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 nr. 202 715 van 19 april 2018 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: 1. X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat K. VERSTREPEN 

Rotterdamstraat 53 

2060 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Armeense nationaliteit te zijn, op 9 april 2015 

hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 17 februari 2015 waarbij 

de aanvraag om machtiging tot verblijf met 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 ongegrond wordt verklaard. 

 

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 21 maart 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 april 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. BYUMA, die loco advocaat K. VERSTREPEN verschijnt voor 

de verzoekende partijen en van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 2 mei 2006 dient eerste verzoekster, samen met haar meerderjarige dochter een asielaanvraag in, 

beide onder een alias. Op 27 juli 2006 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 

staatlozen de bevestigende beslissing tot weigering van verblijf. Tegen deze beslissing dient eerste 

verzoekster een annulatieberoep in bij de Raad van State die bij arrest nr. 174 753 van 21 september 

2007 het beroep verwerpt.  
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Op 15 mei 2007 dienen verzoeksters een aanvraag in om machtiging tot verblijf met 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 (hierna: de vreemdelingenwet). De aanvraag werd 

onontvankelijk verklaard op 13 februari 2008. 

 

Op 23 november 2007 dienen verzoeksters een aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing 

van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Deze aanvraag werd onontvankelijk verklaard op 5 december 

2007.  

 

Op 3 juni 2008 dienen verzoeksters wederom een aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing 

van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Deze aanvraag werd onontvankelijk verklaard op 23 februari 

2009.  

 

Op 3 april 2009 en 15 december 2009 dienen eerste verzoekster en haar meerderjarige dochter (tweede 

verzoekster) een aanvraag in om machtiging tot verblijf met 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 (hierna: de vreemdelingenwet). Op 23 mei 2013, 4 februari 2014 en 28 

februari 2014 wordt voormelde aanvraag aangevuld.  

 

Op 17 februari 2015 worden voormelde aanvragen ontvankelijk, doch ongegrond verklaard. De 

beslissing wordt op 10 maart 2015 ter kennis gebracht aan verzoeksters. Dit is de bestreden beslissing 

waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvragen om machtiging tot verblijf die op datum van 03.04.2009 en 

15.12.2009 werden ingediend en op 23.05.2013, 04.02.2014 en 28.02.2014 werden aangevuld door:  

P., Z. (N° R.R.: …)  

geboren te Ararat op (…) 1961  

nationaliteit: Armenië  

* voordien gekend als: M. K., geboren te Karabagh op (…) 1960, nationaliteit: Azerbeidjan + 

meerderjarige dochter:  

M., L. (N° R.R.: …)  

geboren te Massis op (…) 1985  

nationaliteit: Armenië  

* voordien gekend als: P., L., geboren te Karabagh op (…)1985,  

nationaliteit: Azerbeidjan  

laatst gekend adres: (…) Borgerhout  

(26.01.2015 declaratie vertrek, voorstel afvoering van ambtswege, geen nieuw adres bekend) 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 ontvankelijk is doch ongegrond.  

Redenen:  

De redenen die aangehaald worden om het verblijf toe te staan zijn onvoldoende : Betrokkenen halen 

aan dat zij omwille van enorme problemen in hun land van herkomst waardoor hun vrijheid en leven 

bedreigd werden hun land dienden te ontvluchten. Het is zo dat zij sinds mei 2006 in België verblijven. 

Op 02.05.2006 dienden verzoeksters een asielaanvraag in. Zij wisten dat hun verblijf in eerste instantie 

enkel voorlopig werd toegestaan in het kader van de asielprocedure en dat zij bij een negatieve 

beslissing het land dienden te verlaten. Hun asielaanvraag werd afgesloten op 28.07.2006 met een 

bevestigende beslissing van weigering van verblijf door het Commissariaat-generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen. Betrokkenen verkozen echter geen gevolg te geven aan het bevel om 

het grondgebied te verlaten hen betekend op 19.05.2006 en verbleven nadien illegaal in België. Uit 

langdurig illegaal verblijf kunnen geen rechten geput worden met het oog op regularisatie. De duur van 

de asielprocedure – namelijk minder dan drie maanden - was niet van die aard dat ze als onredelijk lang 

kan beschouwd worden. De beroepsprocedure voor de Raad van State werd reeds afgesloten op 

21.09.2007. Bovendien dient opgemerkt te worden dat verzoeksters de asielprocedure en de 

beroepsprocedure voor de Raad van State gevoerd hebben onder een valse naam, geboortedatum en 

nationaliteit, waardoor de duur ervan, ongeacht of deze kort of lang was, sowieso niet in hun voordeel 

kan weerhouden worden. Mevrouw P. Z. verklaarde M. K. te heten, geboren te zijn op 28.03.1960 en 

van Azerbeidzjaanse nationaliteit te zijn. Haar meerderjarige dochter verklaarde P. L. te heten, geboren 

te zijn op 17.03.1985 en van Azerbeidzjaanse nationaliteit te zijn. Beide verzoeksters hebben bewust 

getracht de Belgische overheid te misleiden. Uit het paspoort, afgegeven op 12.01.2006, dat mevrouw 
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P. Z. later voorgelegd heeft, blijkt dat zij P. Z. heet, geboren is op 26.05.1971 en van Armeense 

nationaliteit is. Haar dochter heeft tevens ruim na hun aankomst in België een Armeens paspoort 

afgeleverd op 04.02.2006 voorgelegd op naam van M., L., geboren op 16.03.1985. Wat de vermeende 

problemen in het land van herkomst betreft, dient opgemerkt te worden dat deze problemen reeds 

onderzocht werden in het kader van de asielprocedure en niet weerhouden werden. Betrokkenen 

brengen hier geen nieuwe elementen naar voor die een eventuele andere beoordeling zou 

rechtvaardigen. De duur van het verblijf vormt op zich geen grond voor regularisatie. Deze is in casu te 

wijten aan het niet opvolgen van bevelen om het grondgebied te verlaten en het telkenmale opnieuw 

opstarten van verblijfsprocedures, waarvoor de Belgische overheid niet verantwoordelijk kan gesteld 

worden. Zoals hierboven reeds vermeld werd hebben betrokkenen geen gevolg gegeven aan het bevel 

om het grondgebied te verlaten dat hen betekend werd op 19.05.2006. Minder dan een maand na hun 

aankomst in België wisten betrokkenen al dat zij hier niet zouden kunnen blijven. Nadat de 

asielprocedure definitief werd afgesloten op 28.07.2006 werd hen nog een termijn van vijf dagen 

toegekend om het grondgebied te verlaten. Zij gaven geen gevolg hieraan en besloten om hier toch 

illegaal te blijven. De procedure die zij voerden voor de Raad van State was niet schorsend en het 

verblijf van verzoeksters was geenszins toegestaan gedurende deze procedure. Betrokkenen dienden 

vervolgens nog meerdere aanvragen om machtiging tot verblijf in. Op 15.05.2007 dienden zij een 

aanvraag art. 9.3 in, die onontvankelijk verklaard werd op 13.02.2008. Op 23.11.2007 dienden zij een 

aanvraag art. 9ter in, die eveneens onontvankelijk werd bevonden op 05.12.2007. Op 23.04.2008 werd 

hen nogmaals een bevel om het grondgebied te verlaten betekend. Verzoekster verkozen wederom 

geen gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten en dienden op 03.06.2008 een 

nieuwe aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van art. 9ter van de wet van 15.12.1980 in. 

Deze aanvraag art. 9ter werd op 19.01.2011 ongegrond verklaard. Inmiddels hadden verzoeksters nog 

twee aanvragen om machtiging tot verblijf ingediend, voorwerp van deze beslissing. Betrokkenen 

verklaren dat zij op sublieme wijze geïntegreerd zijn; dat zij hier het centrum van hun belangen hebben; 

dat zij hier duurzame sociale bindingen hebben; dat zij ten zeerste werk gemaakt hebben van hun 

integratie waarin zij zich profileerden en niet onopgemerkt bleven; dat zij zich kost noch moeite 

gespaard hebben om Nederlands te leren: dat zij over een actieve en passieve kennis van het 

Nederlands beschikken; dat M. L. een kappersdiploma behaald heeft; dat zij een plaats in de 

maatschappij gevonden hebben waar zij zich kunnen ontplooien en van de kleine dingen genieten; dat 

zij zich inzetten om te leven als goed en vriendelijke mens; dat zij veel teruggeven aan de maatschappij; 

dat zij over energie en sociaal-meelevendheid beschikken; dat zij zich op intensieve wijze onder de 

Belgische bevolking gemengd hebben en een grote vrienden en kennissenkring opgebouwd hebben; 

dat zij in hun eigen levensonderhoud willen voorzien; dat zij overgegaan zijn tot de verinnerlijking van 

onze taal, zeden en gewoonten en zich de Belgische samenlevingsnormen zouden eigen gemaakt 

hebben. Mevrouw M. L. legt ter staving van haar integratie volgende bewijsstukken voor: een 

arbeidsovereenkomst bij F. vzw, een arbeidsovereenkomst bij Outfit bvba, verschillende steunbrieven, 

een getuigschrift van basiskennis van bedrijfsbeheer, diverse attesten van de opleiding 

schoonheidsverzorging en foto’s. Daarnaast legt zij enkel opleidingsattesten van opleidingen 

(trajectbegeleiding, kapper, meerwegen college) gevolgd in Nederland, voor de komst naar België. 

Gezien de Dienst Vreemdelingenzaken op basis van de voorgelegde arbeidsovereenkomsten aan 

mevrouw M. toch de kans wou geven op een effectieve tewerkstelling, ondanks de elementen van 

fraude in het administratief dossier zoals hierboven besproken werd, werd zij op 23.11.2010 op de 

hoogte gebracht van het feit dat zij een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister kon 

verkrijgen onder voorbehoud van de voorlegging van een door de bevoegde gewestelijke overheid 

afgeleverde arbeidskaart B. Zij heeft echter nooit de gevraagde arbeidskaart B voorgelegd. Uit een 

schrijven van de advocaat van betrokkene d.d. 28.02.2014 blijkt dat de werkgever van mevrouw een 

andere persoon heeft aangeworven. Spijtig genoeg heeft verzoekster bijgevolg geen arbeidskaart B 

verworven. Aangezien het tijdelijk verblijf enkel kon worden toegekend onder voorbehoud van het 

voorleggen van een arbeidskaart, komt mevrouw M. niet in aanmerking voor een verblijfsregularisatie. 

Er werd een expliciete voorwaarde gesteld, waaraan mevrouw niet heeft voldaan. De overige elementen 

van integratie nemen niet weg dat de vereiste arbeidskaart niet werd voorgelegd en kunnen bijgevolg op 

zich niet als grond voor regularisatie weerhouden worden. Mevrouw P. Z. legt ter staving van de 

aangehaalde elementen van integratie steunbrieven voor, twee vage werkbeloftes (‘Ik ben eventueel 

bereid om hen in de toekomst een job aan te bieden” en ‘Om haar met haar integratie te helpen bestaat 

de mogelijkheid dat ik haar in de toekomst tewerk zal stellen als hulp in onze textiel-productie-afdeling”), 

enkele deelcertificaten van lessen Nederlands op naam van ‘M. K.’, foto’s en verschillende 

steunbrieven. Daarnaast legt mevrouw een diploma van lessen Nederlands voor gevolgd in Amersfoort, 

Nederland voor de komst naar België op naam van ‘M. K.’. De elementen met betrekking tot de 

integratie van mevrouw P. Z. volstaan op zich niet als grond voor een verblijfssituatie. Deze integratie 

vond plaats tijdens precair en illegaal verblijf. De integratie is voortgevloeid uit de persoonlijke houding 
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van mevrouw, namelijk het negeren van meerdere bevelen om het grondgebied te verlaten en het 

telkenmale opnieuw indienen van verblijfsprocedures teneinde het verblijf onrechtmatig te rekken. 

Tevens dient opgemerkt te worden dat mevrouw niet aantoont dat zij effectief in haar levensonderhoud 

zou kunnen voorzien. Zij beperkt zich tot het voorleggen van twee vage werkbeloftes, die geen enkele 

zekerheid bieden naar een effectieve tewerkstelling toe. Ten slotte dient opgemerkt te worden dat 

mevrouw P. bezwaarlijk aanspraak kan maken op een ‘sublieme integratie’, aangezien zij doelbewust 

getracht heeft de Belgische overheid te misleiden door een valse naam, geboortedatum en nationaliteit 

aan te nemen in het kader van de asielprocedure en de beroepsprocedure bij de Raad van State. Het 

plegen van fraude is niet verenigbaar met een zogezegde ‘sublieme integratie’. Integratie veronderstelt 

immers ook dat men de Belgische reglementering respecteert en zich aldus onthoudt van het plegen 

van fraude. Omwille van deze redenen kunnen de elementen van integratie niet weerhouden worden als 

grond voor regularisatie. Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkenen nooit in aanraking 

geweest zijn met het gerecht en een blanco strafregister hebben, dient opgemerkt te worden dat van 

alle vreemdelingen die in België verblijven, verwacht wordt dat zij zich houden aan de in België van 

kracht zijnde wetgeving. Tevens dient opgemerkt te worden dat illegaal op het grondgebied verblijven 

een strafbaar feit is en dat het plegen van identiteits- en nationaliteitsfraude tijdens verblijfsprocedures 

evenmin te rijmen valt met een onberispelijk gedrag. Betrokkenen menen dat hun verzoek op gelijke 

basis staat met een aanvraag om machtiging tot verblijf conform de regularisatiewet van 22.12.1999. De 

wet van 22.12.1999 was echter een enige en unieke operatie, de criteria voor regularisatie vermeld in 

deze wet zijn dan ook niet van toepassing op de aanvraag tot regularisatie op grond van art. 9bis van de 

wet van 1980. Betrokkenen stellen dat zij hier een sociaal en economisch welzijn in de zin van artikel 8 

van het EVRM hebben opgericht. Verzoeksters tonen niet aan dat zij familieleden hebben die op legale 

wijze in België verblijven of de Belgische nationaliteit bezitten, waarmee zij een nauwe band 

onderhouden die onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM zou kunnen vallen. Gewone sociale 

relaties vallen niet onder de bescherming van art. 8 van het EVRM. Van een economisch welzijn kan in 

casu bezwaarlijk sprake zijn, gezien beide verzoekster illegaal op het grondgebied verblijven en geen 

toelating hebben om betaalde arbeid te verrichten. Bovendien tonen verzoeksters op geen enkele wijze 

aan dat zij geen ‘economisch welzijn’ zouden kunnen opbouwen in het land van herkomst. Dit argument 

kan niet aanzien worden als een grond voor regularisatie. Het feit dat mevrouw M. L. een zoontje heeft 

dat in België geboren werd op 06.11.2013, S. M., vormt geen grond voor regularisatie. Betrokkene toont 

op geen enkele wijze aan dat de aanwezigheid van het kind op het Belgisch grondgebied noodzakelijk 

is. Het kind heeft net zoals mevrouw de Armeense nationaliteit, zodat verondersteld mag worden dat het 

kind probleemloos met mevrouw zal kunnen terugreizen naar het land van herkomst. Volgens de 

gegevens op de geboorteakte is de vader van het kind de heer S., K.. Als woonplaats wordt bij mijnheer 

Landgraaf, Nederland vermeld. Mijnheer is niet ingeschreven in het vreemdelingen- of 

bevolkingsregister, noch bezit hij de Belgische nationaliteit. Het is niet bekend of mijnheer een 

verblijfsrecht heeft in Nederland of de Nederlandse nationaliteit bezit. Het enige stavingsstuk dat 

voorgelegd wordt door verzoekster is de geboorteakte. Betrokkene toont niet aan dat zij contact heeft 

met de vader van het kind of dat mijnheer affectieve en/of economische banden onderhoudt met het 

kind. Ten slotte dient opgemerkt te worden dat betrokkenen zich ter ondersteuning van hun aanvraag 

om machtiging tot verblijf beroepen op de instructie van 19.07.2009 betreffende de toepassing van 

artikel 9.3 en 9bis van de wet van 15.12.1980. Deze instructie werd echter vernietigd door de Raad van 

State (Raad van State arrest 198.769 d.d. 09.12.2009 en arrest 215.571 d.d. 05.10.2011.) Bijgevolg zijn 

de criteria van hogervernoemde instructie niet meer van toepassing.”  

 

Op 17 februari 2015 wordt tevens de beslissing genomen tot afgifte van een bevel om het grondgebied 

te verlaten aan mevrouw L. M. Voormelde dame diende een afzonderlijk schorsings- en annulatieberoep 

in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) tegen dit bevel, gekend onder het 

rolnummer 170 653. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Verzoeksters hebben binnen de in artikel 39/81, vierde lid van de vreemdelingenwet voorziene termijn 

van 8 dagen, de griffie in kennis gesteld dat zij geen synthesememorie wensen neer te leggen. Met 

toepassing van artikel 39/81, laatste lid van voormelde wet wordt de procedure voortgezet 

overeenkomstig het eerste lid. De Raad doet uitspraak op basis van de middelen uiteengezet in het 

inleidend verzoekschrift en zonder afbreuk te doen aan artikel 39/60 van de vreemdelingenwet.  
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3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 In het enige middel voeren verzoeksters de schending aan van 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), van artikel 9bis van 

de vreemdelingenwet, van de motiveringsplicht vervat in artikel 62 van de vreemdelingenwet en de 

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

bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), van artikel 5 van de Richtlijn 2008/115/EG van 

het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en 

procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun 

grondgebied verblijven (hierna de Terugkeerrichtlijn), van de artikelen 24 en 41 van het Handvest van 

de Grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2000, in werking getreden op 1 december 

2009 (hierna: het Handvest), van het redelijkheidsbeginsel en van de zorgvuldigheidsplicht. Tevens 

verwijzen zij naar artikel 7 van het Handvest. 

 

Ter adstruering van het middel zetten verzoeksters het volgende uiteen: 

 

“Schending van artikel 8 EVRM, artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, schending van de 

motiveringsplicht vervat in artikel 62 Vreemdelingenwet en artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, artikel 5 van de Richtlijn 2008/115/EG 

van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en 

procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun 

grondgebied verblijven, schending van artikel 24 en artikel 41 van het Handvest van Grondrechten, van 

het redelijkheidsbeginsel, de zorgvuldigheidsplicht  

Verwerende partij heeft beslist dat de aanvraag tot verblijfsmachtiging ontvankelijk doch ongegrond is. 

De redenen die zij daarvoor geeft zijn dat de asielprocedure niet onredelijk lang heeft geduurd, dat 

verzoekende partij eerst een andere identiteit had voorgewend in 2006, dat de gevraagde arbeidskaart 

B nooit werd toegevoegd, dat de integratie plaatsgreep tijdens precair verblijf, dat er niet werd 

aangetoond dat er in Armenië geen ‘economisch welzijn’ zou kunnen opgebouwd worden en dat de 

kleinzoon, S. K., zijn aanwezigheid op het Belgische grondgebied niet aantoonbaar noodzakelijk is. 

Wanneer de verwerende partij de gegrondheid van een aanvraag op grond van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet onderzoekt dient zij rekening te houden met alle feiten die haar gekend zijn en die 

eventueel de verblijfsaanvraag kunnen ondersteunen. De verwerende partij beslist discretionair of dat 

verzoekende partij elementen voorlegt die een grond vormen voor de tijdelijke verblijfsmachtiging. 

Verwerende partij wordt in deze discretionaire beslissingsmacht enkel ‘beperkt’ in de zin dat zij aan haar 

bestuurlijke verplichtingen naar nationaal en internationaal recht dient te voldoen. Met betrekking tot het 

gezins- en familieleven moet er gewezen worden op artikel 8 van het EVRM en artikel 7 van het 

Handvest. Artikel 8 EVRM bepaalt dat: “1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn 

familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. 2. Geen inmenging van enig openbaar 

gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij wet is voorzien 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.” Artikel 7 van het Handvest heeft dezelfde inhoud en draagwijdte. 

(Toelichtingen bij het Handvest van de Grondrechten, Pb. C. 303, p. 20). Wat een gezinsleven uitmaakt 

is een feitenkwestie en hangt af van het feit of er daadwerkelijke persoonlijke gezinsbanden zijn. Het 

kan zowel om een de jure gezinsleven gaan, maar het kan evengoed om een feitelijk gezinsleven gaan. 

Zo heeft het Hof al beslist dat er tussen een minderjarige en een volwassene die geen familie was maar 

zorg droeg voor het kind een familieband aanwezig was (EHRM, X, Y and Z v. the United Kingdom, 

application no. 21830/93, judgment [GC] of 22 April 1997.) Tussen ouders en kinderen is er quasi altijd 

een gezinsband, ook als deze ouders gescheiden zijn (EHRM Berehab e.a. t. Nederland, 21 juni 1988, 

nr. 10730/84). Er is dus een vermoeden van gezinsleven tussen ouders en kinderen. Verwerende partij 

gaat er echter zonder enige aanwijzing dat er geen gezinsleven zou zijn en tracht dit vermoeden om te 

keren door te stellen dat verzoekende partij geen bewijzen voorlegt van affectieve en/of economische 

banden tussen vader en kind. Het is de taak van de administratieve overheid om, vooraleer een 

beslissing te nemen over een verblijfsmachtiging, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek te doen van 

de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan de overheid kennis heeft of zou moeten 

hebben. Dit vloeit enerzijds voort uit het feit dat de vereiste van artikel 8 EVRM, net zoals de andere 

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

praktische regelingen (EHRM, Conka t. België, 5 februari 2002, § 83) en anderzijds uit het feit dat artikel 

8 EVRM primeert op de bepalingen van de Vreemdelingenwet. (RvS 22 december 2010, nr. 210.029) Bij 
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dit onderzoek naar het gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM en de eventuele hieruit voortvloeiende 

positieve verplichting om een verblijfsmachtiging af te leveren, heeft verwerende partij een zekere 

appreciatiemarge. Het recht op eerbiediging van het gezinsleven is immers niet absoluut. Wel heeft 

deze appreciatiemarge bepaalde grenzen. Er dient immers een proportionaliteitstoets te gebeuren 

tussen de individuele belangen van de aanvrager van de verblijfsmachtiging en de belangen van de 

Lidstaat waar de verblijfsmachtiging wordt aangevraagd. De inhoud van deze proportionaliteitstoets 

wordt bepaald door de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. In het recent 

arrest nr. 127.171 van 17 juli 2014 lichtte Uw Raad het onderzoek en de proportionaliteitstoets onder 

artikel 8 EVRM als volgt toe: “Verdragsluitende Staten [zijn] er wel toe gehouden om, binnen de 

beleidsmarge waarover zij beschikken, een billijke afweging (of zoals verzoeker stelt: een 

proportionaliteitstoets) te maken tussen de concurrerende belangen van het individu en het algemeen 

belang (zie EHRM 28 juni 2011, nr. 55597/09, Nunez v. Noorwegen, par. 68-69). In zaken die zowel op 

een gezinsleven als op immigratie betrekking hebben, zal de omvang van de negatieve dan wel 

positieve verplichtingen van een Verdragsluitende Staat in het kader van artikel 8 van het EVRM 

afhankelijk zijn van de individuele omstandigheden van de betrokken persoon en het algemeen belang 

(EHRM 17 april 2014, nr. 41738/10, Paposhvili v. België, par. 140). De beleidsmarge van 

verdragsluitende staten wordt overschreden wanneer zij geen billijke afweging maken tussen het 

algemeen belang, enerzijds, en het belang van het individu, anderzijds. Of het nu een negatieve 

verplichting of een positieve verplichting betreft, in beide gevallen dienen de genomen maatregelen 

gerechtvaardigd en proportioneel te zijn. Dit vereist een correcte belangenafweging waarbij rekening 

wordt gehouden met de concrete omstandigheden die de individuele zaak kenmerken. Zo stelt de 

rechtspraak van het EHRM dat er onder meer rekening moet worden gehouden met de aard en ernst 

van de gepleegde strafbare feiten, de tijdsduur van het verblijf in het gastland, de tijdsduur die is 

verstreken sinds het strafbare feit is gepleegd en het gedrag van verzoeker sindsdien, de gezinssituatie 

van verzoeker, de omvang van de band met het land van herkomst, het bestaan van ononverkomelijke 

hinderpalen die verhinderen dat het gezinsleven elders normaal kan worden uitgebouwd, de vraag of 

het gezinsleven werd ontwikkeld tijdens een periode dat de betrokken personen wisten dat gezien de 

verblijfsstatus van één van hen, het onmiddellijk duidelijk was dat het voorzetten van het gezinsleven op 

het grondgebied van de Verdragsluitende staat een precair karakter zou kennen. Indien zulke situatie 

zich voordoet dan zal enkel in uitzonderlijke omstandigheden een schending van artikel 8 van het EVRM 

worden vastgesteld (EHRM 17 april 2014, nr. 41738/10, Paposhvili v. België, par. 142; EHRM 28 juni 

2011, nr. 55597/09, Nunez v. Noorwegen, par. 70).(…) De algemene stelling, die de verwerende partij 

aanhangt, dat een rechtmatige toepassing van de vreemdelingenwet geen schending van artikel 8 van 

het EVRM kan uitmaken, volstaat niet en kan niet worden bijgetreden (RvS 26 mei 2009, nr. 193.522). 

De toepassing van de vreemdelingenwet moet aan de voorwaarden van artikel 8 van het EVRM worden 

getoetst. Er rust bijgevolg een onderzoeksplicht bij de Verdragsluitende Staten: bij het nemen van een 

verblijfs- en/of verwijderingsbeslissing dienen steeds nauwgezet de individuele en concrete 

omstandigheden van een bepaald geval te worden onderzocht in het kader van een billijke 

belangenafweging conform artikel 8 van het EVRM (EHRM 11 februari 2010, nr. 31465/08, Raza v. 

Bulgarije, par. 54).” Het rekening houden met het hoger belang vloeit o.a. voort uit de verplichting van 

Lidstaten onder artikel 8 EVRM. Het is op basis van artikel 8 EVRM dat het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mensen oordeelt dat het belang van het kind tot doel heeft « maintenir ses liens avec sa 

famille, sauf dans les cas où celle-ci s’est montrée particulièrement indigne, car briser ce lien revient à 

couper l’enfant de ses racines.» (EHRM, Mamousseau en Washington t. Frankijk, 6 december 2007, § 

67.) Volgens het Europees Hof worden de positieve verplichtingen van Lidstaten onder het EVRM 

versterkt wanneer de getroffen maatregel minderjarige kinderen aanbelangt. (EHRM, Mubilanza Mayeka 

en Kaniki Mitunga t. België, 12 oktober 2006.) De Lidstaten moeten rekening houden met de jonge 

leeftijd en kwetsbaarheid van kinderen. (TULKENS, F., “La Convention européenne des droits de 

l’homme et les droits des enfants”, Journal du Droit des Jeunes, nr. 272, februari 2008, p.6) De toetsing 

aan artikel 8 EVRM, en het belang van het kind als onderdeel ervan, is geen formaliteitsvereiste. Deze 

bepaling vereist een grondige toetsing (EHRM, Raza t. Bulgarije, 11 februari 2010). Naast de reeds 

geciteerde rechtspraak van Uw Raad en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, kan in dit 

kader nog worden gewezen op het erg recent arrest Kaplan e.a. t. Noorwegen. In dit arrest geeft het Hof 

aan dat het belang van het kind moet worden beoordeeld aan de hand van de concrete, individuele 

omstandigheden van elk geval: “[h]aving regard to all of the above considerations, notably the youngest 

child’s long-lasting and close bonds to her father, her special care needs and the long period of inactivity 

before the immigration authorities issued a warning to the first applicant and took their decision to order 

his expulsion with a re-entry ban, the Court is not convinced in the concrete and exceptional 

circumstances of the case that sufficient weight was attached to the best interests of the child for the 

purposes of Article 8 of the Convention. The Court is therefore not satisfied that the authorities of the 

respondent State acted within their margin of appreciation when seeking to strike a fair balance 
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between, on the one hand, the first applicant’s need to be able to remain in Norway in order to maintain 

his contact with his daughter in her best interest (see Nunez, § 84) and, on the other hand, its public 

interest in ensuring effective immigration control – namely, according to the Government, “the interests 

of ... the economic well-being of the country” and “the prevention of disorder or crime”.” (EHRM, Kaplan 

e.a. t. Noorwegen, 24 juli 2014, § 98.) Het doel van artikel 8 EVRM is, zeker wanneer het jonge kinderen 

betreft, het vertrouwd netwerk te beschermen dat zich rond een kind ontplooit en het kind stimuleert, 

verzorgt en helpt ontwikkelen. Centraal hierin staan de zorg en de persoonlijkheidsopbouwende 

identiteitsrelatie. Het recht op een gezinsleven zoals vervat in artikel 8 EVRM erkent het fundamentele 

belang van dit zorgnetwerk voor de integriteit van het individu ( EHRM, Uner v. the Netherlands, op. cit., 

judgment of 5 July 2005, §59). Concreet wilt dit zeggen dat verwerende partij rekening moet houden met 

een eventuele positieve verplichting tot machtiging tot verblijf onder artikel 8 EVRM, en dit, rekening 

houdend met het belang van het kind en de algehele proportionaliteit en/of billijkheid. Het EHRM heeft 

geen exhaustieve lijst van criteria gegeven die verwerende partij hiertoe in rekening dient te brengen, 

maar het blijkt duidelijk uit de rechtspraak van het Hof dat indien er inbreuken zijn geweest er dient 

gekeken te worden naar het gewicht van de inbreuk en de tijd die sindsdien verstreken is en het gevaar 

voor recidive. Het staat vast dat het belang van het kind bij deze beoordeling voorop dient te staan. Er 

kan aanvullend geargumenteerd worden dat een vreemdeling, zelfs zonder eerdere verblijfsmachtiging, 

mag verwachten van een overheid dat er binnen een redelijke termijn een beslissing wordt genomen. In 

casu dient er opgemerkt te worden dat verwerende partij op de hoogte was van het feit dat tweede 

verzoekster een zoontje heeft met een man die in Nederland is ingeschreven en dus ook verblijfsrecht 

geniet. Het staat ook vast dat verwerende partij al van de mogelijkheid gebruik heeft gemaakt om na het 

indienen van de verblijfsaanvraag eerste verzoekster te verzoeken een arbeidscontract voor te leggen, 

ipso facto is er dan ook geen reden waarom verzoekende partij niet evengoed kon gevraagd worden 

aanvullende informatie aangaande haar minderjarig kind en het gezinsleven met de vader ervan voor te 

leggen. Immers artikel 8 EVRM vereist het voorop stellen van het belang van het kind én legt aan 

lidstaten ook een onderzoeksverplichting op. In datzelfde kader dient er gewezen te worden op het 

hoorrecht als algemeen rechtsbeginsel en zoals vervat in artikel 41 van het Handvest: “1. Eenieder heeft 

er recht op dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn door de instellingen, organen 

en instanties van de Unie worden behandeld. 2. Dit recht behelst met name: a) het recht van eenieder te 

worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele maatregel wordt genomen.”  

Verwerende partij had de mogelijkheid moeten geven aan verzoekende partij om gehoord te worden 

omtrent de verblijfsrechtelijke situatie van minderjarige en diens belangen. In een situatie waar er 

minderjarige kinderen in het geding zijn en onduidelijkheid heerst over de familiale situatie en de 

verblijfsrechtelijke van de ouders van het kind rust er op de administratieve overheid een verhoogde 

onderzoeksplicht in het belang van kind. Op zijn minst dient de mogelijkheid het gezinsleven verder te 

zetten in thuisland en/of verblijfsland duidelijk te zijn eer er een beslissing kan genomen worden.  

Artikel 24 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, dat samen met het Verdrag 

van Lissabon op 1 december 2009 in werking is getreden, luidt: “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. …” Artikel 51 van het Handvest verduidelijkt dat het Handvest van 

toepassing is wanneer lidstaten bepalingen van Unierecht ten uitvoer brengen: “1. De bepalingen van dit 

Handvest zijn gericht tot de instellingen, organen en instanties van de Unie met inachtneming van het 

subsidiariteitsbeginsel, alsmede, uitsluitend wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer brengen, tot 

de lidstaten. Derhalve eerbiedigen zij de rechten, leven zij de beginselen na en bevorderen zij de 

toepassing ervan overeenkomstig hun respectieve bevoegdheden en met inachtneming van de grenzen 

van de bevoegdheden zoals deze in de Verdragen aan de Unie zijn toegedeeld. (…)”. Het ongegrond 

doch ontvankelijk verklaren van de vraag tot regularisatie is een toepassing van de mogelijkheid die 

artikel 6.4 van de Terugkeerrichtlijn geeft. Overweging 22 van de Terugkeerrichtlijn verduidelijkt dat 

“[o]vereenkomstig het Verdrag van 1999 van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind dienen 

de lidstaten bij de uitvoering van deze richtlijn het belang van het kind voorop te stellen. Overeenkomstig 

het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 

dienen de lidstaten bij de uitvoering van deze richtlijn de eerbiediging van het gezinsleven voorop te 

stellen.” Overweging 24 voegt hieraan toe: “In deze richtlijn worden de grondrechten en de beginselen in 

acht genomen die met name in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie worden 

erkend.” Artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn voorziet dat “[b]ij de tenuitvoerlegging van deze richtlijn 

houden de lidstaten rekening met: a) het belang van het kind; b) het familie- en gezinsleven; c) de 

gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land, en eerbiedigen zij het beginsel 

van non-refoulement.” Dit artikel werd naar Belgisch recht deels omgezet door artikel 74/13 van de 
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Vreemdelingenwet, dat luidt als volgt: “[b]ij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de 

minister of zijn gemachtigde rekening met het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en 

de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land”. De omzetting is slechts 

deels gebeurd gezien de Vreemdelingenwet enkel bij het nemen van verwijderingsbeslissingen deze 

bescherming biedt terwijl de Terugkeerrichtlijn van toepassing is op derdelanders zonder verblijfsrecht in 

het algemeen. Het blijkt uit artikel 5 dat de Terugkeerrichtlijn de ruimte laat en zelfs een verplichting 

opleggen aan verwerende partij om bij het nemen van regularisatiebeslissingen, zoals in casu het 

gezinsleven en het hoger belang van zijn kind in aanmerking moet worden genomen. De Toelichtingen 

bij artikel 24 van het Handvest stellen het volgende: “Dit artikel is gebaseerd op het Verdrag van New 

York van 20 november 1989 inzake de rechten van het kind, dat door alle lidstaten is bekrachtigd, met 

name op de artikelen 3, 9, 12 en 13 van dat Verdrag. (…).” (cfr. Toelichtingen bij het Handvest van de 

Grondrechten, Pb. C. 14 december 2007, afl. 303, 17.) Deze Toelichtingen hebben een belangrijke 

interpretatieve waarde. Krachtens artikel 52, § 7 van het Handvest zijn deze toelichtingen opgesteld om 

richting te geven aan de uitlegging van dit Handvest van de grondrechten en dient deze Toelichtingen 

door de rechterlijke instanties van de Unie en van de Lidstaten naar behoren in acht te worden 

genomen. Voor een beter begrip van artikel 24 van het Handvest is het derhalve aangewezen om artikel 

3 van het VN Kinderrechtenverdrag nader te bekijken. Artikel 3 van het VN Kinderrechtenverdrag luidt 

als volgt: “Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare 

of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke 

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

Kinderrechtencomité verduidelijkt omtrent artikel 3 van het VN Kinderrechtenverdrag in ‘General 

comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary 

consideration (art. 3, para. 1)’ van 29 mei 20131, het volgende: “1. Article 3, paragraph 1, of the 

Convention on the Rights of the Child gives the child the right to have his or her best interests assessed 

and taken into account as a primary consideration in all actions or decisions that concern him or her, 

both in the public and private sphere. Moreover, it expresses one of the fundamental values of the 

Convention. The Committee on the Rights of the Child (the Committee) has identified article 3, 

paragraph 1, as one of the four general principles of the Convention for interpreting and implementing all 

the rights of the child,1 and applies it is a dynamic concept that requires an assessment appropriate to 

the specific context.” De specifieke individuele context van elk kind dient in overweging genomen te 

worden bij het beoordelen van het belang van het kind in kwestie. “5. The full application of the concept 

of the child's best interests requires the development of a rights-based approach, engaging all actors, to 

secure the holistic physical, psychological, moral and spiritual integrity of the child and promote his or 

her human dignity.” Een holistische beoordeling die rekening houdt met de ontwikkeling en integriteit 

van het kind dringt zich op. “6. The Committee underlines that the child's best interests is a threefold 

concept: (a) A substantive right: (…) (b) A fundamental, interpretative legal principle: If a legal provision 

is open to more than one interpretation, the interpretation which most effectively serves the child’s best 

interests should be chosen. The rights enshrined in the Convention and its Optional Protocols provide 

the framework for interpretation.” Het belang van het kind is niet enkel een substantieel recht, maar ook 

een fundamentele interpretatiewijze van wettelijke bepalingen. “32. The concept of the child's best 

interests is complex and its content must be determined on a case-by-case basis. It is through the 

interpretation and implementation of article 3, paragraph 1, in line with the other provisions of the 

Convention, that the legislator, judge, administrative, social or educational authority will be able to clarify 

the concept and make concrete use thereof. Accordingly, the concept of the child’s best interests is 

flexible and adaptable. It should be adjusted and defined on an individual basis, according to the specific 

situation of the child or children concerned, taking into consideration their personal context, situation and 

needs. For individual decisions, the child's best interests must be assessed and determined in light of 

the specific circumstances of the particular child.” 1 Committee on the Rights of the Children, ‘General 

comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary 

consideration (art. 3, para. 1)’, 29 mei 2013. Opnieuw wordt de nood aan een specifieke benadering die 

rekening houdt met alle relevante omstandigheden van het kind benadrukt. “42. States must create an 

environment that respects human dignity and ensures the holistic development of every child. In the 

assessment and determination of the child’s best interests, the State must ensure full respect for his or 

her inherent right to life, survival and development.” Dit houdt niet enkel een schending in van de 

motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel, maar ook van artikel 9bis 

Vw., artikel 24 van het EU Handvest. Verder is het onbegrijpelijk dat verwerende partij er zes jaar over 

gedaan heeft om een antwoord te formuleren op de vraag tot verblijfsmachtiging. Zij draagt wel degelijk 

een verantwoordelijkheid voor de integratie en de opbouw van het gezins- en familieleven tussen 2009 

en vandaag. Er kan niet ingezien worden waarom dit niet mee in overweging wordt genomen bij de 

beoordeling van de gegrondheid van de aanvraag. Wat betreft de beoordeling van de elementen van 

integratie blijkt dat, hoewel verwerende partij een discretionaire beslissingsmacht heeft en er momenteel 
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geen objectieve criteria ter regularisatie bestaan, zij zich verkijkt op het feit dat het onmogelijk was voor 

verzoekende partij om een arbeidskaart voor te leggen. Dit wilt immers niet zeggen dat de overige 

elementen die werden voorgelegd niet grondig dienen bestudeerd te worden. Verzoekende partij mocht 

verwachten dat verwerende partij na 6 jaar toch enigszins uitgebreider zou motiveren en dit omtrent alle 

voorgelegde elementen. Om deze redenen wenst verzoekende partij dan ook de nietigverklaring te 

bekomen van de aangevochten beslissing. Het verzoek tot nietigverklaring dient ontvankelijk en gegrond 

verklaard te worden.”  

 

3.2. Wat de formele motiveringsplicht betreft, wijst de Raad erop dat de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991, die onder meer stellen dat beslissingen met redenen omkleed moeten zijn, tot doel hebben 

de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te 

weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem 

verschaft. Ze verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Hetzelfde geldt voor 

de aangevoerde schending van artikel 62 van de vreemdelingenwet. Het begrip “afdoende” impliceert 

dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing.  

 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In casu wordt in de motieven van de bestreden beslissing verwezen naar de 

toepasselijke rechtsregel, namelijk artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Tevens bevat de bestreden 

beslissing een motivering in feite, met name om welke redenen dat de door de verzoeksters 

aangehaalde elementen geen verdere machtiging tot verblijf met toepassing van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet rechtvaardigen, waarbij per aangehaald element omstandig wordt toegelicht waarom 

dit zo is. Verzoeksters maken niet duidelijk op welk punt deze motivering hen niet in staat stelt te 

begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen 

derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele motiveringsplicht. Uit de 

uiteenzetting van het middel blijkt dat verzoeksters de motieven van de bestreden beslissing kennen, 

zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. Een schending van de artikelen 

2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en van artikel 62 van de vreemdelingenwet wordt niet aangetoond.  

 

Uit hun betoog blijkt dat verzoeksters de schending aanvoeren van de materiële motiveringsplicht, zodat 

het middel vanuit dat oogpunt wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is 

de Raad 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 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 de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige wijze 

voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 

februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de 

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

alle daarin vervatte dienstige stukken. De aangevoerde schendingen worden onderzocht in het licht van 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet, op grond waarvan de bestreden beslissing is genomen en 

waarvan verzoeksters eveneens de schending aanvoeren. Dit artikel bepaalt: 

 

“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.” 

 

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 gemachtigd te worden indienen bij 

de burgemeester van zijn verblijfplaats in België. De toepassing van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet houdt een dubbel onderzoek in: 

 

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

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

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

rechtvaardigen; 
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- 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. 

 

De bestreden beslissing oordeelt dat de aanvraag ontvankelijk, doch ongegrond is en dat de 

verblijfsmachtiging dus niet wordt toegekend aan verzoeksters. Artikel 9bis van de vreemdelingenwet 

bevat geen criteria waaraan de aanvraag om machtiging tot verblijf moet voldoen om gegrond te worden 

verklaard noch criteria die ertoe leiden de aanvraag ongegrond te verklaren (RvS 5 oktober 2011, nr. 

215.571; RvS 1 december 2011, nr. 216.651).  

 

De Raad merkt in de eerste plaats op dat verzoeksters een uitgebreide theoretische uiteenzetting geven 

omtrent artikel 8 van het EVRM en artikel 7 van het Handvest met verwijzingen naar rechtspraak en 

rechtsleer. Verzoeksters verwijzen eveneens onder meer naar artikel 74/13 van de vreemdelingenwet 

dat de omzetting vormt van artikel 5 van de richtlijn 2008/115/EG over gemeenschappelijke normen en 

procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen die illegaal op hun grondgebied verblijven 

(hierna: de Terugkeerrichtlijn). Uit voormeld artikel 74/13 en voormeld artikel 5 blijkt dat bij een 

verwijderingsmaatregel moet rekening gehouden worden met het hoger belang van het kind, het gezins- 

en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokkenen. De Raad merkt hierbij op dat de 

bestreden beslissing geen verwijderingsmaatregel betreft. Deze drie te respecteren elementen vinden 

eveneens hun weerklank in respectievelijk de artikelen 24, 4 en 7 van het Handvest. 

 

Wat de concrete elementen in casu betreft, stellen verzoeksters dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris er zonder enige aanwijzing vanuit gaat dat er geen gezinsleven zou zijn en dit 

vermoeden tracht om te keren door te stellen dat verzoeksters geen bewijzen voorleggen van een 

affectieve en/of economische band tussen vader en kind. Naar hun mening dient de administratieve 

overheid een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek te voeren en dit op grond van de omstandigheden 

waarvan de overheid kennis heeft of zou moeten hebben. Tevens verwijzen zij naar de 

proportionaliteitstoets en de eventuele positieve verplichting tot machtiging tot verblijf, en stellen dat 

rekening dient te worden gehouden met het hoger belang van het kind. Verzoeksters merken op dat de 

gemachtigde van de staatssecretaris op de hoogte was van het feit dat tweede verzoekster een zoontje 

heeft met een man die in Nederland is ingeschreven en dus ook verblijfsrecht geniet.  

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt: 

 

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

correspondentie.  

1. 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 louter goede wil of 

met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka v. 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 zij kennis heeft of zou moeten 

hebben. Een verzoekende partij die een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, dient minstens 

het begin van bewijs aan te brengen van een privéleven en een familie- en gezinsleven in de zin van 

artikel 8 van het EVRM waarop zij zich beroept. Dit begin van bewijs dient voldoende nauwkeurig te zijn 

met inachtneming van de omstandigheden van de zaak. 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 hechte persoonlijke banden (EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland 

(GK), § 150; EHRM 2 november 2010, Şerife Yiğit/Turkije (GK), § 93). Het begrip 'privéleven' wordt 

evenmin gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. Het EHRM benadrukt dat het begrip ‘privéleven’ een 

ruime term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk is om er een exhaustieve definitie van te geven 

(EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29; EHRM 27 augustus 2015, Parrillo/Italië (GK), § 

153). De beoordeling of er sprake kan zijn van een privéleven, is ook een feitenkwestie.  
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Het gezinsleven tussen een moeder/vader en een minderjarig kind wordt in de rechtspraak van het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens verondersteld. Vanaf het moment van de geboorte en 

wegens dat feit zelf, bestaat er tussen het minderjarig kind en zijn ouder een band die gelijkstaat met 

“gezinsleven”. Om een voldoende graad van “gezinsleven” vast te stellen, is samenwoning van ouder en 

het minderjarig kind niet noodzakelijk vereist (EHRM 24 april 1996, nr. 22070/93, Boughanemi v. 

Frankrijk, par. 35) en wordt de band tussen een ouder en een minderjarig kind slechts in uitzonderlijke 

omstandigheden als ‘verbroken’ beschouwd.  

 

Verzoeksters kunnen gevolgd worden waar zij benadrukken dat het hoger belang van kinderen in 

rekening moet worden gebracht indien er kinderen betrokken zijn. Wat dit punt betreft, stelt het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat er een brede consensus is, inbegrepen in 

internationaal recht, dat in alle beslissingen die kinderen betreffen hun hoger belang zeer belangrijk is. 

Deze belangen zijn op zich niet beslissend, doch moeten voldoende gewicht krijgen. Bijgevolg moeten 

nationale overheden de praktische haalbaarheid en proportionaliteit van elke verwijdering van een 

ouder-derdelander beoordelen teneinde een effectieve bescherming te geven en voldoende gewicht toe 

te kennen aan het hoger belang van het kind (EHRM 3 oktober 214, nr. 12738/10, Jeunesse v. 

Nederland, §§ 109 – 118).  

 

De Raad stelt echter vast dat verzoeksters niet kunnen bijgetreden worden waar zij voorhouden dat er in 

de motivering geen rekening gehouden is met het kind en het hoger belang ervan, of met de vader zoals 

vermeld in de geboorteakte. De Raad leest immers in de bestreden beslissing: “Het feit dat mevrouw M. 

L. een zoontje heeft dat in België geboren werd op 06.11.2013, S. M., vormt geen grond voor 

regularisatie. Betrokkene toont op geen enkele wijze aan dat de aanwezigheid van het kind op het 

Belgisch grondgebied noodzakelijk is. Het kind heeft net zoals mevrouw de Armeense nationaliteit, 

zodat verondersteld mag worden dat het kind probleemloos met mevrouw zal kunnen terugreizen naar 

het land van herkomst. Volgens de gegevens op de geboorteakte is de vader van het kind de heer S., 

K.. Als woonplaats wordt bij mijnheer Landgraaf, Nederland vermeld. Mijnheer is niet ingeschreven in 

het vreemdelingen- of bevolkingsregister, noch bezit hij de Belgische nationaliteit. Het is niet bekend of 

mijnheer een verblijfsrecht heeft in Nederland of de Nederlandse nationaliteit bezit. Het enige 

stavingsstuk dat voorgelegd wordt door verzoekster is de geboorteakte. Betrokkene toont niet aan dat zij 

contact heeft met de vader van het kind of dat mijnheer affectieve en/of economische banden 

onderhoudt met het kind.” 

 

Nog daargelaten de vraag of de schending van artikel 8 van het EVRM kan worden aangevoerd ten 

aanzien van de bestreden beslissing, blijkt uit de bestreden beslissing dan ook dat wel degelijk een 

onderzoek werd gevoerd en dat een afweging werd gemaakt in het licht van artikel 8 van het EVRM. Het 

bestaan van het gezinsleven tussen moeder en kind wordt ook niet betwist. De gemachtigde van de 

staatssecretaris stelt dat op geen enkele wijze wordt aangetoond dat de aanwezigheid van het kind op 

het Belgisch grondgebied noodzakelijk is en dat het kind net zoals mevrouw de Armeense nationaliteit 

heeft, zodat verondersteld mag worden dat het kind probleemloos met mevrouw zal kunnen terugreizen 

naar het land van herkomst. Verzoeksters betwisten dit niet als dusdanig. Zij verwijzen naar de 

gezinsband met de vader. De gemachtigde van de staatssecretaris erkent dat een geboorteakte werd 

neergelegd waaruit blijkt dat de heer S. K. wordt vermeld als vader. Hij motiveert hieromtrent verder dat 

als woonplaats bij mijnheer Landgraaf, Nederland, wordt vermeld, dat mijnheer niet is ingeschreven in 

het vreemdelingen- of bevolkingsregister, noch de Belgische nationaliteit bezit en dat het niet bekend is 

of mijnheer een verblijfsrecht heeft in Nederland of de Nederlandse nationaliteit bezit. Tot slot stelt hij op 

dit punt dat niet wordt aangetoond dat mevrouw contact heeft met de vader van het kind of dat mijnheer 

affectieve en/of economische banden onderhoudt met het kind.  

 

De Raad stelt vast dat verzoeksters deze motieven niet als dusdanig in concreto weerleggen, laat staan 

dat zij de onjuistheid ervan aantonen met stavingstukken. Verzoeksters stellen dat de vader van het kind 

“in Nederland is ingeschreven en dus ook verblijfsrecht geniet”. Hun betoog blijft echter beperkt tot een 

loutere bewering en verzoeksters leggen niet het minste begin van bewijs voor die hun beweringen 

kunnen staven.  Verzoeksters betogen dat het vaststaat dat de gemachtigde van de staatssecretaris al 

van de mogelijkheid gebruik heeft gemaakt om na het indienen van de verblijfsaanvraag eerste 

verzoekster te verzoeken een arbeidscontract voor te leggen en er ipso facto dan ook geen reden is 

waarom verzoeksters niet evengoed konden gevraagd worden om aanvullende informatie aangaande 

het minderjarige kind en het gezinsleven met de vader voor te leggen. Onder verwijzing naar het 

hoorrecht als algemeen rechtsbeginsel en zoals vervat in artikel 41 van het Handvest, stellen zij dat de 
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gemachtigde van de staatssecretaris verzoeksters de mogelijkheid had moeten geven om gehoord te 

worden omtrent de verblijfsrechtelijke situatie van de minderjarige en omtrent diens belangen.  

 

Verzoeksters geven vervolgens een uitgebreide (theoretische) uiteenzetting met verwijzingen naar 

overwegingen, verduidelijkingen en onder meer artikelen uit de Terugkeerrichtlijn, het Handvest, artikel 

74/13 van de vreemdelingenwet en artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag, en zij voeren tot slot de 

schending aan van artikel 24 van het Handvest. Wat betreft de aangevoerde schending van artikel 24 

van het Handvest moet worden geduid dat voormelde bepaling voorziet dat de overheidsinstanties of 

particuliere instanties de belangen van het kind als eerste overweging dienen te nemen “bij alle 

handelingen betreffende kinderen”. Er moet echter worden aangegeven dat de verplichting om rekening 

te houden met de belangen van de kinderen niet impliceert dat verweerder geen verdere afweging mag 

maken en niet ook met andere belangen rekening vermag te houden (cf. GwH 7 maart 2013, nr. 

30/2013). Zelfs in de gevallen waarbij er rekening moet worden gehouden met de belangen van de 

kinderen is het derhalve niet uitgesloten dat wordt geopteerd voor een genuanceerd standpunt waarbij 

wordt geoordeeld dat de belangen van het kind niet dusdanig zwaar doorwegen.  

 

Waar verzoeksters verwijzen naar een schending van artikel 41 van het Handvest kan dit evenwel niet 

worden aangenomen, nu conform artikel 51 van het Handvest, waarnaar verzoeksters evenzeer 

verwijzen, de bepalingen van dit Handvest gericht zijn tot de instellingen en organen van de Unie en tot 

de lidstaten, uitsluitend wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer brengen. De thans bestreden 

beslissing kadert niet in het ten uitvoer brengen van het Unierecht, dermate dat het hoorrecht als 

algemeen beginsel van Unierecht thans niet dienstig kan worden aangevoerd. 

 

De Raad stelt bovendien vast dat verzoeksters de kans hadden om alle toelichtingen die zij nuttig 

achtten te verstrekken in hun aanvraag om tot een verblijf in het Rijk te worden gemachtigd en dat zij in 

de mogelijkheid waren om deze aanvraag met alle nodige stukken te onderbouwen. Verzoeksters 

houden derhalve ten onrechte voor dat zij niet de kans hadden om hun standpunt te verduidelijken of te 

actualiseren. Verder dient te worden gesteld dat bestuurshandelingen die een weigering inhouden om 

een door een persoon gevraagd voordeel te verlenen niet zijn onderworpen aan tegenspraak (RvS 17 

september 2001, nr. 98.879; RvS 15 juli 2008, nr. 185.402; cf. ook I. OPDEBEEK, Beginselen van 

behoorlijk bestuur in Administratieve rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 2006, 247), zodat de 

uiteenzetting van verzoeksters, wat dit onderdeel van het middel betreft, niet dienstig is. Verzoeksters 

zetten overigens geenszins in concreto uiteen welke informatie zij zouden hebben meegedeeld indien 

hen om inlichtingen zou zijn gevraagd en die tot een andere beslissing hadden kunnen leiden, laat staan 

dat zij stavingstukken bijbrengen. Bijgevolg beperken zij zich tot een louter theoretisch betoog en maken 

dan ook niet aannemelijk dat het zorgvuldigheidsbeginsel of de hoorplicht, op zich en in combinatie met 

het zorgvuldigheidsbeginsel, zouden zijn geschonden.  

 

Het weze herhaald dat in de bestreden beslissing wordt aangegeven dat niet wordt aangetoond dat 

verzoekster contact heeft met de vader van het kind of dat mijnheer affectieve en/of economische 

banden onderhoudt met het kind. Deze vaststellingen worden geenszins weerlegd. Bovendien wordt 

gesteld dat mijnheer in Nederland zijn woonplaats zou hebben. Het oordeel van de gemachtigde van de 

staatssecretaris komt de Raad in casu dan ook niet kennelijk onredelijk voor. Dit te meer nu tevens 

wordt gesteld dat niet bekend is of hij een verblijfsrecht heeft in Nederland of de Nederlandse 

nationaliteit bezit. Hierop gaan verzoeksters louter in met de bewering dat de man in Nederland is 

ingeschreven en dus ook verblijfsrecht geniet, hetgeen zij nalaten te staven. Bijgevolg tonen zij evenmin 

aan om welke reden hij hen niet zou kunnen vergezellen. Er kan ook opgemerkt worden dat het kind op 

het moment van het nemen van de bestreden beslissing nog zeer jong was, in die zin dat van een kind 

op die leeftijd kan verwacht worden dat het zich nog zonder al te grote moeilijkheden aan een nieuwe 

omgeving kan aanpassen. Bijgevolg dient te worden vastgesteld dat uit de motieven van de bestreden 

beslissing wel degelijk een afweging blijkt omtrent het hoger belang van het kind. Gelet op het ontbreken 

van concrete toelichting en stavingstukken, tonen verzoeksters niet aan dat van de gemachtigde 

redelijkerwijs moest verwacht worden omwille van de aangehaalde bepalingen af te zien van de in de 

wet voorziene procedure of zijn beoordelingsvrijheid strikter diende te worden toegepast. Zij slagen er 

met algemene beschouwingen in hun verzoekschrift evenmin in de motieven van de gemachtigde aan 

het wankelen te brengen.  

 

In de mate dat verzoeksters tevens wensen te verwijzen naar hun privéleven, dient te worden 

vastgesteld dat zij niet op concrete wijze uiteenzetten waaruit hun privéleven zou bestaan, laat staan dat 

zij dit staven, zodat zij ook geen schending van het privéleven aantonen. De Raad stelt overigens vast 

dat in de bestreden beslissing wordt gemotiveerd: “Betrokkenen stellen dat zij hier een sociaal en 



  

 

 

RvV  X - Pagina 13 

economisch welzijn in de zin van artikel 8 van het EVRM hebben opgericht. Verzoeksters tonen niet aan 

dat zij familieleden hebben die op legale wijze in België verblijven of de Belgische nationaliteit bezitten, 

waarmee zij een nauwe band onderhouden die onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM zou 

kunnen vallen. Gewone sociale relaties vallen niet onder de bescherming van art. 8 van het EVRM. Van 

een economisch welzijn kan in casu bezwaarlijk sprake zijn, gezien beide verzoekster illegaal op het 

grondgebied verblijven en geen toelating hebben om betaalde arbeid te verrichten. Bovendien tonen 

verzoeksters op geen enkele wijze aan dat zij geen ‘economisch welzijn’ zouden kunnen opbouwen in 

het land van herkomst. Dit argument kan niet aanzien worden als een grond voor regularisatie.”  

 

Een schending van (de belangenafweging in het licht van) artikel 8 van het EVRM en van de artikelen 7 

en 24 van het Handvest of van de aangehaalde rechtsregels en beginselen wordt dan ook niet 

aangetoond.  

 

Verzoeksters menen verder dat binnen een redelijke termijn een beslissing kon worden verwacht en dat 

de gemachtigde van de staatssecretaris wel degelijk een verantwoordelijkheid draagt voor de integratie 

en de opbouw van het gezins- en familieleven tussen 2009 “en vandaag”.  

 

In de mate dat verzoeksters menen dat de beslissing onredelijk lang op zich liet wachten, benadrukt de 

Raad dat het bestuur elke aanvraag om machtiging tot verblijf afzonderlijk dient te behandelen. De 

vreemdelingenwet voorziet geen termijn waarbinnen deze aanvragen behandeld moeten worden. 

Verzoeksters tonen daarenboven niet aan welk belang zij hebben bij het aanvoeren dat de bestreden 

beslissing eerder had moeten worden genomen. Een eventuele schending van de redelijke termijn zou 

hoe dan ook niet tot gevolg hebben dat er enig recht op verblijf in hun hoofde zou ontstaan (RvS 18 

februari 2008, nr. 179.757). Waar verzoeksters dit in verband lijken te brengen met de opgebouwde 

integratie en waar zij betogen dat de gemachtigde zich verkijkt op het feit dat het onmogelijk was om 

een arbeidskaart voor te leggen, stelt de Raad vast dat uit de bestreden beslissing blijkt dat wel degelijk 

omtrent de (overige) elementen werd gemotiveerd. Zowel omtrent de duur van het verblijf – waarbij 

wordt verwezen naar het opeenvolgend opstarten van verblijfsprocedures en het niet uitvoeren van 

bevelen – als omtrent de aangevoerde elementen van integratie waarbij niet wordt beperkt tot het 

voorleggen van een arbeidskaart, wordt uitvoerig uiteengezet om welke redenen deze niet worden 

aanvaard. Verzoeksters beperken zich opnieuw tot het uiten van een algemene kritiek zonder in 

concreto in te gaan op de motieven, laat staan ze te weerleggen. Zij kunnen dan ook evenmin worden 

bijgetreden in hun stelling dat een uitgebreidere motivering kon worden verwacht in casu. 

 

Samengevat kan worden gesteld dat de gemachtigde van de staatssecretaris de elementen waarnaar 

verzoeksters verwijzen, wel degelijk heeft betrokken in de beoordeling. In de bestreden beslissing wordt 

wel degelijk gemotiveerd waarom de gemachtigde van de staatssecretaris oordeelde dat de betrokken 

elementen thans niet aan de orde zijn. Eveneens blijkt dat de gemachtigde van de staatssecretaris 

rekening heeft gehouden met de aanwezigheid van het minderjarige kind en hieromtrent een 

belangenoverweging heeft doorgevoerd. Verzoeksters tonen met hun betoog, waarin zij hoofdzakelijk 

(theoretisch) voorhouden dat geen voldoende onderzoek werd gevoerd, niet aan dat deze motivering 

niet zou volstaan. Dit doen zij ook niet door op algemene wijze te verwijzen naar rechtspraak, 

rechtsregels, overwegingen en verduidelijkingen. Wat de rechtspraak van de Raad betreft, wijst de Raad 

er overigens nog op dat deze arresten in de continentale rechtstraditie geen precedentswaarde kennen. 

Verzoeksters beperken zich in wezen tot het louter aangeven het niet eens te zijn met de gemachtigde 

van de staatssecretaris, hetgeen niet volstaat. In de mate dat zij doorheen hun verzoekschrift blijk geven 

van een andere feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak dan die van de bevoegde overheid, 

dient erop gewezen te worden dat het onderzoek van deze andere beoordeling de Raad uitnodigt tot 

een opportuniteitsonderzoek, hetgeen echter niet tot zijn bevoegdheid behoort. Verzoeksters slagen er 

niet in op concrete wijze aan te tonen op welke manier de motivering van de gemachtigde niet zou 

volstaan in het licht van de elementen die zij in het kader van hun aanvraag hebben aangehaald of met 

welke elementen of documenten die werden gevoegd bij de aanvraag de gemachtigde in concreto geen 

rekening zou hebben gehouden. Met hun betoog tonen verzoeksters dan ook niet aan dat de 

beoordeling kennelijk onredelijk is, noch dat de motivering niet afdoende of niet correct zou zijn, noch 

dat de bestreden beslissing niet zou stoelen op een correcte feitenvinding. De schending van de 

materiële motiveringsplicht, van artikel 9bis van de vreemdelingenwet en van de aangehaalde 

beginselen en artikelen wordt dan ook niet aangetoond.  

 

Het middel is ongegrond. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien april tweeduizend achttien door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 


