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 nr. 235 644 van 28 april 2020 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. KEULEN 

Koningin Astridlaan 77 

3500 HASSELT 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Albanese nationaliteit te zijn, op 4 januari 2020 

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

beslissingen van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel 

en Migratie van 29 november 2019 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 onontvankelijk wordt verklaard en tot afgifte van 

bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 8 januari 2020 met refertenummer 

X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 30 januari 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

19 februari 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. MAERTENS, die loco advocaat J. KEULEN verschijnt voor 

de verzoekende partijen en van advocaat I. FLORIO, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 16 oktober 2014 dienen verzoekers een asielaanvraag in. Op 14 november 2014 neemt de 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna de CGVS) de beslissingen waarbij 

de toekenning van de vluchtelingenstatus en van de subsidiaire beschermingsstatus wordt geweigerd. 
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Verzoekers dienen tegen voormelde beslissingen hoger beroep in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna de Raad) die bij arrest nr. 146 844 van 29 mei 2015 opnieuw de 

toekenning van de vluchtelingen- en subsidiaire beschermingsstatus weigert.  

  

Op 31 oktober 2018 dienen verzoekers 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 29 november 2019 neemt de gemachtigde van de minister de beslissing waarbij de aanvraag 

onontvankelijk wordt verklaard, aan verzoekers ter kennis gebracht op 30 december 2019. Dit is de 

eerste bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 31.10.2018 werd 

ingediend en op datum van 24.01.2019 werd geactualiseerd door :  

P., V. (R.R.: …)  

geboren op (…)1990  

P., P. (R.R. …)  

Geboren op (…)1994  

Wettelijke vertegenwoordigers van:  

P., M. (R.R. …)  

Geboren op (…)2015 te Marche-en-Famenne  

nationaliteit: Albanië  

adres: (…) Schaarbeek  

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

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

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

verzoek onontvankelijk is.  

Redenen:  

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.  

 

Betrokkenen wisten dat hun verblijf slechts 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 02.06.2015 met een weigering van vluchtelingenstatus en van subsidiaire 

bescherming door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Betrokkenen verkozen echter geen gevolg 

te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten en verblijven sindsdien illegaal in België.  

De duur van de procedure – namelijk acht maanden – was ook niet van die aard dat ze als onredelijk 

lang kan beschouwd worden. Het feit dat er een zekere behandelingsperiode is, geeft aan betrokkenen 

ipso facto geen recht op verblijf. (Raad van State, arrest nr 89980 van 02.10.2000)  

 

Betrokkenen beweren dat zij vrezen voor hun fysieke vrijheid en integriteit indien zij zouden moeten 

terugkeren naar hun land van herkomst maar zij leggen geen bewijzen voor die deze bewering kunnen 

staven. Het is aan betrokkenen om op zijn minst een begin van bewijs te leveren. De loutere vermelding 

dat betrokkenen vrezen voor hun fysieke vrijheid en integriteit volstaat niet om als buitengewone 

omstandigheid aanvaard te worden. Bovendien voegen betrokkenen geen enkel nieuw element toe aan 

de elementen die zij reeds tijdens hun asielprocedure naar voor brachten en die niet weerhouden 

werden door de bevoegde instanties. De elementen ter ondersteuning van huidig verzoek om 

machtiging tot verblijf wettigen bijgevolg geen andere beoordeling dan die van deze instanties.  

 

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 dienen verzoekers hun 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.  
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Betrokkenen menen dat hun verzoek op gelijke basis staat met een aanvraag om machtiging tot verblijf 

in toepassing van de regularisatiewet van 22.12.1999. De wet van 22.12.1999 was een enige en unieke 

operatie, de criteria voor machtiging tot verblijf vermeld in deze wet zijn dan ook niet van toepassing op 

de aanvraag tot machtiging tot verblijf op grond van art. 9bis van de wet van 1980.  

 

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

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

15.12.1980. We merken echter op dat deze vernietigd werd door de Raad van State (RvS arrest 

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

niet meer van toepassing.  

 

Betrokkenen verwijzen naar de uitspraken van de Directeur van Vreemdelingenzaken, waarin hij zou 

beloofd hebben het nodige te doen om een verblijfsvergunning te geven aan mensen die een 

arbeidscontract kunnen bemachtigen en waarin hij ‘sans-papiers’ zou aanmoedigen werk te zoeken in 

knelpuntberoepen. Echter, betrokkene is niet tewerkgesteld met een arbeidscontract (hij werkt op 

zelfstandige basis) en evenmin gaat het om een tewerkstelling in een knelpuntberoep. Betrokkene toont 

aldus niet aan dat de gedane uitspraken op hem van toepassing zijn. Bovendien merken we op dat 

indien betrokkene een verblijfsvergunning wenst te verkrijgen omdat hij alhier wenst te werken, hij 

hiertoe de nodige vergunningen via de geijkte weg dient aan te vragen.  

 

Betrokkenen beroepen zich op het feit dat hun zoon in België geboren is, geen andere omgeving kent 

dan zijn geboorteland en dat hij nog nooit in Albanië geweest is. Echter, het loutere feit in België 

geboren te zijn, opent, naar Belgisch recht, niet automatisch enig recht op verblijf. Evenmin maakt dit 

een terugkeer naar het land van herkomst bijzonder moeilijk. Verzoekers maken niet aannemelijk dat 

hun kind geen enkele band met Albanië heeft, noch dat hij een zodanige taal-en culturele achterstand 

hebben dat hij later, op leerplichtige leeftijd, zijn scholing niet in Albanië zou kunnen opstarten. Hoewel 

het kind niet in Albanië is geboren, heeft hij wel via zijn ouders een band met Albanië. Verzoekers 

hebben immers de Albanese nationaliteit en zijn in Albanië geboren. Er mag dan ook van worden 

uitgegaan dat verzoekers hun kind tot op zekere hoogte de Albanese taal en cultuur hebben bijgebracht, 

zeker gelet op het feit dat verzoekers nooit een verblijfsrecht van onbepaalde duur hebben gehad in 

België en ze dus moeten beseft hebben dat hun verblijf en dat van hun kind in België slechts voorlopig 

was.  

 

Betrokkenen beroepen zich op het feit dat hun zoon hier naar school gaat. Echter, we stellen vast dat 

hun zoon pas leerplichtig is vanaf 01.09.2021. Uit het voorgelegde schoolattest blijkt dat hun zoon vanaf 

03.09.2018 naar de kleuterklas gaat. Het feit dat hun kind in België naar de kleuterklas gaat, geeft enkel 

aan dat hem het recht op onderwijs niet wordt ontzegd. Dit verandert echter niets aan de vaststelling dat 

de ouders bewust de keuze hebben gemaakt om hun uiterst precaire verblijf verder te zetten na het 

afsluiten van hun asielprocedure. Zij lieten het kleuteronderwijs van hun kind bewust plaatsvinden in 

deze precaire situatie. Dit element kan dan ook niet aanvaard worden als buitengewone 

omstandigheden.  

 

Betrokkenen beroepen zich op artikel 8 EVRM, met name op het respect voor hun opgebouwde privé-, 

familie- en gezinsleven. Het klopt dat er een afweging dient gemaakt te worden tussen iemands privé-en 

gezinsleven en de verplichting om de aanvraag in te dienen bij de bevoegde diplomatieke of consulaire 

post in het land van herkomst. De verplichting om de aanvraag in te dienen bij de bevoegde 

diplomatieke of consulaire post in het land van herkomst impliceert enkel een eventuele tijdelijke 

scheiding, wat geen ernstig of moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Verder stellen we vast 

dat betrokkenen niet aantonen dat er sprake is van dergelijke nauwe banden dat zij onder de 

bescherming van artikel 8 EVRM zouden vallen. Allereerst stellen we vast dat betrokkenen niet 

aantonen dat zij nog familieleden hebben in België. Uit het administratief dossier blijkt echter wel dat zij 

nog verschillende familieleden hebben in Albanië, met name de ouders en één zus van mijnheer en de 

ouders, twee broers en één zus van mevrouw. Met betrekking tot hun sociale leven leggen betrokkenen 

geen enkele verklaring voor. Betrokkenen tonen aldus niet aan dat zij hier een netwerk van affectieve en 

sociale banden opbouwden, laat staan dat het van die orde zou zijn dat een tijdelijke terugkeer een 

schending van artikel 8 EVRM zou kunnen betekenen. Een schending van artikel 8 van het EVRM blijkt 

dan ook niet. Wij merken tevens nog op dat de verplichting om de aanvraag in te dienen bij de 

bevoegde diplomatieke of consulaire post niet noodzakelijk leidt tot een definitieve verwijdering. Zij heeft 

enkel tot gevolg dat de betrokkenen tijdelijk het land dienen te verlaten met de mogelijkheid terug te 

keren op het ogenblik dat zij voldoen aan de in de vreemdelingenwet bepaalde vereisten. De tijdelijke 
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scheiding met het oog op het vervullen van de noodzakelijke formaliteiten ter voldoening van de 

wettelijke bepalingen, verstoort het gezins-en privéleven van betrokkenen niet in die mate dat er sprake 

zou zijn van een schending van artikel 8 EVRM (EHRM 19 februari, Gul/Zwitserland, 22 EHRM 228; 

EHRM 26 juni 2014, nr. 71398/12, M.E.v.Zweden, par.100). Volledigheidshalve merken wij nog op dat in 

zijn arrest d.d. 27.05.2009 de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het volgende stelt: “De Raad wijst 

er verder op dat artikel 8 van het EVRM niet als een vrijgeleide kan beschouwd worden dat betrokkene 

zou toelaten de bepalingen van de vreemdelingenwet naast zich neer te leggen.” Overeenkomstig de 

vaste rechtspraak van de Raad van State dient bovendien te worden benadrukt dat een tijdelijke 

scheiding om zich in regel te stellen met de immigratiewetgeving niet kan beschouwd worden als een 

schending van artikel 8 van het EVRM (RvS 22 februari 1993, nr. 42.039; RvS 20 juli 1994, nr. 48.658; 

RvS 13 december 2005, nr. 152.639).  

 

Betrokkenen beroepen zich op het hoger belang van hun kind, vanuit pedagogisch standpunt zou het 

onverantwoord zijn om hem terug te sturen, dat hij steeds in het Frans geschoold is en dat een 

terugkeer naar het land van herkomst een enorme stap achteruit zou zijn in zijn ontwikkeling. 

Betrokkenen verwijzen in dit kader uitdrukkelijk naar de bepalingen van het Kinderrechtenverdrag, met 

name naar artikel 9. Wat dit aangehaalde Verdrag van de Rechten van het Kind betreft; de Raad van 

State heeft gesteld dat dit Verdrag in zijn geheel geen directe werking heeft (RvS, arrestnr. 100.509 van 

31.10.2001, RVV nr. 107.646 van 30.07.2013, RVV nr. 107.495 dd 29.07.2013, RVV nr. 107.068 van 

22.07.2013 en RVV nr. 106.055 van 28.06.2013). Deze verdragsbepalingen zijn geen duidelijke en 

juridisch volledige bepalingen die de verdragspartijen of een onthoudingsplicht of een strikt omschreven 

plicht om op een welbepaalde wijze te handelen opleggen. Aan deze bepalingen moet derhalve een 

directe werking worden ontzegd (cf. RvS 28 juni 2001, nr. 97 206). De bepalingen van het VN 

Kinderrechtenverdrag volstaan wat de geest, de inhoud en de bewoordingen ervan betreft, op zichzelf 

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

vervollediging noodzakelijk is. In deze zin kunnen verzoekers de rechtstreekse schending van dit artikel 

van het Kinderrechtenverdrag niet dienstig inroepen. Volledigheidshalve merken we op dat, met 

betrekking tot de vermeende schending van artikel 9 van dit verdrag, er geen sprake is van een 

scheiding tussen ouders en kind daar de verplichting om terug te keren naar het land van herkomst voor 

het hele gezin geldt. Wat betreft de bewering dat het pedagogisch onverantwoord zou zijn voor hun 

zoon om terug te keren, merken we op dat dit louter de mening van betrokkenen is die niet gestaafd 

wordt door enig begin van bewijs. Hun zoon is momenteel vier jaar oud en zit slechts in de kleuterklas 

(kleuterschool gestart op 03.09.2018). De bewering dat hij steeds onderwijs genoten heeft in het Frans 

is dan ook niet pertinent. Volledigheidshalve merken we in dit kader op dat betrokkenen geen enkel 

bewijs voorleggen van het volgen van Nederlandse taallessen. Het is dan ook niet geloofwaardig dat zij 

in huiselijk sfeer geen Albanees zouden spreken, wat toch hun moedertaal is en dat zij hun kind niet in 

deze taal zouden opvoeden. Het kind volgt enkel kleuteronderwijs en dient zijn leerplicht nog op te 

starten, die pas start op 01.09.2021! De bewering dat een terugkeer een stap achteruit zou zijn in zijn 

ontwikkeling wordt dan ook niet aannemelijk gemaakt. Betrokkenen maken het niet aannemelijk dat een 

terugkeer pedagogisch onverantwoord zou zijn. Betrokkenen verduidelijken niet concreet dat een 

terugkeer naar het land van herkomst het belang van hun kind schaadt, temeer daar een dergelijke 

terugkeer niet steeds noodzakelijkerwijs tegen het belang van het kind is (RVV nr 107.495 dd 

29.07.2013). Betrokkenen maken het niet aannemelijk dat hun kind bij een terugkeer niet in een stabiele 

en veilige omgeving, in de nabijheid van zijn ouders en opgenomen binnen hun ruimer familiaal kader, 

kan opgroeien. Deze elementen kunnen dan ook niet aanvaard worden als buitengewone 

omstandigheid.  

 

De elementen van lang verblijf en integratie (met name het feit dat betrokkenen sinds 2014 in België 

zouden verblijven, dat zij al meer dan vier jaar op het grondgebied zouden verblijven dat hun integratie 

zich op allerlei vlakken afgespeeld zou hebben, dat zij beiden zeer goed Frans zouden spreken, dat zij 

veelvuldig in contact zouden komen met mensen die Frans spreken en waartegen zij ook Frans dienen 

te spreken, dat mijnheer tewerkgesteld zou zijn in een Franstalige onderneming, dat zij zich zeer goed 

zouden kunnen uitdrukken in de Franse taal, dat zij van elke gelegenheid gebruik zouden maken om 

hun Frans verder te perfectioneren, dat zij ook op economisch vlak de nodige inspanningen geleverd 

zouden hebben, dat zij zouden staan te popelen om in het legale arbeidscircuit te stappen, dat zij kosten 

noch moeite zouden sparen om een job te vinden, dat mijnheer op zelfstandige basis tewerkgesteld zou 

zijn, dat zij zeer gedreven en gemotiveerde werkkrachten zouden zijn, dat zij hier een appartement 

zouden huren, dat zij hier een ruime vrienden-en kennissenkring opgebouwd zouden hebben, dat het 

centrum van hun belangen in België zou liggen, dat hierdoor automatisch banden met België zijn 

ontstaan, dat er aan de integratie van betrokkenen geenszins getwijfeld zou kunnen worden, dat zij 

onomstotelijk banden zouden hebben met België, dat zij op intense wijze overgegaan zouden zijn tot de 
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verinnerlijking van onze taal, zeden en gewoonten, dat zij zich de Belgische samenlevingsnormen in 

hoge mate eigen gemaakt zouden hebben, dat hij een bewijs van inschrijving bij de sociale 

verzekeringskas voorlegt evenals hun huurcontract en een werkbelofte voor mijnheer) kunnen niet als 

buitengewone omstandigheid aanvaard worden, aangezien deze behoren tot de gegrondheid van de 

aanvraag en bijgevolg in deze fase niet behandeld worden (RvS 9 december 2009, nr. 198.769).” 

 

Op 29 november 2019 neemt de gemachtigde van de minister tevens, voor elk van verzoekers, een 

bevel om het grondgebied te verlaten, aan verzoekers ter kennis gebracht op 30 december 2019. Dit is 

de tweede en derde bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt. 

 

Tweede bestreden beslissing: 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN  

De heer:  

Naam, voornaam: P., V.  

geboortedatum: (…)1990  

geboorteplaats: Gomsiqe Shkoder  

nationaliteit: Albanië  

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen1, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving.  

REDEN VAN DE BESLISSING:  

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen en op grond van volgende feiten:  

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 15 december 1980, is hij een vreemdeling vrijgesteld 

van de visumplicht die langer in het Rijk verblijft dan de maximale duur van 90 dagen op een periode 

van 180 dagen voorzien in artikel 20 Uitvoeringsovereenkomst van Schengen:  

De asielprocedure van betrokkene werd negatief afgesloten op 02.06.2015. De toegestane maximale 

duur van 90 dagen op een periode van 180 dagen is op heden aldus ruimschoots overschreden.” 

 

Derde bestreden beslissing: 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN  

Mevrouw,  

Naam, voornaam: P., P.  

geboortedatum: (…)1994  

geboorteplaats: Pecaj Shkoder  

nationaliteit: Albanië  

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen1, tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving.  

Betrokkene dient vergezeld te worden door: P. M., geboren op 12.10.2015, nationaliteit: Albanië  

REDEN VAN DE BESLISSING:  

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen en op grond van volgende feiten:  

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 15 december 1980, is zij een vreemdelinge 

vrijgesteld van de visumplicht die langer in het Rijk verblijft dan de maximale duur van 90 dagen op een 

periode van 180 dagen voorzien in artikel 20 Uitvoeringsovereenkomst van Schengen:  

De asielprocedure van betrokkene werd negatief afgesloten op 02.06.2015. De toegestane maximale 

duur van 90 dagen op een periode van 180 dagen is op heden aldus ruimschoots overschreden.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 In het eerste middel voeren verzoekers de schending aan van de algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur, met name de formele en de materiële motiveringsplicht en het 

zorgvuldigheidsbeginsel, in samenhang met de artikelen 3 en 8 van het Europees Verdrag tot 

Bescherming voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 

november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM), van de artikelen 9bis 
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en 62 van de vreemdelingenwet en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen.  

 

Ter adstruering van het middel zetten verzoekers het volgende uiteen: 

 

“Het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, de materiële motiveringsplicht houdt in dat motivering 

moet bestaan uit de juridische en de feitelijke overwegingen die aan de beslissing ten grondslag liggen. 

De motivering moet daarenboven afdoende zijn, dit is draagkrachtig en deugdelijk.  

Artikel 62 van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende:  

"De administratieve beslissingen worden met redenen omkleed...."  

Aan artikel 62 van de Vreemdelingenwet is slechts voldaan wanneer de motivering van de 

administratieve beslissing afdoende en toereikend is (R.v.St., nr. 43.522, 29 juni 1993, R.A.C.E. 1993) 

en meer bepaald passend, nauwkeurig en relevant (R.v.St., nr. 53.583, 7 juni 1995, Rev.dr.étr. 1995, 

326) of nog duidelijk, nauwkeurig en ter zake dienend (R.v.St., nr. 42.199, 8 maart 1993, R.A.C.E. 1993) 

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

bestuurshandelingen bepalen het volgende:  

"Artikel 2: De bestuurshandelingen van de besturen bedoeld in artikel 1 moeten uitdrukkelijk worden 

gemotiveerd.  

Artikel 3: De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden 

die aan de beslissing ten grondslag liggen. Zij moet afdoende zijn. "  

Deze wet schrijft dus voor dat de overheid op straffe van onwettigheid van de beslissing in de akte die 

de beslissing zelf bevat ook de motivering voor deze beslissing moet opnemen. Deze motivering moet 

niet enkel weergegeven worden doch daarenboven moet ze ook afdoende zijn, dit wil zeggen 

draagkrachtig en deugdelijk.  

Dat in casu de motivering ontoereikend en onvoldoende nauwkeurig is;  

Dat de bestreden beslissing onvoldoende de feitelijke en juridische overwegingen weergeeft waaraan zij 

ten grondslag ligt;  

Dat verzoekers de schending van de motiveringsplicht inroepen in samenhang met de 

zorgvuldigheidsplicht.  

Dat de onjuiste en onvoldoende motivering immers samenhangt met het feit dat men niet met alle 

feitelijke gegevens die ter beschikking waren, heeft rekening gehouden.  

"Bij de vaststelling en de waardering van de feiten, waarop het besluit rust, moet de nodige 

zorgvuldigheid worden betracht (SUETENS, L.P. en BOES, M., Administratief recht, Leuven, Acco, 

1990, 31)  

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de plicht 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 betreffende 

dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken.  

In verband met artikel 9.3 van Wet van 15/12/1980 heeft de Raad van State zich al herhaaldelijk 

uitgesproken over het vereiste het uitzonderlijk karakter van de omstandigheden in concreto na te gaan, 

en dat de beslissing die een uitspraak doet op het verzoek gemotiveerd moet zijn in zulke mate dat het 

de werkelijkheid van een onderzoek weerspiegelt. (RvS nr. 86 390 29 maart 2000)  

Dat er geval per geval moet gekeken worden naar de concrete omstandigheden van de zaak.  

Dat de bestreden beslissing nu wel gemotiveerd wordt doch zeker niet afdoende is en niet na voldoende 

onderzoek van de concrete omstandigheden van de zaak.  

Ten eerste beperkt de bestreden beslissing zich door te stellen dat de aangehaalde elementen geen 

uitzonderlijke omstandigheid vormen 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.  

Dat een verzoekschrift conform artikel 9bis van de Vreemdelingenwet normalerwijze door de 

vreemdeling moet worden gedaan bij de Belgische diplomatieke of consulaire post in het land van 

herkomst.  

Dat de vreemdelingenwet hierop een uitzondering voorziet, waardoor de vreemdeling in buitengewone 

omstandigheden een machtiging tot verblijf kan vragen vanuit zijn verblijfplaats in België.  

Dat bij de afweging van het particulier belang en openbaar belang voor de evenredigheidscontrole alle 

relevante omstandigheden van het individuele geval dienen in aanmerking te worden genomen. Dat 

men in casu dus verplicht is een individuele toetsing te maken en dient over te gaan tot een 

belangenafweging en dus niet een loutere toepassing van de wet.  

Dat de Raad van State herhaaldelijk heeft gesteld dat er een belangenafweging dient te gebeuren 

tussen enerzijds het doel en de gevolgen van de administratieve voorschriften voorzien in artikel 9,2e lid 
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Vreemdelingenwet en anderzijds de min of meer gemakkelijke toepassing ervan en de ongemakken die 

dit veroorzaakt in een concreet geval.  

Dat wanneer die ongemakken niet in verhouding staan tot het beoogde doel en de beoogde gevolgen, 

dan is de administratieve handeling 'buitengewoon' nadelig voor de betrokkene en kan hij buitengewone 

omstandigheden inroepen.  

In casu is er het feit dat verzoekers al bijna 5 jaar in België wonen omdat ze gevlucht zijn voor de 

situatie in hun herkomstland. Zij kregen alhier hun kindje, Matteo, die ondertussen 4 jaar oud is en naar 

school gaat.  

Bijgevolg werpen verzoekers terecht ook de schending van de artikelen 3 en 8 E.V.R.M. op in 

samenhang met de voormelde middelen.  

Ten tweede dient er bij een weigeringsbeslissing een grondige toetsing van een mogelijke schending 

van art. 3 EVRM te gebeuren.  

Artikel 3 EVRM waarborgt het verbod op foltering en onmenselijke en vernederende behandeling.  

Ten derde dient men een weigering derhalve te kaderen in één van de uitzonderingsgevallen van artikel 

8, 2e lid EVRM.  

Artikel 8 EVRM waarborgt het recht op eerbiediging van het familie- en gezinsleven.  

Artikel 8 EVRM stelt:  

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

zijn correspondentie.  

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

zover 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.  

Verwerende partij kan enkel een inbreuk maken op art. 8 EVRM indien dit gerechtvaardigd is.  

Een terugkeer van verzoekers naar het land van herkomst, impliceert een schending van het familie- en 

gezinsleven.  

Verwerende partij stelt ten onrechte dat de terugkeer naar het land van herkomst niet in 

disproportionaliteit staat ten aanzien van het recht op een gezins-of privéleven.  

Dat verzoekers en hun zoontje in sterke mate geïntegreerd zijn in België. Ze spreken perfect Frans en 

hebben nauwe banden met hun Belgische vrienden en kennissen. Matteo, het zoontje van verzoekers, 

gaat alhier naar school en kent geen andere omgeving dan degene waar hij in leeft in België.  

Verder stelt verwerende partij dat verzoekers' zoon niet leerplichtig is waardoor hem het recht op 

onderwijs niet wordt ontzegd bij terugkeer naar het herkomstland van verzoekers.               

Dat vanaf het jaar 2020 kindjes van 5 jaar leerplichtig worden.  

Dat verzoekers' zoon aldus bijna leerplichtig is.  

Tevens zou het nefast zijn voor zijn ontwikkeling om hem nu naar het herkomstland van zijn ouders te 

sturen. Hij is immers de Belgische scholing en het spreken van de Franse taal gewend.  

Bovendien hebben verzoekers duurzame sociale bindingen opgebouwd en een grote vrienden- en 

kennissenkring opgebouwd. Bijgevolg zou het voor hen traumatisch zijn om na verregaande integratie 

alsnog gedwongen terug te keren naar hun land van herkomst om aldaar een machtiging aan te vragen.  

Dat verwerende partij met deze factoren ten onrechte geen rekening heeft gehouden waardoor er geen 

correcte belangenafweging heeft plaatsgevonden tussen de gevolgen en het beoogde doel, waardoor 

thans niet vaststaat dat het indienen van een aanvraag tot machtiging van verblijf niet disproportioneel 

zou zijn en een schending van artikel 8 E.V.R.M. zou uitmaken.  

Verzoekers wensen toe te voegen dat de elementen van integratie uitvoerig worden besproken door 

verwerende partij m.n. dat verzoekers geen verklaringen voorleggen die bewijs vormen van de sociale 

banden en dat ze geen banden zouden hebben met Belgen.  

Echter betreft zulk onderzoek de fase van gegrondheid.  

Zodoende toetst verwerende partij reeds de gegrondheid af, ondanks het feit dat zij deze aanvraag 

onontvankelijk verklaren.  

Erkennen ze dan niet impliciet dat het verzoek conform art. 9bis Vw. ontvankelijk is?  

De bestreden beslissing schendt dus artikel 3 en 8 van het EVRM en bevat aldus geen afdoende 

motivering en komt tekort aan de zorgvuldigheidsplicht die men mag verwachten in elk concreet geval. 

Uit het voorgaande blijkt dat de bestreden beslissing niet juist of juridisch aanvaardbaar is en dat zij 

steunt op onjuiste, juridisch onaanvaardbare en onwettige motieven en dat zij derhalve niet behoorlijk 

naar recht gemotiveerd is.” 

 

2.2 Verzoekers voeren verder de schending aan van 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) en 

van artikel 62 van de vreemdelingenwet. Deze artikelen die onder meer stellen dat beslissingen met 
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redenen omkleed moeten zijn, hebben tot doel 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. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite 

evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. 

 

In casu geven de bestreden beslissingen duidelijk de motieven en de juridische grond aan op basis 

waarvan zij zijn genomen. Zo verwijst de eerste bestreden beslissing naar artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet en motiveert de gemachtigde, in tegenstelling tot hetgeen verzoekers voorhouden, op 

omstandige en concrete wijze waarom de aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheden 

vormen die rechtvaardigen dat verzoekers de aanvraag om machtiging tot verblijf niet kunnen indienen 

via de gewone procedure, namelijk via de diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de 

verblijfsplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland. Derhalve wordt de aanvraag onontvankelijk 

verklaard. In de tweede en de derde bestreden beslissing wordt telkens verwezen naar artikel 7, eerste 

lid, 2° van de vreemdelingenwet. Het voormeld artikel betreft de vreemdeling vrijgesteld van de 

visumplicht die langer in het Rijk verblijft dan de maximale duur van 90 dagen op een periode van 180 

dagen voorzien in artikel 20 van de Uitvoeringsovereenkomst van Schengen. De gemachtigde 

specifieert dat de asielprocedure negatief werd afgesloten op 2 juni 2015 van verzoeker, respectievelijk 

verzoekster. De toegestane maximale duur van 90 dagen op een periode van 180 dagen is op heden 

aldus ruimschoots overschreden. Verzoekers betwisten dit niet. Verzoekers maken niet duidelijk op welk 

punt deze motiveringen hen niet in staat stellen om te begrijpen op grond van welke juridische en 

feitelijke gegevens de bestreden beslissingen zijn genomen, derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan 

aan het doel van de formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 2002, nr. 105.103).  

 

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. 

 

Verzoekers voeren eveneens de schending aan van de materiële motiveringsplicht. De Raad benadrukt 

dat hij bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet bevoegd is zijn beoordeling van de 

aanvraag 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 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).  

 

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 moeten worden beoordeeld in het licht van de toepasselijke 

wetsbepaling, in casu artikel 9bis van de vreemdelingenwet, waarvan verzoekers eveneens de 

schending aanvoeren. 

 

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 een 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, § 1 van diezelfde wet luidt als volgt: 

 

“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.” 



  

 

 

RvV  X - Pagina 9 

 

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 vanuit het 

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

naar zijn land van herkomst, 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: 

- 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 verkrijgen van een verblijfsmachtiging onontvankelijk 

worden verklaard; 

- 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 herkomst 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 waaruit 

het ingeroepen beletsel precies bestaat. 

 

De eerste bestreden beslissing verklaart de aanvraag om machtiging tot verblijf met toepassing van 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet onontvankelijk. In casu is dus de vraag aan de orde of de 

gemachtigde kon oordelen of verzoekers afdoende aannemelijk hebben gemaakt dat het voor hen 

onmogelijk, dan wel bijzonder moeilijk is om hun aanvraag te doen vanuit het land van herkomst of het 

land waar zij gemachtigd zijn te verblijven. 

 

Verzoekers geven vooreerst een uitgebreide algemene en theoretische uiteenzetting waarin zij 

aangeven dat “de bestreden beslissing” naar hun mening wel gemotiveerd is, doch zeker niet afdoende 

en niet na voldoende onderzoek van de concrete omstandigheden van de zaak.  

 

Zoals hoger aangegeven, wordt in de eerste bestreden beslissing in tegenstelling tot hetgeen 

verzoekers aangeven, wel degelijk uiteengezet om welke redenen de aangehaalde elementen niet 

kunnen worden aanvaard als buitengewone omstandigheden. 

 

Wat de concrete elementen in casu betreft, betogen verzoekers dat zij al bijna 5 jaar wonen in België 

omdat zij gevlucht zijn voor de situatie in hun herkomstland. Zij menen dat er geen grondige toetsing is 

gebeurd van een mogelijke schending van artikel 3 van het EVRM.  

 

In de eerste bestreden beslissing wordt hieromtrent het volgende gemotiveerd: 

 

“Betrokkenen beweren dat zij vrezen voor hun fysieke vrijheid en integriteit indien zij zouden moeten 

terugkeren naar hun land van herkomst maar zij leggen geen bewijzen voor die deze bewering kunnen 

staven. Het is aan betrokkenen om op zijn minst een begin van bewijs te leveren. De loutere vermelding 

dat betrokkenen vrezen voor hun fysieke vrijheid en integriteit volstaat niet om als buitengewone 

omstandigheid aanvaard te worden. Bovendien voegen betrokkenen geen enkel nieuw element toe aan 

de elementen die zij reeds tijdens hun asielprocedure naar voor brachten en die niet weerhouden 

werden door de bevoegde instanties. De elementen ter ondersteuning van huidig verzoek om 

machtiging tot verblijf wettigen bijgevolg geen andere beoordeling dan die van deze instanties.  

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 dienen verzoekers hun 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.” 
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Verzoekers zetten in hun verzoekschrift evenmin uiteen waaruit dit gevaar bestaat waarvoor zij gevlucht 

zijn, laat staan dat zij dit aantonen zodat deze bewering niet dienstig is. Verzoekers weerleggen het 

besluit in de eerste bestreden beslissing, met name “De loutere vermelding van het artikel 3 EVRM 

volstaat dus niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden”, niet door de loutere 

herhaling dat zij gevlucht zijn uit hun land zonder hun beweringen te staven met een begin van bewijs. 

Wat de tweede en de derde bestreden beslissing betreft, merkt de Raad nog op dat het treffen van een 

bevel om het grondgebied te verlaten op basis van de loutere vaststelling dat verzoekers de maximale 

duur van 90 dagen hebben overschreden, op zich geen schending vormt van artikel 3 van het EVRM. 

 

Verzoekers betogen vervolgens dat een terugkeer naar het land van herkomst in disproportionaliteit 

staat ten aanzien van het recht op een gezins- of privéleven. Hun zoontje is geboren in België en in 

sterke mate geïntegreerd in België. Verzoekers spreken perfect Frans en hebben nauwe banden met 

Belgische vrienden en kennissen. Hun zoontje gaat naar school en kent geen andere omgeving dan 

waar hij leeft in België. Ze wijzen erop dat hun zoon bijna leerplichtig is. Een terugkeer zou voor hun 

zoontje nefast zijn voor zijn ontwikkeling. De gedwongen terugkeer zal voor hen traumatisch zijn, na de 

verregaande integratie. De verwerende partij heeft met deze elementen geen rekening gehouden 

waardoor artikel 8 van het EVRM wordt geschonden.  

 

In de bestreden beslissing wordt met betrekking tot hun zoontje het volgende gemotiveerd: 

 

“Betrokkenen beroepen zich op het feit dat hun zoon in België geboren is, geen andere omgeving kent 

dan zijn geboorteland en dat hij nog nooit in Albanië geweest is. Echter, het loutere feit in België 

geboren te zijn, opent, naar Belgisch recht, niet automatisch enig recht op verblijf. Evenmin maakt dit 

een terugkeer naar het land van herkomst bijzonder moeilijk. Verzoekers maken niet aannemelijk dat 

hun kind geen enkele band met Albanië heeft, noch dat hij een zodanige taal-en culturele achterstand 

hebben dat hij later, op leerplichtige leeftijd, zijn scholing niet in Albanië zou kunnen opstarten. Hoewel 

het kind niet in Albanië is geboren, heeft hij wel via zijn ouders een band met Albanië. Verzoekers 

hebben immers de Albanese nationaliteit en zijn in Albanië geboren. Er mag dan ook van worden 

uitgegaan dat verzoekers hun kind tot op zekere hoogte de Albanese taal en cultuur hebben bijgebracht, 

zeker gelet op het feit dat verzoekers nooit een verblijfsrecht van onbepaalde duur hebben gehad in 

België en ze dus moeten beseft hebben dat hun verblijf en dat van hun kind in België slechts voorlopig 

was.  

Betrokkenen beroepen zich op het feit dat hun zoon hier naar school gaat. Echter, we stellen vast dat 

hun zoon pas leerplichtig is vanaf 01.09.2021. Uit het voorgelegde schoolattest blijkt dat hun zoon vanaf 

03.09.2018 naar de kleuterklas gaat. Het feit dat hun kind in België naar de kleuterklas gaat, geeft enkel 

aan dat hem het recht op onderwijs niet wordt ontzegd. Dit verandert echter niets aan de vaststelling dat 

de ouders bewust de keuze hebben gemaakt om hun uiterst precaire verblijf verder te zetten na het 

afsluiten van hun asielprocedure. Zij lieten het kleuteronderwijs van hun kind bewust plaatsvinden in 

deze precaire situatie. Dit element kan dan ook niet aanvaard worden als buitengewone 

omstandigheden.“  

 

Verzoekers, die hun betoog beperken tot een loutere herhaling van de elementen, weerleggen niet het 

motief dat hun kind nog een band met Albanië heeft, via zijn ouders. Dat er mag van uitgegaan worden 

dat verzoekers hun kind tot op zekere hoogte de Albanese taal en cultuur hebben bijgebracht, is niet 

kennelijk onredelijk, te meer nu verzoekers nooit een verblijfsrecht van onbepaalde duur hebben gehad 

en hun verblijf, tijdens de asielprocedure slechts voorlopig was. Verzoekers gaan er ook aan voorbij dat 

het loutere feit dat hun kind geboren is in België geen automatisch recht op verblijf opent. Waar 

verzoekers opnieuw benadrukken dat hun kind naar school gaat, stelt de verwerende partij vast dat hun 

kind sinds 3 september 2018 naar de kleuterklas gaat, bijgevolg tijdens hun illegaal verblijf. Verzoekers 

hebben er aldus voor gekozen om het kleuteronderwijs te laten plaatsvinden tijdens hun precaire 

verblijfsituatie. Waar verzoekers thans opmerken dat hun kind bijna leerplichtig is, bevestigen zij dat hun 

kind op het moment van de bestreden beslissing niet leerplichtig was en weerleggen zij niet dat zij 

bewust de keuze hebben gemaakt om tijdens hun precair verblijf het kleuteronderwijs te laten 

plaatsvinden. Het is bijgevolg niet kennelijk onredelijk om dit element niet als buitengewone 

omstandigheid te aanvaarden.  

 

Verzoekers bewaren ook het stilzwijgen over de motivering in de eerste bestreden beslissing 

aangaande het element dat een terugkeer nefast zou zijn voor de ontwikkeling van hun kind:  
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“Betrokkenen beroepen zich op het hoger belang van hun kind, vanuit pedagogisch standpunt zou het 

onverantwoord zijn om hem terug te sturen, dat hij steeds in het Frans geschoold is en dat een 

terugkeer naar het land van herkomst een enorme stap achteruit zou zijn in zijn ontwikkeling.(…) 

Wat betreft de bewering dat het pedagogisch onverantwoord zou zijn voor hun zoon om terug te keren, 

merken we op dat dit louter de mening van betrokkenen is die niet gestaafd wordt door enig begin van 

bewijs. Hun zoon is momenteel vier jaar oud en zit slechts in de kleuterklas (kleuterschool gestart op 

03.09.2018). De bewering dat hij steeds onderwijs genoten heeft in het Frans is dan ook niet pertinent. 

Volledigheidshalve merken we in dit kader op dat betrokkenen geen enkel bewijs voorleggen van het 

volgen van Nederlandse taallessen. Het is dan ook niet geloofwaardig dat zij in huiselijk sfeer geen 

Albanees zouden spreken, wat toch hun moedertaal is en dat zij hun kind niet in deze taal zouden 

opvoeden. Het kind volgt enkel kleuteronderwijs en dient zijn leerplicht nog op te starten, die pas start 

op 01.09.2021! De bewering dat een terugkeer een stap achteruit zou zijn in zijn ontwikkeling wordt dan 

ook niet aannemelijk gemaakt. Betrokkenen maken het niet aannemelijk dat een terugkeer pedagogisch 

onverantwoord zou zijn. Betrokkenen verduidelijken niet concreet dat een terugkeer naar het land van 

herkomst het belang van hun kind schaadt, temeer daar een dergelijke terugkeer niet steeds 

noodzakelijkerwijs tegen het belang van het kind is (RVV nr 107.495 dd 29.07.2013). Betrokkenen 

maken het niet aannemelijk dat hun kind bij een terugkeer niet in een stabiele en veilige omgeving, in de 

nabijheid van zijn ouders en opgenomen binnen hun ruimer familiaal kader, kan opgroeien. Deze 

elementen kunnen dan ook niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid.” 

 

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. 

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

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

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

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met 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. 

 

Het gezinsleven tussen een moeder/vader en een minderjarig kind wordt in de rechtspraak van het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) 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. 

 

Het gezinsleven wordt thans geenszins betwist door de gemachtigde. Zoals blijkt uit de bestreden 

beslissingen, werd een bevel om het grondgebied te verlaten uitgereikt aan beide partners en werd 
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eveneens hun minderjarig kind vermeld. Er is dan ook geen sprake van een scheiding van het gezin, 

noch van een inmenging in het gezin. 

 

Verzoekers kunnen ook niet worden gevolgd in hun betoog waar zij voorhouden dat geen correcte 

belangenafweging of geen afdoende motivering werd opgenomen. In de eerste bestreden beslissing 

wordt immers gesteld: 

 

“Betrokkenen beroepen zich op artikel 8 EVRM, met name op het respect voor hun opgebouwde privé-, 

familie- en gezinsleven. Het klopt dat er een afweging dient gemaakt te worden tussen iemands privé-en 

gezinsleven en de verplichting om de aanvraag in te dienen bij de bevoegde diplomatieke of consulaire 

post in het land van herkomst. De verplichting om de aanvraag in te dienen bij de bevoegde 

diplomatieke of consulaire post in het land van herkomst impliceert enkel een eventuele tijdelijke 

scheiding, wat geen ernstig of moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Verder stellen we vast 

dat betrokkenen niet aantonen dat er sprake is van dergelijke nauwe banden dat zij onder de 

bescherming van artikel 8 EVRM zouden vallen. Allereerst stellen we vast dat betrokkenen niet 

aantonen dat zij nog familieleden hebben in België. Uit het administratief dossier blijkt echter wel dat zij 

nog verschillende familieleden hebben in Albanië, met name de ouders en één zus van mijnheer en de 

ouders, twee broers en één zus van mevrouw. Met betrekking tot hun sociale leven leggen betrokkenen 

geen enkele verklaring voor. Betrokkenen tonen aldus niet aan dat zij hier een netwerk van affectieve en 

sociale banden opbouwden, laat staan dat het van die orde zou zijn dat een tijdelijke terugkeer een 

schending van artikel 8 EVRM zou kunnen betekenen. Een schending van artikel 8 van het EVRM blijkt 

dan ook niet. Wij merken tevens nog op dat de verplichting om de aanvraag in te dienen bij de 

bevoegde diplomatieke of consulaire post niet noodzakelijk leidt tot een definitieve verwijdering. Zij heeft 

enkel tot gevolg dat de betrokkenen tijdelijk het land dienen te verlaten met de mogelijkheid terug te 

keren op het ogenblik dat zij voldoen aan de in de vreemdelingenwet bepaalde vereisten. De tijdelijke 

scheiding met het oog op het vervullen van de noodzakelijke formaliteiten ter voldoening van de 

wettelijke bepalingen, verstoort het gezins-en privéleven van betrokkenen niet in die mate dat er sprake 

zou zijn van een schending van artikel 8 EVRM (EHRM 19 februari, Gul/Zwitserland, 22 EHRM 228; 

EHRM 26 juni 2014, nr. 71398/12, M.E.v.Zweden, par.100). Volledigheidshalve merken wij nog op dat in 

zijn arrest d.d. 27.05.2009 de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het volgende stelt: “De Raad wijst 

er verder op dat artikel 8 van het EVRM niet als een vrijgeleide kan beschouwd worden dat betrokkene 

zou toelaten de bepalingen van de vreemdelingenwet naast zich neer te leggen.” Overeenkomstig de 

vaste rechtspraak van de Raad van State dient bovendien te worden benadrukt dat een tijdelijke 

scheiding om zich in regel te stellen met de immigratiewetgeving niet kan beschouwd worden als een 

schending van artikel 8 van het EVRM (RvS 22 februari 1993, nr. 42.039; RvS 20 juli 1994, nr. 48.658; 

RvS 13 december 2005, nr. 152.639).”  

 

Ten overvloede dient de Raad nog op te merken dat het in casu een aanvraag om een toelating tot 

verblijf betreft. In casu dient geen toetsing aan de hand van artikel 8, tweede lid van het EVRM te 

gebeuren. Immers, de bestreden beslissingen betreffen geen weigering van een voortgezet verblijf. 

 

Het EHRM is van oordeel dat er geen inmenging is en derhalve geen toetsing aan de hand van het 

tweede lid van artikel 8 van het EVRM dient te gebeuren indien het om een eerste toelating gaat. In dit 

geval moet er volgens het EHRM onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de staat om 

het recht op privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 november 

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

38). Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets. Als na deze toets uit de belangenafweging 

blijkt dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is er schending van artikel 8 van het EVRM 

(EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37). 

 

Teneinde de omvang van de verplichtingen die voor een Staat uit artikel 8, eerste lid van het EVRM 

voortvloeien te bepalen, dient in de eerste plaats te worden nagegaan of er hinderpalen worden 

aangevoerd voor het uitbouwen of het verderzetten van een normaal en effectief gezinsleven elders. 

Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een gezinsleven elders, zal 

er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het 

EVRM. Gelet op de bespreking hierboven worden in casu geen hinderpalen aangetoond. 

 

Tot slot merkt de Raad op dat het minderjarig kind de administratieve situatie volgt van zijn wettelijke 

vertegenwoordigers, hetgeen in het belang is van het kind. 
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Een schending van (de belangenafweging in het licht van) artikel 8 van het EVRM wordt niet 

aangetoond. 

 

Verzoekers wijzen op het verwijt in de eerste bestreden beslissing dat zij geen verklaringen hebben 

voorgelegd die het bewijs vormen van hun sociale banden in België. Verzoekers stellen dat zulk 

onderzoek de fase van gegrondheid betreft van de aanvraag. Verzoekers menen dan ook dat hun 

aanvraag impliciet ontvankelijk is verklaard.  

 

Hoewel nergens in de vreemdelingenwet wordt vastgelegd welke elementen tot de 

ontvankelijkheidsfase of welke tot de gegrondheidsfase behoren, beschikt de gemachtigde over een 

discretionaire bevoegdheid om te oordelen of al dan niet buitengewone omstandigheden worden 

aangetoond die het in België indienen – als afwijking op de algemene regel van een indiening in het 

buitenland – van een aanvraag om machtiging tot verblijf rechtvaardigen. De Raad benadrukt in casu 

dat uit de eerste bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde alle aangehaalde elementen heeft 

onderzocht en in de beslissing wordt gemotiveerd waarom de gemachtigde oordeelde dat de betrokken 

elementen thans niet aan de orde zijn. Het is niet kennelijk onredelijk om met betrekking tot het 

aangehaalde element dat artikel 8 van het EVRM wordt geschonden bij een terugkeer omdat zij een 

sociaal leven hebben opgebouwd in België en waar zij verklaarden in hun aanvraag dat zij een netwerk 

van affectieve en sociale banden opbouwden, de gemachtigde vaststelt dat hiervan geen enkele 

verklaring (lees bewijs) is voorgelegd. Uit deze vaststelling van de gemachtigde kan niet worden 

afgeleid dat de aanvraag impliciet ontvankelijk is verklaard. De gemachtigde heeft slechts op 

zorgvuldige wijze elk door de verzoekers in hun aanvraag aangehaalde elementen onderzocht en op 

gemotiveerde wijze niet weerhouden om als buitengewone omstandigheid in aanmerking te nemen.  

 

Met hun betoog, waarin zij voorhouden dat de door hen aangevoerde elementen juist wel buitengewone 

omstandigheden uitmaken, tonen verzoekers niet aan dat de motivering van de gemachtigde van de 

minister niet zou volstaan. Verzoekers beperken zich in wezen tot het aangeven het niet eens te zijn en 

het niet te begrijpen, hetgeen niet volstaat. Een verzoekende partij kan, om het ontbreken van 

draagkracht van de motieven van een beslissing aan te tonen, niet volstaan met het louter ontkennen of 

het beperkt weergeven van de feitelijke elementen waarop de beoordeling door het bestuur berust. 

 

Verzoekers geven meermaals slechts een beperkte weergave van de motieven van de bestreden 

beslissingen en slagen er niet in op concrete wijze uiteen te zetten 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 de gemachtigde in concreto geen rekening 

zou hebben gehouden. Daar waar verzoekers met hun kritiek 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. De Raad is in de uitoefening 

van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling 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. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht, van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en van de artikelen 3 en 8 van het EVRM wordt niet aangetoond 

 

Het eerste middel is ongegrond.  

 

2.3 In het tweede middel voeren verzoekers de schending aan van de algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur, met name het redelijkheidsbeginsel.  

 

Ter adstuering van het middel zetten verzoekers het volgende uiteen: 

 

“Verzoekers roepen ook de schending van het redelijkheidsbeginsel in.  

Er is sprake van een schending van het redelijkheidsbeginsel wanneer men zich tevergeefs afvraagt 

hoe het bestuur tot een dergelijke keuze is gekomen. Om het redelijkheidsbeginsel geschonden te 

kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan men na lectuur ervan ternauwernood 

kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Het is de taak van Uw Raad om het oordeel van het bestuur 

onwettig te bevinden wanneer de administratieve beslissing tegen alle redelijkheid ingaat doordat de 

door het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt. 
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(R.v.St. n°82.301 van 20/09/1999, RvVn°43.735 van 25/05/2010, RWn°28.602 van 11/06/2009, punt 2.3 

in fine en RvV n° 28.599 van 11/06/2009, punt 2.4 in fine)  

Dat het in casu tegen alle redelijkheid ingaat dat verzoekers vele jaren ongemoeid werden gelaten en zij 

daardoor uiteraard hun maximale verblijfsduur van 90 dagen overschreden hebben op basis van art. 7, 

eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet, en dat verzoekers om die reden het land zouden moeten 

verlaten.  

Dat het eveneens tegen alle redelijkheid ingaat dat verzoekers na bijna 5 jaar jaar in België vertoefd te 

hebben en daarbij zeer goed geïntegreerd zijn, er nog een bevel om het grondgebied te verlaten 

afgeleverd wordt.  

Dat verzoekers ook al de tijd ongemoeid werden gelaten.  

Dat verzoekers reeds lange tijd in België zijn en dan ook een verblijfsrecht menen te kunnen doen 

gelden op basis van hun langdurig verblijf.  

Dat het dan ook niet redelijk voorkomt om verzoekers nu nog een bevel om het grondgebied te verlaten, 

bijlage 13 te betekenen.  

Dat verzoekers immers al vele jaren in België hebben verbleven in afwachting van de afhandeling van 

hun hangende procedure.  

Dat omwille van de behandelingsduur van hun aanvraag er een algemeen gedoogbeleid wordt gevoerd 

opzichtens de aanvrager.  

Dat dit in hoofde van verzoekers ook dient te gelden.  

Dat het redelijk voorkomt hen nu ook verder ongemoeid te laten.  

Dat de wetgever verzoekers de mogelijkheid biedt om in casu nog een beroep in te stellen bij de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen.  

Dat zij zodoende op zijn minst nu ook gedoogd dienen te worden in afwachting van de beslissing van de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.  

Dat ten gevolge van de schendingen van de in het verzoekschrift vermelde middelen de bestreden 

beslissing dan ook dient vernietigd te worden.”  

 

2.4 De Raad mag zich bij het beoordelen van de redelijkheid van de genomen beslissing niet in de 

plaats stellen van de bevoegde overheid. Hij beschikt te dezen slechts over een marginale 

toetsingsbevoegdheid. Dit betekent dat hij alleen die beslissing strijdig met het redelijkheidsbeginsel kan 

bevinden die dermate buiten verhouding staat tot de feiten dat geen enkele redelijk oordelende overheid 

die beslissing zou nemen (RvS 17 juni 2013, nr. 223.931). 

 

Vooreerst stelt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) vast dat verzoekers’ 

regularisatieaanvraag dateert van 31 oktober 2018 en dat op 29 november 2019 een beslissing werd  

genomen. Verzoekers tonen niet aan dat zij in het verleden enig recht op verblijf hebben gehad, of dat in 

hunne hoofde door de verwerende partij een gerechtvaardigd vertrouwen werd gewekt.  

 

Verzoekers dienden zich ervan bewust te zijn dat zij zich in een precaire verblijfssituatie bevonden, nu 

hen een bevel om het grondgebied te verlaten werd afgegeven in 2015. Er is geen sprake van een 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten dat pas na een verblijf van vijf jaar zou zijn 

tussengekomen. In casu dienden verzoekers reeds het land te verlaten sinds 2015.    

 

In de eerste bestreden beslissing werd gemotiveerd waarom de aangevoerde buitengewone 

omstandigheden geen reden vormen waarom de aanvraag in België kan worden ingediend. De Raad 

acht het te dezen dan ook niet kennelijk onredelijk om naar aanleiding van deze vaststelling tezelfdertijd 

te beslissen tot de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

Verzoekers voeren geen andere elementen aan waarmee bij de afgifte van het bevel alsnog rekening 

had moeten worden gehouden.  

 

Het tweede middel is niet gegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

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

beslissingen kan leiden aangevoerd. 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. Er dient derhalve geen uitspraak 
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gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

4. Kosten 

 

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

partijen.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 372 euro, komen ten laste van de verzoekende partijen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig april tweeduizend twintig door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


