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 nr. 199 227 van 5 februari 2018 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaten  C. ALEXANDER en S. BEKAERT 

Zwijnstraat 3 

8000 BRUGGE 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordiger van haar minderjarig 

kind X die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, op 8 augustus 2017 heeft ingediend om de 

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

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

17 juli 2017 waarbij de aanvraag voor een toelating tot verblijf onontvankelijk wordt verklaard (bijlage 

15quater) en tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13), beide beslissingen 

aan de verzoekende partij ter kennis gebracht op 18 juli 2017. 

 

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 10 augustus 2017 met 

refertenummer 71682. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 11 december 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

17 januari 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. BEKAERT, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

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

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 12 september 2014 huwt verzoekster, die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, te Rrethina 

(Albanië) met S.K., eveneens van Albanese nationaliteit, een tot verblijf in het Rijk gemachtigde 

vreemdeling die in het bezit is van een F-kaart. 
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Op 18 september 2014 komt verzoekster aan in België en zij wordt op 6 oktober 2014 te Knokke-Heist 

in het bezit gesteld van een aankomstverklaring waaruit blijkt dat zij wordt toegelaten tot verblijf tot 

17 december 2014. 

 

Op 25 maart 2015 komt verzoekster aan in België en zij wordt op 2 april 2015 te Knokke-Heist in het 

bezit gesteld van een aankomstverklaring waaruit blijkt dat ze wordt toegelaten tot verblijf tot 

24 juni 2015. 

 

Er wordt een onderzoek schijnhuwelijk gestart. 

 

Op 14 juni 2015 wordt het kind K.A.S. te Knokke-Heist geboren.  

 

Op 15 juli 2015 dient verzoekster een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 

9bis van de vreemdelingenwet. 

 

Op 6 juli 2016 wordt het tweede kind, Ke.S. geboren te Brugge.  

 

Op 19 juli 2016 geeft de procureur des Konings een positief advies over het huwelijk van verzoekster en 

de heer S.K. 

 

Op 22 juli 2016 deelt de Dienst Burgerzaken van de gemeente Knokke-Heist aan de advocaat van 

verzoekster mee dat het buitenlands huwelijk van verzoekster met de heer S.K. erkend wordt. 

 

Op 4 augustus 2016 deelt de gemeente Knokke-Heist dit mee aan de Dienst Vreemdelingenzaken. 

  

Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge van 13 januari 2017 zegt de rechtbank dat er 

reden is om de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Knokke-Heist te verzoeken om de 

buitenlandse huwelijksakte te vermelden op de kant van de geboorteakte van het kind K.A.S., geboren 

te Knokke-Heist op 14 juni 2015. 

 

Op 26 april 2017 wordt dit vonnis vermeld op de kant van de geboorteakte van het kind K.A.S. en wordt 

de echtgenoot van verzoekster, de heer K.S., als vader vermeld. 

 

Op 13 juni 2017 dient verzoekster een aanvraag in voor een toelating tot verblijf in toepassing van de  

artikelen 10 en 12bis, § 1, tweede lid van de vreemdelingenwet. 

 

Op 13 juni 2017 wordt eveneens voor het oudste kind K.A.S. een aanvraag ingediend voor een toelating 

tot verblijf in toepassing van de artikelen 10 en 12bis, § 1, tweede lid van de vreemdelingenwet. De 

geboorteakte van het kind K.A.S. wordt bij deze aanvraag gevoegd. Op deze geboorteakte staat een 

verwijzing naar het vonnis van 13 januari 2017 en wordt vermeld dat de heer S.K. de vader is. 

 

Op 17 juli 2017 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing tot 

onontvankelijkheid van een aanvraag voor een toelating tot verblijf (bijlage 15quater). Dit is de eerste 

bestreden beslissing. 

 

“Met het oog op artikel 12bis, §3, tweede lid of §4, eerste lid van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen en artikel 26, §2, tweede lid of artikel 26/1, §2, tweede lid van het koninklijk besluit van 8 

oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen is de aanvraag voor een toelating tot verblijf, ingediend op 13.06.2017,2 in 

toepassing van de artikelen 10, 12bis, §1, tweede lid van de wet van 15 december betreffende de 

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

Naam: S. 

Voorna(a)m(en): A. 

Nationaliteit: Albanië 

Geboortedatum: (…)1996 

Geboorteplaats: S. 

Identificatienummer in het Rijksregister: xxxxx 

Verblijvende / verklaart te verblijven te: (…) 

Dit geldt eveneens voor het kind: S., K. A. ( … 2015) 
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om de volgende reden onontvankelijk: 

Betrokkenen voldoen aan geen enkele voorwaarde van artikel 12bis van de wet van 15.12.1980: 

Betrokkenen verbleven in illegaal verblijf op het moment dat de bijlage 15bis werd opgesteld op datum 

van 13.06.2017. Zij had een aankomstverklaring tot 24.06.2015, maar brengt geen bewijsstukken aan in 

legaal verblijf te zijn en uit het paspoort blijkt dat ook zij nooit het land verlaten heeft. 

Betrokkenen kunnen geen aanvraag indienen bij de gemeente omdat zij niet voldoet aan de 

voorwaarden beschreven in artikel 12bis, §1, ook kan betrokkene zich niet beroepen op buitengewone 

omstandigheden omschreven in artikel 12bis §1, 3° aangezien dit voorzien is voor vreemdelingen die 

verplicht zijn een visum voor te leggen volgens art. 2 van de vreemdelingenwet, Albanië is visumvrij, en 

moet alleen voldoen aan art. 6 van de vreemdelingenwet. 

Wat betreft artikel 12bis §7 en artikel 74/13 vreemdelingenwet: het hoger belang van het kind en het 

gezin kan niet worden geschonden enkel door een tijdelijke afwezigheid van betrokkenen om zich in 

regel te stellen. Indien zij de 90 dagen op 180 dagen respecteren en aan alle voorwaarden voldaan zijn 

van de vreemdelingenwet, kunnen zij in legaal verblijf een aanvraag bij de gemeente indienen (art. 6 

vreemdelingenwet).” 

 

Op 17 juli 2017 wordt aan verzoekster bevel gegeven om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Het 

oudste kind K.A.S. wordt vermeld op dit bevel. Dit is de tweede bestreden beslissing: 

 

“De mevrouw, die verklaart te heten 

Naam: S. 

Voornaam: A. 

Geboortedatum: (…) 1996 

Geboorteplaats: S., 

Nationaliteit: Albanie 

Dit geldt eveneens voor het kind: S., K. A. (… 2015) 

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 

zich er naar toe te begeven, 

binnen dertig dagen 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 volgende feiten: 

Artikel 7 eerste lid, 2° van de wet van 15.12.1980 : het legaal verblijf is verstreken. 

Het feit dat betrokkenen hier een echtgenoot/vader hebben, garandeert niet dat zij verblijfsrecht krijgen. 

Dit ontslaat hen niet van de verplichting om in regel te zijn met de bestaande wetgeving. Wanneer 

betrokkenen artikel 6 van de wet (aanwezigheid van 90 dagen op 180 dagen) gerespecteerd hebben, 

kunnen zij het gezinsleven opnieuw opnemen voor zover zij voldoen aan de voorwaarden voorzien in de 

vreemdelingenwetgeving. 

Een tijdelijke afwezigheid van betrokkenen om zich in regel te stellen, betekent geen breuk in de 

familiale relaties. 

Zij kunnen contact onderhouden met de echtgenoot/vader via de moderne communicatiemiddelen. 

Wat betreft artikel 74/13 van de wet: het hoger belang van het kind en het gezin kan niet worden 

geschonden enkel door een tijdelijke afwezigheid van betrokkenen om zich in regel te stellen. 

Er zijn geen aanwijzingen dat hun gezondheidstoestand een bevel om het grondgebied te verlaten in de 

weg staat.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoekster voert volgende middelen aan: 

 

“Eerste middel: schending van de materiële motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsplicht; schending 

van art 17 Gezinsherenigingsrichtlijn 

1.1. Verwerende partij heeft geen rekening gehouden met verzoeksters gezinssituatie in België. 

Zij heeft geen rekening gehouden met het feit dat uit het huwelijk met de hr. KS hun twee minderjarige 

dochters hier allebei geboren zijn, en dat deze dochters op heden slechts 1 en 2 jaar oud zijn. 

Zij heeft geen rekening gehouden met het feit dat de afstamming tussen Ki. en de hr. KS sinds K!.’s 

geboorte vaststaat, en dat K. het verblijfsstatuut van haar vader dient te volgen. 

In haar beslissing rept zij in haar motivatie met geen woord over de gevolgen voor KS. 
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Er is sprake een beoordelingsfout, en schending van voormelde wetsbepaling en de zorgvuldigheids-en 

motiveringsplicht 

1.2. Artikel 17 Richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op 

gezinshereniging (Gezinsherenigingsrichtlijn), dat van toepassing is op derdelands gezinsherenigers en 

hun familieleden, verplicht lidstaten om, ondermeer in geval van intrekking of niet-verlenging van een 

verblijfstitel, alsmede in geval van een verwijderingsmaatregel tegen de gezinshereniger terdege 

rekening te houden met de aard en de hechtheid van de gezinsband van de betrokken persoon en met 

de duur van zijn verblijf in de lidstaat, alsmede met het bestaan van familiebanden of culturele of sociale 

banden met zijn land van herkomst. 

De Europeesrechtelijke verplichting om bij elke weigering of intrekking van een verblijfsrecht een 

voorafgaande evenredigheidstoets uit te oefenen, gaat verder dan de Belgische Vreemdelingenwet. 

Verweerster diende hoedanook voorafgaandelijk aan het nemen van de bestreden beslissing rekening 

met voormelde elementen te houden, hetgeen zijn niet heeft gedaan. 

1.3. De bestreden beslissing, inzoverre zij een einde maakt aan het verblijfsrecht van een derdelands 

gezinsherenigers zonder alle elementen te toetsen voorzien in de wettelijke evenredigheidstoets, 

schendt voormeld artikel 17 Gezinsherenigingsrichtlijn en dient om die reden vernietigd te worden door 

de RvV (Zie bv. RvV 31 juli 2012, nr. 85.357 en RvV 29 februari 2012, nr. 76.411) 

 

Tweede middel: Schending van artikel 12bis§7 en artikel 74/13 vreemdelingenwet 

Ten onrechte stelt verwerende partij dat het hoger belang van het kind niet geschonden zou zijn. 

Ten eerste heeft verwerende partij het in haar beslissing enkel over het belang van het 2-jaar oude kind 

Ki. dat minstens drie maanden van vader zou worden gescheiden, en zwijgt verwerende partij over het 

belang van het tweede kind Ke. dat slechts 1 jaar oud is en door de bestreden beslissing van haar 

moeder zou worden gescheiden. 

Ten tweede is er geen enkele garantie dat de "tijdelijkheid" waarnaar verwerende partij verwijst ook 

daadwerkelijk beperkt blijft tot drie maanden. Er is immers geen enkele garantie dat indien verzoekster 

en haar minderjarig kind gevolg zouden geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten en na 

meer dan drie maanden zouden terugkomen, verwerende partij vervolgens wel verblijf zal toestaan op 

grond van art. 10,12bis,§l,tweede lid, zodat de slechts tijdelijkheid niet bewezen is. Uit de ongelijke 

behandeling tussen Ki. en Ke., hoewel beiden in dezelfde situatie, blijkt dat verwerende partij 

onberekenbaar is. 

Ten derde is een "tijdelijke afwezigheid" van drie maanden niet verantwoord in de hier omschreven 

omstandigheden. Niet alleen wordt een 2-jarige dochter voor minstens drie maanden van haar vader 

gescheiden, ook een 1-jarige baby wordt voor minstens drie maanden van haar moeder gescheiden. 

Het spreekt voor zich dat de aard en de hechtheid van de band tussen een moeder en haar 1 jaar oude 

baby van die aard is dat een "tijdelijke" breuk tussen beiden van minstens drie maanden niet 

aanvaardbaar is. 

Ten vierde, voor zover verwerende partij zou aanhalen dat niets belet dat ook de 1-jarige baby Ke. 

samen met haar moeder het grondgebied zou verlaten moet worden vastgesteld dat in dat geval afbreuk 

wordt gedaan aan het verblijfsrecht van Ke. 

Ten vijfde, daar waar verweerster verwijst naar de moderne communicatiemiddelen om het contact te 

onderhouden moet worden vastgesteld dat Ki. slechts 2 jaar oud is, en Ke. 1 jaar oud is. 

Het verbreken van de relatie tussen een vader en zijn 2-jarig peuter voor minstens drie maanden, wordt 

aan die leeftijd niet gecompenseerd met "moderne communicatiemiddelen". Een 2-jarige heeft nood aan 

de fysieke aanwezigheid van zijn ouders, zowel emotionieel als voor zijn ontwikkeling en leerpatroon, en 

heeft geen voldoening aan telefoon of skype, kan nog niet lezen of schrijven. 

Het verbreken van de relatie tussen een moeder en haar 1-jarige baby voor minstens drie maanden, 

wordt aan die leeftijd zeker niet gecompenseerd met "moderne communicatiemiddelen". Geen enkel 

communicatiemiddel compenseert het gebrek aan borstvoeding, fysiek contact, de fysieke nabijheid en 

zorg van een moeder voor haar baby en dit in de cruciale ontwikkelingsmaanden van een baby naar 

peuter. 

 

Derde middel: ten aanzien van Ki. S.: schending van de omzendbrief van 17 juli 2011 

"Preciseringen aangaande de rol van het gemeentebestuur in het kader van de toepassing van de wet 

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

verwijdering van vreemdelingen, alsmede aangaande de taken van bepaalde bureaus van de Dienst 

Vreemdelingenzaken." 

Punt D.l. van de omzendbrief bepaalt: 

"Het kind dat geboren is in België geniet hetzelfde verblijfsstatuut als dat van de ouders. Indien beide 

ouders zich niet onder hetzelfde verblijfsstatuut bevinden, dient het volgende onderscheid te worden 

gemaakt. 
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Indien het minderjarige kind samenleeft met beide ouders, volgt het de ouder die het meest gunstige 

verblijfsstatuut geniet 

Vader KS heeft een ononderbroken verblijfsrecht met vernieuwbare F-kaart in België. 

Ki. wordt geacht het verblijfsstatuut van haar vader te volgen. 

Het bevel aan Ki. om grondgebied te verlaten is in strijd met het feit dat zij het sterkste statuut dient te 

volgen en in het het rijksregister dient te worden ingeschreven en verblijfstitel toegekend te krijgen van 

hetzelfde statuut en dezelfde verblijfsduur. 

Door aan peuter Ki. op te dragen dat er een verblijfsaanvraag onderworpen aan 12bis 

vreemdelingenwet moet worden ingediend, en haar vervolgens verblijf te weigeren en haar bevel te 

geven het grondgebied te verlaten, schendt verwerende partij punt D.l. van de omzendbrief. 

 

Vierde middel: Schending van artikel 6 en 12bis 

In haar beslissing stelt DVZ dat "betrokkenen" (zowel A. als Ki. S.) in illegaal verblijf waren op het 

moment van de aanvraag op datum van 13 juni 2017, dat zij beiden artikel 6 van de vreemdelingenwet 

zouden overtreden hebben en bijgevolg pas een aanvraag kunnen indienen nadat ze zich met artikel 6 

in regel hebben gesteld. Wat de facto betekent dat beiden voor minstens 3 maanden het land zouden 

moeten verlaten. 

Verwerende partij stelt in de bestreden beslissing ten onrechte dat Ki. S. artikel 6 van de 

vreemdelingenwet zou overtreden hebben. 

Verwerende partij houdt hierbij geen enkele rekening met het feit dat Ki. in België is geboren op (…) 

2015 , dat zij tot op heden nooit een andere verblijfsplaats heeft gekend dan de kraamkliniek te Knokke-

Heist en de gezinsverblijfplaats te (…) in Knokke-Heist, en dat de afstamming vanaf haar geboorte met 

haar vader KS, houder van een F-kaart met verblijfsrecht in België, vast staat. 

Ki. is geenszins België ingereisd vanuit Albanië. Ki. heeft artikel 6 niet overtreden, en voor zover zij al 

niet automatisch het verblijfsstatuut van haar vader zou toegekend moeten krijgen (zie vorig middel), 

dan komt zij conform artikel 12bis minstens wel in aanmerking om in België in de woonplaats van haar 

verblijf een verblijfsaanvraag in te dienen. 

 

Vijfde middel: schending van artikel 8 EVRM 

Door de gezinscel te verbreken, waarbij eerste verzoekster wordt gescheiden van haar man en van haar 

1-jarige baby, en de 2-jarige peuter wordt gescheiden van zijn vader, schendt verwerende partij artikel 8 

van het EVRM, dat luidt als volgt: 

"1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit 

recht; 

dan voorzover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang van s 

lands veiligheid, de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de 

gezondheid of de goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en de vrijheden van anderen" 

(Art 8 EVRM). 

 

Zesde middel: schending van artikel 24 van het Handvest van de Grondrechten van de EU 

Door de gezinscel te verbreken, waarbij eerste verzoekster wordt gescheiden van haar man en van haar 

1-jarige baby, en de 2-jarige peuter wordt gescheiden van zijn vader, schendt verwerende partij artikel 

24 (iuncto artikel 51) van het Handvest van de Grondrechten van de EU, dat luidt als volgt: 

"De rechten van het kind 

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

vrijelijk hun mening uiten. Aan hun mening in hen betreffende aangelegenheden wordt in 

overeenstemming met hun leeftijd en rijpheid passend belang gehecht. 

2. Bij alle handelingen in verband met kinderen, ongeacht of deze worden verricht door 

overheidsinstanties of particuliere instellingen, vormen de belangen van het kind een essentiële 

overweging. 

3. leder kind heeft het recht, regelmatig persoonlijke betrekkingen en rechtstreekse contacten met zijn 

beide ouders te onderhouden, tenzij dit tegen zijn belangen indruist." 

 

Zevende middel: schending van het grondwettelijk beschermd gelijkheidsbeginsel en art. 6, art. 12bis §1 

en art; 12bis §1,3° vreemdelingenwet. 

7.1. Tenslotte moet worden vastgesteld dat de wetgever, in de interpretatie die aan de wet wordt 

gegeven door de ambtenaar van de burgerlijke stand van Knokke en van verwerende partij, een 

onderscheid maakt tussen kinderen van derdelanders geboren in België waarvan een van beide ouders 

over duurzaam verblijfsrecht beschikt en wiens huwelijkserkenning nog hangende was op het moment 
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van de geboorte, en kinderen van derdelanders geboren in België waarvan een van beide ouders over 

permanent verblijfsrecht beschikt en waarvan het huwelijk op het moment van de geboorte reeds werd 

erkend. 

In het eerste geval wordt hen niet toegelaten dat de afstamming van de vader vast staat noch uit 

huwelijk noch door erkenning, in het tweede geval wordt de afstamming wel vastgesteld. In het eerste 

geval volgt het kind het illegaal verblijfstatuut van de moeder, in het tweede geval het legaal 

verblijfsstatuut van de vader. 

Dit is een schending van het gelijkheidsbeginsel, die niet naar redelijkheid te verantwoorden is. 

Ondergeschikt verzoekt verzoekster om hierover een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk 

Hof. Deze prejudiciële vraag zou kunnen worden omschreven als volgt: 

"Schendt artikel 6 de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre 

het in België geboren kinderen uit een huwelijk tussen derdelanders waarvan een van beide ouders over 

een duurzaam verblijfsrecht beschikt en waarvan op datum van de geboorte de huwelijkserkenning nog 

hangende is, deze kinderen als illegaal in het rijk verblijvend beschouwt ook na de erkenning van het 

huwelijk, terwijl kinderen van derdelanders geboren in in België waarvan een van beide ouders over een 

duurzaam verblijfsrecht beschikt en waarvan het huwelijk op het moment van de geboorte reeds werd 

erkend, niet als illegaal in het rijk verblijvend worden beschouwd. Schenden artikel 6 en 12bis de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zover ze de eerste catégorie niet toelaten een verblijfsaanvraag 

in te dienen bij de gemeente van hun verblijfplaats terwijl de tweede catégorie wel vanuit zijn/haar 

woonplaats in België tot verblijf wordt toegelaten" 

7.2. Verder moet worden vastgesteld dat artikel 12bis,§l,3° dat de mogelijkheid voorziet om in 

buitengewone omstandigheden de aanvraag tot verblijf toch in te dienen bij het gemeentebestuur van de 

verblijfplaats niet geldt voor derdelanders uit landen zonder visumplicht, terwijl deze mogelijkheid wel 

bestaat voor derdelanders uit landen met visumplicht. 

Dit is een schending van het gelijkheidsbeginsel, die niet naar redelijkheid te verantwoorden is. 

Ondergeschikt verzoekt verzoekster om hierover een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk 

Hof. Deze prejudiciële vraag zou kunnen worden omschreven als volgt: 

"Schendt artikel 12bis,§l,3° van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet, in zoverre dit de mogelijkheid ontzegt aan derdelanders uit een visumvrij land om zich te 

beroepen op de buitengewone omstandigheden om hun aanvraag in te dienen bij de Belgische 

gemeente van hun verblijfplaats„ terwijl deze mogelijkheid wel wordt geboden aan derdelanders uit een 

visumplichtig land." 

 

2.2. In de nota repliceert de verwerende partij het volgende: 

 

“In een eerste middel stelt verzoekster een schending voor van de materiële motiveringsplicht, van de 

zorgvuldigheidsplicht, van artikel 17 van de gezinsherenigingsrichtlijn. In een tweede middel stelt zij een 

schending voor van artikelen 12bis §7 en 74/13 van de vreemdelingenwet. In een vijfde middel stelt 

verzoekster reen schending voor van artikel 8 EVRM. In een zesde middel stelt verzoekster een 

schending voor van artikel 24 van het Handvest van de grondrechten van de EU. 

Zij betoogt dat er geen rekening gehouden werd met haar huwelijk en het feit dat haar twee minderjarige 

dochters in België geboren zijn. Er zou niets gemotiveerd zijn omtrent de gevolgen voor haar tweede 

kindje Ke. S. Er zou geen garantie zijn dat indien zij het grondgebied zal verlaten en na drie maanden 

terugkomen, het bestuur haar wel een verblijfsrecht zal toekennen. Door de beslissing zou haar 2-jarige 

dochter van haar vader worden gescheiden en de 1-jarige baby van haar moeder. Geen enkel modern 

communicatiemiddel zou het gebrek aan fysiek contact met een baby en peuter vervangen. 

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat verzoekster zich niet kan beroepen op de richtlijn 

2003/ /38/EG daar deze werd omgezet in de vreemdelingenwet. Zij toont niet aan op welke wijze de 

richtlijn niet correct zou zijn omgezet. Artikel 17 van die RL gaat bovendien in op de intrekking of niet-

verlenging van een verblijfstitel, terwijl verzoekster in casu geen verblijfsrecht heeft verkregen. 

Uit het administratief dossier, en meer bepaald uit verzoeksters paspoort blijkt dat zij op 25 maart 2015 

naar België is gekomen. Zij werd in het bezit gesteld van een aankomstverklaring geldig van 25 maart 

2015 tot 24 juni 2015. Verzoekster heeft echter het land, na drie maanden, nooit verlaten. Zij beviel op 

(…) 2015 te Knokke-Heist van een dochtertje, S. Ki. A. Verzoekster diende d.d. 13 juni 2017 in België 

een aanvraag gezinshereniging in op grond van de artikelen 10 en 12bis van de vreemdelingenwet 

(bijlage 15bis) in haar hoedanigheid van echtgenoot van de heer SK, in het bezit van een F-kaart, geldig 

tot 4 november 2018. Ook voor haar minderjarig dochtertje, S. Ki. A. werd een aanvraag voor toelating 

tot verblijf ingediend (bijlage 15bis). 
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Uit artikel 12bis §1 van de vreemdelingen wet blijkt dat dergelijke aanvraag dient ingediend te worden in 

het land van herkomst. Op dit principe bestaan enkele, bij wet voorziene, uitzonderingen. 

Artikel 12bis van de vreemdelingenwet luidt onder meer als volgt: 

“§ 1. De vreemdeling die verklaart dat hij zich in één der in artikel 10 voorziene gevallen bevindt, moet 

zijn aanvraag indienen bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger die bevoegd is 

voor zijn woonplaats of zijn verblijfplaats in het buitenland. 

In de volgende gevallen kan hij zijn aanvraag echter indienen bij het gemeentebestuur van zijn 

verblijfplaats : 

1° indien hij al in een andere hoedanigheid toegelaten of gemachtigd werd tot een verblijf van meer dan 

drie maanden in het Rijk en indien hij vóór het einde van deze toelating of machtiging alle in § 2 

bedoelde bewijzen overlegt; 2° indien hij tot een verblijf van maximaal drie maanden is gemachtigd, en 

indien dit wettelijk is vereist, hij beschikt over een geldig visum met het oog op het afsluiten van een 

huwelijk of partnerschap in België, dit huwelijk of partnerschap effectief werd gesloten vóór het einde 

van deze machtiging en hij vóór het einde van deze machtiging alle in § 2 bedoelde bewijzen overlegt; 

3° indien hij zich bevindt in buitengewone omstandigheden die hem verhinderen terug te keren naar zijn 

land om het op grond van artikel 2 vereiste visum te vragen bij de bevoegde Belgische diplomatieke of 

consulaire vertegenwoordiger en alle in § 2 bedoelde bewijzen overmaakt, evenals een bewijs van zijn 

identiteit;” 

Uit voorgaande uitzonderingsregelingen blijkt dat verzoekster de aanvraag op grond van artikel 10 van 

de vreemdelingenwet enkel kon indienen in België indien zij deze aanvraag indiende tijdens haar verblijf 

van maximum drie maanden, waarop zij als Albanese onderdaan, vrijgesteld van de visumplicht, recht 

heeft. Zoals supra aangetoond, heeft verzoekster de termijn voorzien in artikel 6 van de 

vreemdelingenwet (aanwezigheid van 90 dagen op 180 dagen) overschreden, waardoor zij diende terug 

te keren naar haar herkomstland en van daaruit haar aanvraag diende in te dienen. 

Eveneens blijkt dat het bestaan van buitengewone omstandigheden moet worden aangetoond indiende 

de aanvrager zich in een situatie bevindt waarin hij niet kan terugkeren naar zijn herkomstland omdat hij 

geen visum kan aanvragen bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging. Nu 

Albanese onderdanen zijn vrijgesteld van de visumplicht is het logisch dat zij zich niet onder die 

voorwaarden kunnen bevinden. Zij kunnen immers, met respect voor de termijn van 90 dagen op 180 

dagen, vrij tussen België en Albanië reizen. 

In die zin gaat het wel degelijk om een tijdelijke scheiding. Verzoekster dient immers niet te wachten op 

een beslissing omtrent enige visumaanvraag. Zij dient zich enkel in de regel te stellen met voormelde 

termijnen. Ook staat het haar vrij om zich hierbij te laten vergezellen door haar echtgenoot, tevens een 

Albaanse onderdaan die vrij naar Albanië kan reizen en hun minderjarige kinderen. 

Verzoekster kan bezwaarlijk voorhouden als zou geen rekening gehouden zijn met haar huwelijk, nu zij 

de aanvraag gezinshereniging precies indiende op grond van haar huwelijk met een Albanese 

onderdaan in het bezit van een F-kaart. 

In het bevel om het grondgebied te verlaten werd terecht gemotiveerd dat een tijdelijke afwezigheid van 

betrokkene om zich in regel te stellen, geen breuk in de familiale relaties betekent. Verder werd 

gewezen op artikel 74/13 van de vreemdelingenwet en onder meer gemotiveerd als volgt: 

“(…) Zij kunnen contact onderhouden met de echtgenoot/vader via de moderne communicatiemiddelen. 

Wat betreft artikel 74/13 van de wet: het hoger belang van het kind en het gezin kan niet worden 

geschonden enkel door een tijdelijke afwezigheid van betrokkene om zich in regel te stellen. 

Er zijn geen aanwijzingen dat hun gezondheidstoestand een bevel om het grondgebied te verlaten in de 

weg staat.(…)” 

Verzoekster kan derhalve niet gevolgd worden dat er geen rekening gehouden werd met het hoger 

belang van de kinderen en het gezinsleven. 

Een schending van artikel 8 EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. 

Verzoekster toont niet aan zich dienstig te kunnen beroepen op het Handvest van de Grondrechten van 

de EU, nu er in casu geen aanknopingspunt is met het Unierecht, daar zij een aanvraag 

gezinshereniging indiende als Albanese onderdanen met een Albanese onderdaan. Dit onderdeel van 

het middel is onontvankelijk. 

Voormelde middelen zijn niet ernstig. 

In een derde middel stelt verzoekster een schending voor van de omzendbrief van 17/07/2001. 

Zij betoogt dat het bevel aan haar dochter strijdig is met het feit dat zij het sterkste statuut dient te 

volgen, zijnde dat van haar vader, die een F-kaart heeft. 

In een vierde middel stelt verzoekster een schending voor van de artikelen 6 en 12bis van de 

vreemdelingenwet. 

Zij betoogt dat haar dochtertje Ki. artikel 6 van de vreemdelingenwet niet heeft overtreden. De 

afstamming van de heer KS, zou van haar geboorte vast staan. Zij zou nooit België zijn binnen gereisd 

vanuit Albanië. 



  

 

 

RvV  X Pagina 8 

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat verzoeksters kritiek indruist tegen het feit dat zij 

zelf op 13 juni 2017 een aanvraag voor toelating tot verblijf indiende (bijlage 15bis) voor haar minderjarig 

dochtertje, S. Ki. A.. Het kindje S. Ki. A. werd, blijkens het administratief dossier niet reeds bij de 

geboorte erkend door haar vader. Artikel 10 §1, 4° van de vreemdelingenwet bepaalt expliciet dat de 

kinderen, in de situatie van het kindje S. Ki. A, aanspraak maken op een verblijfsrecht indien voldaan 

wordt aan de voorwaarden zoals verder bepaald. Zij toont niet aan op grond van welke juridische 

bepaling haar minderjarig kindje S, dat bij haar geboorte niet erkend was door haar vader, van 

rechtswege in het bezit diende te worden gesteld van een verblijfsrecht. 

Zij verwijst weliswaar naar een omzendbrief van 17/7/2001, maar gaat eraan voorbij dat uit raadpleging 

van die omzendbrief (zie : http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm ) het volgende blijkt: 

“D. Het bijzonder geval van minderjarige vreemdelingen (NOTA : dit punt D wordt vervangen bij MO 

2005-09-15/33, art. M, 002; Inwerkingtreding : 07-10-2005)” 

De omzendbrief van 15 september 2005 (zie: http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm ) heeft 

betrekking op het verblijf van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. 

Nu op het moment van de geboorte de vader niet vermeld stond op de geboorteakte van het kindje en 

er dus geen kennis was van een vader met een verblijfsrecht, namelijk F-kaart, kon het kindje de 

verblijfsstatus van de vader onmogelijk volgen. 

Nu het kindje de Albanese nationaliteit heeft, dient zij eveneens te voldoen aan de termijnen voorzien in 

artiekl 6 van de vreemdelingenwet. 

Het derde en vierde middel is niet ernstig. 

In een zevende middel werpt verzoekster een schending op van het gelijkheidsbeginsel en verzoekt zij 

prejudiciële vragen te stellen aan het grondwettelijk hof. 

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat er een verschil is tussen de situaties van de 

minderjarige kinderen omdat het kindje geboren in 2015, namelijk Ki. A, bij de geboorte niet erkend werd 

door haar vader. Voor het kindje geboren in 2016, stond de vader wel degelijk vermeld op de 

geboorteakte. 

De door verzoekster geviseerde situaties zijn wezenlijk verschillend, zodat een schending van het 

gelijkheidsbeginsel niet aan de orde is. 

Zelfs voor zover zou worden aangenomen dat de bedoelde situaties vergelijkbaar zouden zijn (quod 

non), moet worden vastgesteld dat het tussen beide categorieën gemaakte onderscheid berust op een 

objectief criterium, namelijk, een wettig doel nastreeft, pertinent is en geen onevenredige gevolgen 

heeft. De staat van personen belangt de openbare orde aan in de zin dat deze materie behoort tot de 

juridische grondslagen waarop de economische en morele orde van de maatschappij rust. 

Waar verzoekster de twee situaties viseert, waarbij een persoon afkomstig uit een visumvrij land zich 

niet kan beroepen op buitengewone omstandigheden, terwijl een vreemdeling, onderworpen aan de 

visumplicht wel buitengewone omstandigheden kan aantonen berust dit onderscheid eveneens op een 

objectief criterium, zoals reeds aangehaald supra. Een persoon vrijgesteld van een visumplicht, is 

immers niet onderworpen aan enige voorwaarden om zijn land van herkomst in te reizen. 

Artikel 26 van de Bijzondere wet op het Grondwettelijk Hof van 6 januari 1989 bepaalt dat een 

rechtscollege niet gehouden is om de prejudiciële vraag te stellen, wanneer de te vellen beslissing nog 

vatbaar is voor, al naar gelang het geval, hoger beroep, verzet, voorziening in Cassatie of beroep tot 

vernietiging bij de Raad van State, wanneer de wet, het decreet of de in artikel 134 van de Grondwet 

bedoelde regel een regel of een artikel van de grondwet bedoeld in § 1 klaarblijkelijk niet schendt of 

wanneer het rechtscollegemeent dat het antwoord op de prejudiciële vraag niet onontbeerlijk is om 

uitspraak te doen. 

Het door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen te vellen arrest is nog vatbaar voor een 

cassatieberoep bij de Raad van State. 

Het zevende middel is niet ernstig.” 

 

2.3.1.1. In een eerste middel dat gericht is tegen de eerste bestreden beslissing voert verzoekster aan 

dat de verwerende partij geen rekening heeft gehouden met het feit dat uit het huwelijk van verzoekster 

en de heer S.K. twee dochters zijn geboren die op heden slechts één en twee jaar oud zijn. Evenmin 

werd rekening gehouden met het feit dat de afstamming tussen het kind K.A.S. en de heer S.K. sinds de 

geboorte van het kind vaststaat en dat het kind K.A.S. het verblijfsstatuut van haar vader dient te volgen. 

Er is sprake van een schending van de zorgvuldigheidsplicht en de materiële motiveringsplicht. Als 

bijlage bij het verzoekschrift wordt het vonnis gevoegd van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge 

van 13 januari 2017. 

 

2.3.1.2. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de 

administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te 
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gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, 

of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is 

gekomen. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op zijn 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het 

respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde van de staatssecretaris 

bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin 

vervatte dienstige stukken.  

 

De motieven van de eerste bestreden beslissing luiden als volgt: 

 

“Betrokkenen voldoen aan geen enkele voorwaarde van artikel 12bis van de wet van 15.12.1980: 

Betrokkenen verbleven in illegaal verblijf op het moment dat de bijlage 15bis werd opgesteld op datum 

van 13.06.2017. Zij had een aankomstverklaring tot 24.06.2015, maar brengt geen bewijsstukken aan in 

legaal verblijf te zijn en uit het paspoort blijkt dat ook zij nooit het land verlaten heeft. 

Betrokkenen kunnen geen aanvraag indienen bij de gemeente omdat zij niet voldoet aan de 

voorwaarden beschreven in artikel 12bis, §1, ook kan betrokkene zich niet beroepen op buitengewone 

omstandigheden omschreven in artikel 12bis §1, 3° aangezien dit voorzien is voor vreemdelingen die 

verplicht zijn een visum voor te leggen volgens art. 2 van de vreemdelingenwet, Albanië is visumvrij, en 

moet alleen voldoen aan art. 6 van de vreemdelingenwet. 

Wat betreft artikel 12bis §7 en artikel 74/13 vreemdelingenwet: het hoger belang van het kind en het 

gezin kan niet worden geschonden enkel door een tijdelijke afwezigheid van betrokkenen om zich in 

regel te stellen. Indien zij de 90 dagen op 180 dagen respecteren en aan alle voorwaarden voldaan zijn 

van de vreemdelingenwet, kunnen zij in legaal verblijf een aanvraag bij de gemeente indienen (art. 6 

vreemdelingenwet).” 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat zich daarin een geboorteakte bevindt van het 

oudste kind K.A.S. waarin verwezen wordt naar een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te 

Brugge van 13 januari 2017, en waarin de heer S.K. als vader van het kind wordt vermeld. Tevens blijkt 

uit de stukken van het administratief dossier dat de ambtenaar van de burgerlijke stand te Knokke op 22 

juli 2016 het buitenlands huwelijk van verzoekster en haar echtgenoot erkende, dit is nadat de 

geboorteakte van het oudste kind werd opgesteld waarop geen vader werd vermeld. Een kantmelding 

op de geboorteakte van het oudste kind met vermelding van de vader gebeurde op 26 april 2017, na het 

vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge van 13 januari 2017. 

 

De bestreden beslissing dateert van 17 juli 2017 en uit de stukken van het administratief dossier blijkt 

dat zich daarin de geboorteakte van het kind K.A.S. bevindt, waarop het vonnis van de rechtbank van 

eerste aanleg van Brugge van 13 januari 2017 vermeld wordt en waarop op 26 april 2017 de heer S.K. 

als vader vermeld wordt. 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt niet dat de afstamming van het andere en jongste 

kind Ke.S., geboren op (…) 2016, ooit in vraag werd gesteld. Bijgevolg wist de verwerende partij bij het 

nemen van de bestreden beslissing dat de twee kinderen van het koppel de heer S.K. als juridische 

vader hadden. De heer S.K. is gemachtigd tot een onbeperkt verblijf in het Rijk. Bijgevolg steunt het op 

een niet correcte feitenvinding om over het kind K.A.S. te zeggen dat dit kind in illegaal verblijf was op 

het moment dat de bijlage 15bis werd opgesteld op datum van 13 juni 2017. Een schending van de 

materiële motiveringsplicht en van de zorgvuldigheidsplicht is aangetoond. 

 

Dit volstaat voor de vernietiging van de eerste bestreden beslissing. 

 

2.3.2. In een vijfde middel dat gericht is tegen de tweede bestreden beslissing, het bevel om het 

grondgebied te verlaten, voert verzoekster de schending aan van artikel 8 van het EVRM. Zij wijst erop 

dat de gezinscel verbroken wordt: verzoekster zelf wordt gescheiden van haar echtgenoot en haar 

éénjarige baby en het tweejarig kind K.A.S. wordt gescheiden van haar vader. 

 

Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

 

“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 
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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.” 

 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van 

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met de loutere goede wil 

of met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka/België, § 83), en anderzijds dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de 

taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek 

te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou moeten 

hebben. 

 

Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens volgt dat bij de 

belangenafweging in het kader van het door artikel 8 van het EVRM beschermde recht op eerbiediging 

van het privé- en gezinsleven een "fair balance" moet worden gevonden tussen het belang van de 

vreemdeling en diens familie enerzijds en het algemeen belang van de Belgische samenleving bij het 

voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare orde anderzijds. Daarbij moeten alle 

voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten en omstandigheden kenbaar worden betrokken. 

 

De Raad oefent slechts een wettigheidscontrole uit op de bestreden beslissing. Bijgevolg gaat de Raad 

na of de verwerende partij alle relevante feiten en omstandigheden in haar belangenafweging  heeft 

betrokken en, indien dit het geval is, of de verwerende partij zich niet ten onrechte op het standpunt 

heeft gesteld dat die afweging heeft geresulteerd in een "fair balance" tussen enerzijds het belang van 

een vreemdeling bij de uitoefening van het familie- en gezins-/ privéleven hier te lande, en anderzijds 

het algemeen belang van de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het 

handhaven van de openbare orde.  

 

Deze maatstaf impliceert dat de Raad niet de bevoegdheid bezit om zijn eigen beoordeling in de plaats 

te stellen van die van de administratieve overheid. Bijgevolg kan de Raad niet zelf de belangenafweging 

doorvoeren (RvS 26 januari 2016, nr. 233.637; RvS 26 juni 2014, nr. 227.900). 

 

Het waarborgen van een recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven, veronderstelt het 

bestaan van een privé- en/of familie- en gezinsleven, dat beschermenswaardig is onder artikel 8 van het 

EVRM.  

 

Dit privé- en/of familie- en gezinsleven dient te bestaan op het moment van de bestreden beslissing.  

 

De Raad kijkt in eerste instantie na of de verzoekende partij een beschermenswaardig privé- en/of 

familie- en gezinsleven aanvoert in de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of een inbreuk werd 

gepleegd op het recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven door het nemen van de 

bestreden beslissing. 

 

Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekster en haar echtgenoot twee kinderen hebben, van één en van 

twee jaar oud, die allebei in België geboren zijn. Het huwelijk is erkend in België. De vader is 

gemachtigd tot verblijf in het Rijk en het jongste kind verblijft ook op legale wijze in het Rijk. Het oudste 

kind niet, dit omdat de geboorteaktes van de kinderen werden opgesteld in verschillende gemeentes en 

de ambtenaren van de burgerlijke stand in beide gemeentes anders te werk gingen wat betreft het 

toestaan van de erkenning door de vader terwijl het onderzoek naar de buitenlandse huwelijksakte nog 

liep. 

 

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip 'familie- en gezinsleven', noch het begrip ‘privéleven’. Beide 

begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 

geïnterpreteerd.  

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat het bestaan van een gezinsleven dat beschermenswaardig is onder 

artikel 8 van het EVRM, niet wordt betwist. 

 

Bijgevolg dient de Raad te onderzoeken is of er sprake is van een schending van het recht op 

eerbiediging van het privé- en/of familie- en gezinsleven.  
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Het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het gezins- en privéleven is niet 

absoluut. Inzake immigratie heeft het EHRM er bij diverse gelegenheden aan herinnerd dat het EVRM 

als dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een Staat 

waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM 9 oktober 2003, 

Slivenko/Letland (GK), § 115; EHRM 24 juni 2014, Ukaj/Zwitserland, § 27). Artikel 8 van het EVRM kan 

evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene verplichting inhoudt om de door 

vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om de 

gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 10 juli 2014, Mugenzi/Frankrijk, § 43). De Verdragsstaten hebben 

het recht, op grond van een vaststaand beginsel van internationaal recht, behoudens hun 

verdragsverplichtingen, met inbegrip van het EVRM, de toegang, het verblijf en de verwijdering van niet-

onderdanen te controleren (EHRM 26 juni 2012, Kurić en a./Slovenië (GK), § 355; zie ook EHRM 3 

oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 100). De Staat is aldus gemachtigd om de voorwaarden 

voor de binnenkomst, het verblijf en de verwijdering van niet-onderdanen vast te leggen. 

 

Niettemin, in bepaalde gevallen kunnen binnenkomst-, verblijfs- en verwijderingsmaatregelen aanleiding 

geven tot een schending van het recht op eerbiediging van het gezinsleven, zoals gewaarborgd onder 

artikel 8 van het EVRM.  

 

Of daarvan daadwerkelijk sprake is, moet onderzocht worden in het licht van de vraag of de vreemdeling 

voor de eerste keer om toelating tot binnenkomst en/of verblijf heeft verzocht, dan wel of het gaat om 

een weigering van een voortgezet verblijf. 

 

In casu betreft het een situatie eerste toelating. 

 

Hierbij oordeelt het EHRM dat er geen toetsing geschiedt aan de hand van het tweede lid van artikel 8 

van het EVRM, maar moet eerder onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de Staat  

om de betrokken vreemdeling op zijn grondgebied toe te laten of te laten verblijven zodat hij zijn recht 

op eerbiediging van het privé- en/of familie- en gezinsleven aldaar kan handhaven en ontwikkelen 

(EHRM 28 november 1996, Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 38; EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 105). Dit geschiedt 

aan de hand van de ‘fair balance’-toets waarbij wordt nagegaan of de staat een redelijke afweging heeft 

gemaakt tussen de concurrerende belangen van het individu, enerzijds, en de samenleving, anderzijds.  

Staten beschikken bij deze belangenafweging over een zekere beoordelingsmarge. 

 

De omvang van de positieve verplichting is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de 

betrokken individuen en het algemeen belang (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 

37; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 3 oktober 2014, 

Jeunesse/Nederland (GK), § 106-107). In het kader van een redelijke afweging worden een aantal 

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

worden verbroken, 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 worden uitgebouwd of verdergezet. Deze elementen worden afgewogen tegen de aanwezige 

elementen van immigratiecontrole of overwegingen inzake openbare orde. 

 

Een ander belangrijke overweging is of het gezinsleven zich heeft ontwikkeld in een periode waarin de 

betrokken personen zich ervan bewust dienden te zijn dat de verblijfsstatus van een van hen er toe leidt 

dat het voortbestaan van het gezins- en privéleven in het gastland vanaf het begin precair zou zijn. 

Waar dit het geval is, zal er enkel in zeer uitzonderlijke omstandigheden sprake zijn van een schending 

van artikel 8 van het EVRM (EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 108; zie ook EHRM 17 

april 2014, Paposhvili/België, § 142).   

 

Hoewel artikel 8 van het EVRM geen uitdrukkelijk procedurele waarborgen bevat, stelt het EHRM dat de 

besluitvormingsprocedure, die leidt tot maatregelen die een inmenging uitmaken op het privé- en 

gezinsleven, billijk moet verlopen en op passende wijze rekening moet houden met de belangen die 

door artikel 8 van het EVRM worden gevrijwaard. Deze procedurele vuistregel is volgens het EHRM 

tevens van toepassing op situaties waar sprake is van een eerste toelating tot verblijf (EHRM 10 juli 

2014, Mugenzi/Frankrijk, § 46; EHMR 10 juli 2014, Tanda-Muzinga/Frankrijk, § 68). Staten gaan hun 

beoordelingsmarge te buiten en schenden artikel 8 van het EVRM wanneer zij falen op zorgvuldige 
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wijze een redelijke  belangenafweging te maken (EHRM 28 juni 2011, Nuñez/Noorwegen, § 84; EHRM 

10 juli 2014, Mugenzi/Frankrijk, § 62). 

 

Uit de tweede bestreden beslissing blijkt dat volgende belangenafweging werd gemaakt: 

 

“Het feit dat betrokkenen hier een echtgenoot/vader hebben, garandeert niet dat zij verblijfsrecht krijgen. 

Dit ontslaat hen niet van de verplichting om in regel te zijn met de bestaande wetgeving. Wanneer 

betrokkenen artikel 6 van de wet (aanwezigheid van 90 dagen op 180 dagen) gerespecteerd hebben, 

kunnen zij het gezinsleven opnieuw opnemen voor zover zij voldoen aan de voorwaarden voorzien in de 

vreemdelingenwetgeving. 

Een tijdelijke afwezigheid van betrokkenen om zich in regel te stellen, betekent geen breuk in de 

familiale relaties. 

Zij kunnen contact onderhouden met de echtgenoot/vader via de moderne communicatiemiddelen. 

Wat betreft artikel 74/13 van de wet: het hoger belang van het kind en het gezin kan niet worden 

geschonden enkel door een tijdelijke afwezigheid van betrokkenen om zich in regel te stellen. 

Er zijn geen aanwijzingen dat hun gezondheidstoestand een bevel om het grondgebied te verlaten in de 

weg staat.” 

 

Uit deze afweging blijkt niet waarom de verwerende partij van oordeel is dat het oudste kind geen 

verblijfsrecht krijgt, ondanks de legaal verblijvende vader, en het jongste kind wel. De verwerende partij 

gaat evenmin in op de omstandigheid dat verzoekster gescheiden wordt van haar jongste kind, geboren 

op (…) 2016. De verwerende partij beperkt zich tot te stellen dat contact kan worden onderhouden met 

de vader/echtgenoot via moderne communicatiemiddelen, maar hierbij wordt niet ingegaan op het 

contact dat verzoekster verondersteld kan worden te willen onderhouden met haar jongste kind dat wel 

in België mag blijven. Inzake het hoger belang van het kind wordt enkel vermeld dat dit niet kan worden 

geschonden enkel door een tijdelijke afwezigheid van verzoekster en het oudste kind om zich in regel te 

stellen. 

 

De Raad wijst erop dat indien minderjarige kinderen betrokken zijn, quod in casu, het hoger belang van 

deze kinderen in acht moet worden genomen. Hoewel het hoger belang van het kind op zichzelf niet 

beslissend is, moet hieraan wel een belangrijk gewicht worden toegekend in de belangenafweging 

vereist onder artikel 8 van het EVRM (EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 109). Onder 

verwijzing van internationaal recht, waaronder artikel 9 van het Kinderrechtenverdrag en artikel 24 van 

het Handvest, zet het EHRM in een arrest van de Grote Kamer uiteen dat het beginsel van het belang 

van het kind twee aspecten omvat, met name het behouden van eenheid van het gezin en het welzijn 

van het kind (EHRM 6 juli 2010, nr. 41615/07, Neulinger en Shuruk v. Zwitserland (GK), par. 48, 56 en 

135-136). 

 

In casu wordt niet betwist dat het gezin van elkaar gescheiden wordt (moeder en het oudste kind 

moeten België verlaten, vader en het jongste kind verblijven hier legaal), dit terwijl beide kinderen in 

België geboren zijn en de echtgenoot van verzoekster als juridische vader hebben. 

 

De verwerende partij moet rekening houden met de impact op het jongste kind dat in België mag blijven, 

van een gedwongen scheiding van haar moeder, en moet onderzoeken en tevens uiteenzetten waarom 

het belang van de staat dat bestaat uit het doen naleven van de immigratiewetgeving primeert op de 

belangen van de kinderen die bestaan uit het onderhouden van regelmatige persoonlijke betrekkingen 

en rechtstreekse contacten met hun beide ouders alsook het recht om niet van één van de ouders 

gescheiden te worden. Dergelijke belangenafweging kan niet worden teruggevonden in de tweede 

bestreden beslissing. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM is aangetoond. 

 

Dit volstaat voor de vernietiging van de tweede bestreden beslissing. 

 

2.3.3. Er dient niet te worden ingegaan op de overige opgeworpen grieven. Het beantwoorden van de 

prejudiciële vraag is niet vereist voor de oplossing van het geschil. 

 

 

 

3. Korte debatten 
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De verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissingen. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp. Er dient 

derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot 

schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verwerende 

partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging van 17 juli 2017 waarbij de aanvraag voor een toelating tot verblijf 

onontvankelijk wordt verklaard (bijlage 15quater) en de beslissing van 17 juli 2017 tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13), worden vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

Artikel 3 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijf februari tweeduizend achttien door: 

 

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET 

 


