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 nr. 222 825 van 19 juni 2019 

in de zaken I. RvV X / VIII, II. RvV X / VIII en III. RvV X / VIII 

 

 In zake: 1. X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. GEENS 

Lange Lozanastraat 24 

2018 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift in de zaak sub I, dat X en X, die beiden verklaren van Albanese nationaliteit te 

zijn, als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen X en X, op 8 april 2019 hebben 

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

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

van 25 juni 2018 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9bis van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk wordt verklaard (RvV X 

 

Gezien het verzoekschrift in de zaak sub II, dat X en X, die beiden verklaren van Albanese nationaliteit 

te zijn, als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarig kind X, op 8 april 2019 hebben ingediend 

om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 25 

juni 2018 tot afgifte van een bevel tot terugbrenging (bijlage 38) (RvV X). 

 

Gezien het verzoekschrift in de zaak sub III, dat X en X die beiden verklaren van Albanese nationaliteit 

te zijn, als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarig kind X, op 8 april 2019 hebben ingediend 

om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 25 

juni 2018 tot afgifte van een bevel tot terugbrenging (bijlage 38) (RvV X). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota’s met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikkingen van 26 april 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 mei 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 
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Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat D. GEENS verschijnt voor de 

verzoekende partijen en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaten C. DECORDIER en T. BRICOUT 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekers dienden namens hun minderjarige kinderen op 17 november 2017 een aanvraag in om 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

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

vreemdelingenwet). 

 

1.2. Deze aanvraag werd op 25 juni 2018 onontvankelijk verklaard. Dit is de bestreden beslissing in de 

zaak sub I, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“(…) 

Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 17.11.2017 werd 

ingediend door : 

 

[…] 

 

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

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

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

verzoek onontvankelijk is. 

 

Reden: 

 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de 

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

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

buitenland. 

 

De elementen die mevrouw S. G. aanhaald i.v.m haar buitengewone omstandigheden en integratie 

worden in deze fase niet in behandeld. De aanvraag is ingediend als wettelijke vertegenwoordiger van I. 

G. en I. A. en niet voor mevrouw S. G. 

 

Het gegeven dat I. G. en A. A. hier in België verblijven bij hun moeder, die hun wettelijke 

vertegenwoordiger is, ze hier samenwonen in een huurappartement, vormt geen buitengewone 

omstandigheid. Bovendien heeft hun wettelijke vertegenwoordiger ook een precair verblijf en geld de 

verplichting om terug te keren naar het land van herkomst om via de reguliere weg een aanvraag om 

machtiging tot verblijf in te dienen voor het hele gezin, waardoor dit element geen buitengewone 

omstandigheid vormt. 

 

Betrokkenen verklaren dat ze niet kunnen terugkeren naar een land waar geen bindingen meer hebben. 

Ze zich nooit hebben thuis gevoeld in Albanië en ze niet over de middelen beschikken om in hun 

onderhoud te voorzien. 

 

Betrokkene leggen hier geen bewijzen van voor die deze verklaringen kunnen staven. Bovendien lijkt 

het erg onwaarschijnlijk dat de kinderen in het land van herkomst geen familieleden meer zouden 

hebben waarmee het contact hersteld kan worden en waar zij voor korte tijd zou kunnen verblijven in 

afwachting van een beslissing in het kader van haar aanvraag tot regularisatie. 

 

Wat het inroepen van art. 8 van het EVRM betreft, dient er opgemerkt te worden dat deze artikels hier 

niet van toepassing zijn aangezien de verplichting om terug te keren naar het land van herkomst om 

aldaar machtiging tot verblijf te vragen voor het hele gezin geldt zodat er van een verbreking van de 

familiale banden geen sprake is. Betrokkenen tonen ook onvoldoende aan het hun netwerk van 

persoonlijke, sociale en economische belangen van die orde zou zijn dat een tijdelijke een schending 

van art. 8EVRM zou kunnen betekenen. 
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Ook wat betreft het art.7 en het art. 24 van het Handvest van de Grondrechten van de EU betreft dient 

er opgemerkt te worden dat deze artikels hier niet van toepassing zijn aangezien de verplichting om 

terug te keren naar het land van herkomst om aldaar machtiging tot verblijf te vragen voor het hele gezin 

geldt zodat er van een verbreking van de familiale banden geen sprake is. 

 

Het feit dat I. G. en I. A. hier naar school gaan, kan niet aanzien worden als een buitengewone 

omstandigheid daar de wettelijke vertegenwoordiger niet aantoont dat een scholing niet in het land van 

herkomst kan verkregen worden. Tevens behoeft de scholing van I. G. en I. A. geen gespecialiseerd 

onderwijs, noch een gespecialiseerde infrastructuur die niet in het land van herkomst te vinden is. 

Bovendien dient er op gewezen te worden dat de verplichte scholing van de kinderen steeds plaats 

vonden in precair verblijf. Hierbij kan bijgevolg opgemerkt worden dat het de wettelijke 

vertegenwoordiger is die de belangen van de kinderen heeft geschaad door zich te nestelen in dergelijk 

verblijf. 

 

Wat het aangehaalde art. 3 van het Verdrag van de Rechten van het Kind betreft dient te worden 

opgemerkt dat het Hof van Cassatie gesteld heeft dat art. 3 geen directe werking heeft. Ook de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen stelt in zijn arrest van 30.07.2013, nr. 107.646 het volgende: “Wat de 

aangevoerde schending van het Kinderrechtenverdrag betreft, merkt de Raad op dat artikel 3 van dit 

verdrag – dat voorziet dat bij alle maatregelen betreffende kinderen de belangen van het kind de eerste 

overweging vormen –, wat de geest, de inhoud en de bewoordingen ervan betreft, op zichzelf niet 

volstaan om toepasbaar te zijn zonder dat verdere reglementering met het oog op precisering of 

vervollediging noodzakelijk is. Deze verdragsbepaling is geen duidelijke en juridisch volledige bepaling 

die de verdragspartijen of een onthoudingsplicht of een strikt omschreven plicht om op een welbepaalde 

wijze te handelen, oplegt. Aan deze bepaling moet derhalve een directe werking worden ontzegd. (…) 

(RvS 7 februari 1996, nr. 58.032; RvS 1 april 1997, nr. 65.754).” 

 

Wat de vermeende schending van art. 3 van het EVRM betreft dient opgemerkt te worden dat de 

bescherming verleend via art. 3 van het EVRM slechts in buitengewone gevallen toepassing zal vinden. 

Hiervoor dient betrokkene zijn beweringen te staven met een begin van bewijs terwijl in casu het enkel 

bij een bewering blijft en dit niet kan volstaan om een inbreuk uit te maken op het vernoemde artikel 3. 

De algemene bewering wordt niet toegepast op de eigen situatie. De loutere vermelding van het artikel 3 

EVRM volstaat dus niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. Ook het aangehaalde 

art. 1 van het Verdrag tegen foltering en andere, wrede onmenselijke of onterende behandeling of 

bestraffing, aangenomen te New York op 10.12.1984, kan niet weerhouden worden aangezien hier 

dezelfde motivering geldt als voor art. 3 van het EVRM. 

 

De overige aangehaalde elementen ( ze hier de Nederlandse taal hebben geleerd, ze hier naar school 

gaan ) verantwoorden niet dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in België wordt ingediend. Deze 

elementen behoren tot de gegrondheid en worden in deze fase niet behandeld (RvS 24 oktober 2001, 

nr. 100.223; RvS 9 december 2009, nr. 198.769). Zij kunnen het voorwerp uitmaken van een eventueel 

onderzoek conform art 9.2 van de wet van 15.12.1980. 

(…)” 

 

1.3. Op dezelfde datum wordt aan eerste verzoekster een bevel tot terugbrenging gegeven voor elk van 

haar kinderen. Dit zijn de bestreden beslissingen in de zaken sub II en sub III. De beide bevelen hebben 

een gelijkluidende motivering, die luidt 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 mevrouw S. G., geboren te S. op 19.07.1982, van Albaneese nationaliteit , 

 

bevel gegeven 

[…] 

binnen dertig dagen terug te brengen naar de plaats vanwaar hij gekomen is. 

REDEN VAN DE MAATREGEL: 
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□ Artikel 7, alinea 1, 2° van de wet van 15 december 1980, vervangen door de wet van 15 juli 1996: 

Verblijft langer in het Rijk dan in overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn. Betrokkene toont niet aan 

sedert wanneer zij het Schengengrondgebied heeft betreden. 

 

Rekening houdend met art. 8 van het EVRM betreft, dient er opgemerkt te worden dat deze artikels hier 

niet van toepassing zijn aangezien de verplichting om terug te keren naar het land van herkomst om 

aldaar machtiging tot verblijf te vragen voor het hele gezin geldt zodat er van een verbreking van de 

familiale banden geen sprake is. 

Betrokkenen tonen ook onvoldoende aan het hun netwerk van persoonlijke, sociale en economische 

belangen van die orde zou zijn dat een tijdelijke een schending van art. 8EVRM zou kunnen betekenen. 

 

Ook rekening houdend met het art.7 en het art. 24 van het Handvest van de Grondrechten van de EU 

betreft dient er opgemerkt te worden dat deze artikels hier niet van toepassing zijn aangezien de 

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

voor het hele gezin geldt zodat er van een verbreking van de familiale banden geen sprake is. 

(…)” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

De verwerende partij werpt op dat de beroepen onontvankelijk zouden zijn “in zoverre het beroep 

uitsluitend door de moeder werd ingesteld namens de minderjarige kinderen.” Ze betoogt dat tweede 

verzoeker niet in België verblijft en wijst erop dat de ouders overeenkomstig artikel 376 van het 

Burgerlijk Wetboek gezamenlijk als vertegenwoordiger dienen op te treden. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) stelt vast dat uit de verzoekschriften enkel 

blijkt dat tweede verzoeker actueel in Albanië verblijft. Uit deze enkele vaststelling blijkt echter niet dat 

hij als vader zijn toestemming niet zou hebben kunnen geven voor het instellen van de huidige 

procedure. De exceptie, die in dit opzicht slechts voorwaardelijk is geformuleerd, wordt dan ook niet 

bijgetreden. 

 

 3. Over de samenhang 

 

De zaak sub I betreft een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet, die door eerste en tweede verzoeker werd ingediend in naam van hun twee 

minderjarige kinderen. De zaken sub II en sub III betreffen telkens een bevel tot terugbrenging van de 

minderjarige kinderen, gericht aan eerste verzoekster.  

 

Uit de lezing van de middelen in de opeenvolgende zaken, blijkt dat in wezen dezelfde grieven worden 

aangevoerd, zoals deze verband houden met het recht op een gezinsleven en een privéleven, en het 

belang van de kinderen. De verzoekers verwijzen doorheen hun uiteenzetting in hun verschillende 

verzoekschriften ook telkens naar de verschillende beslissingen die zij aanvechten. Aangezien het ten 

gronde dezelfde problematiek betreft, waarbij de drie beslissingen door de verwerende partij op dezelfde 

dag werden genomen, acht de Raad het, in het kader van een goede rechtsbedeling, aangewezen om 

de drie zaken wegens verknochtheid samen te voegen en gezamenlijk te behandelen.  

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1. In de zaak sub I wordt het volgende middel aangevoerd:  

 

“SCHENDING VAN ARTIKEL 8 EVRM 

SCHENDING VAN ARTIKEL 9BIS VREEMDELINGENWET 

SCHENDING VAN HET ZORGVULDIGHEIDSBEGINSEL, HET REDELIJKHEIDSBEGINSEL EN DE 

MATERIËLE MOTIVERINGSVERPLICHTING 

 

1. Door de verzoekende partij werd een aanvraag tot machtiging van verblijf om langer dan drie 

maanden in het Rijkte verblijven gericht tot de verwerende partij, zich baserende op zijn situatie en het 

bepaalde in art. 9bis Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 9bis, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 
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“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.” 

 

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

vreemdelingenwet en die voorschrijft dat een vreemdeling de machtiging om langer dan drie maanden in 

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

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

de vreemdelingenwet kan een vreemdeling, die over een identiteitsdocument beschikt of vrijgesteld is 

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

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

 

De buitengewone omstandigheden in de zin van artikel 9bis van de vreemdelingenwet betreffen de 

omstandigheden die het voor een vreemdeling zeer moeilijk of zelfs onmogelijk maken om de aanvraag 

in te dienen vanuit het buitenland, via de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post. Deze 

buitengewone omstandigheden mogen niet worden verward met de argumenten ten gronde die worden 

ingeroepen om een verblijfsmachtiging aan te vragen. 

 

De toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet houdt met andere woorden een dubbel 

onderzoek in: 

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

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

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

rechtvaardigen; 

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

dan drie maanden in het Rijk te verblijven. 

 

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

gemachtigde na te gaan of de aanvraag wel regelmatig werd ingediend, te weten of de aanvrager 

beschikt over een identiteitsdocument of vrijgesteld is van deze verplichting en of aanvaardbare 

buitengewone omstandigheden werden ingeroepen. 

 

2. In casu oordeelde de gemachtigde dat de door de verzoekende partij aangebrachte gegevens niet 

toelaten te besluiten dat zij hun verblijfsaanvraag niet kan indienen via de, in artikel 9 van de 

vreemdelingenwet voorziene, reguliere procédure en dat deze aanvraag daarom onontvankelijk is. 

 

De verzoekende partij is het fundamenteel oneens met dit gemaakte oordeel in de bestreden beslissing, 

gelet op de beginselen van behoorlijk bestuur (met name het zorgvuldigheidsbeginsel, het 

redelijkheidsbeginsel en de materiële motiveringsverplichting) en de wettelijke vereisten van artikel 9bis 

Vreemdelingenwet en artikel 8 EVRM. 

 

3. De aanvraag tot machtiging van verblijf op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet werd 

ingediend in hoofde van de minderjarige kinderen (G. en A.) en niet in hoofde van de moeder (mevr. S. 

G.) zelf. Zij treedt enkel op als wettelijke vertegenwoordiger. 

 

De verzoekende partij kan vaststellen dat ook de gemachtigde dit element aanhaalt en bevestigt in de 

bestreden beslissing (“De elementen die mevrouw S. G. aanhaald i.v.m. haar buitengewone 

omstandigheden en integratie worden in deze fase niet behandeld. De aanvraag is ingediend als 

wettelijk vertegenwoordiger van I. G. en I. A. en niet voor mevrouw S. G.”; stuk 1, pagina 1). 

 

In de aanvraag tot machtiging van verblijf op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet werd 

aangehaald dat de kinderen (A. en G.) verblijven bij hun moeder (mevr. S.G.), die als alleenstaande 

ouder instaat voor hun opvoeding. De kinderen zijn afhankelijk van hun moeder, waardoor zij niet 

kunnen terugkeren naar Albanië voor het indienen van een aanvraag tot machtiging van verblijf op 

grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

Door de gemachtigde wordt dit niet aanzien als een buitengewone omstandigheid: “Het gegeven dat I.G. 

en A.A. hier in België verblijven bij hun moeder, die hun wettelijke vertegenwoordiger is, ze hier 

samenwonen in een huurappartement, vormt geen buitengewone omstandigheid. Bovendien heeft hun 
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wettelijke vertegenwoordiger ook een precair verblijf en geld de verplichting om terug te keren naar het 

land van herkomst om via de reguliere weg een aanvraag om machtiging tot verblijf in te dienen voor het 

hele gezin, waardoor dit element geen buitengewone omstandigheid vormt” (stuk 1, pagina 1). 

 

De gemachtigde stelt derhalve dat “de verplichting om terug te keren naar het land van herkomst om via 

de reguliere weg een aanvraag om machtiging tot verblijf in te dienen” zou gelden “voor het hele gezin”. 

Op basis hiervan besluit de gemachtigde dat bovenvermeld element “geen buitengewone 

omstandigheid vormt”. 

 

Dit motief kan echter onmogelijk volstaan. 

 

Enerzijds wordt door de gemachtigde gesteld dat enkel de aangehaalde motieven voor de minderjarige 

kinderen worden beoordeeld en niet deze van de moeder (De elementen die mevrouw S.G. aanhaald 

i.v.m. haar buitengewone omstandigheden en integratie worden in deze fase niet behandeld. De 

aanvraag is ingediend als wettelijk vertegenwoordiger van I.G. en I.A. en niet voor mevrouw S. G.”) 

terwijl, anderzijds, de gemachtigde weldegelijk de beoordeling maakt dat er geen buitengewone 

omstandigheden zouden zijn die de moeder van de minderjarige kinderen zou verhinderen om terug te 

keren naar Albanië, waardoor er dus alsnog een beoordeling wordt gemaakt over de persoonlijke 

situatie van de moeder (“Bovendien heeft hun wettelijke vertegenwoordiger ook een precair verblijf en 

geld de verplichting om terug te keren naar het land van herkomst om via de reguliere weg een 

aanvraag om machtiging tot verblijf in te dienen voor het hele gezin, waardoor dit element geen 

buitengewone omstandigheid vormt”). Dit is des te opmerkelijker omdat de moeder van het gezin, 

mevrouw S. G., geen bevel kreeg om het grondgebied te verlaten. Ook gepaard gaande met de huidige 

beslissing, wordt enkel een bevel tot terugbrenging gegeven voor de minderjarige kinderen. 

 

De motieven, die de bestreden beslissing moeten onderbouwen, zijn derhalve tegenstrijdig. Hierom is 

de bestreden beslissing in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel 

samengelezen met artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

Bovendien werd, zoals de gemachtigde zelf heeft aangehaald, enkel een aanvraag tot machtiging van 

verblijf ingediend voor de minderjarige kinderen en niet in hoofde van de moeder zelf. Zij trad enkel op 

als wettelijke vertegenwoordiger. Hierdoor dient de gemachtigde rekening te houden met de positie van 

de kinderen die afhankelijk zijn van hun moeder. Indien hun moeder in België verblijft, kunnen de 

kinderen niet zelfstandig terugkeren naar Albanië. 

 

Omdat de kinderen afhankelijk zijn van hun moeder, spreekt het voor zich dat de kinderen ook hierom 

niet kunnen terugkeren naar Albanië. Dit maakt, in hoofde van de kinderen, een buitengewone 

omstandigheid uit. 

 

Met deze afhankelijkheidsband wordt kennelijk geen rekening gehouden door de gemachtigde, minstens 

wordt dit ten onrechte niet weerhouden als een buitengewone omstandigheid (in hoofde van de 

minderjarige kinderen voor wie de aanvraag - exclusief - werd ingediend). 

 

Ook hierom is de bestreden beslissing in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel en het 

redelijkheidsbeginsel samengelezen met artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

4. Door de verzoekende partij werd in de aanvraag tot machtiging van verblijf op grond van artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet aangehaald dat de moeder van de minderjarige kinderen niet kan terugkeren 

naar Albanië om aldaar een aanvraag tot machtiging van verblijf op grond van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet in te dienen voor de kinderen (als wettelijk vertegenwoordiger). In Albanië heeft zij 

geen binding of ondersteuning. Zij kan in België wel beroep doen op haar sociaal netwerk en 

hulporganisaties, waardoor zij in België wel in staat is om voor haar kinderen te zorgen. Omdat de 

kinderen afhankelijk zijn van hun moeder, spreekt het voor zich dat de kinderen ook hierom niet kunnen 

terugkeren naar Albanië. 

 

Door de gemachtigde wordt, in antwoord hierop, gesteld dat de verzoekende partij geen bewijzen 

aanhaalt “die deze verklaringen kunnen staven” en dat het voor de gemachtigde “erg onwaarschijnlijk 

[is] dat de kinderen in het land van herkomst geen familieleden meer zouden hebben waarmee het 

contact hersteld kan worden en waar zij voor korte tijd zou kunnen verblijven in afwachting van een 

beslissing in het kader van haar aanvraag tot regularisatie” (stuk 1, pagina 1 en 2). 
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De gemachtigde veronderstelt dus dat het mogelijk moet zijn voor de kinderen om voor “korte tijd” te 

verblijven bij familie in Albanië. 

 

De gemachtigde handelt echter onzorgvuldig door er geen rekening mee te houden dat de behandeling 

van een aanvraag op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet maanden of zelfs jaren in beslag 

kan nemen. Ook thans werd de aanvraag tot machtiging van verblijf ingediend op 17 november 2017, 

waarna er pas op 25 juni 2018 een beslissing werd genomen die pas op 8 maart 2019 werd betekend 

aan de verzoekende partij. De veronderstelde “korte tijd” is dan ook bijzonder vaag en onzorgvuldig, 

temeer omdat de gemachtigde veronderstelt dat de kinderen ondertussen steeds bij familie blijven 

wonen. Deze familie zou dan bovendien instaan voor de opvang en kosten van de minderjarige 

kinderen. 

 

Hierom is de bestreden beslissing in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel 

samengelezen met artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

5. Vervolgens wordt in de bestreden beslissing aangehaald dat artikel 8 EVRM niet van toepassing zou 

zijn omdat “de verplichting om terug te keren naar het land van herkomst om aldaar een machtiging tot 

verblijf te vragen voor het hele gezin geldt zodat er van een verbreking van de familiale banden geen 

sprake is” (stuk 1, pagina 2). 

 

De gemachtigde miskent hiermee opnieuw dat de aanvraag tot machtiging van verblijf op grond van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet enkel werd ingediend in hoofde van de minderjarige kinderen (G. 

en A.) en niet in hoofde van de moeder (mevr. S. G.) zelf. Zij trad enkel op als wettelijke 

vertegenwoordiger. 

 

De verzoekende partij kan vaststellen dat ook de gemachtigde dit element aanhaalt en bevestigt in de 

bestreden beslissing (“De elementen die mevrouw S. G. aanhaald i.v.m. haar buitengewone 

omstandigheden en integratie worden in deze fase niet behandeld. De aanvraag is ingediend als 

wettelijk vertegenwoordiger van I.G. en I.A. en niet voor mevrouw S. G.”; stuk 1, pagina 1). 

 

Er kan dus géén verplichting gelden in hoofde van mevrouw S. G. om terug te keren naar Albanië om 

aldaar haar aanvraag tot machtiging van verblijf op grond van artikel 9bis Vreemdelingenwet in te 

dienen indien haar persoonlijke situatie niet werd beoordeeld door de gemachtigde. 

 

Bovendien verkreeg mevrouw S.G. geen bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Hierom is de bestreden beslissing in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel 

samengelezen met artikel 8 EVRM. 

 

6. Eenzelfde vaststelling geldt m.b.t. de artikelen 7 en 24 van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie. Ook hier stelt de gemachtigde dat deze artikelen geen toepassing zouden vinden omdat 

“de verplichting om terug te keren naar het land van herkomst om aldaar een machtiging tot verblijf te 

vragen voor het hele gezin geldt zodat er van een verbreking van de familiale banden geen sprake is” 

(stuk 1, pagina 2). 

 

Omwille van dezelfde redenen als hierboven aangehaald, is de bestreden beslissing in strijd met het 

zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel samengelezen met artikel 7 en 24 van het 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. 

 

7. Een belangrijk element dat door de verzoekende partij werd aangehaald in de aanvraag tot 

machtiging van verblijf op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet is de scholing van beide 

kinderen. 

 

Sinds het schooljaar 2015-2016 lopen de kinderen op regelmatige wijze school (in de basisschool (…) 

(…)). 

 

In de aanvraag tot machtiging van verblijf op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet werd door 

de basisschool van de kinderen bevestigd dat de moeder van de minderjarige kinderen ontzettend haar 

best doet om alle leefregels van de school te respecteren. Zij komt naar de ouderavonden en volgt het 

advies van de leerkrachten op. Ze is zeer begaan met de kinderen en toont volop interesse voor de 

school. De school benadrukte het belang dat de kinderen les kunnen blijven lopen: “nu de kinderen 
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reeds hun 3de schooljaar in het Nederlands doen, zou het toch wel raadzaam zijn om hier te kunnen 

blijven. Wij zijn er zeker van dat de toekomst van de moeder en de kinderen hier is” (zie het stuk 12, 

gevoegd bij de aanvraag tot machtiging van verblijf op grond van artikel 9bis Vreemdelingenwet). 

 

De gemachtigde stelt in repliek hierom dat het niet zou zijn aangetoond dat de scholing niet in Albanië 

kan worden verkregen en dat de scholing steeds heeft plaatsgevonden in precair verblijf. Dit laatste is 

de verantwoordelijkheid van de moeder van de minderjarige kinderen. 

 

De gemachtigde houdt er echter geen rekening mee dat, door een terugkeer naar Albanië, het 

schooljaar zou worden onderbroken voor de minderjarige kinderen. Het blijkt net dat de kinderen op 

zeer regelmatige wijze naar school gaan, terwijl een verplichte terugkeer naar Albanië hiermee een 

breuk zou vormen. Het onderwijs dat zij volgen is overigens in het Nederlands, hetgeen zij onmogelijk 

kunnen verderzetten in Albanië. 

 

De gemachtigde miskent bovendien compleet dat de kinderen, wanneer zij de verplichting krijgen 

opgelegd om naar Albanië te verhuizen, net volledig uit hun vertrouwde omgeving worden weggerukt. 

Alle sociale contacten die ze hebben (bv. met schoolvriendjes) raken zij in één ruk kwijt. 

 

De “omgeving” in Albanië is dan ook in geen enkel opzicht te vergelijken met de “omgeving” waar 

verzoekers verblijven. In België hebben zij rust en stabiliteit. Zo kan worden nagegaan dat de 

verzoekende partij langdurig woonachtig is op hetzelfde adres in België (2000 Antwerpen, (…)). 

 

Bovendien gaat het thans enkel over de belangen van de minderjarige kinderen. Zij zijn afhankelijk van 

hun moeder. 

 

Met bovenvermelde breuk in de opleiding en de sociale contacten van de kinderen (de gevolgen van 

een noodzakelijke verhuis naar Albanië), wordt door de gemachtigde geen rekening gehouden in de 

bestreden beslissing. Het is nochtans in het belang van de kinderen dat met deze belangen rekening 

wordt gehouden. 

 

Hierom is de bestreden beslissing in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel 

samengelezen met artikel 9bis Vreemdelingenwet evenals artikel 8 EVRM en artikel 3 IVRK. 

 

8. De verzoekende partij merkt nog op dat in de belangenafweging in het kader van het door artikel 8 

van het EVRM beschermde recht op eerbiediging van het privéleven een 'fair balance1 moet worden 

gevonden tussen het belang van de betrokken vreemdeling en diens familie enerzijds en het Belgisch 

algemeen belang dat is gediend bij het voeren van een migratiebeleid anderzijds. Daarbij moeten alle 

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

 

Deze afweging is niet beperkt tot artikel 8 van het EVRM. In de rechtspraak van het EHRM is erkend dat 

bij het bepalen de aard en de omvang van de rechten voortvloeiende uit artikel 8 EVRM voor de staat en 

het individu, de bepalingen van het IVRK meewegen bij de interpretatie van het EVRM (zie o.a. EHRM 

23 juni 2008, Maslov t. Oostenrijk, 82-83). 

 

Behalve aan de tekst van het IVRK, hecht het EHRM ook belang aan de zienswijzen van het VN Comité 

voor de Rechten van het Kind (zie o.a. EHRM 20 maart 2012, C.A.S en C.S. t. Roemenië, 71-72). 

 

Het VN Kinderrechtencomité heeft een aantal artikelen van het IVRK tot kernartikelen bestempeld, zoals 

artikel 3 (het belang van het kind) en artikel 6 (het recht op leven en ontwikkeling). Deze artikelen 

bevatten volgens het Comité algemene beginselen die aan het gehele verdrag ten grondslag liggen (zie 

bv. General Comment No. 5 (2003), General measures of implementation of the Convention on the 

Rights of the Child, CRC/GC/2003/5). 

 

Binnen de rechtspraak van het EHRM, speelt het in artikel 3 EVRK neergelegde “best interest of the 

child”- beginsel derhalve een centrale rol. 

Het geldt daarbij voor het EHRM als maatgevend bij de uitleg van het in een concreet geval geldend 

recht en vaak als doorslaggevend bij de belangenafweging die in elke zaak moet worden gemaakt 

tussen de belangen van het kind en die van andere betrokkenen (zie o.a. EHRM 8 juli 2003, Sahin t. 

Duitsland, 66). 
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Op basis van deze grondslag, blijkt des te meer dat met bovenvermelde breuk in de opleiding en de 

sociale contacten van de kinderen (de gevolgen van een noodzakelijke verhuis naar Albanië), door de 

gemachtigde diende rekening te worden gehouden in de bestreden beslissing. 

 

Het is in het belang van de kinderen dat met deze belangen (die een centrale rol dienen te krijgen) 

rekening wordt gehouden. 

 

Hierom is de bestreden beslissing in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel 

samengelezen met artikel 9bis Vreemdelingenwet evenals artikel 8 EVRM en artikel 3 IVRK.” 

 

4.2. In de zaken sub II en sub III wordt telkens het volgende middel aangevoerd:  

 

“SCHENDING VAN ARTIKEL 8 EVRM EN ARTIKEL 3 IVRK 

- SCHENDING VAN ARTIKEL 74/13 VREEMDELINGENWET 

- SCHENDING VAN HET ZORGVULDIGHEIDSBEGINSEL, HET REDEIJKHEIDSBEGINSEL EN DE 

MATERIËLE MOTIVERINGSPLICHT 

 

1. De verzoekende partij beroept zich nadrukkelijk op de bescherming van artikel 8 EVRM, artikel 3 

IVRK en artikel 74/13 Vreemdelingenwet, gelet op de feitelijke situatie waarin zij zich bevinden.  I.G. 

verblijft in België, samen met haar moeder en haar jongere broer (I.A.). Zij vormen samen een gezin. De 

moeder van de verzoekende partij draagt de zorg voor beide kinderen. De vader is afwezig en draagt op 

geen enkele manier (niet financieel, niet in natura) bij tot het gezin of de kinderen. 

 

Het gezin woont samen te 2000 Antwerpen, (…). Dit betreft een huurappartement, op naam van de 

moeder. 

 

De kinderen lopen thans school in België, ondanks hun irregulier verblijf. Dit toont het engagement aan 

van de moeder van G. en A. om hen de nodige zorgen te geven ondanks hun moeilijke verblijfssituatie. 

Zij lopen momenteel school te (…). Door de basisschool wordt bevestigd dat beide kinderen reeds mooi 

Nederlands spreken en zich beide aan het schoolklimaat hebben aangepast. Zij hebben, net als de 

meeste kindjes, ook een aantal vriendjes gemaakt en gedragen zich dus als de andere kinderen. 

 

De moeder van de minderjarigen heeft geen toekomst in Albanië, het land waar zij de nationaliteit van 

bezit. Daarentegen heeft de moeder van de minderjarige een verankering opgebouwd met België. Zij 

verkrijgt hulp vanuit haar sociaal netwerk en via hulporganisaties. De moeder van de kinderen is 

duurzaam verankerd in België. Zij heeft een ruim sociaal netwerk in België en heeft de nodige 

inspanningen gedaan om het Nederlands te leren. Zij is hierdoor in staat om in haar levensonderhoud 

en dat van hun gezin te voorzien, in tegenstelling tot wanneer zij naar Albanië zou verhuizen. Hier heeft 

zij niets meer, waardoor ook de opvoeding van haar kinderen ernstig gevaar loopt. Ook nu is het voor 

het gezin moeilijk om te overleven, maar zij slagen hier wel in, in tegenstelling tot in Albanië. 

 

2. Artikel 8 van het EVRM is erop gericht om het individu te beschermen tegen een willekeurige 

overheidsinmenging in het gezinsleven. 

 

Hoewel artikel 8 EVRM geen absoluut recht omvat, zijn de Verdragsluitende Staten er wel toe gehouden 

om, binnen de beleidsmarge waarover zij beschikken, een billijke afweging te maken tussen de 

concurrerende belangen van het individu en het algemeen belang (zie EHRM 28 juni 2011, 

Nuñez/Noorwegen, §§ 68- 69). 

 

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/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. 

 

Artikel 74/13 Vreemdelingenwet voorziet daarnaast dat bij het nemen van een beslissing tot verwijdering 

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

familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land. 
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Deze bepaling vormt de omzetting van artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn (Richtlijn 2008/115/EG van 16 

december 2008 over gemeenschappelijke normen en procédures in de lidstaten voor de terugkeer) en 

refereert naar artikel 8 EVRM (RvV 27 augustus 2014, nr. 128.267 in de zaak RvV 158 368 / IX). 

 

3. De verzoekende partij tevens op de belangen van het kind, die onder meer gewaarborgd worden door 

artikel 3 IVRK (naast artikel 74/13 Vreemdelingenwet). 

 

Het is onvoldoende om geen rekening te houden met artikel 3 IVRK omdat hieraan een directe werking 

moet worden ontzegd. 

 

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

eerbiediging van het privéleven moet een ‘fair balance1 worden gevonden tussen het belang van de 

betrokken vreemdeling en diens familie enerzijds en het Belgisch algemeen belang dat is gediend bij het 

voeren van een migratiebeleid anderzijds. Daarbij moeten alle voor die belangenafweging van betekenis 

zijnde feiten en omstandigheden kenbaar worden betrokken. 

 

Deze afweging is niet beperkt tot artikel 8 van het EVRM. In de rechtspraak van het EHRM is erkend dat 

bij het bepalen de aard en de omvang van de rechten voortvloeiende uit artikel 8 EVRM voor de staat en 

het individu, de bepalingen van het IVRK meewegen bij de interpretatie van het EVRM (zie o.a. EHRM 

23 juni 2008, Maslov t. Oostenrijk, 82-83). 

 

Behalve aan de tekst van het IVRK, hecht het EHRM ook belang aan de zienswijzen van het VN Comité 

voor de Rechten van het Kind (zie o.a. EHRM 20 maart 2012, C.A.S en C.S. t. Roemenië, 71-72). 

 

Het VN Kinderrechtencomité heeft een aantal artikelen van het IVRK tot kernartikelen bestempeld, zoals 

artikel 3 (het belang van het kind) en artikel 6 (het recht op leven en ontwikkeling). Deze artikelen 

bevatten volgens het Comité algemene beginselen die aan het gehele verdragen grondslag liggen (zie 

bv. General Comment No. 5 (2003), General measures of implementation of the Convention on the 

Rights of the Child, CRC/GC/2003/5). 

 

Binnen de rechtspraak van het EHRM, speelt het in artikel 3 EVRK neergelegde “best interest of the 

child”- beginsel derhalve een centrale rol. 

 

Het geldt daarbij voor het EHRM als maatgevend bij de uitleg van het in een concreet geval geldend 

recht en vaak als doorslaggevend bij de belangenafweging die in elke zaak moet worden gemaakt 

tussen de belangen van het kind en die van andere betrokkenen (zie o.a. EHRM 8 juli 2003, Sahin t. 

Duitsland, 66). 

 

Door de verwerende partij werd bij het nemen van de bestreden beslissing echter geen concrete 

belangenafweging uitgevoerd t.a.v. artikel 8 EVRM, artikel 3 IVRK en artikel 74/13 Vreemdelingenwet 

(zie verder hieronder). 

 

4. In de bestreden beslissing wordt vooreerst aangehaald dat artikel 8 EVRM niet van toepassing zou 

zijn omdat “de verplichting om terug te keren naar het land van herkomst om aldaar een machtiging tot 

verblijf te vragen voor het hele gezin geldt zodat er van een verbreking van de familiale banden geen 

sprake is” (stuk 1, pagina 1). 

 

Kennelijk betreft de gegeven motivering t.a.v. artikel 8 EVRM (evenals t.a.v. artikel 7 en 24 van het 

Handvest) een copy-paste motivering uit de beslissing over de aanvraag tot machtiging van verblijf op 

grond van artikel 9bis Vreemdelingenwet van 25 juni 2018. 

 

De gemachtigde stelt derhalve dat er sprake zou zijn van een aanvraag tot machtiging van verblijf, 

terwijl de bestreden beslissing betrekking heeft op een bevel tot terugbrenging. 

 

Reeds hierom handelt de gemachtigde onzorgvuldig en in strijd met artikel 8 EVRM, artikel 3 IVRK en 

artikel 74/13 Vreemdelingenwet. 

 

De gemachtigde heeft kennelijk nog wel een regel toegevoegd in de bestreden beslissing die erg slordig 

is opgesteld en hiermee onduidelijk is voor de verzoekende partij: “Betrokkenen tonen ook onvoldoende 

aan het hun netwerk van persoonlijke, sociale en economische belangen van die orde zou zijn dat en 

tijdelijke een schending van art. 8EVRM zou kunnen betekenen”. De vluchtige manier waarop deze 
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regel werd toegevoegd aan de bestreden beslissing duidt reeds op een gebrek aan een zorgvuldige 

afweging, terwijl het net gaat om de hogere belangen van de minderjarige. Bovendien is het onduidelijk 

wat de gemachtigde hiermee precies wil bedoelen. 

 

Reeds hierom handelt de gemachtigde onzorgvuldig en in strijd met artikel 8 EVRM, artikel 3 IVRK en 

artikel 74/13 Vreemdelingenwet. 

 

5. Indien bovenvermeld aspect buiten beschouwing wordt gelaten, dient de verzoekende partij op te 

merken dat de gemachtigde aanhaalt dat er een “verplichting” zou bestaan “voor het hele gezin” om 

“terug te keren naar het land van herkomst” om “aldaar machtiging tot verblijf te vragen”. 

 

De gemachtigde verwijst hiermee naar de aanvraag tot machtiging van verblijf op grond van artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet van 17 november 2017. 

 

De aanvraag tot machtiging van verblijf op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet werd echter 

ingediend in hoofde van de minderjarige kinderen (G. en A.) en niet in hoofde van de moeder (mevr. 

S.G.) zelf. 

 

Zij trad enkel op als wettelijke vertegenwoordiger. 

 

De verzoekende partij kon vaststellen dat ook de gemachtigde dit element overigens heeft bevestigd in 

de beslissing waarbij de aanvraag op grond van artikel 9bis Vreemdelingenwet op 25 juni 2018 

onontvankelijk werd verklaard (“De elementen die mevrouw S.G. aanhaald i.v.m. haar buitengewone 

omstandigheden en integratie worden in deze fase niet behandeld. De aanvraag is ingediend als 

wettelijk vertegenwoordiger van I.G. en I.A. en niet voor mevrouw S.G.”). 

 

De gemachtigde erkende dus dat de aanvraag tot machtiging van verblijf op grond van artikel 9bis van 

de Vreemdelingenwet enkel werd ingediend in hoofde van de minderjarige kinderen (G. en A.) en niet in 

hoofde van de moeder (mevr. S.G.) zelf. Zij trad enkel op als wettelijke vertegenwoordiger. 

 

De beslissing van 25 juni 2018 had derhalve enkel betrekking op de situatie van de kinderen. Er kan dus 

géén verplichting gelden in hoofde van mevrouw S.G. om terug te keren naar Albanië om aldaar haar 

aanvraag tot machtiging van verblijf op grond van artikel 9bis Vreemdelingenwet in te dienen aangezien 

haar persoonlijke situatie niet werd beoordeeld door de gemachtigde. 

 

Bovendien verkreeg mevrouw S.G. niet eerder een bevel om het grondgebied te verlaten en ook niet op 

25 juni 2018. 

 

De gemachtigde kan derhalve niet rechtmatig stellen dat er een “verplichting” zou bestaan “voor het hele 

gezin” om “terug te keren naar het land van herkomst” om “aldaar machtiging tot verblijf te vragen”. 

 

De bestreden beslissing is hierom in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel, de 

materiële motiveringsverplichting en artikel 8 EVRM, artikel 3 IVRK en artikel 74/13 Vreemdelingenwet. 

 

6. De gemachtigde is gehouden om bij het nemen van de bestreden beslissing de specifieke belangen 

van de verzoekende partij nauwgezet af te wegen tegen het algemeen belang van de Belgische staat in 

het voeren van een immigratiecontrole. 

 

Een belangrijk element dat door de verzoekende partij werd aangehaald in de aanvraag tot machtiging 

van verblijf op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet van 17 november 2017 is de scholing 

van beide kinderen. 

 

Sinds het schooljaar 2015-2016 lopen de kinderen op regelmatige wijze school (in de basisschool (…)). 

 

In de aanvraag tot machtiging van verblijf op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet werd door 

de basisschool van de kinderen bevestigd dat de moeder van de minderjarige kinderen ontzettend haar 

best doet om alle leefregels van de school te respecteren. Zij komt naar de ouderavonden en volgt het 

advies van de leerkrachten op. Ze is zeer begaan met de kinderen en toont volop interesse voor de 

school. De school benadrukte het belang dat de kinderen les kunnen blijven lopen : “nu de kinderen 

reeds hun 3de schooljaar in het Nederlands doen, zou het toch wel raadzaam zijn om hier te kunnen 
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blijven. Wij zijn er zeker van dat de toekomst van de moeder en de kinderen hier is” (zie het stuk 12, 

gevoegd bij de aanvraag tot machtiging van verblijf op grond van artikel 9bis Vreemdelingenwet). 

 

Het kan niet worden betwist dat de bestreden beslissing, waarbij de minderjarige zou worden 

gedwongen om terug te keren naar Albanië, tot gevolg heeft dat de scholing van de minderjarige in het 

Nederlandstalig onderwijs wordt onderbroken. Dit schaadt derhalve de (rechtmatige) belangen van de 

minderjarige. 

 

Het komt, bijgevolg, aan de gemachtigde toe om met dit element rekening te houden bij de 

bovenvermelde beoordeling, temeer gelet op het hoger belang van het kind. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt echter niet dat dit het geval was. 

 

De gemachtigde houdt er geen rekening mee dat, door een terugkeer naar Albanië, het schooljaar zou 

worden onderbroken voor de minderjarige kinderen. Het blijkt net dat de kinderen op zeer regelmatige 

wijze naar school gaan en zich bijzonder hard inspannen, terwijl een verplichte terugkeer naar Albanië 

hiermee een breuk zou vormen. Het onderwijs dat zij volgen is overigens in het Nederlands, hetgeen zij 

onmogelijk kunnen verderzetten in Albanië. 

 

De gemachtigde miskent bovendien compleet dat de kinderen, wanneer zij de verplichting krijgen 

opgelegd om naar Albanië te verhuizen, net volledig uit hun vertrouwde omgeving worden weggerukt. 

Alle sociale contacten die ze hebben (bv. met schoolvriendjes) raken zij in één ruk kwijt. 

 

De “omgeving” in Albanië is dan ook in geen enkel opzicht te vergelijken met de “omgeving” waar 

verzoekers verblijven. In België hebben zij rust en stabiliteit. Zo kan worden nagegaan dat de 

verzoekende partij langdurig woonachtig is op hetzelfde adres in België (2000 Antwerpen, (…)). 

 

Bovendien gaat het thans enkel over de belangen van de minderjarige kinderen. Zij zijn afhankelijk van 

hun moeder. 

 

Met bovenvermelde breuk in de opleiding en de sociale contacten van de kinderen (de gevolgen van 

een noodzakelijke verhuis naar Albanië), wordt door de gemachtigde geen rekening gehouden in de 

bestreden beslissing. 

 

De bestreden beslissing is hierom in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel, de 

materiële motiveringsverplichting en artikel 8 EVRM, artikel 3 IVRK en artikel 74/13 Vreemdelingenwet. 

 

7. De verzoekende partij wijst tevens op de specifieke situatie van de verzoekende partij in België en de 

onmogelijkheid voor hen (als gezin) om terug te keren naar Albanië. 

 

Door de verzoekende partij werd in de aanvraag tot machtiging van verblijf op grond van artikel 9bis van 

de Vreemdelingenwet aangehaald dat de moeder van de minderjarige kinderen niet kan terugkeren naar 

Albanië om aldaar een aanvraag tot machtiging van verblijf op grond van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet in te dienen voor de kinderen (als wettelijk vertegenwoordiger). In Albanië heeft zij 

geen binding of ondersteuning. Zij kan in België wel beroep doen op haar sociaal netwerk en 

hulporganisaties, waardoor zij in België wel in staat is om voor haar kinderen te zorgen. Omdat de 

kinderen afhankelijk zijn van hun moeder, spreekt het voor zich dat de kinderen ook hierom niet kunnen 

terugkeren naar Albanië. 

 

De moeder van de minderjarige is duurzaam verankerd in België. Zij heeft een ruim sociaal netwerk in 

België en heeft de nodige inspanningen gedaan om het Nederlands te leren (zie bv. de stukken 10 en 

13 zoals gevoegd bij de aanvraag tot machtiging van verblijf van 17 november 2017). Zij is hierdoor in 

staat om in haar levensonderhoud en dat van hun gezin te voorzien, in tegenstelling tot wanneer zij naar 

Albanië zou verhuizen. Hier heeft zij niets meer, waardoor ook de opvoeding van haar kinderen ernstig 

gevaar loopt. Ook nu is het voor het gezin moeilijk om te overleven, maar zij slagen hier wel in (zie bv. 

de stukken 9 en 12 zoals gevoegd bij de aanvraag tot machtiging van verblijf van 17 november 2017) in 

tegenstelling tot in Albanië. De minderjarige is derhalve gebaat bij een verblijf in België. 

 

Door de basisschool van de kinderen wordt bevestigd dat de moeder van de minderjarige ontzettend 

haar best doet om alle leefregels van de school te respecteren. Zij komt naar de ouderavonden en volgt 
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het advies van de leerkrachten op. Ze is zeer begaan met de kinderen en toont volop interesse voor de 

school (zie stuk 12 zoals gevoegd bij de aanvraag tot machtiging van verblijf van 17 november 2017). 

 

De bestreden beslissing, waarbij de moeder verplicht wordt om de minderjarige terug naar Albanië te 

brengen, heeft dan ook een zeer nadelige impact op de belangen van de minderjarige. 

 

Het blijkt niet dat de gemachtigde hiermee op een zorgvuldige manier heeft rekening gehouden, des te 

meer omdat in hoofde van mevrouw S.G. er door de verwerende partij geen enkele verplichting werd 

opgelegd om terug te keren naar Albanië (in tegenstelling tot hetgeen door de gemachtigde in de 

bestreden beslissing wordt gesteld). Ook de thans bestreden beslissing heeft enkel betrekking op de 

minderjarige zelf. 

 

De bestreden beslissing is hierom in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel, de 

materiële motiveringsverplichting en artikel 8 EVRM, artikel 3 IVRK en artikel 74/13 Vreemdelingenwet.” 

 

4.3.1. De middelen in de drie zaken hebben betrekking op dezelfde grieven ten gronde, waarbij de 

verzoekers doorheen hun uiteenzetting telkens zelf verwijzen naar de motieven van de verschillende 

beslissingen. Ook blijkt dat de tweede en de derde bestreden beslissing (de bevelen tot terugbrenging in 

de zaak sub II en sub III) werden genomen nadat werd beschikt over de door verzoekers ingediende 

regularisatieaanvraag op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. De beoordeling van het 

gezinsleven en de belangen van de kinderen in deze bevelen werd dus gemaakt naar aanleiding van de 

beoordeling van hun regularisatieaanvraag. Dit blijkt ook uit het gegeven dat de drie bestreden 

beslissingen werden genomen op dezelfde datum door dezelfde ambtenaar, administratief assistent 

P.D. De Raad acht het dan ook passend de middelen hierna gezamenlijk te bespreken.  

 

4.3.2. Het redelijkheidsbeginsel laat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar 

enkel om het onwettig te bevinden indien het tegen alle redelijkheid ingaat (RvS 17 december 2003, nr. 

126.520). Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de overheid zich op afdoende wijze dient te 

informeren over alle relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen 

(RvS 11 juni 2002, nr. 107.624). 

 

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 bij 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 

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

111.954). 

 

Om tot een beoordeling over te gaan moet vooreerst het wettelijk kader worden geschetst. 

 

Artikel 9 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Om langer dan de in artikel 6 bepaalde termijn in het Rijk te mogen verblijven, moet de vreemdeling die 

zich niet in één der in artikel 10 voorziene gevallen bevindt, daartoe gemachtigd worden door de 

Minister of zijn gemachtigde. 

Behoudens de in een internationaal verdrag, in een wet of in een koninklijk besluit bepaalde afwijkingen, 

moet deze machtiging door de vreemdeling aangevraagd worden bij de Belgische diplomatieke of 

consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland.” 

 

Artikel 9bis van diezelfde wet luidt als volgt: 

 

“§ 1. In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een 

identiteitsdocument beschikt, kan de machtiging tot verblijf worden aangevraagd bij de burgemeester 

van de plaats waar hij verblijft. Deze maakt ze over aan de minister of aan diens gemachtigde. Indien de 

minister of diens gemachtigde de machtiging tot verblijf toekent, zal de machtiging tot verblijf in België 

worden afgegeven. (…)” 

 

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

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

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

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

 

Buitengewone omstandigheden, in de zin van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, zijn 

omstandigheden die het voor een vreemdeling zeer moeilijk of zelfs onmogelijk maken om een beroep 

te doen op de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post. 

 

Uit het voorgaande blijkt dat de mogelijkheid om in België een verblijfsmachtiging aan te vragen als 

uitzonderingsbepaling restrictief moet worden geïnterpreteerd. De “buitengewone omstandigheden” 

strekken er niet toe te verantwoorden waarom de machtiging voor een verblijf van meer dan drie 

maanden wordt verleend, maar om te verantwoorden waarom de aanvraag in België en niet in het 

buitenland wordt ingediend. Het betreft omstandigheden die een tijdelijke terugkeer van de vreemdeling 

naar zijn land van oorsprong, om er de noodzakelijke formaliteiten voor het indienen van een aanvraag 

tot machtiging tot verblijf te vervullen, onmogelijk of bijzonder moeilijk maken. Een aanvraag, ingediend 

op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, vereist dus vanwege de overheid een dubbel 

onderzoek: 

 

1° wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of er buitengewone 

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

rechtvaardigen en zo ja, of deze aanvaardbaar zijn; zo dergelijke buitengewone omstandigheden niet 

blijken voorhanden te zijn, kan de aanvraag tot het bekomen van een verblijfsmachtiging onontvankelijk 

worden verklaard; 

2° 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 verwerende partij over een ruime 

appreciatiebevoegdheid. 

 

De vreemdeling moet in zijn aanvraag klaar en duidelijk vermelden welke de buitengewone 

omstandigheden zijn die hem verhinderen zijn verzoek bij de consulaire of diplomatieke dienst in het 

buitenland in te dienen. Hij dient met andere woorden aan te tonen dat het voor hem bijzonder moeilijk 

is terug te keren naar zijn land van oorsprong of naar een land waar hij gemachtigd is te verblijven om er 

zijn aanvraag tot verblijfsmachtiging in te dienen. Uit zijn uiteenzetting dient duidelijk te blijken waarin 

het ingeroepen beletsel precies bestaat. Als typische buitengewone omstandigheden kunnen onder 

meer worden aangevoerd, weliswaar naargelang de concrete omstandigheden van de zaak: de situatie 

van oorlog of burgeroorlog in het land van herkomst, de afwezigheid aldaar van een Belgische 

diplomatieke of consulaire post, vervolging in het land van herkomst, moeilijkheden om een paspoort of 

reistitel te bekomen, ernstige ziekte, enz.  

 

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

de lange duur van de asielprocedure, de goede integratie, het zoeken naar werk, het hebben van vele 

vrienden en kennissen, betreffen de gegrondheid van de aanvraag en kunnen derhalve niet 

verantwoorden waarom deze in België, en niet in het buitenland, is ingediend (RvS 9 december 2009, 

nr. 198.769). 

 

De eerste bestreden beslissing verklaart de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis 

van de vreemdelingenwet onontvankelijk. In casu is dus de vraag aan de orde of de verwerende partij 

kon oordelen of verzoekers voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat het voor hen onmogelijk, dan 

wel bijzonder moeilijk is om de aanvraag te doen vanuit hun land van oorsprong of het land waar zij 

gemachtigd zijn te verblijven. 

 

Verzoekers voeren aan dat hun kinderen verblijven bij eerste verzoekster, die als alleenstaande moeder 

instaat voor hun opvoeding. In de eerste bestreden beslissing werd geoordeeld dat het feit dat de 

kinderen in België met hun moeder samenwonen in een huurappartement geen buitengewone 

omstandigheid vormt. Verzoekers bekritiseren de overweging dat de verplichting om terug te keren geldt 

voor het hele gezin. De Raad merkt evenwel op dat, waar verzoekers aanvoeren dat de aangehaalde 

buitengewone omstandigheden enkel werden ingeroepen ten aanzien van de minderjarige kinderen en 

enkel ten aanzien van hen mochten worden beoordeeld, zij eraan voorbij gaan dat het samenwonen van 

de kinderen met hun moeder wel degelijk werd aangevoerd als buitengewone omstandigheid. Er kan 

aan de verwerende partij bezwaarlijk worden verweten dat zij het gezinsleven van de kinderen met hun 

moeder in België dan ook heeft beoordeeld. Het feit dat geen aanvraag werd ingediend in naam van 
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eerste verzoekster zelf, betekent niet dat het gezinsleven van de kinderen met hun moeder niet langer 

zou mogen worden beoordeeld.  

 

Verzoekers voeren verder aan dat ten aanzien van eerste verzoekster geen bevel om het grondgebied 

te verlaten werd genomen, zodat de bestreden beslissingen ten onrechte zouden steunen op de 

overweging dat eerste verzoekster haar kinderen dient te vergezellen naar Albanië. Verzoekers gaan 

echter voorbij aan het motief dat ook eerste verzoekster slechts een precair verblijf heeft en bijgevolg 

ook dient terug te keren naar Albanië. Het enkele feit dat ten aanzien van eerste verzoekster (nog) geen 

terugkeerbesluit werd genomen, houdt niet in dat zij gerechtigd is om op het grondgebied te verblijven. 

Deze motivering houdt geen tegenstrijdigheid in. 

 

Waar verzoekers aanvoeren dat eerste verzoekster in België ondersteuning krijgt van een sociaal 

netwerk en hulporganisaties waarover zij in Albanië niet beschikt, werd in de bestreden beslissingen 

gemotiveerd dat het onwaarschijnlijk is dat de kinderen in het land van herkomst geen familie meer 

hebben die hen kan ondersteunen. Daarnaast wordt ook gemotiveerd dat, zoals verzoekster zelf 

benadrukt, deze elementen, voor zover ze betrekking hebben op eerste verzoekster zelf, niet het 

voorwerp vormen van de regularisatieaanvraag. De Raad wijst erop dat in verzoekers’ oorspronkelijke 

aanvraag (zie administratief dossier) ook uitdrukkelijk werd vermeld dat de aanvraag niet uitging van de 

ouders, maar enkel werd ingediend in naam van de kinderen. De Raad merkt verder op dat elementen 

met betrekking tot het privéleven dat werd uitgebouwd tijdens een illegaal of precair verblijf enkel in zeer 

uitzonderlijke omstandigheden aanleiding kunnen geven tot een positieve verplichting onder artikel 8 

van het EVRM (EHRM 8 april 2008, Nnyanzi v. Verenigd Koninkrijk ; EHRM 4 december 2012, Butt t. 

Noorwegen). Met de algemene verwijzing naar een sociaal netwerk in België en de bijstand van 

hulporganisaties tonen verzoekers niet aan dat dit het geval zou zijn.  

 

Waar verzoekers verder kritiek uiten op het motief dat de kinderen voor korte tijd bij familie in Albanië 

zouden kunnen verblijven en daarbij aanvoeren dat de behandeling van een aanvraag in het land van 

herkomst erg lang kan duren, werpen zij slechts een hypothese op met betrekking tot de 

behandelingsduur van een visumaanvraag. Het enkele feit dat een aanvraag via de reguliere procedure, 

voorzien bij artikel 9 van de vreemdelingenwet, een zekere tijd in beslag zou nemen, heeft niet tot 

gevolg dat er om die reden sprake kan zijn van buitengewone omstandigheden die zouden 

rechtvaardigen dat de aanvraag in België wordt ingediend. 

 

Ook waar verzoekers met betrekking tot artikel 8 van het EVRM nogmaals aanvoeren dat de 

terugkeerverplichting leidt tot een breuk van de familiale banden, wordt er opnieuw ten onrechte van 

uitgegaan dat eerste verzoekster over een verblijfsrecht in België zou beschikken. Dit is geenszins het 

geval. Het enkele feit dat verzoekster geen aanvraag in eigen naam heeft ingediend overeenkomstig 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet, en dat ten aanzien van haar nog geen terugkeerbesluit werd 

genomen, houdt niet in dat zij gerechtigd zou zijn om in België te verblijven. Er worden voor het overige 

geen elementen aangevoerd waaruit kan blijken dat eerste verzoekster in de onmogelijkheid zou zijn om 

haar kinderen te vergezellen. 

 

Waar verzoekers aanvoeren dat de kinderen sinds 2015 school lopen in België, motiveert de bestreden 

beslissing dat de scholing steeds heeft plaatsgevonden in precair verblijf en dat het de moeder is die de 

verantwoordelijkheid draagt over de kinderen. Verzoekers betogen dat het schooljaar zal worden 

onderbroken. De Raad merkt evenwel op dat de machtigingsaanvraag werd ingediend op 17 november 

2017 en dat de bestreden beslissing werd genomen op 25 juni 2018. Uit de gegevens van de zaak blijkt 

dat verzoekers tot op heden nog steeds het grondgebied niet hebben verlaten, zodat minstens het 

schooljaar 2017-2018 volledig kon worden beëindigd en verzoekers de gelegenheid hadden om tijdens 

de zomervakantie naar Albanië terug te keren. Wat betreft het schooljaar 2018-2019 werd dit op het 

ogenblik van de terechtzitting grotendeels doorlopen, en beschikken verzoekers over de mogelijkheid 

om een verlenging van de termijn voor vrijwillige terugkeer aan te vragen om humanitaire redenen.  

 

Waar verzoekers aanvoeren dat de kinderen steeds onderwijs hebben gevolgd in het Nederlands, wordt 

daarmee niet aangetoond dat de kinderen niet in staat zouden zijn hun onderricht verder te volgen in 

Albanië. Ook met betrekking tot de sociale contacten van de kinderen wordt niet aangetoond dat deze 

van die aard zouden zijn dat bijzondere bescherming geboden is.  

 

Waar verzoekers ten aanzien van de tweede en de derde bestreden beslissing aan hun betoog nog 

toevoegen dat de overweging met betrekking tot artikel 8 van het EVRM louter werd overgenomen uit de 

eerste bestreden beslissing, merkt de Raad op dat het niet onzorgvuldig is van het bestuur om de 
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bevelen tot terugbrenging te steunen op dezelfde overwegingen als die van de weigeringsbeslissing met 

betrekking tot artikel 9bis van de vreemdelingenwet, die tezelfdertijd werd genomen. Hoger werd reeds 

vastgesteld dat de verwerende partij zich eerst een standpunt heeft gevormd omtrent de door 

verzoekers ingeroepen buitengewone omstandigheden, in het bijzonder wat betreft het gezins- en 

privéleven en het belang van de kinderen, alvorens te besluiten tot de bevelen tot terugbrenging. Het feit 

dat de zinsbouw met betrekking tot artikel 8 van het EVRM onzorgvuldig is, houdt op zich niet in dat om 

die reden artikel 8 van het EVRM zou zijn miskend, noch laat dit toe te besluiten dat er ten onrechte 

geen rekening zou zijn gehouden met het hoger belang van de kinderen. 

 

De Raad besluit dan ook dat in de bestreden beslissingen werd rekening gehouden met het gezins- en 

het privéleven en de belangen van de kinderen. Verzoekers tonen geen schending aan van de 

aangevoerde beginselen van behoorlijk bestuur, noch van artikel 8 van het EVRM, noch van de artikelen 

9bis en 74/13 van de vreemdelingenwet, noch van de artikelen 3 en 6 van het Internationaal Verdrag 

voor de Rechten van het Kind. 

 

De middelen zijn niet gegrond.  

 

5. Korte debatten 

 

De verzoekende partijen hebben geen gegrond middel aangevoerd dat tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissingen kan leiden. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van 

het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De zaken RvV X, RvV X en RvV X worden gevoegd. 

 

Artikel 2 

 

De vorderingen tot schorsing en de beroepen tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

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

 

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. VERHAERT 

 


