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 nr. 199 588 van 12 februari 2018 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: 1. X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat V. NEERINCKX 

Akkerstraat 1 

9140 TEMSE 

  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 beiden verklaren van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 

29 maart 2016 hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

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

14 maart 2016 waarbij de 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. 

 

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

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

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

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

11 januari 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. HERMANS, die loco advocaat V. NEERINCKX verschijnt voor 

de verzoekende partijen 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 
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1.1. Verzoeksters dienden op 3 februari 2016 een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond 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 (hierna: de vreemdelingenwet). 

 

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

(hierna: de staatssecretaris) trof op 14 maart 2016 een beslissing waarbij de in punt 1.1. vermelde 

aanvraag onontvankelijk werd verklaard. Verzoeksters werden hiervan op 21 maart 2016 in kennis 

gesteld.  

 

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

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 03.02.2016 werd 

ingediend door :  

B.(…), S.(…) (R.R.: (…))  

geboren te (…) op (…) 

B.(…), N.(…) (R.R. (…))  

Geboren te (…) op (…) 

adres: (…) 

nationaliteit: Marokko  

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:  

Ter ondersteuning van hun aanvraag om machtiging tot verblijf, beroepen betrokkenen zich op de 

instructie van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van artikel 9.3 en art 9bis van de wet van 15.12.1980. 

We merken echter op dat deze vernietigd werd door de Raad van State (RvS arrest 198.769 van 

09.12.2009 en arrest 215.571 van 05.10.2011). Bijgevolg zijn de criteria van deze instructie niet meer van 

toepassing. 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 beweren dat zij zich in buitengewone omstandigheden zouden bevinden 

omdat zij alhier een langdurig verblijf in België zouden hebben en dat zij geruime tijd een legaal verblijf 

hebben gekend. Hieromtrent dienen wij te stellen dat dit onmogelijk aanvaard kan worden als een 

buitengewone omstandigheid. Betrokkenen kwamen naar België op datum van 26.09.2006 in het kader 

van gezinshereniging met hun vader B.(…) A.(…) (R.R. …) die verblijfsrecht bekwam op basis van zijn 

huwelijk met een Belgische onderdane. Het verblijfsrecht van betrokkenen vloeide voort uit de vestiging 

van B.(…) A.(…), hun vader. Gezien de nietigverklaring van het huwelijk dat aan de basis lag van het 

verblijfsrecht van hun vader, heeft niet alleen dit huwelijk nooit bestaan maar vervallen ook alle er uit 

voortgesproten rechten, zoals het recht op gezinshereniging, waardoor betrokkenen hun verblijf 

verkregen. Niettegenstaande het feit dat betrokkenen niet verantwoordelijk zijn voor de gedragingen van 

hun vader, blijft het feit dat de basis van hun verblijfsrecht is komen te vervallen en dit sinds 31.01.2011. 

Na die datum heeft de hele familie zich genesteld in illegaal verblijf. Bovendien werd hen op 03.02.2011 

(voor S.(…)) en op 09.02.2016 (voor beiden) een bevel om het grondgebied te verlaten betekend. Het 

principe wordt gehanteerd dat betrokkenen in eerste instantie de verplichting hadden om zelf gevolg te 

geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten. Betrokkenen dienden alles in het werk te stellen om 

aan hun wettelijke verplichting om het land te verlaten te voldoen en bijgevolg dienden zij in de eerste 

plaats zelf alle stappen te ondernemen om rechtstreeks of via een derde land naar hun herkomstland 

terug te keren of naar een land waar zij kunnen verblijven. Betrokkenen beroepen zich op het feit dat 

mevrouw B.(…) N.(…) gans het middelbaar onderwijs gevolgd heeft aan het Vrij Lokers Onderwijs en dat 

het verlies van een schooljaar een buitengewone omstandigheid uitmaakt. Het feit dat betrokkene hier 

naar school gaat, 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 haar 

scholing geen gespecialiseerd onderwijs, noch een gespecialiseerde infrastructuur die niet in het land van 

herkomst te vinden is. Bovendien dient erop gewezen te worden de scholing sinds 31.01.2011 plaatsvond 

in illegaal verblijf. Hierbij kan bijgevolg opgemerkt worden dat het haar ouders zijn die haar belangen 
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hebben geschaad door zich te nestelen in dergelijk verblijf. Volledigheidshalve merken we op dat 

betrokkene schoolattesten voorlegt vanaf schooljaar 2012-2013, op dat ogenblik was het verblijfsrecht 

van haar hele familie reeds ingetrokken. Deze attesten tonen aan dat betrokkene hier schoolliep vanaf 

het derde jaar secundair onderwijs en dus niet dat zij gans haar middelbaar onderwijs hier gevolgd zou 

hebben. Dit element kan dan ook niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid. Betrokkenen 

beroepen zich verder op het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. Echter, we stellen vast 

dat beide verzoekers meerderjarig zijn en zich dus niet meer nuttig kunnen beroepen op dit verdrag. 

Betrokkenen halen aan dat zij in Marokko geen huisvesting hebben noch enig inkomen of middelen. Het 

lijkt erg onwaarschijnlijk dat betrokkenen of hun ouders 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 machtiging tot verblijf. De moeder van betrokkenen verbleef 

immers ruim 37 jaar in Marokko waardoor het erg onwaarschijnlijk lijkt dat zij geen familiebanden, vrienden 

of kennissen meer zou hebben waar haar dochters voor korte tijd zouden kunnen verblijven. Bovendien 

staat het betrokkenen vrij om voor hun terugreis 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 tewerkstellingsbureaus, 

accommodatie/huur, extra bagage. Hierdoor kan de bewering dat betrokkenen geen huisvesting hebben 

noch enig inkomen of middelen niet aanvaard worden als een buitengewone omstandigheid. De 

elementen van integratie (met name het feit dat zij ingevolge hun langdurig schooltraject de Nederlandse 

taal uitstekend zouden beheersen, dat zij door eigen verdienste en inspanning een inkomen zouden willen 

verdienen, dat ze een uitgebreid sociaal netwerk zouden hebben opgebouwd en dat ze een schoolattest 

voorleggen voor mevrouw B.(…) N.(…)) 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).”  

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoeksters werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van de verwerende partij in haar nota met opmerkingen om de kosten van het 

geding ten laste van verzoeksters te leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel voeren verzoeksters de schending aan van de artikelen 1 tot 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 

juli 1991), van artikel 62 van de vreemdelingenwet en van de materiële motiveringsplicht in samenhang 

met artikel 9bis van de vreemdelingenwet en van het zorgvuldigheidsbeginsel in samenhang met 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). Verzoeksters lichten hun eerste middel toe als volgt: 

 

“1. 

De Staatssecretaris laat na enig onderzoek te voeren naar de gevolgen van een verwijdering op 

pedagogisch, menselijk en financieel vlak voor N.(…) en haar minderjarige broers S.(…) en I.(…), met wie 

zij een gezinsleven onderhoudt in de zin van art. 8 EVRM. 

In de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van art. 9bis Vreemdelingenwet wordt nochtans 

uitdrukkelijk verwezen naar het schooltraject van zowel N.(…), S.(…) als I.(…),. 

De Staatssecretaris laat evenwel schromelijk na (zelfs maar een begin van) afweging door t voeren tussen 

het belang van de kinderen bij het voltooien van zijn opleiding en de onvermijdelijke schade welke een 

brutale onderbreking van hun schooltraject zou opleveren. 

3. 
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In de aanvraag om machtiging tot verblijf werd nochtans duidelijk aangegeven dat het onderbreken van 

het schooljaar en schooltraject disproportionele gevolgen zou ressorteren voor verzoeker. 

4. 

M.b.t. deze argumentatie overweegt de Staatssecretaris in de bestreden beslissing enkel voor N.(…) (en 

niet voor de minderjarige broers): 

- dat het feit dat zij naar een Belgische school is gegaan, vormt geen buitengewone omstandigheid; 

- dat de scholing sinds 2011 plaatsvond in illegaal verblijf; 

- dat het haar ouders zijn die haar belangen hebben geschaad (sic); 

- dat uit de aanvraag niet blijkt dat zij speciaal onderwijs behoeft met een gespecialiseerde 

infrastructuur; 

5. 

Deze overwegingen vormen geen afdoende antwoord op de argumentatie van verzoekers, nl. 

- dat het onderbreken van het schoolhaar disproportionele nadelige gevolgen veroorzaakt voor de 

minderjarige kinderen, die bij onderbreking van een schooljaar dit schooljaar zouden verliezen; 

- dat N.(…) en de minderjarige broers nog nooit op een Marokkaanse schoolbank hebben gezeten, 

zodat zij bij gedwongen terugkeer onvermijdelijk een lange en substantiële tijdsspanne zou nodig hebben 

om zich aan te passen aan dit nieuwe schoolsysteem; 

De overwegingen van de Staatssecretaris ontmoeten deze argumentatie niet; de Staatssecretaris draait 

in wezen rond de hete brei heen: 

- dat het schooljaar werd voortgezet in illegaal verblijf, vormt evenmin een antwoord op het aangetoond 

nadeel bij onderbreking van het schooltraject/ schooljaar; 

- idem dito voor de overwegingen dat er geen buitengewoon onderwijs noodzakelijk zou zijn: deze 

overwegingen weerleggen op geen enkele wijze het argument dat een onderbreking van het schooljaar 

indruist tegen de belangen van de kinderen om hun schooltraject op een normale wijze voort te zetten; 

Uit de bestreden beslissing kan overigens niet met zekerheid worden afgeleid of de Staatssecretaris wel 

standpunt heeft ingenomen/ willen innemen m.b.t. het belang van de kinderen om het huidige schooljaar 

niet te verliezen. 

De bestreden beslissing overweegt immers enkel: "het feit dat %ij naar school gaan, vormt geen 

buitengewone omstandigheid aldus wordt enkel verwezen naar het afgelegde schooltraject, dan naar het 

belang van de kinderen om hun schooljaar af te werken. 

Uw Raad oordeelde ook reeds in andere dossiers dat het argument nopens de onderbreking van het 

schooljaar een precieze en duidelijke motivering genereert in hoofde van de Staatssecretaris; terzake kan 

worden verwezen naar het arrest van uw Raad dd. 24 april 2015 (RvV 154 523, p. 7): 

"Zoals de verdoekende partijen echter terecht aanvoeren, wordt er verder geen enkele overweging 

gemaakt aangaande de onderbreking van dit schooljaar; door enkel te stellen dat de ouders 

verantwoordelijk %ijn voor het probleem waar hun kind nu voorstaat, antwoordt de verwerende partij niet 

op het argument van de verdoekende partijen dat het voor hen buitengewoon moeilijk is om terug te keren 

ingevolge de scholing van hun kind. De motivering van de bestreden beslissing is niet afdoende. " 

De overwegingen van dit arrest vinden per analogiam toepassing op de huidige bestreden beslissing. De 

motivering van de bestreden beslissing is niet afdoende zodat een schending van de materiële 

motiveringsplicht dient te worden weerhouden. 

6. 

Het weze ten slotte herhaald en onderstreept dat de bestreden beslissing op geen enkele wijze rekening 

houdt met het schooltraject van de minderjarige broers van verzoeksters, S.(…) en I.(…). Het dossier 

wordt artificieel afgesplitst van de minderjarige broers terwijl verzoeksters wel een gezinseenheid vormen 

met hun kleine broers met wie reeds jaar en dag onder hetzelfde dak leven. 

Waar de bestreden beslissing geen rekening houdt met het schooltraject van de minderjarige broers van 

verzoeksters, dient een schending te worden aangenomen van de zorgvuldigheidsverplichting iuo. de 

motiveringsplicht iuo. art. 8 EVRM.” 

 

In een tweede middel voeren verzoeksters eveneens de schending aan van de artikelen 1 tot 3 van de 

wet van 29 juli 1991, van artikel 62 van de vreemdelingenwet en van de materiële motiveringsplicht in 

samenhang met artikel 9bis van de vreemdelingenwet en van het zorgvuldigheidsbeginsel in samenhang 

met de artikelen 3 en 8 van het EVRM. Ze stellen in hun tweede middel het volgende: 
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“In de aanvraag om machtiging tot verblijf o.g.v. art. 9bis Vw. wordt als buitengewone omstandigheid ook 

verwezen naar de medische situatie van de moeder van verzoeksters, mevr. H.(…), en naar de inhoud 

van de aanvraag om machtiging tot verblijf o.g.v. art. 9ter Vw. welke voor laatstgenoemde werd ingediend. 

De bestreden beslissing bevat geen enkele motivering terzake deze ingeroepen buitengewone 

omstandigheid, welke verzoeksters ook laten gelden (ook blijkens de aanvraag) aangezien zij met hun 

moeder een gezinseenheid vormen in de zin van art. 8 EVRM. 

Een schending van de materiële motiveringsverplichting iuo. de zorgvuldigheidsverplichting iuo. art 3 

EVRM iuo. art. 8 EVRM dient derhalve te worden weerhouden.” 

 

3.2. Omwille van hun inhoudelijke verwevenheid worden beide door verzoeksters aangevoerde middelen 

hieronder gezamenlijk behandeld. 

 

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

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

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

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

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

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

 

3.4. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en bij uitbreiding artikel 62 van de vreemdelingenwet 

hebben betrekking op de formele motiveringsplicht (cf. RvS 21 oktober 2003, nr. 124.464). Deze heeft tot 

doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing 

heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover 

hij beschikt. Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 

6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710).  

 

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

motiveringsplicht, treedt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) niet op als rechter 

in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid 

in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen 

gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader 

van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur de feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en of het 

op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

3.6. De bestreden beslissing vermeldt uitdrukkelijk het door verzoeksters geschonden geachte artikel 9bis 

van de vreemdelingenwet als haar juridische grondslag. Dit wetsartikel bepaalt het volgende: 

 

“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. 

Buitengewone 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. 
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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 beschikt over een 

identiteitsbewijs 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. staatssecretaris 

over een ruime appreciatiebevoegdheid. 

 

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

gemachtigde van de 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 hij 

aanvaardbare buitengewone omstandigheden heeft ingeroepen. De aanvrager heeft de plicht om klaar 

en duidelijk te vermelden welke de buitengewone omstandigheden 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. 

 

3.7.  Blijkens het administratief dossier riepen verzoeksters in het kader van hun aanvraag om machtiging 

tot verblijf van 3 februari 2016 de volgende buitengewone omstandigheden in: 

 

“Huidige aanvraag wordt ingediend bij de burgemeester van de Stad Lokeren waar verzoekers thans 

verblijven. 

In Marokko hebben verzoekers geen huisvesting, noch enig inkomen. 

Het is voor verzoekers' gezin derhalve onmogelijk, minstens bijzonder moeilijk om terug te keren om 

aldaar de aanvraag in te dienen. 

Verzoekers beschikken niet over de middelen, noch over de huisvesting om terug te keren en de aanvraag 

bij de Belgische diplomatieke of consulaire post in te dienen. 

Van verzoekers kan derhalve niet verwacht worden dat zij zich naar hun land van herkomst begeven om 

daar de aanvraag o.g.v. art. 9bis Vreemdelingenwet in te dienen. 

2. 

Anderzijds is er het gegeven dat de kinderen naar school gaan. (zie stukken i.v.m. schooltraject) 

Van de kinderen kan redelijkerwijze niet verwacht worden dat zij het schooljaar onderbreken om de 

aanvraag o.g.v. art. 9bis in te dienen in het land van herkomst. 

In een arrest nr. 121 928 de Raad van State heeft geoordeeld dat " la scolarisation en Belgque denfants 

mineurs, peut constituer, quelque soit le type d'enseignement suivi, une circonstance exceptionnelle 

rendant tris difficile le déplacement, même temporaire, de la familie dans son pajs origine, poury lever les 

autorisaüons de sêjour requises, » 

Ook de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen stelde in zijn arrest dd. 11.12.07 dat het "moeilijk te 

verantwoorden is dat de kinderen hun onderwijs in België gouden moeten stopzetten om terug te keren 

naar hun land van herkomst. 

 In casu lopen de kinderen reeds 8 (acht !) jaar school in België, zodat van hen niet verwacht kan worden 

dat zijn hun gevorderd schooltraject in België stopzetten om terug te keren naar Marokko 

Concreet: 

- S.(…) B.(…) is 12 jaar en heeft gans het lager onderwijs in België gevolgd aan de Gesubsidieerde 

Vrije Lagere School te Lokeren en heeft nooit op een schoolbank gezeten in Marokko; 

I.(…) B.(…) is thans 7 jaar, is geboren in België en heeft het kleuteronderwijs gevolgd in België aan de 

Gesubsidieerde Vrije Lagere School, alsook het lager onderwijs; hij is nooit in Marokko geweest; 

- N.(…) B.(…) is thans 18 jaar en heeft gans het middelbaar onderwijs (kantoor) gevolg aan het Vrij 

Lokers Onderwijs 

Een ^-iWlring van het lopende schooljaar is absoluut tegenaangewezen, aangezien zulks het verlies van 

een schooljaar met zich brengt. 

Terzake kan worden gewezen op het belang van volgende verdragsrechtelijke bepalingen: 
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Artikel 3: Het belang van het kind 

1. Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of de^e worden genomen door openbare oj 

particuliere instellingen voor maatschappelijk welpijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke 

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

2 De Staten die partij %jn, verbinden zjch ertoe het kind te verzekeren van de •beschermingen de %>rg 

die nodig fnjn voorrijn of haar welpijn, rekening houdend met de rechten en plichten van yjn of haar ouders, 

wettige voogden of anderen die wettelijk verantwoordelijk voor het kind %/n, en nemen hiertoe a e 

passende wettelijke en bestuurlijke maatregelen. 

3. De Staten die party %jn, waarborgen dat de instellingen, diensten en voorzieningen die verantmordelijk 

"oor de Korg voor of de bescherming van kinderen voldoen aan de door de bevoegde autoriteiten 

vastgestelde normen, met name ten aaneen van de veiligheid, de gewondheid, het aanta personeelsleden 

en hun geschiktheid, alsmede bevoegd toedicht. 

Artikel 28: Onderwijs 

1. De Staten die partij ?tjn, erkennen het recht van het kind op onderwijs, en teneinde dit recht gehdeüjk 

en op basis van gelijke kansen te verwezenlijken, verbinden %ij %ch ermet name toe: 

a) primair onderwijs verplichtte stellen en voor iedereen gratis beschikbaar te stellen; 

b) de ontwikkeling van verschillende vormen van voortgezet onderwijs aan te moedigen, met inbegrip 

van algemeen onderwijs en beroepsonderwijs, de%e vormen voor ieder kind beschikbaar te stellen en  

toegankelijk te maken, en passende maatregelen te nemen zoals de invoering van gratis onderwijs en het 

bieden van financiële bijstand indien noodzakelijk; 

c) met behulp van alle passende middelen hoger onderwijs toegankelijk te maken voor een ieder naar 

gelang %ijn capaciteiten; 

d) informatie over en begeleiding bij onderwijs- en beroepskeuze voor alle kinderen beschikbaar te 

stellen en toegankelijk te maken; 

e) maatregelen te nemen om regelmatig schoolbezoek te bevorderen en het aantal kinderen dat de 

school vroegtijdig verlaat, te verminderen. 

2. De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen om te verzekeren dat de wijze van 

handhaving van de discipline op scholen verenigbaar is met de menselijke waardigheid van het kind en 

in overeenstemming is met dit Verdrag. 

3. De Staten die partij zijn, bevorderen en stimuleren internationale samenwerking in aangelegenheden 

die verband houden met onderwijs, met name teneinde bij te dragen tot de uitbanning van onwetendheid 

en analfabetisme in de gehele wereld, en de toegankelijkheid van wetenschappelijke en technische kennis 

en moderne ondenvijsmetboden te vergroten. In dit opzicht wordt met name rekening gehouden met de 

behoeften van de ontwikkelingslanden. 

Voormelde bepalingen van liet Kinderrechtenverdrag hebben directe werking. 

Uit het Handvest kan worden gewezen op volgende relevante bepalingen. 

Artikel 24. 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 aangelegenheden die hen betreffen wordt passend belang 

gehecht in overeenstemming met hun leeftijd en rijpheid. 

2. Bij alle handelingen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden verricht door overheidsinstanties 

of particuliere instellingen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging. 

1. leder kind heeft er recht op regelmatig persoonlijke betrekkingen en rechtstreekse contacten met zjjn 

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

Anderzijds dient rekening gehouden te worden met de precaire gezondheidstoestand van eerste 

verzoekster. 

Verzoekers verwijzen terzake naar de inhoud van de aanvraag om machtiging tot verblijf o.g.v. art. 9ter 

Vw.; hieruit blijkt dat elke onderbreking in behandeling zou leiden tot overlijden (stuk 3). 

De onontvankelijkheidsbeslissing maakte het voorwerp uit van een intrekking door de Staatssecretaris. 4. 

Voorgaande elementen maken het bijzonder moeilijk, zoniet onmogelijk om terug te keren naar het land 

van herkomst om aldaar hun aanvraag o.g.v. art. 9bis Vw. in te dienen” 

 

3.8. De gemachtigde van de staatssecretaris was van oordeel dat de door verzoeksters ingeroepen 

elementen niet als buitengewone omstandigheden konden worden aanvaard.  
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3.9. De Raad stipt terloops aan dat de bestreden beslissing enkel betrekking heeft op de meerderjarige 

zussen S. en N., en niet op de minderjarige broers S. en I., noch op mevrouw H. A. Bijgevolg kon de 

gemachtigde van de staatssecretaris volstaan met de beoordeling van de buitengewone omstandigheden 

die betrekking hebben op de meerderjarige zussen. De kritiek van verzoeksters, die betrekking heeft op 

de onderbreking van het schooljaar van hun minderjarige broers, is derhalve niet dienstig. Zoals terecht  

in de bestreden beslissing wordt gesteld, kunnen verzoeksters zich niet beroepen op de bepalingen van 

het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind omdat zij beiden “meerderjarig zijn en zich dus 

niet meer nuttig kunnen beroepen op dit verdrag.” Het arrest dat verzoeksters in hun middel citeren (RvV 

24 april 2015, nr. 144 073) heeft trouwens betrekking op de onderbreking van een schooljaar van een 

minderjarig kind, waardoor uit dit arrest niet kan worden afgeleid dat onderhavige beslissing niet deugdelijk 

gemotiveerd zou zijn. 

 

3.10. Betreffende de schoolloopbaan van de meerderjarige zussen wordt in de beslissing het volgende 

gesteld: “Betrokkenen beroepen zich op het feit dat mevrouw B.(…) N.(…) gans het middelbaar onderwijs 

gevolgd heeft aan het Vrij Lokers Onderwijs en dat het verlies van een schooljaar een buitengewone 

omstandigheid uitmaakt. Het feit dat betrokkene hier naar school gaat, 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 haar scholing geen gespecialiseerd onderwijs, noch een 

gespecialiseerde infrastructuur die niet in het land van herkomst te vinden is. Bovendien dient erop 

gewezen te worden de scholing sinds 31.01.2011 plaatsvond in illegaal verblijf. Hierbij kan bijgevolg 

opgemerkt worden dat het haar ouders zijn die haar belangen hebben geschaad door zich te nestelen in 

dergelijk verblijf. Volledigheidshalve merken we op dat betrokkene schoolattesten voorlegt vanaf 

schooljaar 2012-2013, op dat ogenblik was het verblijfsrecht van haar hele familie reeds ingetrokken. 

Deze attesten tonen aan dat betrokkene hier schoolliep vanaf het derde jaar secundair onderwijs en dus 

niet dat zij gans haar middelbaar onderwijs hier gevolgd zou hebben. Dit element kan dan ook niet 

aanvaard worden als buitengewone omstandigheid.” Verzoeksters tonen in hun eerste middel niet aan 

dat de gemachtigde van de staatssecretaris kennelijk onredelijk te werk ging door de scholing van 

verzoeksters niet als buitengewone omstandigheid te beschouwen.  

 

3.11. Het door verzoeksters geschonden geachte artikel 8 van het EVRM bepaalt het volgende: 

 

“1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, 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 voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang 

van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming 

van 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 vrijheden van anderen.”  

 

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

de eerste plaats het bestaan van een privé- en/of familie- en gezinsleven. 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. De beoordeling of 

er al dan niet sprake is van een familie- of gezinsleven is in wezen een feitenkwestie die afhankelijk is van 

de aanwezigheid van effectief beleefde nauwe persoonlijke banden. Wat het bestaan van een familie- en 

gezinsleven betreft, moet vooreerst worden nagegaan of er sprake is van een familie of een gezin. Bij de 

beoordeling of er al dan niet sprake is van een privé- en/of familie- en gezinsleven, dient de Raad zich te 

plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen (EHRM 31 oktober 2002, 

Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 23 juni 2008, Maslov/Oostenrijk (GK), § 61). Vervolgens moet blijken dat in 

de feiten de persoonlijke band tussen deze familie- of gezinsleden voldoende hecht is (EHRM 12 juli 2001, 

K. en T./Finland (GK), § 150; EHRM 2 november 2010, Şerife Yiğit/Turkije (GK), § 93).  

 

3.12. Verzoeksters beroepen zich blijkbaar op een gezinsleven met hun minderjarige broers. In de eerste 

plaats betogen zij dat de gemachtigde van de staatssecretaris geen onderzoek zou hebben gevoerd naar 

de gevolgen van een verwijdering “op pedagogisch, menselijk en financieel vlak” voor hen en voor hun 

minderjarige broers.  
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3.13. De Raad merkt op dat het voorwerp van het beroep de beslissing is waarbij de aanvraag om 

machtiging tot verblijf onontvankelijk wordt verklaard. Deze beslissing kan niet worden gelijkgesteld met 

de tenuitvoerlegging van een verwijderingsmaatregel, zodat van de gemachtigde van de staatssecretaris 

niet kan worden verwacht dat hij zich bij de beoordeling van een humanitaire regularisatie-aanvraag 

uitspreekt over de gevolgen van een verwijdering. De Raad wijst er ook op dat verzoeksters niet 

aannemelijk maken dat hun minderjarige broers over een geldige verblijfstitel zouden beschikken, 

waardoor er voor de gemachtigde van de staatssecretaris een positieve verplichting zou bestaan om 

hiermee rekening te houden. Verzoeksters maken evenmin aannemelijk dat er hinderpalen zouden 

bestaan om het gezinsleven met hun minderjarige broers elders te beleven. 

 

3.14. Waar verzoeksters in hun tweede middel de schending aanvoeren van de motiverings- en de 

zorgvuldigheidsplicht in samenhang met de artikelen 3 en 8 van het EVRM, dient wederom in herinnering 

te worden gebracht dat de bestreden beslissing geen verwijderingsmaatregel omvat. Een eventuele 

afzonderlijke verwijderingsmaatregel zou als afzonderlijke beslissing kunnen worden aangevochten. Bij 

gebrek aan dergelijke verwijderingsmaatregel maken verzoeksters geen schending van artikel 3 van het 

EVRM aannemelijk. Om dezelfde reden, het gebrek aan een verwijderingsmaatregel, zijn een eventuele 

schending van het gezinsleven en daarmee van artikel 8 van het EVRM evenmin aan de orde (cf. RvS 5 

oktober 2011, nr. 215.574). 

 

3.15. Specifiek met betrekking tot de gezondheidstoestand van mevrouw H. A. werd in de aanvraag om 

machtiging tot verblijf enkel het volgende gesteld: “Anderzijds dient rekening gehouden te worden met de 

precaire gezondheidstoestand van eerste verzoekster. Verzoekers verwijzen terzake naar de inhoud van 

de aanvraag om machtiging tot verblijf o.g.v. art. 9ter Vw.; hieruit blijkt dat elke onderbreking in 

behandeling zou leiden tot overlijden (stuk 3).” De Raad merkt op dat de gezondheidstoestand van 

mevrouw H. A. het voorwerp is van een medische regularisatie-aanvraag op grond van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet, waardoor deze elementen luidens artikel 9bis, §2, 4°, van de vreemdelingenwet niet 

als buitengewone omstandigheid kunnen aanvaard. Verzoeksters hadden in hun aanvraag om machtiging 

tot verblijf de beweerde ‘gezinseenheid’ met mevrouw H. A. niet als buitengewone omstandigheid 

ingeroepen, waardoor zij de gemachtigde van de staatssecretaris geen onzorgvuldigheid of 

motiveringsgebrek kunnen verwijten doordat deze laatste met deze situatie geen rekening zou hebben 

gehouden.  

 

3.16. De bestreden beslissing steunt op deugdelijke, feitelijke en juridische overwegingen. Er is geen 

sprake van een schending van de motiveringsplicht, al dan niet in samenhang met artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet. Verzoeksters maken niet aannemelijk dat de gemachtigde van de staatssecretaris 

bepaalde gegevens niet of onvoldoende zou hebben onderzocht, al dan niet in samenhang met de 

artikelen 3 en/of 8 van het EVRM. 

 

Beide door verzoeksters aangevoerde middelen zijn ongegrond.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

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

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

K. VERKIMPEN F. TAMBORIJN 


