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 nr. 245 020 van 27 november 2020 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. VAN ROSSEM 

Violetstraat 48 

2060 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie, thans de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 25 mei 2020 

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

minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 14 april 2020 tot niet 

ontvankelijkheid van een aanvraag voor een machtiging tot verblijf (bijlage 41quater) en van de 

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

Migratie van 15 april 2020 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

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 3 juni 2020 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 21 september 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 oktober 

2020.  

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. VAN ROSSEM, die verschijnt voor de verzoekende partij, en 

van advocaat C. MUSSEN, die loco advocaten C. DECORDIER & T. BRICOUT verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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1.1. Op 24 september 2018 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 10bis 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. Op 14 april 2020 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 

en van Asiel en Migratie een beslissing tot niet ontvankelijkheid van de aanvraag voor een machtiging 

tot verblijf. Dit is de eerste bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“Gelet op de artikelen 9bis, 10ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en artikel 26/2/1, §3 van 

het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

De aanvraag voor een machtiging tot verblijf, ingediend op 24.09.2018, op grond van artikel 10bis van 

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

de verwijdering van vreemdelingen, door: 

(…) 

 

+ 3 kinderen : (…) 

 

is niet ontvankelijk om deze reden: 

 

Betrokkene vraagt toepassing van artikelen 10bis en 12bis van de wet van 15/12/1980. 

Zij verblijft met haar kinderen reeds lange tijd in het land en doet een aanvraag gezinshereniging vanuit 

illegaal verblijf. Overeenkomstig art. 12bis §1, 3° is dit mogelijk voorzover betrokkene zich in 

buitengewone omstandigheden bevindt die haar verhinderen terug te keren naar haar land om het op 

grond van artikel 2 vereiste visum te vragen bij de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire 

vertegenwoordiging. 

 

De advocaat van betrokkene haalt in zijn schrijven van 24.09.2018 de volgende buitengewone 

omstandigheden aan : betrokkene verblijft hier bij haar echtgenoot en 5 kinderen, waarvan de 

referentiepersoon/echtgenoot/vader en de twee jongste kinderen verblijfsrecht hebben in België. De 

advocaat haalt aan dat betrokkene al sedert 2009 in België verblijft en de kinderen hier naar school 

gaan. De kinderen zijn in België geboren en volgens de advocaat zijn ze nog nooit in Marokko geweest 

en spreken ze die landstaal niet. Bovendien vindt de advocaat het niet kunnen dat de 3 oudste kinderen 

gescheiden zouden worden van de vader om samen met hun moeder te moeten vertrekken. Betrokkene 

vindt van zichzelf dat ze al meer banden heeft met België dan met Marokko. Bovendien werkt haar man 

hier en neemt zij ook de zorg van de 2 jongste kinderen op zich. De advocaat verwijst dan ook naar art. 

8 van het EVRM. 

 

Het feit dat betrokkene een gezin vormt met haar echtgenoot en samen kinderen hebben wijst erop dat 

betrokkene daadwerkelijk een gezinsleven heeft en onderhoudt op het Belgisch grondgebied, wat hier in 

casu niet in vraag wordt gesteld. Het feit dat zij zich hier heeft gevestigd is een situatie die zij zelf heeft 

gecreëerd. Betrokkene verblijft reeds lange tijd in België (alle kinderen werden in Belgë geboren tewijl 

de moeder illegaal was), toch kreeg zij nog nooit verblijfsrecht in België. Zij deed een eerste aanvraag 

tot regularisatie op 20 november 2009 samen met haar man en hun eerste kindje. Deze aanvraag tot 

verblijf werd echter op 24.10.2011 onontvankelijk verklaard met een bevel om het grondgebied te 

verlaten voor het ganse gezin. Een beroep hiertegen werd op 28.10.2014 verworpen. Zij verkozen geen 

gevolg te geven aan het hen opgelegde bevel om het grondgebied te verlaten en dienden op 

27.08.2015 een tweede aanvraag tot verblijf in voor betrokkene, haar man en ondertussen 2 kinderen. 

Op 01.10.2015 werd ook deze aanvraag onontvankelijk verklaard en kreeg gans het gezin opnieuw een 

bevel om het grondgebied te verlaten. In beroep werd deze beslissing door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen vernietigd.  

 

Ondertussen bekomt haar echtgenoot het statuut van Langdurig Ingezetene als werknemer in België en 

doet betrokkene op 23.07.2018 een derde aanvraag, nu in het kader van 10bis en 12bis van de wet van 

15.12.1980 voor haar en haar 3 oudste kinderen. Ook deze aanvraag wordt onontvankelijk verklaard 

wegens het ontbreken van documenten en het niet voorleggen van een paspoort van de kinderen. De 

vierde aanvraag tot verblijf betreft huidige aanvraag. Al die tijd verbleef betrokkene illegaal in het land en 

gaf ze geen gevolg aan eerder genomen beslissigen. 
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Uit deze verblijfshistoriek blijkt dat het gezinsleven geheel werd gesticht tijdens illegaal verblijf, terwijl zij 

zich zoals eerder aangehaald uitgerekend hierop beroept om geen visum te moeten aanvragen via de 

bevoegde Belgische diplomatieke post. Betrokkene was zich bewust van haar illegale precaire situatie 

tijdens het uitbouwen van haar gezinsleven en nestelde zich jarenlang in llegaal verblijf nadat 

verschillende verblijfsaanvragen werden geweigerd. Deze redenering is de zaken op zijn kop zetten, uit 

illegaal verblijf kunnen geen rechten geput worden die de machtiging tot verblijf vanuit België zou 

moeten rechtvaardigen. 

 

Een terugkeer naar het land van herkomst om aldaar een machtiging aan te vragen staat niet in 

disproportionaliteit ten aanzien van het recht op een gezins- of privéleven. De verplichting om terug te 

keren naar het land van herkomst betekent geen breuk van de familiale relaties maar enkel een 

eventuele tijdelijke verwijdering van het grondgebied wat geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel 

met zich meebrengt. Dit wordt bevestigd door het Europees Verdrag van de Mens (EVRM). Zo stel de 

Raad voor Vreemdelingenbestwisting in zijn arrest dd. 27.05.2009 het volgende : “De Raad wijst er 

verder op dat artikel 8 van het EVRM niet als vrijgeleide kan beschouwd worden dat verzoekster 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. 48.653; RvS 13 

december 2005, nr. 152.639)”. Verder stelt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in zijn arrest met 

nummer 157.399 dd. 30.11.2015 het volgende: " De Raad dient op te merken dat zij zich bij de 

beoordeling van een grief betreffende artikel 8 EVRM houdt aan de rechtspraak van het Europees Hof 

voor de Rechten van de Mens (EHRM). De omvang van de positieve verplichtingen die op de overheid 

rusten is evenwel afhankelijk van de precieze omstandigheden die eigen zijn aan elke individuele zaak. 

Wanneer het recht op een gezinsleven wordt ingeroepen in het kader van een betwisting over de 

verblijfswetgeving dient nog te worden geduid dat de positieve verplichtingen van de overheid begrensd 

zijn. Een Staat heeft immers het recht op de toegang tot het grondgebied te controleren. Inzake 

immigratie heeft het RHRM er bij diverse aangelegenheden aan herinnerd dat het EVRM als dusdanig 

geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een Staat waarvan zij geen 

onderdaan is binnen te komen of er te blijven. (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk §23 EHRM 26 

maart 1992 Biljoudi/Frankrijk, §74 EHRM 18 februari 1991 Moustaquim/België §43). Artikel 8 van het 

EVRM kan evenmin zo geïnterpreteerd worden dat het voor een Staat de algemene verplichting inhoudt 

om de door de vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van verblijf te respecteren en om de 

gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland §39). Betrokkene toont niet aan hoe in haar geval artikel 8 van het EVRM 

geschonden zou worden. 

 

Betrokkene maakt niet aannemelijk dat hun kinderen geen enkele band met Marokko hebben. Hoewel 

de kinderen niet in Marokko zijn geboren, hebben ze wel via hun ouders een band met Marokko. De 

kinderen hebben immers de Marokkaanse nationaliteit. Ook al haalt de advocaat aan dat de kinderen 

geen Marokkaans spreken, is het toch moeilijk aan te nemen dat de ouders onderling geen Marokkaans 

met elkaar praten en dus ook met hun kinderen, gezien nergens uit het dossier blijkt dat 

betrokkene/moeder het Nederlands machtig is en/of veelvuldig Nederlandse lessen zou gevolgd 

hebben. Er mag dan ook worden van uitgegaan dat betrokkenen hun kinderen tot op zekere hoogte de 

moedertaal taal en cultuur heeft bijgebracht, zeker gelet op het feit dat betrokkene nooit verblijfsrecht 

heeft gehad in België en zij dus moet beseft hebben dat haar verblijf en dat van hun 3 oudste kinderen 

in België slechts voorlopig was. 

 

Het feit dat hun kinderen hier naar school gaan, kan niet aanzien worden als een buitengewone 

omstandigheid daar betrokkenen niet aantonen dat een scholing niet in het land van herkomst kan 

verkregen worden. Tevens behoeft de scholing van het kind 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 scholing van het kind steeds plaats vond in illegaal verblijf. Hierbij kan 

bijgevolg opgemerkt worden dat het de ouders zijn die de belangen van het kind hebben geschaad door 

zich te nestelen in dergelijk verblijf. 

 

Het feit dat betrokkene voor de twee jongste kinderen (geboren in 2016 en 2018) zorgt terwijl haar 

echtgenoot/referentiepersoon werkt, hoeft geen beletsel te zijn om de normale procedure te doorlopen 

om een D-visum aan te vragen in het land van herkomst. In België is immers voor kinderen van elke 

leeftijd opvang voorzien, eerst in de crèche of bij een onthaalouder en later in de school. Het oudste kind 
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van de twee, geboren op 30.10.2016 gaat namelijk ook al naar school en het jongste kind kan naar de 

crèche terwijl de vader werkt. Bovendien is het niet uitgesloten dat de opvang kan gebeuren door familie 

of vrienden die in België verblijven. 

 

Een tijdelijke afwezigheid van 1 ouder betekent niet dat men niet meer zou kunnen functioneren als een 

gezin. 

 

Tot slot werden er geen medische elementen aangehaald die een tijdelijke terugkeer van betrokkene 

met de drie oudste kinderen naar het land van herkomst belemmeren. 

 

Bij het nemen van het bevel om het grondgebied te verlaten werd ook art. 74/13 in rekening gebracht. 

Nergens uit het dossier blijkt dat betrokkene niet kan reizen. Wat betreft het belang van de kinderen en 

de echtgenoot van betrokkene werd reeds eerder aangehaald dat de scheiding tussen betrokkkene en 

de kinderen/referentiepersoon verre van absoluut is, het gaat eerder om een tijdelijke scheiding, tot 

betrokkene en de drie oudste kinderen het vereiste visum D bekomen hebben. Ondertussen kunnen de 

oudste kinderen die volgens de advocaat nog nooit naar hun moederland zijn geweest, de gewoonten 

en gebruiken ter plaatse waarnemen van het land waarvan hun ouders afkomstig zijn en zijzelf de 

nationaliteit dragen. Intussentijd moet het perfect mogelijk zijn voor betrokkenen om hun gezinsleven zo 

in te richten dat zij op afstand intensief contacten onderhouden (gezien alle sociale media die 

voorhanden is) en zo de gezinsband hecht kan blijven. Niets sluit immers uit de de echtgenoot met de 

twee jongste kinderen occasioneel een bezoek aan betrokkene en de ouderste kinderen brengt in 

Marokko.“ 

 

1.3. Op 15 april 2020 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 

en van Asiel en Migratie een beslissing houdende een bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de 

tweede bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“Mevrouw  

(…) 

+ 3 kinderen : (…) 

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij zij beschikken over de documenten die vereist zijn 

om zich er naar toe te begeven,  

binnen 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 volgende feiten: 

 

X Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: 

Betrokkene is niet in het bezit van een geldig visum. 

Bij het nemen van het bevel om het grondgebied te verlaten werd ook art. 74/13 in rekening gebracht. 

Nergens uit het dossier blijkt dat betrokkene niet kan reizen. Wat betreft het belang van de kinderen en 

de partner van betrokkene werd reeds eerder aangehaald dat de scheiding tussen betrokkkene en de 

referentiepersoon verre van absoluut is, het gaat eerder om een tijdelijke scheiding, tot betrokkene het 

vereiste visum D bekomen heeft. Intussentijd moet het perfect mogelijk zijn voor betrokkene om hun 

gezinsleven zo in te richten dat zij op afstand intensief contacten onderhouden en zo de gezinsband 

hecht kan blijven. 

 

De 3 kinderen : (…) °(…).2009, (…) ° (…).2011 en (…) °(…).2013 dienen de moeder te volgen.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

De verzoekende partij heeft binnen de in artikel 39/81, vierde lid van de Vreemdelingenwet voorziene 

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

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

overeenkomstig het eerste lid. 
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3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel, gericht tegen de eerste bestreden beslissing, voert de verzoekende partij de 

schending aan van artikel 12bis van de Vreemdelingenwet, van de motiveringsplicht als beginsel van 

behoorlijk bestuur en zoals bepaald in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), van het redelijkheidsbeginsel en van het 

zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Ter adstruering van haar eerste middel zet de verzoekende partij het volgende uiteen: 

 

“Dienst vreemdelingenzaken meent dat de aanvraag voor een machtiging tot verblijf van verzoekster op 

basis van artikel 12bis van de Vreemdelingenwet onontvankelijk is. 

 

Verzoekster begrijpt niet waarom verwerende partij tot deze conclusie komt en wenst te reageren op de 

bestreden beslissing. 

 

1. Schending van de beginselen van behoorlijk bestuur 

 

Verzoekster wenst op te merken dat de beslissing van verwerende partij getuigt van een schending van 

de beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

De beslissing schendt het zorgvuldigheidsbeginsel 

 

A.M.M.M Bors omschrijft het zorgvuldigheidsbeginsel als volgt: "De plicht van de overheid tot 

zorgvuldige feiten- en informatievergaring tijdens de voorbereidende fase en de plicht alle aspecten of 

belangen van een dossier in ogenschouw te nemen met het oog op een zorgvuldige besluitvorming."  

 

Dat de bestreden beslissing getuigt van een onzorgvuldig onderzoek! Verzoekster haalde in haar 

aanvraag immers aan dat een eventuele terugkeer een schending van art 8 EVRM zou uitmaken. 

 

Verzoekster is van mening dat haar aanvraag wel degelijk ontvankelijk en gegrond moet verklaard 

worden. 

 

Dat er in hoofde van verzoekster wel degelijk sprake is van buitengewone omstandigheden. 

 

Bovendien voegde verzoekster de nodige identiteitsstukken die ervoor zorgen dat haar aanvraag 

ontvankelijk verklaard diende te worden. 

 

Artikel 12bis §1, tweede lid, °3 van de vreemdelingenwet bepaalt het volgende:  

 

§ 1. De vreemdeling die verklaart dat hij zich in één der in artikel 10 voorziene gevallen bevindt, moet 

zijn aanvraag indienen bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger die bevoegd is 

voor zijn woonplaats of zijn verblijfplaats in het buitenland. In de volgende gevallen kan hij zijn aanvraag 

echter indienen bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats : 

3° indien hij zich bevindt in buitengewone omstandigheden die hem verhinderen terug te keren naar zijn 

land om het op grond van artikel 2 vereiste visum te vragen bij de bevoegde Belgische diplomatieke of 

consulaire vertegenwoordiger en alle in § 2 bedoelde bewijzen overmaakt, evenals een bewijs van zijn 

identiteit; 

 

Volgens de algemene regel van artikel 9 van de Vreemdelingenwet dient een machtiging tot verblijf te 

gebeuren bij de Belgische diplomatieke of consulaire post in het land waarvan de vreemdeling de 

nationaliteit heeft of waar hij of zij een verblijfsrecht heeft. Echter in geval van buitengewone 

omstandigheden kan een aanvraag tot machtiging van verblijf in België ingediend worden op basis van 

artikel 9 bis van de vreemdelingenwet fR.v.St. ,nr. 56146; R.v.St. nr. 55204). 

 

De rechtspraak van de Raad van State preciseert dat de term 'circonstances exceptionelles' gelezen 

moet worden als 'circonstances extraordinaires' (R.v.St. nr. 60962, 11 juli 1996, T.Vreem.1997, nr. 4, p. 

385). Dit betekent dat buitengewone omstandigheden geen omstandigheden van overmacht moeten 

zijn. Er dient bewezen te worden dat een aanvraag in het buitenland, alle omstandigheden in acht 

genomen, een buitengewone inspanning zou betekenen voor betrokkene. 
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Een buitengewone omstandigheid is niet hetzelfde als overmacht. Het betekent dat het onmogelijk of 

bijzonder moeilijk is voor de betrokkene om naar haar land van herkomst te gaan om daar de aanvraag 

in te dienen. 

 

Bovendien is er geen vereiste dat de buitengewone omstandigheid voor de betrokkene "onvoorzienbaar" 

is. De buitengewone omstandigheden mogen zelfs deels het gevolg zijn van het gedrag van de 

betrokkene zelf. 

 

Verzoekster kan niet terugkeren naar Marokko om daar een aanvraag voor een machtiging tot verblijf in 

te dienen. Zij heeft in België haar leven verder uitgebouwd en werd hier meermaals moeder. Alle 

kinderen zijn in België geboren en lopen sinds hun kleutertijd school in het Nederlands en ook voor haar 

zou het nefaste gevolgen hebben om te moeten terugkeren naar Marokko (zelfs indien dit tijdelijk zou 

zijn). 

 

Verzoekster verblijft hier intussen 9 jaar en heeft zich geheel aangepast aan de Belgische waarden en 

normen. Het enige wat zij wil is dat haar kinderen met deze waarden en normen verder kunnen 

opgroeien en dat zij hun school hier kunnen afmaken, alsook opgroeien onder de vleugels van hun 

vader die over verblijfsrecht beschikt in België. 

 

Verzoekster heeft Marokko reeds 11 jaar geleden verlaten en is sindsdien nooit meer teruggekeerd. In 

hoofde van de kinderen, die allen in België geboren zijn, kan er moeilijk gesproken worden van "land 

van herkomst". Zij hebben er nooit verbleven. Tevens heeft zij geen enkel sociaal opvangnet waarop zij 

kan terugvallen indien zij dient terug te keren naar Marokko. Niemand kan haar daar ondersteunen of 

helpen. Hetgeen zij uiteraard in België wel heeft, aangezien haar echtgenoot in België legaal verblijft en 

tewerkstelling heeft. 

 

Zij wenst dan ook op te merken dat er een belangenafweging gemaakt dient te worden! 

 

De belangen van verzoekster en haar kinderen bevinden zich immers in België! Uiteraard dient ook het 

feit dat de kinderen hier geboren zijn en enkel en alleen in onze maatschappij hebben geleefd, als 

buitengewone omstandigheid te worden aanvaard. De kinderen hebben hier al meerdere jaren en enkel 

en uitsluitend in onze taal school gelopen (infra). Zij zijn schoolplichtig Bovendien spreken verzoekster 

en haar echtgenoot perfect Frans. Er kan dan ook onmogelijk aangehouden worden dat de kinderen 

uitsluitend in het Marokkaans zouden worden opgevoed. 

 

“Andere omstandigheden of geheel van omstandigheden 

Elke omstandigheid of geheel van omstandigheden die het indienen van de aanvraag in het 

herkomstland bijzonder moeilijk maakt, kan een buitengewone omstandigheid zijn. Die omstandigheden 

kunnen te maken hebben met het verblijf in België. Je kan ook omstandigheden in het herkomstland 

inroepen. 

Voorbeelden van omstandigheden in België: 

• je kind zou een school- of academiejaar verliezen" 

 

De kinderen zijn schoolplichtig en lopen hier intussen hun hele leven reeds school. Het is niet zorgvuldig 

van verwerende partij om hier zomaar aan voorbij te gaan en hier geen belang aan te hechten. 

 

Het is niet zorgvuldig om op die manier de situatie van verzoekster en haar kinderen te onderzoeken. 

Men had bij twijfel over de taalvaardigheden van de kinderen, bijkomend onderzoek kunnen verrichten 

of hierover meer informatie vragen aan verzoekster, doch dit deed men niet. Men baseert zich op een 

vermoeden dat er tussen beide ouders enkel Marokkaans zou gesproken worden. Dit is puur 

hypothetisch en op geen enkel onderzoek gebaseerd. 

 

Dat er dus wel degelijk sprake is van buitengewone omstandigheden. Bovendien kan verzoekster uit 

deze motivering niet afleiden waarom verwerende partij dit niet, minstens niet afdoende, onderzoekt in 

haar bestreden beslissing en stelt dat er geen buitengewone omstandigheden zijn! 

 

Verwerende partij dient rekening te houden met ALLE en het geheel van elementen in het dossier en 

deze afdoende te motiveren! 

Dat het Agentschap voor Inburgering en Integratie de hierboven en hieronder vermelde voorbeelden 

aanhaalt die aanvaard zijn door de rechtspraak als buitengewone omstandigheden: 
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- Lopende asielprocedure  

- Schending van artikel 3 of 8 EVRM  

- Administratieve onmogelijkheid  

- Medische elementen 

- Andere omstandigheden of een geheel van omstandigheden  

(Eigen markering) 

 

Dat verzoekster wel degelijk buitengewone omstandigheden heeft aangehaald, die aanvaard worden 

door de rechtspraak. 

 

Bijgevolg is het onredelijk van verwerende partij om het tegendeel te beweren! 

 

Indien verwerende partij alle aangehaalde elementen en/of minstens het geheel van elementen had 

onderzocht, zou men tot de vaststelling gekomen zijn dat er wel degelijk sprake is van buitengewone 

omstandigheden. 

 

Dat de bestreden beslissing dan ook vernietigd dient te worden! 

 

Deze beslissingen schenden de motiveringsverplichting 

De motiveringplicht gebiedt dat iedere bestuurshandeling gedragen wordt door motieven die in rechte en 

in feite aanvaardbaar zijn. De motieven moeten bijgevolg minstens kenbaar, feitelijk juist en 

draagkrachtig zijn. (Dit wil zeggen de beslissing rechtens kunnen dragen en verantwoorden).  

 

De motiveringsplicht creëert dus plichten voor het bestuur op het ontologische vlak van de 

besluitvorming. De zijnsgrond van het besluit moet gedetermineerd zijn door een correcte toepassing 

van het toepasselijke materiële en formele recht (juridische motieven) op de feiten uit de het 

administratief dossier. 

 

De motiveringsplicht geeft vorm aan de ratio essendi van het besluit. 

 

Dat de bestreden beslissing t.a.v. verzoekster de materiële motiveringsverplichting flagrant schendt 

aangezien verwerende partij op grond van de feitelijke gegevens de aanvraag van verzoekster niet 

correct heeft beoordeeld en bovendien onredelijk en onzorgvuldig tot zijn besluit is gekomen. 

 

Dat aldus de bestreden beslissing van verwerende partij onterecht werd genomen en de bestreden 

beslissing een schending is van de motiveringsverplichting zoals bepaald in de wet van 29.07.1991 door 

geen rekening te houden met ALLE en het GEHEEL van elementen. 

 

Dat de aangehaalde elementen wel degelijk een buitengewone omstandigheid kunnen vormen voor een 

machtiging tot verblijf in hoofde van verzoekster en haar kinderen! 

 

De 2 jongste kinderen hebben het statuut van hun vader gevolgd waardoor zij momenteel ook over recht 

op verblijf beschikken in België. Er wordt niet aangehaald waarom dit zelfde niet mogelijk is voor de 3 

oudste kinderen; Zij zitten nl. in dezelfde situatie als hun 2 jongste zussen. 

 

Kinderen dienen steeds het gunstigste statuut te volgen, in casu is dit het statuut van de vader, die 

beschikt over een verblijfstitel in België als langdurig ingezetene. 

 

Als men art 9bis, §2 nagaat, wordt geen melding gemaakt van het feit dat een langdurig verblijf en 

integratie geen buitengewone omstandigheid kunnen uitmaken. Anders oordelen zou betekenen dat er 

een extra voorwaarde aan de wet wordt toegevoegd waarvan geenszins sprake is! Dit betekent dan ook 

een interpretatie contra legem. 

 

Bijgevolg schendt verwerende partij flagrant het rechtszekerheidsbeginsel door deze elementen te 

verwerpen zonder enige wettelijke rechtvaardigingsgrond. 

 

Dat verwerende partij bovendien het motiveringsbeginsel schendt. 

 

De verwerende partij moet motiveren waarom de integratie geen buitengewone omstandigheid kan 

vormen. 
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Dat dit alles een schending is van de wet van 29.07.1991 namelijk een schending van de formele 

motiveringsplicht. 

 

De kortste weg naar de beslissing en om met dit alles geen rekening te moeten houden is een 

onontvankelijkheidsbeslissing. 

 

Hierdoor miskent verwerende partij de buitengewone omstandigheden. Dat dit onaanvaardbaar is! 

 

Dat hieruit blijkt dat verwerende partij redenen zoekt om de aanvraag van verzoekster onontvankelijk te 

verklaren, zonder rekening te houden met ALLE elementen! 

 

Dat dit alles een schending is van de wet van 29.07.1991 namelijk een schending van de 

motiveringsplicht en bovendien ook een schending is van het redelijkheidbeginsel en 

zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Dat de beslissing van verwerende partij dan ook onterecht genomen werd en men de materiële 

motiveringsplicht schendt. 

 

Het is in het belang van alle partijen om verzoekster op basis van alle voorliggende elementen het 

verblijf toe te kennen, waar zij recht op heeft, zodat zij kan werken en bijdragen in de maatschappij, wat 

zij zelf ook alleen maar wenst. Tevens is het voortzetten van de scholing van de kinderen, hier in België 

ook zeer belangrijk gezien de scholingsmogelijkheden in Marokko beduidend minder, soms onmogelijk 

zijn temeer daar de kinderen nog nooit in Marokko hebben verbleven en er tot op heden nooit scholing 

hebben gevolgd. 

 

Bijgevolg, 

 

Dat verzoekster van mening is, dat zij volledig aan deze voorwaarden voldoet en bijgevolg een 

aanvraag voor een machtiging tot verblijf op basis van art 12bis in diende teneinde recht op verblijf te 

bekomen. 

 

De bestreden beslissing schendt aldus de motiveringsverplichting in de zin van de wet van 29 juli 1991 

en bovendien ook het redelijkheidbeginsel en zorgvuldigheidsbeginsel en gelijkheidsbeginsel. 

 

Verzoekster verblijft al geruime tijd in België! Dat zij dan ook onmogelijk kan terugkeren naar haar land 

van herkomst, zij heeft hier immers een leven in veiligheid opgebouwd! Dat voor de kinderen België als 

het "land van herkomst" kan gezien worden vermits ze nog nooit elders verbleven hebben en hier 

geboren zijn. 

 

Dat verwerende partij bij het nemen van haar beslissing hier geen rekening mee heeft gehouden! Dat de 

beslissingen van verwerende partij aldus gebreken vertonen door hier geen rekening mee te houden en 

dit louter afwijst door de verwijzen dat zij haar integratie heeft verworven terwijl verzoekster wist dat zij in 

de illegaliteit verbleef. 

 

Dit wordt ook de kinderen verweten, doch zij staan hier los van. 

 

In arrest nr. RvV 179 509 heeft uw Raad zich hierover reeds uitgesproken: 

"Het frauduleus en illegaal verblijf van de ouders op zichzelf kan geen incidentie hebben op de belangen 

van de kinderen die geen inspraak hebben gehad in het frauduleus handelen en het verblijf in illegaliteit 

en aldus geen verantwoording bieden waarom het in België geboren zijn en enkel de Belgische cultuur 

en gewoontes kennen in hoofde van de minderjarige kinderen, geen buitengewone omstandigheden 

uitmaakt. 

Het is aldus, gelet op bovenstaande vaststellingen, kennelijk onredelijk van de verwerende partij om 

betreffende de aangevoerde buitengewone omstandigheid van het in België geboren zijn en het enkel 

België kennen in hoofde van de minderjarige kinderen, enkel te verwijzen naar de onwaarschijnlijkheid 

van het enkel Nederlands speken door de kinderen en het frauduleus en illegaal verblijf van de ouders, 

en aldus onzorgvuldig om geen onderzoek te leveren/motieven te voorzien betreffende de belangen van 

de kinderen in zoverre het de aangevoerde buitengewone omstandigheid van het in België geboren zijn 

en het enkel België kennen in hoofde van de minderjarige kinderen betreft." 
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Dat verzoekster dan ook meent dat de aanvraag voor zichzelf en haar kinderen niet op een zorgvuldige 

wijze werd behandeld. 

 

Deze beslissing schendt het redelijkheidsbeginsel 

 

Professor Suetens geeft de volgende omschrijving m.b.t. het redelijkheidsbeginsel: "wanneer het 

bestuursorgaan op evidente wijze een onjuist gebruik van zijn beleidsvrijheid heeft gemaakt, m.a.w. 

wanneer het bestuur kennelijk onredelijk heeft gehandeld. " 

 

De kinderen van verzoekster lopen school in België en zijn thans schoolplichtig. Zij zijn hier geboren en 

groeien op volgens de Belgische waarden en normen. Ook hebben de kinderen vele sociale contacten 

op school. Het feit dat zij schoolgaand en schoolplichtig zijn en bij een weigering van hun aanvraag een 

schooljaar dreigen te verliezen, betekent dat er sprake is van buitengewone omstandigheden. 

 

Het argument van verwerende partij dat zij ook school kunnen lopen in Marokko is in dat kader absoluut 

onredelijk! Het belang van het kind wordt wel degelijk geschaad. Het is onredelijk van verwerende partij 

om te verwachten dat de kinderen zomaar naar Marokko kunnen gaan om daar naar school te gaan en 

aldus weggetrokken wordt uit hun vertrouwde omgeving (die ook hun vader bevat), om dan een 

aanvraag in te dienen in het land van herkomst. 

 

Dat de situatie van verzoekster en haar kinderen wel degelijk van die aard is dat een (tijdelijke) 

terugkeer naar het "land van herkomst" onmogelijk is. De schoolplicht en ook het schooltraject dat de 

kinderen hier reeds hebben afgelegd dienen hierbij zeker in aanmerking te worden genomen. 

 

Bovendien is het ook niet redelijk van verwerende partij om te verwachten van verzoekster dat haar 

kinderen een schooljaar verliezen om op die manier een aanvraag te doen bij de bevoegde autoriteiten 

in haar land van herkomst. De kinderen zijn niet vertrouwd met het Marokkaans schrift en dit zal een 

ernstige leerachterstand inhouden die hen niet ten goede komt. Er kan bezwaarlijk gesteld worden dat 

dit geen schending van het belang van het kind zou zijn. 

 

In arrest nr. RvV 179 509 heeft uw Raad zich hierover reeds uitgesproken: 

"Minstens wordt het geboren zijn in België en het enkel België kennen door de verwerende partij 

verengd tot het Nederlands spreken. Gelet op het aanvoeren als buitengewone omstandigheid van het 

feit dat de minderjarige kinderen in België geboren zijn en opgroeien in de Belgische cultuur en met de 

Belgische normen en waarden en dat zij niet kunnen terugkeren naar een land waar zij niets of niemand 

kennen, zonder hierbij, in het kader van de buitengewone omstandigheden, te verwijzen naar het feit dat 

zij enkel Nederlands zouden spreken, is een dergelijke verenging onredelijk en niet verenigbaar met de 

stukken van het administratief dossier." 

 

Dat het voor zich spreekt dat dit niet vanzelfsprekend is voor verzoekster als alleenstaande moeder met 

3 minderjarige kinderen om deze reizen te ondernemen en dat dit bovendien ook in alle redelijkheid niet 

van verzoekster verwacht kan worden! 

 

Dat er wel degelijk een geheel van omstandigheden zijn die een aanvraag in België mogelijk maken en 

dat de buitengewone omstandigheden door verzoekster werden aangetoond, doch door verwerende 

partij niet in overweging werden genomen. 

 

Verwerende partij beschikt inderdaad over een beoordelingsmarge met betrekking tot het nemen van 

een beslissing, doch het is onredelijk om met het geheel der omstandigheden in onderhavig dossier 

geen rekening te houden.” 

 

3.2. In een tweede middel gericht tegen de eerste bestreden beslissing voert de verzoekende partij een 

schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens 

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

van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM), van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, artikel 3 van het 

Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, aangenomen te New York op 20 november 

1989 en goedgekeurd bij wet van 25 november 1991 (hierna: het Kinderrechtenverdrag) en artikel 24 

van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: het Handvest).  

De verzoekende partij licht haar tweede middel toe als volgt: 
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“Verzoekster heeft reeds verschillende aanvragen gedaan om haar verblijf in België te regulariseren. Tot 

op heden zijn deze pogingen vruchteloos gebleven. 

 

De terugkeer van verzoekster naar haar land van herkomst betekent een onevenredige schending van 

de gezinsbescherming (artikel 8 EVRM). 

 

Artikel 8 EVRM bepaalt het volgende: 

(…) 

 

In casu bestaat er een privé - en gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM. 

 

Het artikel beschermt zowel het privé - als het gezinsleven. Het privéleven is het geheel van 

persoonlijke, sociale en economische relaties die een persoon heeft opgebouwd in een land.  Een 

langdurig verblijf in een bepaald land vereist in ieder geval een gedegen onderzoek naar het privéleven.  

Indien men vaststelt dat er inderdaad sprake is van een privéleven, dan dient de bevoegde autoriteit er 

het vereiste belang aan te hechten en dan kan een weigering van verblijf een schending inhouden op 

artikel 8 EVRM  hetwelk naast de bescherming van het gezinsleven ook voorziet in de bescherming van 

het privéleven. 

 

Artikel 8 definieert het begrip privéleven niet. Het is een autonoom begrip dat onafhankelijk van het 

nationale recht dient te worden geïnterpreteerd. Het EHRM benadrukt dat het begrip 'privéleven' een 

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

geven.  De beoordeling of er sprake kan zijn van een privéleven, is een feitenkwestie. 

 

Gaat het om een eerste toelating dan oordeelt het EHRM dat er geen inmenging is en geschiedt er in 

principe geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 van het EVRM, maar moet er 

absoluut onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de staat om de betrokken 

vreemdeling op zijn grondgebied te laten blijven zodat hij zijn recht op eerbiediging van het privé(- en/of 

familie- en gezinsleven aldaar kan handhaven en ontwikkelen.  Dit geschiedt aan de hand van de 'fair 

balance'-toets waarbij wordt nagegaan of de staat een redelijke afweging heeft gemaakt tussen de 

concurrerende belangen van het individu, enerzijds, en de samenleving, anderzijds. 

 

Staten beschikken bij deze belangenafweging over een zekere beoordelingsmarge. De omvang van de 

positieve verplichting is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de betrokken individuen en 

het algemeen belang.  Wanneer een persoon sociale bindingen in een land heeft uitgebouwd, dan dient 

men dit te catalogeren onder het privéleven. In die zin maakt het netwerk van persoonlijke, sociale en 

economische belangen onderdeel uit van het privéleven van elke persoon.  Het privéleven bestaat uit de 

optelsom van alle banden die de vreemdeling met de Belgische samenleving is aangegaan. 

 

Verzoekster kwam jaren geleden naar België en bouwde hier een leven uit samen met haar echtgenoot. 

Ze werd moeder van 5 kinderen die eveneens hier geboren zijn en die thans in België school lopen. Zij 

is steeds actief betrokken bij de dagelijkse activiteiten van haar kinderen en ze bouwden hierdoor ook 

allen een groot netwerk aan sociale contacten uit. De kinderen zijn erg vertrouwd met hun omgeving in 

België en hun belangen zijn integraal hier gesitueerd. 

 

Tevens heeft de echtgenoot van verzoekster verblijf als langdurig ingezetene en heeft in België reeds 

een tewerkstelling. Hierdoor is het voor hem onmogelijk om zijn leven in België achter te laten en mee 

terug te keren naar Marokko om bij zijn echtgenote te zijn. Ook hebben de 2 jongste kinderen van het 

echtpaar reeds verblijfsrecht in België. Zij hebben het recht om op het grondgebied te vertoeven. Zij 

kunnen dan ook onmogelijk mee afreizen naar Marokko in afwachting van de aanvraag voor hun 

moeder en 3 broers. 

 

Dat dit geheel der omstandigheden wel degelijk als privéleven dient te worden aanzien en dat dit 

beschermd wordt door artikel 8 EVRM. Minstens het privéleven van verzoekster en haar kinderen dient 

gerespecteerd te worden. 

 

Thans is er aldus sprake van een veelheid aan buitengewone omstandigheden die een aanvraag voor 

een machtiging tot verblijf ontvankelijk maken. Dat verwerende partij hierover anders heeft geoordeeld is 

compleet onterecht! 

Verzoekster haar belangen zijn volledig in België te situeren en zij bouwde hier een privéleven op, 

samen met haar echtgenoot en haar gezin waarbij verzoekster zich intens wist te integreren. Wanneer 
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men een afweging maakt aan de hand van de fair balance-toets, dan dient men vast te stellen dat de 

belangen van de vreemdeling zwaarder doorwegen dan die van de samenleving. 

 

Artikel 74/13 Vreemdelingenwet, artikel 3 Kinderrechtenverdrag - belang van het kind en artikel 24 

Handvest Grondrechten van de EU 

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

(…) 

 

Deze bepaling is een indirecte verwijzing naar het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind. 

 

De belangen van de kinderen zullen altijd vooropgesteld worden, dit wordt expliciet verklaard in artikel 3 

van de Internationale Verklaring betreffende de Rechten van het Kind (IVRK): 

 

Artikel 3 IVRK: 

(…) 

 

De belangen van de kinderen dienen steeds vooropgezet te worden! 

 

De kinderen werden in België geboren en hebben steeds sinds hun geboorte in België gewoond. Zij 

volgen hier school en spreken Nederlands. Alle belangen van hen zijn duidelijk hier in België gesitueerd. 

Bovendien kennen zij het land van herkomst van hun moeder niet. Zij zijn er nog nooit geweest en 

hebben steeds met hun ouders ononderbroken in België verbleven. 

 

Het is in het belang van de kinderen dat zij samen met hun ouders (zowel verzoekster als hun vader) in 

België kunnen blijven en hun school hier de aankomende jaren kunnen afmaken. Het sociale en 

culturele leven van de kinderen is geheel in België te situeren. 

 

Het EHRM heeft in haar rechtspraak bevestigd dat het belang van minderjarige kinderen in overweging 

moet worden genomen bij de evenwichtsoefening die moet worden gemaakt wanneer een Overheid een 

beslissing moet nemen over een verblijfskwestie. Bij deze evenwichtsoefening dient men ook rekening 

te houden met de moeilijkheid die een minderjarig kind zal/kan ervaren bij een terugkeer naar het land 

van herkomst van zijn ouder (EHRM 3 oktober 2014, JEUNESSE t. Nederland) 

 

Het Hof oordeelde als volgt: 

 

“ Whilst alone they cannot be decisive, such interests certainly must be afforded significant weight. 

Accordingly, national decision-making bodies should, in principle, advert to and assess evidence in 

respect of the practicality, feasibility and proportionality of any removal of a non-national parent in order 

to give effective protection and sufficient weight to the best interests of the children directly involved by 

it. ”  

(Eigen markering) 

 

De kinderen zijn diepgeworteld in België en hebben geen banden met Marokko. 

 

Het Hof wijst op artikel 3 IVRK dat stelt dat nationale instanties het belang van het kind als voornaamste 

overweging bij hun uitspraken moeten betrekken. 

 

De cruciale ontwikkeling van kinderen speelt zich af gedurende de eerste zes levensjaren. De kinderen 

zijn reeds in België sinds hun geboorte en wonen hier ondertussen resp. 11, 9 en 7 jaar. Een 

ontworteling is hoe dan ook niet in het belang van het kind aangezien zij sterk vertrouwd zijn met de 

omgeving hier in België. 

 

Ook artikel 24 Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie is noemenswaardig. Het bepaalt 

het volgende: 

(…) 

 

Uw Raad erkent de directe werking van dit artikel waarbij de belangen van het kind een essentiële 

overweging moeten vormen. Uw Raad interpreteert deze bepaling in het licht van artikel 3 IVRK, 

waardoor dit ook geldt voor beslissingen die onrechtstreeks kinderen raken.  Hoe dan ook staat het vast 
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dat het belang van het kind een essentiële overweging is die nauwkeurig dient te worden onderzocht 

met daarin begrepen een "fair-balance" toets met respect voor de mensenrechten. 

 

Het is in het belang van de minderjarige kinderen dat zij in België kunnen blijven omdat een terugkeer 

naar het land van herkomst rechtstreeks manifeste negatieve gevolgen zal hebben voor de 

minderjarigen! 

 

Schoolgaand kind 

 

De kinderen van verzoekster zijn hier geboren, de oudste drie zijn schoolplichtig en lopen hun ganse 

leven al school in België (in de Nederlandse taal). 

 

Het feit dat de kinderen van verzoekster hier schoolgaand zijn, is een buitengewone omstandigheid. 

Immers, de kinderen kunnen moeilijk de school verlaten om terug te keren naar Marokko, om aldaar een 

aanvraag in te dienen?! 

 

De enige oplossing is een regularisatie! 

 

De kinderen hebben immers recht op onderwijs! Zij groeien in België op met onze normen en waarden. 

Hier wordt gewoon met de toekomst van de kinderen gespeeld, in de meest negatieve zin van het 

woord. 

 

Hoe moeten de kinderen afreizen naar een land waar ze nog nooit geweest zijn, geen onderkomen 

hebben en waar ze niets kennen? 

 

Ook het Internationaal Verdrag Inzake de rechten van het kind garandeert het recht op onderwijs. 

 

Artikel 28 Onderwijs 

(…) 

 

Artikel 29 Onderwijsdoelstellingen 

(…) 

 

Het is geheel tegen het belang van de kinderen dat verwerende partij stelt dat verzoekster met haar 

kinderen (tijdelijk) kan terugkeren naar haar land van herkomst om aldaar een aanvraag tot verblijf in te 

stellen. In eerste instantie zullen de kinderen een schooljaar verliezen en zullen zij hierdoor een ernstige 

leerachterstand ontwikkelen. Verder kennen zij de Marokkaanse taal niet en zijn zij het Marokkaans 

schrift niet machtig. 

 

Uw Raad deed hierover, in een gelijkaardige zaak, reeds uitspraak(RvV 179 509). Het gezin verblijft al 

vele jaren in België. De kinderen zijn niet in Marokko geboren en zijn er nog nooit geweest. Zij zijn al die 

jaren in België naar school gegaan. Marokko heeft een compleet ander schrift dat de kinderen niet 

kennen. Wanneer verzoekster gedwongen zou worden om de aanvraag voor machtiging tot verblijf in 

het land van herkomst, zijnde Marokko, in te dienen, zouden de kinderen daar gedurende een 

onbepaalde tijd naar school moeten gaan. Het feit dat zij het Marokkaans schrift niet kennen, laat dit niet 

toe. Dit vormt volgens de RvV een buitengewone omstandigheid om een verblijfsaanvraag in België in te 

dienen. 

 

Dat de bestreden beslissing aldus onterecht geoordeeld heeft dat er geen sprake is van buitengewone 

omstandigheden. Dat er wel degelijk een veelheid aan elementen in dit dossier aanwezig zijn die maken 

dat de aanvraag ontvankelijk én gegrond is. Dat verzoekster dan ook vraagt om de beslissing te willen 

vernietigen.” 

 

3.3. De in de wet van 29 juli 1991 neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de 

bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen 

waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 

29 juli 1991 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 
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genomen beslissing (RvS 7 november 2001, nr. 100.628, RvS 30 mei 2006, nr. 159.298, RvS 12 januari 

2007, nr. 166.608, RvS 15 februari 2007, nr. 167.848, RvS 26 juni 2007, nr. 172.777).  

 

De bestreden onontvankelijkheidsbeslissing verwijst naar de bepalingen van de artikelen 9bis en 10ter 

van de Vreemdelingenwet en van artikel 26/2/1, §3 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 

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

vreemdelingen (hierna: het Vreemdelingenbesluit). Er wordt toegelicht dat de aanvraag om machtiging 

tot verblijf ingediend op grond van artikel 10bis van de Vreemdelingenwet niet ontvankelijk is omdat de 

verzoekende partij, zo blijkt uit de motieven, niet aantoont zich in buitengewone omstandigheden te 

bevinden die haar verhinderen tijdelijk terug te keren naar het land van herkomst om het op grond van 

artikel 2 van de Vreemdelingenwet vereiste visum te vragen bij de bevoegde Belgische diplomatieke of 

consulaire vertegenwoordiging, zoals bepaald in artikel 12bis, §1, tweede lid, 3° van de 

Vreemdelingenwet. De verwerende partij motiveert waarom de door de verzoekende partij aangehaalde 

omstandigheden geen buitengewone omstandigheden vormen. Ten slotte verduidelijkt de verwerende 

partij dat bij het nemen van de tweede bestreden beslissing ook artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet 

in rekening werd gebracht. 

 

Betreffende het bevel om het grondgebied te verlaten wordt zowel de juridische grondslag vermeld – 

met name artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet – alsook de feitelijke motieven die aan het 

bevel ten grondslag liggen. Er wordt immers op gewezen dat de verzoekende partij in het Rijk verblijft 

zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten daar zij niet in het bezit is van een geldig 

visum. Daarnaast wordt er nog op gewezen dat bij het nemen van het bestreden bevel artikel 74/13 van 

de Vreemdelingenwet in rekening werd gebracht, dat nergens uit het dossier blijkt dat de verzoekende 

partij niet kan reizen, dat wat het belang van de kinderen en de echtgenoot betreft reeds werd 

aangehaald dat de scheiding verre van absoluut is, dat het eerder gaat om een tijdelijke scheiding, dat 

het in tussentijd perfect mogelijk moet zijn voor het gezin om hun gezinsleven zo in te richten dat zij op 

afstand intensief contacten onderhouden en zo de gezinsband hecht kan blijven. Tot slot wordt er 

gesteld dat de drie oudste kinderen hun moeder dienen te volgen. 

 

3.4. De Raad is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet bevoegd zijn beoordeling in de 

plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk 

toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling 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).  

 

Wat betreft de aangevoerde schending van de zorgvuldigheidsplicht moet erop worden gewezen dat dit 

beginsel van behoorlijk bestuur de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; 

RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht 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.  

 

Bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die 

de ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is 

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

voorhanden zijn die met die vaststelling onverenigbaar zijn. 

 

De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt het 

redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe 

het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Om het redelijkheidsbeginsel geschonden te 

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

ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Wat het redelijkheidsbeginsel de rechter 

toestaat, is niet het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden 

wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen 

de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt, in werkelijkheid een kennelijke wanverhouding is 

(RvS 20 september 1999, nr. 82.301). 

 

3.5. Artikel 12bis, §1, tweede lid, 3° van de Vreemdelingenwet bepaalt:  
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“§ 1. De vreemdeling die verklaart dat hij zich in één der in artikel 10 voorziene gevallen bevindt, moet 

zijn aanvraag indienen bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger die bevoegd is 

voor zijn woonplaats of zijn verblijfplaats in het buitenland. 

In de volgende gevallen kan hij zijn aanvraag echter indienen bij het gemeentebestuur van zijn 

verblijfplaats : 

(…) 

3° indien hij zich bevindt in buitengewone omstandigheden die hem verhinderen terug te keren naar zijn 

land om het op grond van artikel 2 vereiste visum te vragen bij de bevoegde Belgische diplomatieke of 

consulaire vertegenwoordiger en alle in § 2 bedoelde bewijzen overmaakt, evenals een bewijs van zijn 

identiteit;” 

 

Daarnaast bepaalt artikel 26/2/1 van het Vreemdelingenbesluit: 

 

“§ 1. De vreemdeling die een verblijfsaanvraag indient bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats, op 

basis van de artikelen 9bis en 10bis, van de wet, overlegt de volgende documenten om deze aanvraag 

te staven : 

1° een identiteitsdocument of het bewijs dat hij vrijgesteld is van het overleggen van een dergelijk 

document; 

2° de bewijsdocumenten die betrekking hebben op de buitengewone omstandigheden, bedoeld in artikel 

9bis, van de wet; 

3° de documenten die aantonen dat hij voldoet aan de aan zijn verblijf gestelde voorwaarden. 

In afwijking van het eerste lid overlegt de vreemdeling die een aanvraag indient op basis van artikel 

10bis, § 3, van de wet, de bewijsdocumenten die betrekking hebben op de aan zijn verblijf gestelde 

voorwaarden ten laatste binnen de vier maanden na de indiening van zijn aanvraag.  

§ 2. Indien de vreemdeling bij de indiening van zijn aanvraag alle vereiste documenten overlegt, stuurt 

de burgemeester of zijn gemachtigde een kopie van de aanvraag naar de gemachtigde van de Minister, 

zodat de laatstgenoemde persoon de ontvankelijkheid ervan kan verifiëren, voor zover uit de controle 

van het verblijf waartoe de burgemeester of zijn gemachtigde laat overgaan blijkt dat de vreemdeling 

effectief op het grondgebied van de gemeente verblijft. 

Indien de vreemdeling bij de indiening van zijn aanvraag echter niet alle vereiste documenten overlegt, 

of indien uit de controle van de verblijfplaats bedoeld in het 1e lid blijkt dat de vreemdeling niet op het 

grondgebied van de gemeente verblijft, neemt de burgemeester of zijn gemachtigde de aanvraag niet in 

overweging en betekent deze beslissing aan de vreemdeling, door middel van een document conform 

het model in de bijlage 41ter. Een kopie van dit document wordt onmiddellijk aan de Minister of zijn 

gemachtigde bezorgd. 

§ 3. Indien de Minister of zijn gemachtigde de aanvraag ontvankelijk verklaart, informeert de 

burgemeester of zijn gemachtigde de vreemdeling dat zijn aanvraag ontvankelijk is, geeft hem een 

ontvangstbewijs van de aanvraag af, conform het model in de bijlage 41bis, schrijft hem in in het 

vreemdelingenregister en geeft hem een attest van immatriculatie (model A) af, waarvan de 

geldigheidsduur gelijk is aan die van de verblijfstitel van de vreemdeling die vervoegd wordt, zonder 

echter langer te mogen zijn dan zes maanden. Indien de aanvraag echter wordt ingediend op basis van 

artikel 10bis, § 4 van de wet, wordt de termijn van zes maanden verminderd tot vier maanden. 

Indien de Minister of zijn gemachtigde de aanvraag onontvankelijk verklaart, betekent de burgemeester 

of zijn gemachtigde deze beslissing door middel van het document conform het model in de bijlage 

41quater. Indien de vreemdeling zich bovendien in één van de in artikel 7 van de wet bepaalde gevallen 

bevindt, wordt in voorkomend geval, door middel van het formulier A of B, conform het model van de 

bijlage 12 of 13, een bevel om het grondgebied te verlaten aan hem betekend. 

(…)” 

 

3.6. Kernvaststelling van de eerste bestreden beslissing is dat de verzoekende partij geen bijzondere 

omstandigheden aantoont, zoals bedoeld in artikel 12bis, §1, tweede lid, 3° van de Vreemdelingenwet. 

Blijkens het hierboven vermeld artikel 26/2/1 van het Vreemdelingenbesluit, wordt verwezen naar 

bewijsdocumenten die betrekking hebben op de buitengewone omstandigheden, bedoeld in artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet. De verwerende partij gaat derhalve na of er buitengewone omstandigheden 

worden ingeroepen om het niet aanvragen van de verblijfsmachtiging in het buitenland te rechtvaardigen 

en of deze aanvaardbaar zijn. In casu heeft de verwerende partij geoordeeld dat de verzoekende partij 

geen buitengewone omstandigheden heeft aangetoond. 

 

3.7. De verzoekende partij betoogt in het eerste middel onder meer dat de bestreden beslissing getuigt 

van een onzorgvuldig onderzoek, dat zij in haar aanvraag immers aanhaalt dat een eventuele terugkeer 

een schending van artikel 8 van het EVRM zou uitmaken, dat alle kinderen in België zijn geboren en 
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sinds hun kleutertijd school in het Nederlands lopen, dat het ook voor haar nefaste gevolgen zou 

hebben om te moeten terugkeren naar Marokko, zelfs indien dit tijdelijk zou zijn, dat zij hier intussen 

negen jaar verblijft en zich geheel heeft aangepast aan de Belgische waarden en normen, dat het enige 

wat zij wil is dat haar kinderen met deze waarden en normen verder kunnen opgroeien en dat zij hun 

school hier kunnen afmaken, alsook opgroeien onder de vleugels van hun vader die over verblijfsrecht 

beschikt in België, dat zij Marokko reeds elf jaar geleden heeft verlaten en sindsdien nooit meer is 

teruggekeerd, dat in hoofde van de kinderen, die allen in België zijn geboren, er moeilijk kan worden 

gesproken van “land van herkomst”, dat zij er nooit verbleven hebben, dat zij tevens geen enkel sociaal 

opvangnet heeft waarop zij kan terugvallen indien zij dient terug te keren naar Marokko, dat niemand 

haar daar kan ondersteunen of helpen, dat zij dit uiteraard in België wel heeft, aangezien haar 

echtgenoot in België legaal verblijft en tewerkstelling heeft, dat zij wenst op te merken dat er een 

belangenafweging gemaakt dient te worden, dat de belangen van haar en haar kinderen zich immers in 

België bevinden, dat uiteraard ook het feit dat kinderen hier geboren zijn en enkel en alleen in onze 

maatschappij hebben geleefd als buitengewone omstandigheid dient aanvaard te worden, dat de 

kinderen hier al meerdere jaren enkel en uitsluitend in onze taal school hebben gelopen, dat zij 

schoolplichtig zijn, dat zij en haar echtgenoot perfect Frans spreken, dat er dan ook onmogelijk 

aangehouden kan worden dat de kinderen uitsluitend in het Marokkaans zouden worden opgevoed, dat 

de kinderen schoolplichtig zijn en hier intussen hun hele leven reeds school lopen, dat het niet 

zorgvuldig is van de verwerende partij om hier zomaar aan voorbij te gaan en hier geen belang aan te 

hechten, dat het niet zorgvuldig is om op die manier de situatie van haar en haar kinderen te 

onderzoeken, dat de verwerende partij zich baseert op een vermoeden dat er tussen beide ouders enkel 

Marokkaans zou worden gesproken, dat dit puur hypothetisch en op geen enkel onderzoek gebaseerd 

is, dat er dus wel degelijk sprake is van buitengewone omstandigheden, dat zij uit deze motivering 

bovendien niet kan afleiden waarom de verwerende partij dit niet, minstens niet afdoende, onderzoekt in 

haar bestreden beslissing en stelt dat er geen buitengewone omstandigheden zijn, dat de verwerende 

partij rekening dient te houden met alle en het geheel van elementen in het dossier en deze afdoende 

dient te motiveren, dat zij wel degelijk buitengewone omstandigheden heeft aangehaald die aanvaard 

worden door de rechtspraak, dat het bijgevolg onredelijk is van de verwerende partij om het tegendeel te 

beweren, dat indien de verwerende partij alle aangehaalde elementen en/of minstens het geheel van 

elementen had onderzocht, zij tot de vaststelling zou zijn gekomen dat er wel degelijk sprake is van 

buitengewone omstandigheden. Voorts stelt de verzoekende partij dat de twee jongste kinderen het 

statuut van hun vader hebben gevolgd waardoor zij momenteel ook over het recht op verblijf in België 

beschikken, dat niet wordt aangehaald waarom dit zelfde niet mogelijk is voor de drie oudste kinderen, 

dat zij namelijk in dezelfde situatie zitten als hun twee jongste zussen, dat kinderen steeds het 

gunstigste statuut dienen te volgen, in casu het statuut van de vader, die beschikt over een verblijfsrecht 

in België. Verder stelt zij dat het voortzetten van de scholing van de kinderen hier in België ook zeer 

belangrijk is gezien de scholingsmogelijkheden in Marokko beduidend minder zijn en soms onmogelijk 

te meer daar de kinderen nog nooit in Marokko hebben verbleven en er tot op heden nooit scholing 

hebben gevolgd. Zij herhaalt dat zij al geruime tijd in België verblijft en meent dat het dan ook 

onmogelijk is om terug te keren naar het land van herkomst, dat zij hier immers een leven in veiligheid 

heeft opgebouwd, dat voor de kinderen België als het herkomstland kan aanzien worden gezien ze nog 

nooit elders verbleven hebben en hier geboren zijn. Zij meent dat de verwerende partij hiermee geen 

rekening heeft gehouden, dat de verwerende partij de kinderen illegaliteit verwijt, doch dat zij hier los 

van staan, dat de aanvraag voor haar en de kinderen dan ook niet zorgvuldig werd behandeld. De 

verzoekende partij wijst erop dat de kinderen school lopen in België en schoolplichtig zijn, dat zij hier 

geboren zijn en opgroeien volgens de Belgische waarden en normen, dat de kinderen ook veel sociale 

contacten hebben op school, dat zij bij een weigering van de aanvraag een schooljaar dreigen te 

verliezen, wat betekent dat er sprake is van buitengewone omstandigheden. Zij meent dat het argument 

dat de kinderen school kunnen lopen in Marokko onredelijk is, dat het belang van het kind wordt 

geschaad, dat het onredelijk is te verwachten dat de kinderen zomaar naar Marokko kunnen gaan om 

daar naar school te gaan en aldus weggetrokken te worden uit hun vertrouwde omgeving (die ook hun 

vader bevat) om dan een aanvraag in te dienen in het herkomstland. Zij meent dat hun situatie dan ook 

wel degelijk van die aard is dat een tijdelijke terugkeer naar het herkomstland onmogelijk is, dat de 

schoolplicht en het schooltraject dat de kinderen hier reeds hebben afgelegd hierbij zeker in aanmerking 

dient te worden genomen, dat het bovendien niet redelijk is te verwachten dat haar kinderen een 

schooljaar verliezen om op die manier een aanvraag te doen, dat de kinderen niet vertrouwd zijn met 

het Marokkaans schrift en dit een ernstige leerachterstand zal inhouden die hen niet ten goede komt, 

dat bezwaarlijk kan gesteld worden dat dit geen schending van het belang van het kind is.  

 

De verzoekende partij betoogt ter gelegenheid van haar tweede middel onder meer dat ze jaren geleden 

naar België kwam en hier een leven uitbouwde samen met haar echtgenoot, dat ze moeder werd van 
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vijf kinderen die eveneens hier geboren zijn en die thans in België schoollopen, dat zij steeds actief 

betrokken is bij de dagelijkse activiteiten van haar kinderen en dat ze hierdoor allen ook een groot 

netwerk aan sociale contacten uitbouwden, dat de kinderen erg vertrouwd zijn met hun omgeving in 

België en hun belangen integraal hier gesitueerd zijn, dat haar echtgenoot tevens verblijf heeft als 

langdurig ingezetene en in België reeds een tewerkstelling heeft, dat het hierdoor voor hem onmogelijk 

is om zijn leven in België achter te laten en mee terug te keren naar Marokko om bij zijn echtgenote te 

zijn, dat ook de twee jongste kinderen van haar en haar echtgenoot reeds verblijfsrecht in België 

hebben, dat die kinderen het recht hebben om op het grondgebied te vertoeven, dat ze dan ook 

onmogelijk mee kunnen afreizen naar Marokko in afwachting van de aanvraag voor hun moeder en drie 

broers, dat dit geheel der omstandigheden wel degelijk als privéleven dient te worden aanzien en dat dit 

beschermd wordt door artikel 8 van het EVRM, dat minstens haar privéleven en dat van haar kinderen 

gerespecteerd dient te worden, dat er thans aldus sprake is van een veelheid aan buitengewone 

omstandigheden die een aanvraag voor een machtiging tot verblijf ontvankelijk maken, dat de 

verwerende partij hierover compleet ten onrechte anders heeft geoordeeld, dat haar belangen zich 

volledig in België situeren en zij hier een privéleven opbouwde, met haar echtgenoot en haar gezin, 

waarbij zij zich intens wist te integreren, dat wanneer men een afweging maakt aan de hand van de fair 

balance-toets men dient vast te stellen dat de belangen van de vreemdeling zwaarder doorwegen dan 

die van de samenleving. De verzoekende partij wijst er vervolgens op dat de belangen van de kinderen 

steeds voorop dienen gesteld te worden en herhaalt dat de kinderen in België geboren werden en hier 

steeds sinds hun geboorte hebben gewoond, dat ze hier school volgen en Nederlands spreken, dat hun 

belangen duidelijk in België zijn gesitueerd, dat zij het land van herkomst van hun moeder niet kennen, 

dat ze er nog nooit zijn geweest en steeds met hun ouders ononderbroken in België verbleven, dat het 

in het belang van de kinderen is dat zij samen met hun ouders in België kunnen blijven en hun school 

hier de aankomende jaren kunnen afmaken, dat het sociale en culturele leven van de kinderen volledig 

in België te situeren is. Zij wijst op rechtspraak van het EHRM en stelt dat ook rekening dient gehouden 

te worden met de moeilijkheid die een minderjarig kind zal/kan ervaren bij een terugkeer naar het 

herkomstland van zijn ouder. De verzoekende partij betoogt dat de kinderen diepgeworteld zijn in België 

en geen banden hebben met Marokko. De verzoekende partij stelt dat het in het belang van de 

minderjarige kinderen is dat zij in België kunnen blijven omdat een terugkeer naar het land van herkomst 

rechtstreeks manifeste negatieve gevolgen zal hebben voor minderjarigen. Concluderend stelt de 

verzoekende partij dat het geheel tegen het belang van de kinderen is dat de verwerende partij stelt dat 

zij met haar kinderen tijdelijk kan terugkeren naar het herkomstland om aldaar een aanvraag in te 

stellen, dat in eerste instantie de kinderen een schooljaar zullen verliezen en hierdoor een ernstige 

leerachterstand zullen ontwikkelen, dat zij de Marokkaanse taal niet kennen en het Marokkaans schrift 

niet machtig zijn, dat het gezin al vele jaren in België verblijft, dat de kinderen niet in Marokko zijn 

geboren en er nog nooit geweest zijn, dat zij al die jaren in België naar school zijn gegaan, dat Marokko 

een compleet ander schrift heeft dat de kinderen niet kennen, dat wanneer zij moeten terugkeren naar 

het herkomstland, de kinderen voor een onbepaalde tijd aldaar naar school zouden moeten gaan, dat 

het feit dat zij het Marokkaans schrift niet kennen, dit niet toelaat. 

 

3.8. Artikel 12bis, § 1 en § 7 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 1 De vreemdeling die verklaart dat hij zich in één der in artikel 10 voorziene gevallen bevindt, moet 

zijn aanvraag indienen bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger die bevoegd is 

voor zijn woonplaats of zijn verblijfplaats in het buitenland. 

In de volgende gevallen kan hij zijn aanvraag echter indienen bij het gemeentebestuur van zijn 

verblijfplaats: 

1° (…); 

2° (…); 

3° indien hij zich bevindt in buitengewone omstandigheden die hem verhinderen terug te keren naar zijn 

land om het op grond van artikel 2 vereiste visum te vragen bij de bevoegde Belgische diplomatieke of 

consulaire vertegenwoordiger en alle in § 2 bedoelde bewijzen overmaakt, evenals een bewijs van zijn 

identiteit; 

4° (…).” 

“§ 7 

In het kader van het onderzoek van de aanvraag wordt terdege rekening gehouden met het hoger 

belang van het kind.” 

 

3.9. De verzoekende partij diende op 24 september 2018 samen met drie van haar vijf minderjarige 

kinderen een aanvraag in voor een toelating tot verblijf in toepassing van de artikelen 10bis en 12bis, § 

1, tweede lid van de Vreemdelingenwet. Door middel van de eerste bestreden beslissing wordt deze 
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aanvraag geweigerd omdat de verzoekende partij niet heeft aangetoond dat zij en haar minderjarige 

kinderen zich in buitengewone omstandigheden bevinden die hen verhinderen terug te keren naar hun 

land om daar het vereiste visum te vragen bij de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire 

vertegenwoordiger. 

 

3.10. De verzoekende partij betoogt in wezen dat de bestreden beslissing getuigt van een onzorgvuldig 

onderzoek, dat zij in haar aanvraag immers aanhaalt dat een eventuele terugkeer een schending van 

artikel 8 van het EVRM zou uitmaken, dat een belangenafweging dient gemaakt te worden, dat de 

belangen van de kinderen steeds voorop dienen gesteld te worden en dat het geheel tegen het belang 

van de kinderen is dat de verwerende partij stelt dat zij met haar kinderen tijdelijk kan terugkeren naar 

het herkomstland om aldaar een aanvraag in te stellen, waarbij zij voornamelijk wijst op het feit dat alle 

kinderen in België zijn geboren en opgroeien volgens de Belgische waarden en normen, sinds hun 

kleutertijd school in het Nederlands lopen en schoolplichtig zijn, dat de kinderen ook veel sociale 

contacten hebben op school, dat de kinderen nooit in Marokko verbleven hebben, dat de twee jongste 

kinderen het statuut van hun vader hebben gevolgd waardoor zij momenteel ook over het recht op 

verblijf in België beschikken, dat niet wordt aangehaald waarom dit zelfde niet mogelijk is voor de drie 

oudste kinderen, dat kinderen steeds het gunstigste statuut dienen te volgen, in casu het statuut van de 

vader, die beschikt over een verblijfsrecht in België, dat de scholingsmogelijkheden in Marokko 

beduidend minder zijn en soms onmogelijk te meer daar de kinderen nog nooit in Marokko hebben 

verbleven en er tot op heden nooit scholing hebben gevolgd, dat de kinderen niet vertrouwd zijn met het 

Marokkaans schrift en dit een ernstige leerachterstand zal inhouden die hen niet ten goede komt en dat 

het sociale en culturele leven van de kinderen volledig in België te situeren is, dat de kinderen 

diepgeworteld zijn in België en geen banden hebben met Marokko.  

 

Zij stelt dat het argument dat de kinderen school kunnen lopen in Marokko onredelijk is, dat het belang 

van het kind wordt geschaad, dat het onredelijk is te verwachten dat de kinderen zomaar naar Marokko 

kunnen gaan om daar naar school te gaan en aldus weggetrokken te worden uit hun vertrouwde 

omgeving (die ook hun vader bevat) om dan een aanvraag in te dienen in het herkomstland, dat hun 

situatie dan ook wel degelijk van die aard is dat een tijdelijke terugkeer naar het herkomstland 

onmogelijk is. 

 

3.11. Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt:  

 

“1. Eenieder 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.” 

 

3.11.1. 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 hij kennis heeft of zou 

moeten hebben. 

 

Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: het EHRM) volgt dat bij 

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

eerbiediging van het privé- en gezinsleven een "fair balance" moet worden gevonden tussen het belang 

van de vreemdeling en diens familie enerzijds en het algemeen belang van de Belgische samenleving 

bij het voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare orde anderzijds. Daarbij 

moeten alle voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten en omstandigheden kenbaar worden 

betrokken. 

 

De Raad oefent slechts een wettigheidscontrole uit op de bestreden beslissing. Bijgevolg gaat de Raad 

na of de verwerende partij alle relevante feiten en omstandigheden in haar belangenafweging heeft 

betrokken en, indien dit het geval is, of de verwerende partij zich niet ten onrechte op het standpunt 

heeft gesteld dat die afweging heeft geresulteerd in een "fair balance" tussen enerzijds het belang van 
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een vreemdeling bij de uitoefening van het familie- en gezins/privé-leven hier te lande en anderzijds het 

algemeen belang van de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het 

handhaven van de openbare orde.     

 

Deze maatstaf impliceert dat de Raad niet de bevoegdheid bezit om zijn eigen beoordeling in de plaats 

te stellen van die van de administratieve overheid. Bijgevolg kan de Raad niet zelf de belangenafweging 

doorvoeren (cf. RvS 26 januari 2016, nr. 233.637; RvS 26 juni 2014, nr. 227.900).   

 

3.11.2. Artikel 8 van het EVRM omvat zowel negatieve als positieve verplichtingen voor Staten. 

Wanneer een vreemdeling nooit een niet-precair verblijfsrecht heeft gehad in België, quod in casu, moet 

worden onderzocht of er een positieve verplichting is voor de staat om het recht op gezinsleven te 

handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, Ahmut v. Nederland, § 63; EHRM 31 januari 

2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer v. Nederland, § 38). Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair 

balance’-toets waarbij wordt nagegaan of de staat een billijke afweging heeft gemaakt tussen de 

concurrerende belangen van het individu, enerzijds, en de samenleving, anderzijds. Staten beschikken 

bij deze belangenafweging over een zekere beoordelingsmarge. De omvang van de positieve 

verplichtingen die op de staat rusten is afhankelijk van de precieze omstandigheden die eigen zijn aan 

het voorliggend individueel geval. Staten gaan hun beoordelingsmarge te buiten wanneer zij falen een 

billijke belangenafweging te maken, wat aanleiding geeft tot een schending van artikel 8, eerste lid van 

het EVRM (EHRM 28 juni 2011, nr. 55597/09, Nuñez v. Noorwegen, par. 84). 

 

Wat immigratie betreft, oordeelt het EHRM dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor een 

vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te 

komen of er te verblijven (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; EHRM 26 maart 1992,  

Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43) noch houdt artikel 8 van 

het EVRM een algemene verplichting in om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van 

gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan 

(EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39). Met toepassing van een 

vaststaand beginsel van internationaal recht is het immers de taak van de staat om de openbare orde te 

waarborgen en in het bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en het verblijf van 

niet-onderdanen te controleren (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga/België, 

§ 81; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, Cabales en 

Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67). De staat is dus gemachtigd om de voorwaarden hiertoe vast te 

leggen. In die zin stelt het EHRM dat staten het recht hebben om van vreemdelingen die een 

verblijfsrecht of verblijfsmachtiging wensen op hun grondgebied, te vereisen dat zij een passende 

aanvraag indienen in het buitenland. Staten hebben geen verplichting om vreemdelingen het resultaat 

van de behandeling van hun aanvraag op hun grondgebied te laten afwachten (EHRM 9 oktober 2012, 

nr. 33917/12, Djokaba Lambi Longa vs. Nederland, par. 81; en EHRM 3 oktober 2014, nr. 12738/10, 

Jeunesse vs. Nederland, par. 101). 

 

Een ander belangrijke overweging is of het gezinsleven zich heeft ontwikkeld in een tijd waarin de 

betrokken personen zich ervan bewust waren dat de verblijfsstatus van een van hen er toe leidt dat het 

voortbestaan van het gezins- en privéleven in het gastland vanaf het begin precair is. Waar dit het geval 

is, zal er enkel in zeer uitzonderlijke omstandigheden sprake zijn van een schending van artikel 8 van 

het EVRM (EHRM 28 juni 2011, nr. 55597/09, Nuñez v. Noorwegen, par. 70; EHRM 4 december 2012, 

nr. 47017/09, par. 70). 

 

3.11.3. Evenwel, waar minderjarige kinderen betrokken zijn, quod in casu, moeten deze elementen van 

migratiecontrole worden afgewogen tegen het belang van het kind. Het belang van het kind vormt een 

essentiële overweging die moet worden meegenomen in de belangenafweging vereist onder artikel 8 

van het EVRM. Hoewel het belang van het kind op zich niet beslissend is, moet aan dit belang een 

zeker gewicht worden toegekend in de belangenafweging vereist onder artikel 8 van het EVRM (EHRM 

3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 109). Dit betekent dat nationale overheden, in beginsel, 

aandacht moeten besteden aan elementen met betrekking tot de uitvoerbaarheid, haalbaarheid, 

proportionaliteit van een verblijfs- en of verwijderingsmaatregel die wordt getroffen ten aanzien van een 

ouder en deze moeten beoordelen in het licht van het belang van de betrokken kinderen (EHRM 28 juni 

2011, nr. 55597/09, Nuñez v. Noorwegen, par. 78; EHRM 30 juli 2013, nr. 33169/10, Polidario v. 

Zwitserland; EHRM 30 juli 2013, nr. 948/12, Berisha v. Zwitserland, par. 51 met verwijzing naar EHRM, 

Grote Kamer, 6 juli 2010, nr. 41615/07, Neulinger en Shuruk v. Zwitserland, par. 135-136; EHRM 17 

april 2014, nr. 41738/10, Paposhvili v. België, par. 144; EHRM 8 juli 2013, nr. 3910/13, M.P.E.V. v. 
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Zwitserland; EHRM 24 juli 2014, nr. 32504/11, Kaplan e.a. v. Noorwegen; EHRM 3 oktober 2014, nr. 

12738/10, Jeunesse vs. Nederland, par. 109). 

 

In deze dient benadrukt te worden dat de onontvankelijkheid van de aanvraag alsook het bevel om het 

grondgebied te verlaten niet enkel gericht zijn tegen één van de ouders doch ook tegen de drie 

minderjarige kinderen zelf. Met andere woorden worden ook de minderjarige kinderen bevolen om het 

grondgebied te verlaten. 

 

Het beginsel van het belang van het kind omvat twee aspecten, met name (i) het behouden van eenheid 

van het gezin en (ii) het welzijn van het kind (EHRM 6 juli 2010, nr. 41615/07, Neulinger en Shuruk v. 

Zwitserland (GK), par. 135-136). Bijzondere aandacht moet bijgevolg worden besteed aan de ernst van 

de moeilijkheden waarmee de kinderen zouden worden geconfronteerd in het land van herkomst. 

Relevant voor dit onderzoek zijn de omstandigheden van de betrokken kinderen, zoals de leeftijd van de 

minderjarige kinderen, de omvang en hechtheid van hun culturele, sociale en linguïstische banden met 

zowel het land van herkomst als met de verdragsluitende staat, de duur van hun verblijf in de 

verdragsluitende staat en de mate waarin zij afhankelijk zijn van hun ouders. Een fundamentele kwestie 

is de vraag of de betrokken kinderen een leeftijd hebben waarop zij zich nog aan een andere omgeving 

kunnen aanpassen (EHRM 18 oktober 2006, nr. 46410/99, Üner v. Nederland, par. 58; ; EHRM 25 

maart 2014, nr. 2607/08, Palanci v. Zwitserland, par. 51 en 62; EHRM 8 juli 2013, nr. 3910/13, M.P.E.V. 

v. Zwitserland, par. 57; EHRM 30 juli 2013, nr. 948/12, Berisha v. Zwitserland, par. 51 en 60). 

 

3.11.4. Het kwam aan de verzoekende partij toe om in de aanvraag tot gezinshereniging ingediend in 

haar naam en in naam van haar drie minderjarige kinderen – die heden de leeftijd hebben bereikt van 

11, 9 en 7 jaar – toe te lichten op welke wijze de belangen van de kinderen verhinderen dat zij hun 

aanvraag indienen in het land van herkomst en op welke wijze aldus de belangen van de kinderen 

geschaad zouden worden bij een tijdelijke terugkeer naar het herkomstland om aldaar de aanvraag in te 

dienen.  

 

Het komt de verwerende partij toe omtrent alle door de verzoekende partij aangehaalde 

omstandigheden te oordelen of deze hinderpalen vormen om de aanvraag in het land van herkomst in te 

dienen en hierbij, conform artikel 12bis, §7 van de Vreemdelingenwet, het hoger belang van de kinderen 

in overweging te nemen.  

 

3.11.5. Betreffende de belangen van de minderjarige kinderen motiveert de verwerende partij in de 

eerste bestreden beslissing als volgt: 

 

“De advocaat van betrokkene haalt in zijn schrijven van 24.09.2018 de volgende buitengewone 

omstandigheden aan : betrokkene verblijft hier bij haar echtgenoot en 5 kinderen, waarvan de 

referentiepersoon/echtgenoot/vader en de twee jongste kinderen verblijfsrecht hebben in België. De 

advocaat haalt aan dat betrokkene al sedert 2009 in België verblijft en de kinderen hier naar school 

gaan. De kinderen zijn in België geboren en volgens de advocaat zijn ze nog nooit in Marokko geweest 

en spreken ze die landstaal niet. Bovendien vindt de advocaat het niet kunnen dat de 3 oudste kinderen 

gescheiden zouden worden van de vader om samen met hun moeder te moeten vertrekken. Betrokkene 

vindt van zichzelf dat ze al meer banden heeft met België dan met Marokko. Bovendien werkt haar man 

hier en neemt zij ook de zorg van de 2 jongste kinderen op zich. De advocaat verwijst dan ook naar art. 

8 van het EVRM. 

 

Het feit dat betrokkene een gezin vormt met haar echtgenoot en samen kinderen hebben wijst erop dat 

betrokkene daadwerkelijk een gezinsleven heeft en onderhoudt op het Belgisch grondgebied, wat hier in 

casu niet in vraag wordt gesteld. Het feit dat zij zich hier heeft gevestigd is een situatie die zij zelf heeft 

gecreëerd. Betrokkene verblijft reeds lange tijd in België (alle kinderen werden in Belgë geboren tewijl 

de moeder illegaal was), toch kreeg zij nog nooit verblijfsrecht in België.(…). Zij verkozen geen gevolg te 

geven aan het hen opgelegde bevel om het grondgebied te verlaten (…).  

 

Ondertussen bekomt haar echtgenoot het statuut van Langdurig Ingezetene als werknemer in België 

(…) De vierde aanvraag tot verblijf betreft huidige aanvraag. Al die tijd verbleef betrokkene illegaal in het 

land en gaf ze geen gevolg aan eerder genomen beslissigen. 

 

Uit deze verblijfshistoriek blijkt dat het gezinsleven geheel werd gesticht tijdens illegaal verblijf, terwijl zij 

zich zoals eerder aangehaald uitgerekend hierop beroept om geen visum te moeten aanvragen via de 

bevoegde Belgische diplomatieke post. Betrokkene was zich bewust van haar illegale precaire situatie 
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tijdens het uitbouwen van haar gezinsleven en nestelde zich jarenlang in llegaal verblijf nadat 

verschillende verblijfsaanvragen werden geweigerd. Deze redenering is de zaken op zijn kop zetten, uit 

illegaal verblijf kunnen geen rechten geput worden die de machtiging tot verblijf vanuit België zou 

moeten rechtvaardigen. 

 

Een terugkeer naar het land van herkomst om aldaar een machtiging aan te vragen staat niet in 

disproportionaliteit ten aanzien van het recht op een gezins- of privéleven. De verplichting om terug te 

keren naar het land van herkomst betekent geen breuk van de familiale relaties maar enkel een 

eventuele tijdelijke verwijdering van het grondgebied wat geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel 

met zich meebrengt. Dit wordt bevestigd door het Europees Verdrag van de Mens (EVRM). Zo stel de 

Raad voor Vreemdelingenbestwisting in zijn arrest dd. 27.05.2009 het volgende : “De Raad wijst er 

verder op dat artikel 8 van het EVRM niet als vrijgeleide kan beschouwd worden dat verzoekster 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. 48.653; RvS 13 

december 2005, nr. 152.639)”. Verder stelt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in zijn arrest met 

nummer 157.399 dd. 30.11.2015 het volgende: " De Raad dient op te merken dat zij zich bij de 

beoordeling van een grief betreffende artikel 8 EVRM houdt aan de rechtspraak van het Europees Hof 

voor de Rechten van de Mens (EHRM). De omvang van de positieve verplichtingen die op de overheid 

rusten is evenwel afhankelijk van de precieze omstandigheden die eigen zijn aan elke individuele zaak. 

Wanneer het recht op een gezinsleven wordt ingeroepen in het kader van een betwisting over de 

verblijfswetgeving dient nog te worden geduid dat de positieve verplichtingen van de overheid begrensd 

zijn. Een Staat heeft immers het recht op de toegang tot het grondgebied te controleren. Inzake 

immigratie heeft het RHRM er bij diverse aangelegenheden aan herinnerd dat het EVRM als dusdanig 

geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een Staat waarvan zij geen 

onderdaan is binnen te komen of er te blijven. (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk §23 EHRM 26 

maart 1992 Biljoudi/Frankrijk, §74 EHRM 18 februari 1991 Moustaquim/België §43). Artikel 8 van het 

EVRM kan evenmin zo geïnterpreteerd worden dat het voor een Staat de algemene verplichting inhoudt 

om de door de vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van verblijf te respecteren en om de 

gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland §39). Betrokkene toont niet aan hoe in haar geval artikel 8 van het EVRM 

geschonden zou worden. 

 

Betrokkene maakt niet aannemelijk dat hun kinderen geen enkele band met Marokko hebben. Hoewel 

de kinderen niet in Marokko zijn geboren, hebben ze wel via hun ouders een band met Marokko. De 

kinderen hebben immers de Marokkaanse nationaliteit. Ook al haalt de advocaat aan dat de kinderen 

geen Marokkaans spreken, is het toch moeilijk aan te nemen dat de ouders onderling geen Marokkaans 

met elkaar praten en dus ook met hun kinderen, gezien nergens uit het dossier blijkt dat 

betrokkene/moeder het Nederlands machtig is en/of veelvuldig Nederlandse lessen zou gevolgd 

hebben. Er mag dan ook worden van uitgegaan dat betrokkenen hun kinderen tot op zekere hoogte de 

moedertaal taal en cultuur heeft bijgebracht, zeker gelet op het feit dat betrokkene nooit verblijfsrecht 

heeft gehad in België en zij dus moet beseft hebben dat haar verblijf en dat van hun 3 oudste kinderen 

in België slechts voorlopig was. 

 

Het feit dat hun kinderen hier naar school gaan, kan niet aanzien worden als een buitengewone 

omstandigheid daar betrokkenen niet aantonen dat een scholing niet in het land van herkomst kan 

verkregen worden. Tevens behoeft de scholing van het kind 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 scholing van het kind steeds plaats vond in illegaal verblijf. Hierbij kan 

bijgevolg opgemerkt worden dat het de ouders zijn die de belangen van het kind hebben geschaad door 

zich te nestelen in dergelijk verblijf. 

 

(…) 

 

Tot slot werden er geen medische elementen aangehaald die een tijdelijke terugkeer van betrokkene 

met de drie oudste kinderen naar het land van herkomst belemmeren. 

 

(…) Wat betreft het belang van de kinderen en de echtgenoot van betrokkene werd reeds eerder 

aangehaald dat de scheiding tussen betrokkkene en de kinderen/referentiepersoon verre van absoluut 

is, het gaat eerder om een tijdelijke scheiding, tot betrokkene en de drie oudste kinderen het vereiste 
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visum D bekomen hebben. Ondertussen kunnen de oudste kinderen die volgens de advocaat nog nooit 

naar hun moederland zijn geweest, de gewoonten en gebruiken ter plaatse waarnemen van het land 

waarvan hun ouders afkomstig zijn en zijzelf de nationaliteit dragen. Intussentijd moet het perfect 

mogelijk zijn voor betrokkenen om hun gezinsleven zo in te richten dat zij op afstand intensief contacten 

onderhouden (gezien alle sociale media die voorhanden is) en zo de gezinsband hecht kan blijven. 

Niets sluit immers uit de de echtgenoot met de twee jongste kinderen occasioneel een bezoek aan 

betrokkene en de ouderste kinderen brengt in Marokko.” 

 

3.12. De verzoekende partij betoogt onder meer dat de bestreden beslissing getuigt van een 

onzorgvuldig onderzoek, dat zij in haar aanvraag immers aanhaalt dat een eventuele terugkeer een 

schending van artikel 8 van het EVRM zou uitmaken, dat een belangenafweging dient gemaakt te 

worden, dat de belangen van de kinderen steeds voorop dienen gesteld te worden en dat het geheel 

tegen het belang van de kinderen is dat de verwerende partij stelt dat zij met haar kinderen tijdelijk kan 

terugkeren naar het herkomstland om aldaar een aanvraag in te stellen. Hieromtrent stelt de 

verzoekende partij onder meer dat de kinderen ook veel sociale contacten hebben op school, dat de 

twee jongste kinderen het statuut van hun vader hebben gevolgd waardoor zij momenteel ook over het 

recht op verblijf in België beschikken, dat niet wordt aangehaald waarom dit zelfde niet mogelijk is voor 

de drie oudste kinderen, dat kinderen steeds het gunstigste statuut dienen te volgen, in casu het statuut 

van de vader, die beschikt over een verblijfsrecht in België, dat de kinderen niet vertrouwd zijn met het 

Marokkaans schrift en dit een ernstige leerachterstand zal inhouden die hen niet ten goede komt en dat 

het sociale en culturele leven van de kinderen volledig in België te situeren is en dat de kinderen 

diepgeworteld zijn in België.  

 

3.13. Uit de motieven van de eerste bestreden beslissing blijkt niet dat de verwerende partij deze 

elementen in rekening heeft gebracht bij de afweging inzake het belang van het kind, of omtrent deze 

elementen heeft gemotiveerd waarom het geen buitengewone omstandigheden uitmaken.  

 

3.14. Uit de argumentatie van de verzoekende partij blijkt dat het noodzakelijk is om kennis te kunnen 

nemen van de aanvraag gezinsherenging van 24 september 2018. 

 

De Raad stelt evenwel vast dat hem een onvolledig, niet-geïnventariseerd administratief dossier werd 

overgemaakt. Het administratief dossier bevat geen aanvraag of schrijven van de advocaat van 24 

september 2018. Enkel uit een e-mail van de dienst vreemdelingenzaken van de stad Antwerpen naar 

‘GH Verblijf 10’ van 27 september 2018 blijkt dat een aanvraag in het kader van “artikels 10 en 

12bis/artikels 9bis, 10bis en 10ter” werd ingediend. In zoverre het zou gaan om het opnieuw neerleggen 

van het schrijven/de aanvraag van 17 juli 2018, kan de Raad enkel vaststellen dat een herhaaldelijke en 

grondige doorname van het niet-geïnventariseerd administratief dossier niets oplevert buiten de eerste 

bladzijde van de aanvraag/schrijven van 17 juli 2018 en een aantal stukken waarvan kan vermoed 

worden dat ze bij de aanvraag werden gevoegd. 

 

De Raad kan dan ook niet nagaan of en op welke wijze de verzoekende partij heeft aangehaald dat de 

kinderen ook veel sociale contacten hebben op school, dat de twee jongste kinderen het statuut van hun 

vader hebben gevolgd waardoor zij momenteel ook over het recht op verblijf in België beschikken, dat 

kinderen steeds het gunstigste statuut dienen te volgen, in casu het statuut van de vader, die beschikt 

over een verblijfsrecht in België, dat de kinderen niet vertrouwd zijn met het Marokkaans schrift en dit 

een ernstige leerachterstand zal inhouden en dat het sociale en culturele leven van de kinderen volledig 

in België te situeren is, noch of deze elementen gestaafd werden door stukken. Gelet op het ontbreken 

van de aanvraag in haar geheel, kan ook niet vastgesteld worden of alle gevoegde stavingstukken zich 

in het dossier bevinden. Het loutere feit dat het administratief dossier een door de verwerende partij 

gemaakte samenvatting van de aanvraag en de voorgelegde stukken, opgemaakt op datum van 8 april 

2020, bevat, doet aan voormelde vaststelling geen afbreuk. 

 

3.15. Bij gebrek aan een volledig administratief dossier kan de Raad derhalve niet nagaan of de 

verwerende partij bij de totstandkoming van de bestreden beslissing alle aangevoerde omstandigheden 

in overweging heeft genomen en/of zij is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct 

heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet op kennelijk onredelijke wijze tot haar besluit is 

gekomen. 

 

3.16. Daar de administratie deze essentiële en determinerende informatie niet ter beschikking van de 

Raad heeft gesteld, maakt ze de wettigheidcontrole op haar beslissing onmogelijk (RvS 17 februari 

1998, nr. 71.867). 
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Derhalve dringt de nietigverklaring van de bestreden beslissing zich op. 

 

3.17. Aangezien het bestreden bevel op dezelfde dag werd ter kennis gebracht als de beslissing 

houdende de onontvankelijkheid van de aanvraag om machtiging tot verblijf, in toepassing van de 

artikelen 10bis en 12bis van de Vreemdelingenwet en aangezien de twee beslissingen door dezelfde 

administratief assistent werden genomen en ondertekend, blijkt de verknochtheid tussen het bestreden 

bevel en de beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van de artikelen 

10bis en 12bis van de Vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard. 

 

Er werd pas tot de afgifte van het bevel om het grondgebied te verlaten besloten nadat de gemachtigde 

van de minister heeft beschikt over de door de verzoekende partij ingediende aanvraag om 

verblijfsmachtiging in toepassing van de artikelen 10bis en 12bis van de Vreemdelingenwet waarbij zij 

heeft vastgesteld dat er geen buitengewone omstandigheden zijn die een terugkeer naar Marokko 

verhinderen. 

 

Aangezien uit de bovenstaande bespreking is gebleken dat de Raad niet kan nagaan of de verwerende 

partij alle aangevoerde buitengewone omstandigheden heeft onderzocht, kan in de huidige stand van 

het geding niet uitgesloten worden dat de aangevoerde elementen mogelijk buitengewoon zijn in de zin 

van artikel 12bis van de Vreemdelingenwet, zodat in die omstandigheden de gemachtigde van de 

minister niet zou hebben besloten tot de afgifte van het bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

3.18. Gelet op de nauwe samenhang met de eerste bestreden beslissing, dient, met het oog op de 

rechtszekerheid en in het belang van een goede rechtsbedeling, het bestreden bevel om het 

grondgebied te verlaten dan ook uit het rechtsverkeer te worden gehaald en samen met de eerste 

bestreden beslissing te worden vernietigd. 

 

4. Kosten 

 

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

partij.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel 

en Migratie van 14 april 2020 tot niet ontvankelijkheid van een aanvraag voor een machtiging tot verblijf 

(bijlage 41quater) en de beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 15 april 2020 tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13) worden vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig november tweeduizend 

twintig door: 

 

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN     N. VERMANDER 


