aan het leven en de scholing in het 

herkomstland en verzoekers brengen geen overtuigende argumenten aan dat de overgang voor de 

kinderen bijzonder problematisch zou zijn. Verzoekers betwisten op zich niet dat een scholing van de 

kinderen ook mogelijk is in het herkomstland. De relatief jonge leeftijd van de kinderen maakt ook net 

dat zij zich gemakkelijk kunnen aanpassen aan een gewijzigde omgeving. Aldus overtuigen verzoekers 

ook nog niet dat er concrete aanwijzingen voorliggen dat zij of hun kinderen totaal geïsoleerd terecht 

zullen komen in een land met een totaal onbekende taal en cultuur en er geen toekomstperspectieven 

hebben. Enige kennelijke onredelijkheid wordt andermaal niet aangetoond. 

 

2.2.6. In hun verblijfsaanvraag wezen verzoekers verder, ter staving van de buitengewone omstandig-

heden, op het verlies van schooljaren voor hun kinderen. Zij gaven aan dat een tijdelijke terugkeer naar 

het land van herkomst om aldaar de verblijfsaanvraag in te dienen hoe dan ook het verlies van één 
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schooljaar betekent, en waarschijnlijk zelfs van meerdere schooljaren. Zij verduidelijkten dat de kinderen 

door hun taalachterstand altijd een jaar zullen verliezen in Armenië en deze bij een eventuele terugkeer 

evenzeer nog een jaar zullen verliezen “door de verloren tijd in Armenië waar het onderwijs hoege-

naamd niet vergelijkbaar is met dat van België”. 

 

In de eerste bestreden beslissing oordeelde verweerder dat verzoekers niet aantonen dat een scholing 

niet kan worden verkregen in het herkomstland of dat de kinderen gespecialiseerd onderwijs of een 

gespecialiseerde infrastructuur behoeven die in het herkomstland niet voorhanden is. Hij stelde in dit 

verband ook reeds vast dat niet blijkt dat de kinderen een zodanige taal- en culturele achterstand 

hebben dat ze in Armenië niet zouden kunnen aansluiten op school en was van mening dat verzoekers 

niet aantonen dat de kinderen hun studies niet kunnen verderzetten in het herkomstland. Hij oordeelde 

dat aldus verzoekers ook niet aantonen dat het belang van hun kinderen wordt geschaad bij een 

(tijdelijke) terugkeer naar het herkomstland. Hij benadrukte ook nog dat de verplichte scholing van de 

kinderen steeds plaatsvond in illegaal verblijf en verzoekers zelf de keuze hebben gemaakt om de 

scholing van hun kinderen op te starten in illegaal verblijf, in het volle besef dat zij gevolg dienden te 

geven aan de verwijderingsmaatregelen van 29 maart 2011 doch integendeel zich nestelden in illegaal 

verblijf. Hij stelde dat op dat ogenblik verzoekers’ dochter nog niet leerplichtig was en hun zoon nog een 

baby was. Hij stelde eveneens dat een terugkeer naar het herkomstland niet noodzakelijk ingaat tegen 

de belangen van de kinderen en wees erop dat het belang van de kinderen vereist dat zij de 

administratieve situatie van de ouders volgen. 

 

Verzoekers betogen dat wederom het hoger belang van de kinderen niet in rekening wordt gebracht, nu 

deze wel degelijk schooljaren zullen verliezen, minstens verweerder hiervoor onvoldoende oog heeft 

gehad. Verzoekers erkennen verder dat zij niet hebben aangetoond dat de kinderen hun studies niet 

kunnen verderzetten in het herkomstland, doch zij menen dat dit irrelevant is en wel omdat de 

buitengewone omstandigheid erin bestaat dat de kinderen zeker schooljaren zullen verliezen en hun 

toekomstperspectief zien wegvallen. Zij wijzen ter illustratie op het Armeense alfabet en benadrukken 

dat het jongste kind net Nederlands heeft leren schrijven. 

 

Verzoekers betwisten als dusdanig niet dat hun kinderen een verdere scholing kunnen genieten in hun 

herkomstland, doch benadrukken het in de verblijfsaanvraag aangevoerde dat de kinderen een of 

meerdere schooljaren zullen verliezen. De Raad stelt vast dat verzoekers in dit verband in hun 

verblijfsaanvraag in de eerste plaats stelden dat gelet op de taalachterstand de kinderen altijd een jaar 

zullen verliezen in Armenië. Verweerder gaf in zijn beslissing evenwel aan dat niet blijkt dat de kinderen 

een zodanige taal- en culturele achterstand hebben dat ze in Armenië niet zouden kunnen aansluiten op 

school. Er dient te worden aangenomen dat hij aldus niet aanvaardde dat de kinderen noodzakelijker-

wijze een schooljaar zouden verliezen in Armenië omwille van een taalachterstand en in het verlengde 

hiervan bijgevolg evenmin dat de kinderen om deze reden hun toekomstperspectieven zouden zien 

wegvallen. Zoals reeds werd geduid, werd hierbij ook reeds aangegeven dat in de situatie van 

verzoekers mag worden verondersteld dat zij hun kinderen tot op zekere hoogte de Armeense taal en 

cultuur hebben bijgebracht. De Raad stelde reeds vast dat deze laatste beoordeling nog niet kennelijk 

onredelijk is, waarbij ook reeds werd vastgesteld dat de kinderen met hun ouders deels in het Armeens 

communiceren. Het louter volharden in het gegeven dat er wel degelijk sprake zal zijn van een verlies 

van schooljaar vermag het onjuist of kennelijk onredelijk karakter van de voorziene motivering nog niet 

aan te tonen. Verzoekers verwijzen ter illustratie nog naar het Armeense alfabet en benadrukken dat het 

jongste kind net Nederlands heeft leren schrijven, doch ook hiermee weerleggen zij het gestelde nog 

niet dat niet blijkt dat de kinderen een zodanige taalachterstand hebben dat zij in Armenië niet zouden 

kunnen aansluiten op school of een schooljaar zouden verliezen. De Raad herhaalt dat uit de stukken 

die voorliggen minstens blijkt dat de kinderen thuis met de ouders deels in het Armeens communiceren, 

zodat deze kinderen in ieder geval een notie of basiskennis hebben van deze taal. Er blijkt niet dat deze 

kinderen, die bovendien heel goed blijken te presteren op school en dus op zijn minst een normale 

intelligentie hebben, niet op korte tijd hun geschreven en gesproken Armeens op het niveau kunnen 

brengen dat hen toelaat zonder grote problemen aan te sluiten op school in Armenië en zonder dat dit 

een wezenlijke impact hoeft te hebben op hun scholing en schoolloopbaan of op hun toekomstperspec-

tieven. Er werd ook reeds vastgesteld dat de ouders een grote betrokkenheid betonen bij de opvoeding 

en scholing van hun kinderen, zodat kan worden aangenomen dat zij hun kinderen hierbij actief kunnen 

bijstaan en ondersteunen. De Raad benadrukt ook dat niet blijkt dat verzoekers reeds het voorwerp 

uitmaakten van een gedwongen verwijderingsmaatregel en dat zij bovendien de mogelijkheid hadden 

een verlenging te vragen van de verwijderingsmaatregelen tot het einde van het schooljaar, derwijze dat 

zij van de vakantieperiode gebruik kunnen maken om terug te keren naar het herkomstland voor het 

indienen van de verblijfsaanvraag alsook de kinderen extra ondersteuning te bieden bij hun kennis van 
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het geschreven en gesproken Armeens zodat deze kinderen, voor zover nog geen antwoord werd 

verkregen inzake hun verblijfsaanvraag, aansluiting kunnen vinden bij het Armeense onderwijssysteem. 

Het is speculatief om nu al te zeggen dat de kinderen een schooljaar of schooljaren zullen verliezen. In 

de thans voorliggende omstandigheden tonen verzoekers met hun uiteenzetting niet aan dat het 

kennelijk onredelijk zou zijn waar, omwille van een taalachterstand, geen noodzakelijk verlies van een 

schooljaar werd weerhouden. Verzoekers stelden in de tweede plaats in hun verblijfsaanvraag dat de 

kinderen bij een eventuele terugkeer ook nog een jaar zullen verliezen “door de verloren tijd in Armenië 

waar het onderwijs hoegenaamd niet vergelijkbaar is met dat van België”. Verweerder gaf evenwel aan 

dat verzoekers nalaten zulks concreet te verduidelijken of aan te tonen en niet blijkt dat de studies zoals 

deze worden gevolgd in België niet kunnen worden verdergezet in het herkomstland. De Raad dient 

inderdaad vast te stellen dat verzoekers zich beperken tot een ongestaafde bewering dat in Armenië 

geen onderwijs kan worden genoten dat vergelijkbaar is met dat in België. Verzoekers tonen niet aan 

dat de door hen ingeroepen elementen onbeantwoord zijn gebleven of het bestuur op kennelijk 

onredelijke wijze tot zijn beoordeling is gekomen dat aldus nog geen buitengewone omstandigheden 

blijken. Verzoekers maken evenmin aannemelijk dat de belangen van hun kinderen niet of onvoldoende 

in rekening zijn gebracht. 

 

Er kan tevens worden verwezen naar de vaste rechtspraak van de Raad van State waaruit blijkt dat de 

scholing van kinderen, in regel, niet als een buitengewone omstandigheid kan worden beschouwd (RvS 

14 maart 2006, nr. 156.325; RvS 22 mei 2007, nr. 171.410).  

 

Verzoekers stellen vervolgens, onder verwijzing naar de motivering dat de verplichte scholing steeds 

plaatsvond in illegaal verblijf en inzake de verantwoordelijkheid van de ouders, dat aldus een “catch 22”-

situatie ontstaat. Zij betogen dat verweerder met deze redenering voorbij gaat aan de bedoeling van een 

aanvraag om verblijfsmachtiging die er net in bestaat te verhelpen aan een illegale situatie en op basis 

van een dergelijke redenering ook elke ingeroepen buitengewone omstandigheid kan worden afge-

wezen nu de aanvragers doorgaans vreemdelingen in illegaal verblijf zijn. De Raad stelt evenwel vast 

dat deze motivering als een bijkomende, overtollige redengeving dient te worden beschouwd die in de 

eerste bestreden beslissing is opgenomen inzake de ingeroepen scholing en het verlies van schooljaren 

en de eventuele gegrondheid van een kritiek op een dergelijke redengeving niet vermag te leiden tot de 

nietigverklaring van deze beslissing (RvS 23 januari 2002, nr. 102.836). Aldus blijkt niet dat verzoekers 

een voldoende belang hebben bij hun kritiek inzake de volgens hen ontstane “catch 22”-situatie. 

 

De Raad stelt in dit verband ten overvloede ook nog vast dat verzoekers in hun vorige verblijfsaanvraag 

in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet van 16 december 2013 reeds het verlies van 

schoolja(a)r(en) inriepen indien de verblijfsaanvraag via de reguliere procedure zou moeten worden 

ingediend. In de beslissing van 25 augustus 2015 werd een dergelijk argument reeds op gemotiveerde 

wijze afgewezen en het tegen deze beslissing ingestelde beroep werd op 19 september 2016 

afgewezen. Overeenkomstig artikel 9bis, § 2 van de Vreemdelingenwet kunnen onder meer niet worden 

aanvaard als buitengewone omstandigheden die elementen die reeds werden ingeroepen bij een vorige 

aanvraag tot het verkrijgen van een machtiging tot verblijf in het Rijk. In hun verblijfsaanvraag hebben 

verzoekers niet concreet toegelicht, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het ingeroepen privé- en gezins-

leven in de zin van artikel 8 van het EVRM, waarom op dit punt sprake zou zijn van nieuwe elementen in 

vergelijking met de vorige aanvraag. Aldus blijkt wezenlijk ook niet dat verzoekers een voldoende belang 

hebben bij hun betoog op dit punt. 

 

2.2.7. In hun verblijfsaanvraag wezen verzoekers ook nog op de zware psychologische impact die hun 

verblijfssituatie heeft op de kinderen, in het bijzonder het oudste kind. Zij voegden een verslag van een 

kinder- en jeugdpsychiater waarin wordt gesteld dat de onduidelijkheid van de situatie in België en de 

mogelijke terugkeer naar Armenië een zware psychologische impact heeft op het oudste kind. Hierbij 

werd ook geduid dat de culturele inbedding in België momenteel groot is waardoor bij een uitwijzing het 

referentiekader en de veiligheid worden vernietigd en waardoor verdere decompensatie en psycho-

pathologische problemen kunnen ontstaan.  

 

Ook op dit punt weerhield verweerder in de eerste bestreden beslissing geen buitengewone omstandig-

heid. Hij stelde dat niet blijkt dat het kind niet in staat is om te reizen en uit dit medische verslag nog niet 

blijkt dat een terugkeer naar Armenië onherroepelijk zal leiden tot psychische stoornissen bij de 

kinderen. Hij wees er ook op dat niet wordt aangetoond dat verzoekers, als normaal functionerend 

gezin, niet om kunnen gaan met de normale angstgevoelens bij hun dochter. Volledigheidshalve werd 

andermaal gewezen op de verantwoordelijkheid van de ouders waar zij zich hebben genesteld in illegaal 

verblijf. 
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In tegenstelling tot hetgeen verzoekers voorhouden, is het nog niet kennelijk onredelijk om in de situatie 

waarin er weliswaar sprake is van angstgevoelens in hoofde van een van de kinderen doch zonder dat 

het vaststaat dat deze aanleiding (zullen) geven tot psychische stoornissen en waar het kind deel 

uitmaakt van een normaal functionerend gezin waarvan kan worden aangenomen dat het kan omgaan 

met de normale angstgevoelens van het kind, te oordelen dat nog geen buitengewone omstandigheden 

voorliggen. Dit geldt des te meer waar het bestuur ook reeds vaststelde dat de ouders kunnen worden 

geacht nog duidelijke banden te hebben met hun herkomstland – en aldus ook hun kinderen kunnen 

bijstaan bij een terugkeer en bij hun aanpassing aan de situatie in hun land van herkomst –, dat kan 

worden aangenomen dat verzoekers hun kinderen tot op zekere hoogte de Armeense taal en cultuur 

hebben bijgebracht en dat niet blijkt dat de kinderen omwille van een taal- of cultuurachterstand niet 

zouden kunnen aansluiten op school in het herkomstland. Verzoekers gaan er aan voorbij dat 

verweerder op duidelijke wijze heeft aangegeven dat volgens hem zij als normaal functionerend gezin in 

staat zijn om te gaan met de normale angstgevoelens van hun kinderen, hetgeen zij niet weerleggen. In 

het medische verslag wordt zo ook gewezen op een grote betrokkenheid van de gezinsleden op elkaar, 

op een goede en warme hechting met de beide ouders en wat de dochter en haar moeder betreft een 

goede en troostende gehechtheid. Ook hier dient de motivering inzake de verantwoordelijkheid van de 

ouders te worden beschouwd als een bijkomende, overtollige redengeving en kan de hierop geuite 

kritiek aldus nog niet leiden tot een nietigverklaring van de eerste bestreden beslissing. 

 

2.2.8. Met betrekking tot de door verzoekers aangevoerde rechtspraak van de Raad kan het volstaan op 

te merken dat in de continentale rechtstraditie arresten geen precedentswaarde hebben en dat 

verzoekers niet aantonen dat de feitelijke omstandigheden die aanleiding gaven tot de door hen 

geciteerde rechtspraak identiek zijn aan deze in voorliggende zaak. 

 

2.2.9. Uit artikel 9bis van de Vreemdelingenwet kan voorts niet worden afgeleid dat een element dat als 

een buitengewone omstandigheid werd aangevoerd doch niet werd aanvaard bij gebrek aan bewijs of 

omdat het niet toeliet te besluiten dat de aanvraag niet bij de bevoegde diplomatieke of consulaire post 

kon worden ingediend anders zou moeten worden beoordeeld ingeval het gecombineerd wordt met 

andere elementen die zelf ook niet bewezen of aanvaardbaar zijn. 

 

2.2.10. Verzoekers maken niet aannemelijk dat de eerste bestreden beslissing is genomen op grond 

van onjuiste feitelijke gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de ruime 

appreciatiebevoegdheid waarover verweerder beschikt krachtens artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

Een schending van de materiële motiveringsplicht wordt niet aangetoond. 

 

3. Korte debatten 

 

Verzoekers hebben geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissingen kan 

leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

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

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

samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak te worden 

gedaan over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door 

verweerder. 

 

4. Kosten 

 

Verzoekers werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat geen standpunt dient te 

worden ingenomen inzake de kosten van het geding. 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien juli tweeduizend zeventien door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN I. CORNELIS 


