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 nr. 97 274 van 18 februari 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Tsjechische nationaliteit te zijn, op 30 oktober 2012 

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

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

Integratie en Armoedebestrijding van 10 oktober 2012 tot afgifte van een bevel tot terugbrenging (bijlage 

38). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 14 januari 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 februari 

2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat K. DE COCK 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Bij vonnis van de jeugdrechtbank te Dendermonde van 19 juni 2012 werd bepaald dat de 

minderjarig H. P. wordt toevertrouwd aan het pleeggezin van verzoekster vanaf 19 juni 2012 tot 17 

december 2023, behoudens eerdere wijziging, intrekking of verlenging van de maatregel. 

 

1.2. Verzoekster meldde zich aan bij de administratieve diensten van de stad Lokeren om de minder-

jarige H. P. te laten inschrijven. 

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

Armoedebestrijding nodigde verzoekster, via een op 17 juli 2012 gedateerd schrijven, uit om volgende 

stukken voor te leggen: het bewijs van de Tsjechisch nationaliteit van H. P., een handgeschreven 
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tenlasteneming  met betrekking tot H. P., het bewijs van voldoende bestaansmiddelen aan de hand van 

drie recente loonbriefjes en een bewijs van een geldige ziekteverzekering voor H. P.  

 

1.4. Op 21 september 2012 werden de door verzoekster voorgelegde bewijsstukken door de 

administratieve diensten van de stad Lokeren overgemaakt aan de gemachtigde van de staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding.  

 

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

Armoedebestrijding nam op 10 oktober 2012 de beslissing tot afgifte van een bevel tot terugbrenging. 

Deze beslissing, die verzoekster op 16 oktober 2012 werd ter kennis gebracht, is gemotiveerd als volgt: 

 

“Afgegeven in toepassing van artikel 118 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

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

 

In uitvoering van de beslissing van de Minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft of van zijn gemachtigde, 

wordt aan [B. H.] […] van Belgische nationaliteit […] bevel gegeven om de genaamde [H. P.]  […] van 

Tsjechische Republiek nationaliteit […] binnen dertig dagen terug te brengen naar de plaats vanwaar zij 

gekomen is. 

 

REDEN VAN MAATREGEL: 

 

Art 7, 1, 2° van de wet van 15.12.1980: Betrokkene verblijft langer in het rijk dan de in artikel 6,1 

voorziene termijn (langer dan 3 maand op zes). Het verblijf hield op regelmatig te zijn op 05.10.2012. 

 

Uit de voorgelegde documenten, nl. het vonnis van de Jeugd[…]rechtbank van Dendermonde (dd. 

19.06.2012) tot plaatsing van het minderjarige kind, de tenlasteneming ondertekend door de 

opvangouder (tante [B. H.]) en het uitkeringsattest (mbt arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van juni tot 

augustus 2012 – Socialisti[s]che Mutualiteiten), het attest kind ten laste van Bond Moyson Oost-

Vlaanderen (dd. 20.09.2012) en het afschrift van de geboorteakte, blijkt de intentie een lang verblijf voor 

de minderjarige te willen regelen. 

 

Betrokkene zelf is minderjarig en juridisch onbekwaam om een aanvraag tot lang verblijf in te dienen 

(cfr. art. 372 + art 388 BW) en dient derhalve vertegenwoordigd te worden door haar ouder(s) of voogd. 

Het minderjarige kind wordt niet vergezeld door de ouders, waardoor zij de aanvraag voor het kind niet 

kunnen doen. 

In toepassing van het wetboek internationaal privaatrecht (cfr. art. 35 WIPR) en het burgerlijk wetboek 

kan de opvangouder waar het minderjarige kind verblijft, haar niet wettelijk vertegenwoordigen en dus 

de aanvraag tot lang verblijf evenmin doen. Het aangeleverde vonnis voldoet immers niet aan de 

vereisten van de artikelen 392 of 475 ter B.W. 

 

Voor zover we de aanvraag tot lang verblijf toch als rechtsgeldig zouden beschouwen, gezien de 

bijzondere situatie waarin de minderjarige verkeert, kan aan de hand van de voorgelegde documenten 

(het aangeleverde uitkeringsattest van het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten en de 

handgeschreven tenlasteneming) niet afgeleid worden dat de opvangouder over voldoende 

bestaansmiddelen beschikt om te voorzien in de behoeften van het minderjarige kind. Met de mogelijke 

pleegvergoeding en de kinderbijslag is hierbij geen rekening gehouden, gezien daar het bewijs niet van 

werd overgemaakt.” 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van de partijen om de kosten van het geding ten laste van de tegenpartij te 

leggen.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoekster voert in een enig middel de schending aan van de bepalingen van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 
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1991), van de materiële motiveringsplicht, van het non-discriminatiebeginsel, van het zorgvuldigheids-

beginsel, van de artikelen 3 en 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de 

Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de 

wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM), van de rechten van de verdediging, van de “nieuwe richtlijnen 

en instructies o. a. dd. 19.07.2009 (en eventuele aanpassingen) in het kader van de humanitaire regula-

risatie” en van het redelijkheidsbeginsel. Zij betoogt tevens dat er sprake is van machtsoverschrijding.  

 

Zij verschaft volgende toelichting: 

 

“[…] 

Verzoekster heeft nooit behoorlijke gelegenheid gehad om haar zaak te verdedigen. 

 

De heer Minister hield op geen enkel ogenblik rekening met de argumenten die door verzoekster  

werden opgeworpen of konden opgeworpen worden indien zij daartoe de kans zou hebben gehad. 

 

De omstandigheden die door de vreemdeling worden aangevoerd tot staving van zijn aanvraag moeten 

door de administratieve overheid in elk bijzonder geval worden onderzocht. Dit onderzoek moet tot uiting 

komen in de motivering van de beslissing die uitspraak doet over de aanvraag. 

 

In casu is de administratieve overheid niet eens tot het onderzoek van de grond van de zaak gekomen... 

 

Vooreerst dient te worden benadrukt dat het kind dat door verzoekster zou moeten worden terug-

gebracht “naar de plaats vanwaar het gekomen is”, geboren is in België nl. in Gent, zodat het bevel tot 

terugbrenging zou impliceren dat het kind in België mag blijven. 

 

Het kind is immers in België geboren en is nooit buiten België geweest. 

 

In ieder geval, voor zover zou worden bedoeld dat het kind toch zou moeten worden gebracht naar een 

land buiten België, quod non certa, dan dient het volgende te worden opgeworpen : 

 

In de bestreden beslissing wordt gesteld dat het kind [H. P.] niet vergezeld werd door de ouders 

waardoor zij de aanvraag voor het kind niet konden doen. Verzoekster zou als opvangouder waar het 

minderjarige kind verblijft, haar niet wettelijk kunnen vertegenwoordigen en dus de aanvraag tot lang 

verblijf evenmin doen. 

 

Bij deze motivering wordt echter totaal geen rekening gehouden met de specifieke situatie waarin het 

kind verkeert. 

 

Het kind [H. P.] waarvan verzoekster wordt bevolen om het terug te brengen naar de plaats vanwaar zij 

gekomen is, is op 17.12.2010 geboren in België nl. in Gent. 

 

Verzoekster is de tante van het kind en ze heeft van bij de geboorte voor het kind gezorgd daar de 

ouders van het kind hiertoe niet in staat waren. De vader van het kind was op het criminele pad en 

verbleef geruime tijd in de gevangenis en de moeder was een drugsverslaafde prostituée. 

 

Op een bepaald moment hebben zij het kind zonder meer bij verzoekster achtergelaten. 

 

Sindsdien zijn de beide ouders van het kind spoorloos. 

 

Verzoekster heeft de zorg over het kind verder op zich genomen. 

 

Bij vonnis van de Jeugdrechtbank te Dendermonde dd. 19.06.2012 werd het kind verder toevertrouwd 

aan verzoekster, met kosten, via en onder begeleiding van de pleeggezinnendienst Jeugdzorg in Gezin, 

Schuttersvest 45 te 2800 Mechelen, met kosten, en dit tot 17.12.2023. 

 

Verzoekster ontvangt dan ook naast haar invaliditeitsuitkering, de kinderbijslag voor het kind en een 

pleegvergoeding van Jeugdzorg in gezin vzw. 

 

Verzoekster zorgt al van bij de geboorte met volle toewijding voor dit in de steek gelaten kind alsof het 

haar eigen kind is. 
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Bij bovenvermelde motivering dat het kind niet vergezeld was van haar ouders bij de aanvraag is dan 

ook totaal geen rekening gehouden met de specifieke situatie waarin het kind verkeert. 

 

De ouders van het kind zijn spoorloos, zodat het onmogelijk is dat zij bij de aanvraag aanwezig waren. 

 

In de redenering van de verwerende partij zou bijgevolg het kind in een situatie verkeren waarin zij geen 

aanspraak kan (laten) maken op een fundamenteel recht, nl. het recht om een aanvraag tot lang verblijf 

in te dienen. 

 

Dit is tevens in strijd met het non-discriminatiebeginsel. 

 

Gelet op deze specifieke situatie werd het kind door de jeugdrechtbank toevertrouwd aan verzoekster 

zodat zij o.a. ook alle nodige aanvragen zou kunnen doen die in een “normale” situatie door de ouders 

dienen te geschieden. 

 

Het is dan ook logisch dat de aanvraag door verzoekster tot een lang verblijf van het kind wel degelijk 

rechtsgeldig is. 

 

Uit het bovenvermelde blijkt duidelijk dat de redenen die in de bestreden beslissing worden aangehaald, 

in strijd zijn met de werkelijke omstandigheden van verzoekster en het kind. 

 

De bestreden beslissing is dan ook duidelijk genomen zonder grondig onderzoek van de zaak. 

 

Het is duidelijk dat de overheid hier een fout, minstens een onzorgvuldigheid heeft begaan waarvan 

verzoekster en het kind niet het slachtoffer kunnen worden. 

 

Verwerende partij heeft dan ook inbreuk gepleegd op de zorgvuldigheidsplicht als beginsel van 

behoorlijk bestuur. 

 

Tevens dient elke administratieve beslissing met redenen omkleed zijn en moet het onderzoek tot uiting 

komen in de motivering van de beslissing. 

 

De bestreden beslissing is dan ook tevens in strijd met de materiële motiveringsplicht als beginsel van 

behoorlijk bestuur en de Wet motivering van Bestuurshandelingen. 

 

Tevens is de bestreden beslissing om voormelde redenen in strijd met de elementaire rechten van de 

Mens o.m. artikel 3 en 8 E.V.R.M., de rechten van verdediging, het non-discriminatiebeginsel en op de 

nieuwe richtlijnen en instructies o.a. dd. 19.07.2009 (en eventuele aanpassingen) in het kader van de 

humanitaire regularisatie. 

 

Daarnaast wordt in de bestreden beslissing gesteld dat, voor zover ze de aanvraag tot lang verblijf toch 

als rechtsgeldig zouden beschouwen, gezien de bijzondere situatie waarin de minderjarige verkeert, aan 

de hand van de voorgelegde documenten niet kan afgeleid worden dat de opvangouder over voldoende 

bestaansmiddelen beschikt om te voorzien in de behoeften van het minderjarige kind. 

 

Hierbij wordt uitdrukkelijk gesteld dat hierbij met de mogelijke pleegvergoeding en de kinderbijslag geen 

rekening is gehouden, gezien daar het bewijs niet van werd overgemaakt. 

 

Aan verzoekster is echter nooit de kans geboden om deze bijkomende stukken of informatie voor te 

brengen teneinde de werkelijke situatie van verzoekster te onderzoeken. 

 

Verzoekster had op zijn minst die kans moeten krijgen. 

 

Verzoekster werd plots zonder meer geconfronteerd met de bestreden beslissing zonder dat zij ooit is 

uitgenodigd om meer stukken voor te leggen omtrent de kinderbijslag, pleegvergoeding, e.d. 

 

De argumenten die in de bestreden beslissing worden aangehaald blijken dus van een niet gefundeerd 

onderzoek. 

 

Ook om deze redenen is de bestreden beslissing duidelijk genomen met miskenning van elke redelijk-

heid en de rechten van verdediging en getuigt geenszins van een behoorlijk en zorgvuldig bestuur. 
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Tevens is hiermee niet voldaan aan de materiële motiveringsplicht en de Wet motivering van Bestuurs-

handelingen. Ook wordt hiermee aan verzoekster eisen gesteld die in geen geval in overeenstemming 

kunnen zijn met de instructies aangaande de humanitaire regularisatie dd. 19.07.2009 en eventueel 

latere aanpassingen. 

 

Indien verwerende partij dus een grondig onderzoek had gevoerd en was uitgegaan van de werkelijke 

volledige situatie van verzoekster, dan had zij tot de conclusie moeten komen dat verzoekster wel 

degelijk over voldoende bestaansmiddelen beschikt om te voorzien in de behoeften van het kind. 

 

Verwerende partij houdt hierbij ook geen rekening met het feit dat verzoekster in de praktijk reeds van 

bij de geboorte van het kind, en dus reeds twee jaar lang, voor het kind zorgt, zodat alleen al uit dit 

gegeven blijkt dat verzoekster wel degelijk over voldoende bestaansmiddelen beschikt om te voorzien in 

de behoeften van het kind. 

 

Verzoekster is alleenstaande en heeft een invaliditeitsuitkering van 30,22 EURO per dag, hetzij +/- 

785,72 EURO per maand. 

 

Deze invaliditeitsuitkering zal nog stijgen indien zij gemachtigd wordt om het kind op haar adres in te 

schrijven. 

 

Daarenboven ontvangt verzoekster nog de kinderbijslag van 88,51 EURO per maand, alsook de 

pleegvergoeding van 394,63 EURO per maand. 

 

Verzoekster beschikt maandelijks dus over een inkomen van +/- 1.268,86 EURO. 

 

Zij woont in een sociale woning en betaalt slechts een huishuur van 230 EURO per maand en de 

elektriciteit bedraagt +/- 50 EURO per maand. 

 

In de bestreden beslissing wordt dus duidelijk geen rekening gehouden met deze werkelijke volledige 

toestand van verzoekster. 

 

De argumenten die in de bestreden beslissing worden aangehaald blijken duidelijk van een niet 

gefundeerd onderzoek. 

 

Ook om deze redenen is de bestreden beslissing duidelijk genomen met miskenning van elke redelijk-

heid en de rechten van verdediging en getuigt geenszins van een behoorlijk en zorgvuldig bestuur. 

Tevens is hiermee niet voldaan aan de materiële motiveringsplicht en de Wet motivering van Bestuurs-

handelingen. Ook wordt hiermee aan verzoekster eisen gesteld die in geen geval in overeenstemming 

kunnen zijn met de instructies aangaande de humanitaire regularisatie dd. 19.07.2009 en eventueel 

latere aanpassingen. 

 

Tevens dient te worden opgemerkt dat een afwijzing in geen geval enkel en alleen mag gebaseerd zijn 

op de financiële situatie van verzoekster, zoals in casu het geval is. 

 

Dit druist o.a. in tegen het non-discriminatiebeginsel. 

 

Tevens druist de bestreden beslissing hierdoor in tegen elke redelijkheid, de rechten van verdediging en 

het EVRM o.a. artikel 3 en 8 en de beginselen van een behoorlijk en zorgvuldig bestuur. Tevens is 

hiermee niet voldaan aan de materiële motiveringsplicht en de Wet motivering van Bestuurs-

handelingen. Ook wordt hiermee aan verzoekster eisen gesteld die in geen geval in overeenstemming 

kunnen zijn met de instructies aangaande de humanitaire regularisatie dd. 19.07.2009 en eventueel 

latere aanpassingen. 

 

Uit de bestreden beslissing die aan de basis ligt van huidig bestreden beslissing blijkt dat verwerende 

partij vereisten gaat stellen die nergens zijn vastgelegd. 

 

Nergens wordt vereist dat de verzoekende partij zelf voortdurend contact opneemt met de overheid om 

na te gaan of er toch geen bijkomende stukken vereist zijn. 

 

Verwerende partij heeft hiertoe niet de bevoegdheid. 
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Er is dan ook in ieder geval sprake van machtsoverschrijding. 

 

Minstens druist de bestreden beslissing tevens om deze reden in tegen elke redelijkheid, de elementaire 

rechten van de Mens, o.a. artikel 8 E.V.R.M. en de rechten van verdediging en getuigt ze geenszins van 

een behoorlijk en zorgvuldig bestuur. Tevens is hiermee niet voldaan aan de materiële motiveringsplicht 

en de Wet motivering van Bestuurshandelingen. Ook wordt hiermee aan verzoekster eisen gesteld die 

in geen geval in overeenstemming kunnen zijn met de instructies dd. 19.07.2009. 

 

Bovendien, voor zover zou worden bedoeld dat verzoekster het kind dient terug te brengen naar een 

land buiten België, quod non certa, zullen verzoekster en het kind worden gescheiden, wat een inbreuk 

op artikel 8 E.V.R.M. impliceert. 

 

Artikel 8 E.V.R.M. houdt immers het volgende in: 

 

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

zijn correspondentie. 

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

zover 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.” […] 

 

In casu is verzoekster de tante en de opvangouder van het kind en verblijft het kind reeds van bij de 

geboorte bij verzoekster. 

 

Het spreekt voor zich dat een scheiding tussen verzoekster en het kind een uiterst traumatische ervaring 

zou zijn voor dit kind en voor verzoekster. 

 

Het is voor verzoekster onmogelijk, minstens bijzonder moeilijk, om het kind te volgen. 

 

Verzoekster is immers Belg en heeft haar leven volledig opgebouwd in België. Men kan bezwaarlijk van 

verzoekster verwachten dat zij haar familie, vrienden, huisvesting,... in België achterlaat en haar leven in 

België totaal overboord gooit om naar een land te trekken waarmee zij geen enkele band of toekomst 

heeft. 

 

Ook hiermee werd door de verwerende partij geen rekening gehouden, hetgeen een inbreuk impliceert 

op de elementaire vereisten van redelijkheid en de rechten van verdediging. Tevens impliceert dit een 

inbreuk op de regels van behoorlijk en zorgvuldig bestuur. Tevens is hiermee niet voldaan aan de 

materiële motiveringsplicht en de Wet motivering van Bestuurshandelingen. 

 

Tevens, voor zover zou worden bedoeld dat verzoekster het kind dient terug te brengen naar een land 

buiten België, quod non certa, zou het bevel tot terugbrenging een inbreuk impliceren op artikel 3 

E.V.R.M. dat bepaalt dat niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of 

vernederende behandelingen of bestraffingen. 

 

Het spreekt voor zich dat door het bevel tot terugbrenging het kind minstens zou onderworpen worden 

aan een onmenselijke behandeling. 

 

Door het bevel tot terugbrenging zou het kind immers in een situatie terecht komen waardoor zij 

gescheiden wordt van haar tante en mede opvangouder bij wie ze al van bij de geboorte verblijft en door 

wie ze wordt verzorgd. 

 

Het kind beschouwt verzoekster als haar moeder. 

 

Het spreekt dan ook voor zich dat de scheiding tussen verzoekster en het kind een uiterst traumatische 

ervaring zou betekenen voor dit kind en verzoekster. 

 

Het kind zou terecht komen in een totaal vreemde omgeving waarin zij niets of niemand kent. 

 

De fysieke en minstens de psychische integriteit van het kind (en van verzoekster) zou hierdoor zeker in 

het gedrang komen. 
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Ook hiermee werd door de verwerende partij geen rekening gehouden, hetgeen een inbreuk impliceert 

op de elementaire vereisten van redelijkheid en de rechten van verdediging. Tevens impliceert dit een 

inbreuk op de regels van behoorlijk en zorgvuldig bestuur. Tevens is hiermee niet voldaan aan de 

materiële motiveringsplicht en de Wet motivering van Bestuurshandelingen. 

 

De middelen zijn derhalve onder meer gebaseerd op de schending van de elementaire vereisten van de 

redelijkheid, de elementaire rechten van de Mens o.m. artikelen 3 en 8 E.V.R.M., de rechten van 

verdediging, het non-discriminatiebeginsel, de zorgvuldigheidsplicht en de materiële motiveringsplicht 

als beginselen van behoorlijk bestuur, de Wet motivering van Bestuurshandelingen en op de nieuwe 

richtlijnen en instructies o.a. dd. 19.07.2009 (en eventuele aanpassingen) in het kader van de 

humanitaire regularisatie, alsook op machtsoverschrijding.” 

 

3.2. Verweerder repliceert als volgt: 

 

“Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de problematiek waar verzoekster naar verwijst 

buiten het kader van de wet van 15 december 1980 gesitueerd is. 

 

Verwerende partij betwist de affectieve band tussen verzoekster en het kind niet. Dit gegeven staat 

echter niet op zich toe dat verzoekster in haar hoedanigheid van pleegouder het kind wettig zou kunnen 

vertegenwoordigen. Zulks komt toe aan de ouder of de voogd (artikel 372 en artikel 388 van het 

Burgerlijk Wetboek, artikel 35 van het Wetboek Internationaal Privaatrecht).  

 

In subsidiaire orde wordt verzoekster er tevens op gewezen dat ze niet de nodige bewijzen voorlegde 

betreffende de eventuele pleegvergoeding of kinderbijslag die zij geniet. Uit de documenten die 

verzoekster voorlegde (het uitkeringsattest van het Nationaal Verbond voor Socialistische Mutualiteiten 

en een handgeschreven tenlasteneming) kon bovendien niet worden afgeleid dat verzoekster over 

voldoende bestaansmiddelen beschikt. 

 

Waar verzoekster kritiek levert op dit onderdeel van de motivering, dient te worden opgemerkt dat dit 

niet het motief is dat de thans bestreden beslissing schraagt. Het betreft een toelichting van 

ondergeschikte orde, zodat zelfs de eventuele gegrondheid ervan niet kan leiden tot de vernietiging van 

de thans bestreden beslissing. 

 

De regelmatigheid van een administratieve beslissing dient te worden beoordeeld in functie van de 

gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van een beslissing kon beschikken. (RvS 1 

september 1999, nr. 81.172, RvS 19 november 2002, nr. 112.681) 

 

Het bestuur kon op het moment van het tot stand komen van de thans bestreden beslissing geen 

rekening houden met de nieuwe elementen die verzoekster aanvoert in het inleidend verzoekschrift. 

Haar verklaringen inzake haar werkelijk maandelijks inkomen, die met bewijsstukken gestaafd dienen te 

worden, kunnen om die reden niet in aanmerking worden genomen. 

 

Voor zoveel als verzoekster meent dat door de bestreden beslissing artikel 8 van het EVRM wordt 

geschonden doordat zij van het kind zou worden gescheiden, getuigt zij niet van het rechtens vereiste 

belang, nu zij enkel kan fungeren als opvangouder en het niet aannemelijk maakt dat haar echtgenoot, 

de heer [L. R. ], die de broer zou zijn van de moeder van het kind, onwetend zou zijn omtrent diens 

inzichten, laat staan, verblijfplaats.” 

 

3.3. Uit de aan de Raad voorgelegde stukken blijkt dat P. H. ,het kind waarop de bestreden beslissing 

betrekking heeft, werd achtergelaten door haar ouders en zich in een problematische opvoedingssituatie 

bevond. De jeugdrechtbank heeft, ingevolge deze vaststellingen, bij vonnis van 19 juni 2012 P. H. 

toevertrouwd aan het pleeggezin van verzoekster. Deze laatste kan, nu zij slechts belast werd met de 

materiële opvang van dit kind, niet worden beschouwd als de wettelijke vertegenwoordiger van P. H. 

Indien zij deze rol op zich wil nemen komt het haar, gelet op de mogelijkheden die worden geboden 

door artikel 389 BW, toe om in dit verband de passende schikkingen te treffen.  

 

Het is niet kennelijk onredelijk of onwettig om te oordelen dat een persoon die niet de wettelijke 

vertegenwoordiger is van een minderjarige vreemdeling niet in staat is om voor deze minderjarige een 

aanvraag in te dienen met het oog op een verblijf in België. Verzoekster kan niet gevolgd worden in haar 

standpunt dat, gelet op haar bewering dat de ouders van P. H. spoorloos zijn, het haar zou toekomen 
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om “een aanvraag tot lang verblijf” met betrekking tot dit kind in te dienen. Uit het gegeven dat 

verweerder oordeelde dat enkel de wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige vreemdeling 

diens verblijfsstatus in België kan regelen kan ook geen schending van het non-discriminatiebeginsel 

worden afgeleid.  

 

De vaststelling dat verzoekster niet de wettelijke vertegenwoordiger van P. H. is en de verblijfsrechtelijke 

situatie van dit kind niet kan regelen leidt evenwel noodzakelijkerwijze tot de conclusie dat niet zonder 

meer kan worden aangenomen dat zij – als persoon die slechts aangeduid is om een kind dat zich in 

een problematische opvoedingssituatie bevindt tijdens het verblijf in België op te vangen – door 

verweerder zou kunnen worden belast met de taak om ervoor te zorgen dat P. H. de verblijfswetgeving 

niet langer miskent. Uit de rechtspraak van de Raad van State blijkt dat, in gevallen waar dit niet evident 

is, van verweerder mag worden verwacht dat hij in een bevel tot terugbrenging een motivering opneemt 

met betrekking tot de persoon die wordt aangeduid om dit bevel uit te voeren (RvS 16 juli 2002, nr. 

109.415). Een dergelijke motivering ontbreekt in voorliggende zaak. Daarnaast moet worden gesteld dat 

verzoekster ook terecht aanvoert dat de motivering van de bestreden beslissing een tegenstrijdigheid 

bevat doordat wordt gesteld dat P. H. niet in België mag verblijven en verzoekster opdracht wordt 

gegeven P. H. terug te brengen naar “de plaats vanwaar het gekomen is”, terwijl dit kind in België is 

geboren en uit de aan de Raad voorgelegde stukken niet blijkt dat het dit land ooit reeds heeft verlaten. 

In casu blijkt uit de motivering van de bestreden beslissing ook niet dat verweerder rekening gehouden 

heeft met de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 8 van het EVRM, terwijl niet kan worden betwist 

dat P. H., nu zij ingevolge een rechterlijke beslissing werd toegewezen aan het pleeggezin van 

verzoekster, de facto tot het gezin van verzoekster behoort. 

 

De motivering van de bestreden beslissing kan in voorliggende zaak dan ook niet als afdoende worden 

beschouwd, zodat dient te worden besloten dat verzoekster terecht aanvoert dat de motiveringsplicht, 

zoals deze voortvloeit uit de bepalingen van de wet van 29 juli 1991, werd geschonden.  

 

Aangezien de eventuele gegrondheid van de andere onderdelen van het middel niet tot een ruimere 

vernietiging kan leiden dienen deze niet onderzocht te worden (RvS 18 december 1990, nr. 36.050; RvS 

24 oktober 2002, nr. 111.881). 

 

 4. Korte debatten 

 

Verzoekster heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Artikel 1 

 

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

Integratie en Armoedebestrijding van 10 oktober 2012 tot afgifte van een bevel tot terugbrenging wordt 

vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

 

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

 

dhr. G. DE BOECK, wnd. voorzitter, 

 rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN G. DE BOECK  

 


