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 nr. 249 062 van 15 februari 2021 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X, handelend in eigen naam en als wettelijk vertegenwoordiger van haar minderjarige 

kind X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat G. VAN DE VELDE 

Wijngaardlaan 39 

2900 SCHOTEN 

  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 VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn en te handelen in eigen 

naam en als wettelijk vertegenwoordiger van haar minderjarig kind X, op 30 oktober 2020 heeft 

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

van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezond-heid, en van Asiel en Migratie 

van 21 september 2020 waarbij een aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9bis van de 

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

verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk wordt verklaard en van diens beslissing van dezelfde 

datum  tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 4 januari 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 29 januari 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat G. VAN DE VELDE 

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

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Bij brief van 3 juni 2019 dient verzoekster, voor haar en haar dochtertje, een aanvraag in om te 

worden gemachtigd tot een verblijf van meer dan drie maanden met toepassing van artikel 9bis van de 

wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
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verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet). Op 21 september 2020 beslist de 

gemachtigde van de destijds bevoegde minister dat deze aanvraag onontvankelijk is. Dit is de eerste 

bestreden beslissing, die is gemotiveerd als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum 07.06.2019 (met aanvulling 

25.02.2020) werd ingediend te Wemmel door: 

 

[K.,G.] [R.R.: …] 

geboren te Armenië op […] 

nationaliteit: Armenië (bij DVZ ook gekend als nationaliteit : USSR) 

+ kind [K.,L.] 

geboren te Jette op […]  

adres: […] 

 

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

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

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

verzoek onontvankelijk is. 

 

Redenen: 

 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de 

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

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

buitenland. 

 

Betrokkene haalt aan zwanger te zijn en stelt een lange reis niet mogen te ondergaan. Uit het 

voorgelegde medisch attest blijkt dat de bevalling voorzien was voor 04.08.2019. Sedertdien werd het 

dossier niet aangevuld met een geboorteakte of enig ander document. Het gegeven dat ze geen lange 

reis aankan omwille van haar zwangerschap kan dan ook heden niet meer weerhouden worden. 

 

Verzoekster verwijst verder naar artikel 3 EVRM. Wat de vermeende schending van art. 3 van het 

EVRM betreft dient opgemerkt te worden dat de bescherming verleend via art. 3 van het EVRM slechts 

in buitengewone gevallen toepassing zal vinden. Hiervoor dient verzoekster haar beweringen te staven 

met een begin van bewijs terwijl in casu het enkel bij een bewering blijft en dit niet kan volstaan om een 

inbreuk uit te maken op het vernoemde artikel 3. De algemene bewering wordt niet toegepast op de 

eigen situatie De loutere vermelding van het artikel 3 EVRM volstaat dus niet om als een grond voor 

regularisatie weerhouden te worden. 

 

Verzoekster haalt verder haar lang verblijf aan als buitengewone omstandigheid. Zij stelt sedert 2013 in 

België te zijn. Hierbij dient te worden opgemerkt dat zij echter nooit geprobeerd heeft om een machtiging 

tot een verblijf van lange duur te bekomen op een andere wijze dan door middel van de huidige 

aanvraag en dit bijna 6 jaar na haar binnenkomst. Aldus heeft verzoekster gedurende al die jaren 

illegaal in België verbleven. Dat hieruit volgt dat zij zichzelf doelbewust in een illegale en precaire 

situatie heeft gebracht en gedurende verschillende jaren opzettelijk in die situatie is gebleven zodat ze 

zelf aan de oorsprong ligt van de schade waarop ze zich beroept. Verder wordt opgemerkt dat de duur 

van verblijf in België geenszins kan vergeleken worden met haar verblijf en relaties in het land van 

herkomst. Haar verblijf in België betreft slechts een relatief korte periode, zij verblijft volgens haar 

verklaringen in het land sinds 2013. Aangezien betrokkene jarenlang in haar land van herkomst 

gewoond heeft, daar opgegroeid is, kunnen we stellen dat het redelijk is om aan te nemen dat er nog 

voldoende banden zijn met haar land van oorsprong. 

 

Betrokkene beweert niemand meer te hebben in het land van herkomst. Zij verbleef echter meer dan 20 

jaar in haar land van herkomst Het lijkt dan ook erg onwaarschijnlijk dat betrokkene geen familie, 

vrienden of kennissen meer zou hebben in het land van herkomst waar zij en haar dochter voor korte tijd 

zouden kunnen verblijven in afwachting van een beslissing in het kader van hun aanvraag tot 

regularisatie. 

 

Betrokkene beroept zich op artikel 8 EVRM waarbij zij verwijst naar het feit dat zij hier een gezinsleven 

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

gezinsleven en de verplichting om de aanvraag in te dienen bij de bevoegde diplomatieke of consulaire 
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post in het land van herkomst De verplichting om de aanvraag in te dienen bij de bevoegde diplomatieke 

of consulaire post in het land van herkomst impliceert enkel een eventuele tijdelijke scheiding, wat geen 

ernstig of moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Wij merken tevens nog op dat de 

verplichting om de aanvraag in te dienen bij de bevoegde diplomatieke of consulaire post niet 

noodzakelijk leidt tot een effectieve verwijdering. Zij heeft enkel tot gevolg dat betrokkene tijdelijk het 

land dient te verlaten met de mogelijkheid terug te keren op het ogenblik dat hij voldoet aan de in de 

vreemdelingenwet bepaalde vereisten. De tijdelijke scheiding met het oog op het vervullen van de 

noodzakelijke formaliteiten ter voldoening van de wettelijke bepalingen, verstoort het gezins-en 

privéleven van betrokkene niet in die mate dat er sprake zou zijn van een schending van artikel 8 EVRM 

(EHRM 19 februari, Gul/Zwitserland, 22 EHRM 228; EHRM 26 juni 2014, nr. 71398/12, M.E.v.Zweden, 

par. 100). Volledigheidshalve merken wij nog op dat in zijn arrest d.d. 27.05.2009 de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen het volgende stelt: “De Raad wijst er verder op dat artikel 8 van het EVRM 

niet als een vrijgeleide kan beschouwd worden dat betrokkene zou toelaten de bepalingen van de 

vreemdelingenwet naast zich neer te leggen." Overeenkomstig de vaste rechtspraak van de Raad van 

State dient bovendien te worden benadrukt dat een tijdelijke scheiding om zich in regel te stellen met de 

immigratiewetgeving niet kan beschouwd worden als een schending van artikel 8 van het EVRM (RvS 

22 februari 1993, nr. 42.039; RvS 20 juli 1994, nr. 48.658; RvS 13 december 2005, nr. 152.639). 

 

Verder haalt roept betrokkene het hoger belang van haar kind in. Zij verwijst hiervoor naar het 2de 

beginsel, verklaring van de Rechten van het Kind, artikel 3 Verdrag inzaken de Rechten van het Kind, 

artikel 24 van het Handvest inzake de Grondrechten van de EU. artikel 22bis van de Grondwet en de 

overweging 18 herschikte Kwalificatierichtlijn. Vooreerst dient opgemerkt te worden dat het loutere feit in 

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

dit een terugkeer naar het land van herkomst bijzonder moeilijk. Verder dient opgemerkt te worden dat 

haar dochter heden nog niet leerplichtig, haar dochter gaat nog maar pas naar de kleuterschool. 

Verzoekerster maakt het dan ook niet aannemelijk dat haar kind haar niet tijdelijk zou kunnen 

vergezellen om de aanvraag in te dienen. Bovendien, gelet op de nog jonge leeftijd van haar dochter, 

kan er redelijkerwijze van uit worden gegaan dat haar kind nog over voldoende aanpassingsvermogen 

beschikt om tijdelijk terug te keren naar hun land van herkomst. Haar dochter is nog zeer jong en is 

meer gehecht aan haar moeder dan aan de Belgische gemeenschap. Er is nog geen sprake van een 

intense hechting aan een Belgische culturele groep, buiten haar moeder. 

 

Tevens haalt betrokkene aan om het hoger belang haar kind in overweging te nemen. Het beginsel van 

het (hoger) belang van het kind heeft een primordiaal maar daarom nog geen absoluut karakter. Het 

beginsel van het belang van het kind omvat twee aspecten, met name enerzijds het behouden van 

eenheid van het gezin en anderzijds het welzijn van het kind (EHRM 6 juli 2010, nr. 41615/07, Neulinger 

en Shuruk v. Zwitserland (GK), par. 135-136). Deze beslissing brengt vooreerst geen wijziging aan in 

hun rechtstoestand. Zij verblijven op illegale wijze in België en de loutere indiening van een aanvraag op 

grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet brengt geen enkel verblijfsrecht mee. Aldus wordt de 

eenheid van het gezin behouden. Wat betreft het welzijn van het kind. hierbij dient te worden opgemerkt 

dat deze verantwoordelijkheid voor het welzijn van het kind in de eerste plaats bij de ouders ligt. 

Betrokkene haalt aan sedert 2013 in België te verblijven doch verbleef hier steeds op een illegale wijze. 

Verzoekster heeft aldus steeds op een onregelmatige wijze op het grondgebied verbleven en moest zich 

bewust zijn van de gevolgen van haar precair verblijf in België. (RVV, arrest 236794 van 12 juni 2020). 

 

Verder stelt betrokkene dat er, in het hoger belang van het kind, rekening moet worden gehouden met 

de mogelijkheid van gezinshereniging In casu wordt dit niet verder gespecifieerd. Betrokkene haalt dan 

ook niet aan wie haar kind zou willen vervoegen in België. Gelet de jonge leeftijd van het kind is haar 

dochter meer gechecht aan haar moeder dan aan de Belgische gemeenschap.  

Wat het welzijn en de sociale ontwikkeling van haar kind betreft, gezien haar zeer jonge leeftijd is de 

kans op ongunstigheid als gevolg van identiteitsproblematiek en aanpassingsproblemen bij wisseling 

van cultuur dan ook bijzonder klein. Mevrouw toont allerminst aan dat er specifieke individuele 

omstandigheden of specifieke persoonlijke eigenschappen bij haar dochter aanwezig zijn die er voor 

kunnen zorgen dat zij een vorm van ontwikkelingsschade zouden kunnen oplopen in geval zij tijdelijk 

met haar moeder naar Armenië reizen. 

 

Wat de mogelijkheid van slachtoffer van mensenhandel te worden betreft, dit betreft slechts een 

verklaring, zonder enige staving. Betrokkene toont niet aan waarom haar dochter het slachtoffer zou 

kunnen worden van mensenhandel bij een tijdelijke terugkeer naar haar land van herkomst. 
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Wat het schoolgaan van haar kind betreft, zij is heden nog niet leerplichtig Het feit dat haar kind hier 

naar de kleuterschool gaat. geeft enkel aan dat haar het recht op onderwijs niet wordt ontzegd. Het 

verandert niets aan de vaststelling dat haar moeder bewust de keuze heeft gemaakt om haar uiterst 

precair verblijf voort te zetten. Zij liet het schoolbezoek bewust plaatsvinden in deze precaire situatie. 

Verder maakt verzoekster het niet aannemelijk dat haar kind een zodanige taal -en culturele achterstand 

zou hebben dat ze in Armenië, al dan niet tijdelijk, niet zou kunnen aansluiten op school. Het feit dat 

haar dochter naar de kleuterschool gaat, kan dan ook niet weerhouden worden als buitengewone 

omstandigheid. 

 

Wat de economische en sociale belangen van mevrouw betreft, zij toont niet aan dat zij van die aard en 

intensiteit zijn dat een tijdelijke terugkeer onmogelijk of bijzonder moeilijk is. 

 

Betrokkene haalt aan dat haar dochter aanvallen van epilepsie heeft. Zij staaft dit aan de hand van een 

medisch attest dd 23.05.2018. Uit dit medisch attest blijkt echter niet dat haar dochter niet zou kunnen 

reizen noch dat een medische opvolging niet, tijdelijk, mogelijk zou zijn in het land van herkomst. 

 

De elementen van lang verblijf en integratie (met name het feit dat zij al sinds 2013 in België zou 

verblijven, dat zij werkwillig is, dat zij lessen Nederlands heeft gevolgd, dat zij een diploma heeft 

behaald, dat zij vrijwilligerswerk doet, dat zij conact heeft met mensen in legaal verblijf en dat zij de 

Belgische waarden en normen kent) kunnen niet als buitengewone omstandigheid aanvaard worden, 

aangezien deze behoren tot de gegrondheid van de aanvraag en bijgevolg in deze fase niet behandeld 

worden (RvS 9 december 2009, nr. 198.769). 

 

Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkene geen inbreuk pleegde tegen de openbare orde 

dient opgemerkt te worden dat van alle vreemdelingen die in België verblijven, verwacht wordt dat zij 

zich houden aan de in België van kracht zijnde wetgeving. 

 

De aanvraag kan gebeuren in het land van herkomst of een land daartoe bevoegd.“ 

 

1.2. Eveneens op 21 september 2020 beslist de gemachtigde van de destijds bevoegde minister tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de tweede bestreden beslissing, die is 

gemotiveerd als volgt: 

 

“Aan mevrouw: 

 

Naam, voornaam: [K.,G.] 

geboortedatum: […] 

geboorteplaats:  - 

nationaliteit: Armenië 

 

beweert bij DVZ eveneens gekend onder nationaliteit : USSR, 

 

+ kind [K.L.]  

geboren te […] op […] 

 

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

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

er zich naar toe te begeven, 

 

binnen 30 (dertig) dagen na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

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

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

verwijdering van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

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

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: 

Geen geldig visum.” 
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2. Onderzoek van het beroep wat de eerste bestreden beslissing betreft 

 

2.1. In een enig middel voert verzoekster de schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag tot 

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (hierna: het EVRM), van 

artikel 3 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (hierna: het Kinderrechten-

verdrag), van artikel 22bis van de Grondwet, van artikel 62 van de Vreemdelingenwet, van artikel 3 van 

de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de 

wet van 29 juli 1991), van de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het 

redelijkheidsbeginsel. 

 

Zij verstrekt de volgende toelichting bij het middel: 

 

“De aangehaalde wetsbepalingen leggen de verplichting tot formele en materiële motivering die op de 

tegenpartij rust, vast, net als de plicht om zich niet schuldig te maken aan onzorgvuldigheid, onredelijk-

heid; De minister heeft de plicht zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en te stoelen op correcte 

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

zaak. Bij de vaststelling en de waardering van de feiten, waarop hij het besluit steunt, moet de nodige 

zorgvuldigheid betracht worden.  

Uit de zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vloeit voort dat in beginsel geen feiten als bewezen of 

niet bewezen worden beschouwd zonder bij de betrokkene direct en persoonlijk inlichtingen te vragen of 

hem in de gelegenheid te stellen om de stukken over te leggen die naar zijn oordeel zijn voorstelling van 

de feiten of van zijn toestand, geloofwaardig maken.  

De beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken, sectie art 9bis dd. 14/03/2019, waartegen onderhavig 

beroep is gemotiveerd als volgt: […] 

Verzoekers verwijzen naar de wet van 22/12/2008 tot wijziging van art. 22bis van de Grondwet waarbij 

een aantal belangrijke kinderrechten ( vanuit het IVRK ) werden verankerd in de Nationale Wet.  

1° Elk kind heeft het recht om zijn mening te uiten — hoorrecht  

2° Ieder kind heeft recht op maatregelen en diensten die zijn ontwikkeling bevorderen  

3° Het belang van het kind is de eerste overweging bij elke beslissing die het kind aangaat  

Elke beslissing ivm een minderjarige moet uitdrukkelijk de motivatie inhouden waaruit volgt dat ze werd 

genomen in overeenstemming met de bepalingen van het IVRK en art. 22 bis van de Grondwet; mn. dat 

ze werd getoetst aan het hoger belang van het kind.  

Dat art. 3,6,12 en 28 IVRK al directe werking hadden in onze rechtsorde en nu ook bekrachtigd werden 

door art. 22bis van de Grondwet.  

Art. 3 IVRK stelt dat bij alle maatregelen betreffende kinderen , ongeacht of deze worden genomen door 

openbare of particuliere instellingen , voor maatschappelijk welzijn of door openbare of particuliere 

instellingen , voor maatschappelijk welzijn of door gerechtelijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of 

wetgevende lichamen , de belangen van het kind de eerste overweging vormen.  

Art. 6 van het Verdrag voegt hieraan toe dat de staten die partij zijn , in de ruimst mogelijke zin de 

mogelijkheden van het kind moeten waarborgen.  

Art. 12 stelt dat het kind in de gelegenheid moet worden gesteld om gehoord te worden in iedere 

gerechtelijke en bestuurlijke procedure die het kind betreft, hetzij rechtstreeks hetzij door tussenkomst 

van een vertegenwoordiger of daarvoor geschikte instelling, op een wijze die verenigbaar is met de 

procedureregels van het nationale recht.  

Artikel 28 stelt dat het recht op onderwijs wordt erkend door de staten die partij zijn bij het Verdrag en 

dat zij zich ertoe verbinden om onderwijs voor elk kind toegankelijk te maken ... .  

In het oorspronkelijk verzoekschrift - aanvraag humanitaire regularisatie op basis van art. 9 bis werd 

duidelijk verwezen naar art. 22bis van Grondwet.  

Tevens werd duidelijk gesteld ivm. het kind:  

dat haar kindje [L.] in België geboren werd , hetwelk een bijzonder band met België met zich meebrengt  

dat [L.] aanvallen van epilepsie krijgt en zij hiervoor medisch dient opgevolgd te worden  

dat zij regelmatig contact heeft met mensen legaal verblijvende in België en bij hen goed 

aangeschreven  

Ten onrechte wordt de situatie : lees het Hoger Belang van de kinderen door de Minister in de beslissing 

dd. 21/09/2020 niet aanzien als een buitengewone omstandigheid ;  

Dat [L.] , zoals volgt uit het medisch attest dd. 23/05/2018 , aanvallen van epilepsie krijgt.  

Dat kind hiervoor medisch opgevolgd moet worden. Dat deze epilepsie "mogelijk " het ondernemen van 

een reis naar Armenië niet belet  

DOCH dat DVZ genoegen neemt met deze enkele ponering om te stellen dat de epilepsie van het 

kindje" [L.]" geen buitengewone omstandigheid zou kunnen uitmaken op basis waarvan de aanvraag tot 

regularisatie op met toepassing van artikel 9bis VW in België kan ingediend worden.  
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Dat het medisch belang van het kind uiteraard ook verreist dat er een permanente medische opvolging 

verzekerd is en dit zeker wanneer er zich aanvallen van epilepsie voordoen.  

Dat deze medische opvolging in België verzekerd is ,doch dat het kind dreigt verstoken te blijven van de 

nodige medische opvolging en verzorging bij een verblijf in Armenië.  

Dat DVZ bijgevolg op zeer onzorgvuldige wijze is te werk gegaan door geen rekening te houden alle 

gevolgen die een terugkeer naar Armenië — ook een tijdelijke terugkeer — heeft op de gezondheid van 

het kind [L.], noch met de gezondheidsrisico's die deze terugkeer kan hebben voor [L.].  

Dat er onvoldoende rekening werd gehouden met de bijzondere omstandigheden van de aanvraag van 

verzoekster; mn de ziekte van haar kind [L.] en de mogelijke gevolgen van een verblijf in Armenië op 

deze zieke.  

Dat DVZ evenwel bijkomende informatie had kunnen vragen over de mogelijke medische opvolging in 

Armenië.  

Door dit niet te doen handelde DVZ onzorgvuldig en kwam zij tot een onredelijk besluit.  

Dat er bijgevolg in de bestreden beslissing geen rekening werd gehouden met het hoger belang van het 

kind ; wat indruist tegen art 22bis van de Grondwet.  

Bij de beoordeling van de, door de verzoekers in het verzoekschrift tot humanitaire regularisatie op basis 

van art. 9bis , ingeroepen bijzondere omstandigheden , moeten deze omstandigheden beoordeeld 

worden zoals zij zich voordoen .  

De beslissing van de Minister dd. 08/01/2019 is verder gemotiveerd als volgt :  

"Betrokkene beroept zich op artikel 8 EVRM, waarbij zij verwijst naar het feit dat zij hier een gezinsleven 

heeft uitgebouwd. Het klopt dat er en afweging dient gemaakt te worden tussen iemands privé en 

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

post in het land van herkomst ... De tijdelijke scheiding met het oog op het vervullen van de 

noodzakelijke formaliteiten ter voldoening van de wettelijke bepalingen, verstoort het gezins- en 

privéleven van betrokkene niet in die mate dat er een sprake zou zijn van een schending van artikel 8 

EVRM.  

Nochtans gaat het hier over een kerngezin , bestaande uit een-ouder en thans 2 jonge kinderen . 

Uit bovenstaande redenering volgt dat de Minister stelt dat de verwijdering van het grondgebied om de 

aanvraag voor een verblijfsvergunning in te dienen in het land van herkomst , slechts tijdelijk zal zijn , 

zonder echter enige richtlijn te kunnen geven over de duur van deze tijdelijkheid.  

De twee jonge kinderen kunnen onmogelijk gescheiden worden van hun moeder, ook niet voor een 

relatief korte periode.  

Zeker niet nu geweten is dat het kind "[L.]" lijdt een ernstige ziekte , die de aanwezigheid van een 

verzorgende moeder vraagt.  

Art 3 IVRK en 8 EVRM worden geschonden .  

De beslissing van de minister tot onontvankelijkheid van de aanvraag is onredelijk , omdat het leed dat 

de kinderen erdoor aangedaan kan worden, en inzonderheid het leed dat het kind [L.] " omwille van de 

epilepsie mogelijk zal oplopen — zowel lichamelijk als geestelijk - niet in verhouding staat tot het 

voordeel dat de Staat kan hebben bij de strikte toepassing van de Vreemdelingenwet , te meer daar de 

Minister bij ontvankelijkheids - verklaring van de aanvraag , nog alle mogelijkheden behoudt bij de 

beoordeling van de zaak te gronde.  

Er zijn in casu voldoende buitengewone omstandigheden te weerhouden.”  

 

2.2.1. Artikel 62, § 2 van de Vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

voorzien dat de beslissingen van de besturen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de 

motivering de juridische en de feitelijke overwegingen dient te vermelden die aan de beslissing ten 

grondslag liggen en dat deze motivering afdoende moet zijn.  

 

Deze 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 deze heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Het begrip “afdoende”, zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat de 

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

beslissing.  

 

De Raad stelt vast dat in de eerste bestreden beslissing duidelijk de determinerende motieven worden 

weergegeven op basis waarvan deze beslissing is genomen. Verweerder heeft immers, met verwijzing 

naar artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, geduid dat verzoekster niet aantoont dat er buitengewone 

omstandigheden bestaan die toelaten te besluiten dat zij en haar kind de aanvraag om machtiging tot 

verblijf niet kunnen indienen via de gewone procedure, namelijk via de diplomatieke of consulaire post 

bevoegd voor hun verblijfplaats of voor hun plaats van oponthoud in het buitenland. Hij heeft tevens 
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toegelicht waarom hij van oordeel is dat uit de door verzoekster aangebrachte gegevens geen buiten-

gewone omstandigheden kunnen worden afgeleid. Verzoekster maakt geenszins aannemelijk dat 

verweerder een door haar in haar verblijfsaanvraag als buitengewone omstandigheid ingeroepen 

element niet of onvoldoende heeft beantwoord. 

 

De voorziene motivering is pertinent en draagkrachtig en stelt verzoekster in staat om te begrijpen op 

welke juridische en feitelijke gegevens de door haar bestreden beslissing is gegrond, derwijze dat het 

doel van de formele motiveringsplicht is bereikt (RvS 26 maart 2002, nr. 105.103).  

 

Een schending van de formele motiveringsplicht, zoals vervat in artikel 62, § 2 van de Vreemdelingen-

wet en in de wet van 29 juli 1991, wordt niet aangetoond. 

 

2.2.2. In de mate dat verzoekster aangeeft niet akkoord te kunnen gaan met de motieven die aan de 

eerste bestreden beslissing ten grondslag liggen, wordt het middel onderzocht vanuit het oogpunt van 

de materiële motiveringsplicht.  

 

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 bij de uitoefening van zijn wettelijk 

toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan 

van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet 

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

111.954).  

 

Het redelijkheidsbeginsel staat de rechter verder niet toe 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 (RvS 20 

september 1999, nr. 82.301). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid daarnaast de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 

167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt 

derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van 

het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

2.2.3. Deze beginselen van behoorlijk bestuur worden onderzocht in het licht van de toepassing van de 

bepalingen van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Dit wetsartikel voorziet in zijn § 1, eerste lid als 

volgt:  

 

“In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een identiteitsdocument 

beschikt, kan de machtiging tot verblijf worden aangevraagd bij de burgemeester van de plaats waar hij 

verblijft. Deze maakt ze over aan de minister of aan diens gemachtigde. Indien de minister of diens 

gemachtigde de machtiging tot verblijf toekent, zal de machtiging tot verblijf in België worden 

afgegeven.”  

 

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

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

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

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

Vreemdelingenwet kan een vreemdeling, die beschikt over een identiteitsdocument of is vrijgesteld van 

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

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

gewone omstandigheden, in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, zijn omstandigheden die 

het voor een vreemdeling zeer moeilijk of zelfs onmogelijk maken om een beroep te doen op de 

bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post. Deze buitengewone omstandigheden mogen niet 

worden verward met de argumenten ten gronde die worden ingeroepen om een verblijfsmachtiging aan 

te vragen. De toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet houdt met andere woorden een 

dubbel onderzoek in:  

 

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

een identiteitsbewijs of is vrijgesteld van deze voorwaarde en of er aanvaardbare buitengewone 
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omstandigheden worden ingeroepen om het niet aanvragen van de machtiging in het buitenland te 

rechtvaardigen;  

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

dan drie maanden in het Rijk te verblijven; desbetreffend beschikt de bevoegde minister of zijn 

gemachtigde over een ruime appreciatiebevoegdheid.  

 

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

(gemachtigde van de) bevoegde minister na te gaan of de aanvraag wel regelmatig werd ingediend, te 

weten of de aanvrager beschikt over een identiteitsdocument of is vrijgesteld van deze verplichting en of 

aanvaardbare buitengewone omstandigheden werden ingeroepen.  

 

De aanvrager heeft de plicht om klaar en duidelijk te vermelden welke de buitengewone omstandig-

heden zijn die hem verhinderen zijn verzoek via de diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de 

verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland in te dienen (RvS 20 juli 2000, nr. 89.048). Uit 

zijn uiteenzetting dient duidelijk te blijken waaruit het ingeroepen beletsel precies bestaat.  

 

2.2.4. In de eerste bestreden beslissing oordeelt verweerder dat verzoekster aan de hand van de in haar 

aanvraag  aangebrachte gegevens niet heeft aangetoond dat zij en haar dochter de aanvraag om tot 

een verblijf te worden gemachtigd niet kunnen indienen via de, in artikel 9 van de Vreemdelingenwet 

voorziene, reguliere procedure en dat deze aanvraag daarom onontvankelijk is. 

 

2.2.5. Verzoekster betoogt dat het hoger belang van het kind in de bestreden beslissing ten onrechte 

niet is aanvaard als buitengewone omstandigheid. Deze kritiek van verzoekster wordt mee beoordeeld 

in het kader van de ingeroepen bescherming door artikel 8 van het EVRM.  

 

2.2.6. Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt:  

 

“1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit 

recht dan voor zover bij de Wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang 

van ‘s lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming 

van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de rechten en 

vrijheden van anderen”. 

 

Op lezing van de bestreden beslissing moet worden aangenomen dat verweerder het bestaan van 

zowel een gezinsleven als een privéleven in België heeft aanvaard. Hij erkent zo dat er een afweging 

moet worden gemaakt tussen het privé- en gezinsleven en de verplichting om de aanvraag in te dienen 

bij de voor het land van herkomst bevoegde diplomatieke of consulaire post. 

 

Er moet worden benadrukt dat de situatie van verzoekster en haar dochter er een is van een eerste 

toelating tot verblijf. De bestreden beslissing heeft geen betrekking op een weigering van een voortgezet 

verblijf. In een dergelijk geval dient er hoe dan ook geen toetsing te gebeuren aan de hand van artikel 8, 

tweede lid van het EVRM, maar dient er volgens het EHRM te worden onderzocht of er een positieve 

verplichting is voor de staat om de betrokken vreemdelingen op zijn grondgebied te laten blijven zodat 

zij hun recht op gezins- en privéleven aldaar kunnen handhaven en 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, dit is een billijke afweging 

tussen het belang van de vreemdelingen enerzijds en het algemeen belang van de Belgische samen-

leving 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. Als na deze toets uit de belangenafweging blijkt dat er een positieve verplichting voor de 

staat is, dan is artikel 8, eerste lid van het EVRM geschonden (EHRM 17 oktober 1986, Rees v. 

Verenigd Koninkrijk, § 37).  

 

In dit kader 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, 
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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/Ver-

enigd Koninkrijk, § 67). De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden hiertoe vast te leggen. In casu 

vertaalt dit prerogatief tot migratiebeheer zich concreet in het beginsel dat een aanvraag om machtiging 

tot verblijf in beginsel in het buitenland moet worden ingediend. Wanneer een aanvraag op Belgisch 

grondgebied wordt ingediend, moeten, conform artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, buitengewone 

omstandigheden worden aangetoond. 

 

In het kader van een onontvankelijkheidsbeslissing op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, 

kan de aangevoerde grief op grond van artikel 8 van het EVRM enkel worden aangenomen wanneer 

blijkt dat de verplichting tot terugkeer naar het land van herkomst om aldaar een verblijfsaanvraag in te 

dienen in een concreet geval een schending van artikel 8 van het EVRM oplevert. Daarbij dient nog te 

worden opgemerkt dat het EHRM stelt 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. 3391/12, Djokaba Lambi vs. Nederland, par. 81; en EHRM, 3 oktober 2014, nr. 12738/10, Jeunesse 

vs. Nederland, par. 101). 

 

In het kader van een billijke afweging worden een aantal elementen in rekening genomen. Zo moet 

rekening worden gehouden met de mate waarin het gezins- of familieleven of het privéleven daadwerke-

lijk wordt verbroken bij een tijdelijke verwijdering naar het land van herkomst. Bijzondere aandacht moet 

verder worden besteed aan de omstandigheden van de betrokken minderjarige kinderen – met name 

hun leeftijd, hun situatie in het land van herkomst, de mate waarin zij afhankelijk zijn van hun ouders en 

de vraag naar hun aanpassingsvermogen –, nu het belang van het kind wordt beschouwd als een 

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

van het EVRM (EHRM 17 april 2014, nr. 41738/10, Paposhvili v. België, par. 143-144). Deze elementen 

worden afgewogen tegen de aanwezige elementen van immigratiecontrole of overwegingen inzake 

openbare orde (EHRM 28 juni 2011, nr. 55597/09, Nuñez v. Noorwegen, par. 70).   

 

Een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing leert dat verweerder rekening hield met het gezins- 

en privéleven van verzoekster en haar dochter en een concrete toetsing in het licht van artikel 8 van het 

EVRM heeft doorgevoerd.   

 

Verweerder merkt op dat verzoekster weliswaar stelt sinds 2013 in België te verblijven, maar zij nooit 

eerder heeft geprobeerd om een machtiging tot verblijf van lange duur te verwerven en haar verblijf al 

die tijd illegaal was. Hij stelt dat verzoekster zichzelf dus doelbewust in een illegale en precaire situatie 

heeft gebracht en gedurende verschillende jaren in die situatie is gebleven. Verweerder acht het verder 

redelijk aan te nemen dat verzoekster met haar land van herkomst, waar zij is opgegroeid en jarenlang 

heeft verbleven, nog voldoende banden heeft. Verweerder benadrukt dat de bestreden beslissing enkel 

een tijdelijke verwijdering van het grondgebied tot gevolg heeft en oordeelt dat “de tijdelijke scheiding 

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

bepalingen, […] het gezins- en privéleven van betrokkene niet in die mate [verstoort] dat er sprake kan 

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

EHRM 26 juni 2014, nr. 71398/12, M.E.v.Zweden, par. 100)”. 

 

Verweerder hield vervolgens ook nadrukkelijk rekening met het door verzoekster in haar aanvraag 

ingeroepen hoger belang van haar dochter L.  

 

In dit verband voerde verzoekster concreet aan dat haar kind L. in België is geboren, dat zij aanvallen 

van epilepsie heeft en hiervoor medisch moet worden opgevolgd en dat zij school loopt in België en 

regelmatig contact heeft met mensen die legaal in België verblijven en bij hen goed is aangeschreven. 

 

Verweerder stelt dat het loutere feit in België te zijn geboren nog niet maakt dat een terugkeer naar het 

land van herkomst voor het kind bijzonder moeilijk is. Hij stelt vast dat L. nog niet leerplichtig is en nog 

maar pas naar de kleuterschool gaat. In deze omstandigheden acht hij het niet aangetoond dat het kind 

verzoekster niet tijdelijk zou kunnen vergezellen om de aanvraag via de gewone procedure vanuit het 

buitenland in te dienen. Hij benadrukt de jonge leeftijd van het kind, hetgeen maakt dat redelijkerwijze 
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mag worden aangenomen dat het kind over een voldoende aanpassingsvermogen beschikt om tijdelijk 

terug te keren naar het land van herkomst. Hij stelt dat het kind, gelet op haar zeer jonge leeftijd, meer 

gehecht is aan de moeder dan aan de Belgische gemeenschap en er nog geen sprake is van een 

intense hechting aan een Belgische culturele groep. 

 

Verweerder erkent dat het hoger belang van het kind in overweging moet worden genomen en dat dit 

een primordiaal karakter heeft, zonder dat dit daarom ook een absoluut karakter heeft. Hij houdt er 

rekening mee dat het hoger belang van het kind, overeenkomstig de rechtspraak van het EHRM, twee 

aspecten omvat: enerzijds het behoud van de eenheid van het gezin en anderzijds het welzijn van het 

kind. Verweerder benadrukt dat de eenheid van het gezin in alle geval behouden blijft. Wat het welzijn 

en de sociale ontwikkeling van het kind betreft, stelt verweerder nog het volgende: “gezien haar zeer 

jonge leeftijd is de kans op ongunstigheid als gevolg van identiteitsproblematiek en aanpassings-

problemen bij wisseling van cultuur dan ook bijzonder klein. Mevrouw toont allerminst aan dat er 

specifieke individuele omstandigheden of specifieke persoonlijke eigenschappen bij haar dochter 

aanwezig zijn die er voor kunnen zorgen dat zij een vorm van ontwikkelingsschade zouden kunnen 

oplopen in geval zij tijdelijk met haar moeder naar Armenië reizen.” 

 

Inzake de scholing van het kind benadrukt verweerder andermaal dat het kind nog niet leerplichtig is en 

nog maar naar de kleuterschool gaat. Hij motiveert nog dat verzoekster niet aannemelijk maakt dat haar 

kind een zodanige taal- of culturele achterstand zou hebben dat ze in Armenië, al dan niet tijdelijk, niet 

zou kunnen aansluiten op school.  

 

Ten slotte motiveert verweerder dat, waar verzoekster wijst op de epilepsie van haar dochter, uit het 

medisch attest van 23 mei 2018 zoals dit was voorgelegd niet blijkt dat de dochter niet kan reizen en 

evenmin blijkt dat een medische opvolging niet, tijdelijk, mogelijk zou zijn in het land van herkomst.  

 

Aldus blijkt een uitvoerige beoordeling in de bestreden beslissing van het door verzoekster ingeroepen 

hoger belang van haar dochter. Verzoekster geeft op zich niet aan dat enig concreet aspect ten 

onrechte niet in de beoordeling is betrokken. 

 

Verzoekster herhaalt dat haar dochter aanvallen van epilepsie heeft en dat zij hiervoor medisch moet 

worden opgevolgd. Zij betoogt dat verweerder niet kon volstaan met het stellen dat niet blijkt dat het kind 

niet naar Armenië kan reizen. Andermaal benadrukt zij de permanente medische opvolging die haar 

kind nodig heeft, waarvan zij stelt dat deze in België is verzekerd terwijl haar kind bij een verblijf in het 

land van herkomst dreigt te blijven verstoken van de nodige medische opvolging en verzorging. 

 

Verzoekster betwist het motief in de eerste bestreden beslissing niet dat uit het door haar voorgelegde 

medische attest voor haar dochter L. niet blijkt dat deze laatste niet in staat is om te reizen. Minstens 

weerlegt zij dit motief niet. Verder gaat verzoekster voorbij aan de verdere motivering in de eerste 

bestreden beslissing dat niet blijkt dat een medische opvolging dan niet, minstens tijdelijk, mogelijk zou 

zijn in het land van herkomst. Er moet inderdaad worden vastgesteld dat verzoekster in het kader van 

haar aanvraag geen begin van bewijs voorlegde dat de nodige medische opvolging en verzorging niet 

beschikbaar of toegankelijk zou zijn voor het kind L. bij een (tijdelijke) terugkeer naar het land van 

herkomst. Verzoekster toont niet aan dat enige concrete aanwijzing van mogelijke problemen op dit punt 

of van gezondheidsrisico’s voor het kind ten onrechte niet in rekening is gebracht. In deze 

omstandigheden toont verzoekster noch een onzorgvuldig noch een kennelijk onredelijk handelen van 

het bestuur aan.  

 

Verzoekster toont met haar uiteenzetting niet aan dat, inzake het hoger belang van het kind, geen 

zorgvuldige, evenwichtige en redelijke beoordeling heeft plaatsgevonden of werd nagelaten een 

voldoende en zeker gewicht te geven aan de belangen van het kind. Het enkele gegeven dat 

verzoekster niet akkoord gaat met de gedane beoordeling, zonder evenwel concrete argumenten naar 

voor te brengen om de gedane vaststellingen te weerleggen, volstaat niet om deze onderuit te halen. 

Verzoekster maakt geenszins aannemelijk dat verweerder bij het treffen van zijn beslissing het hoger 

belang van het kind heeft veronachtzaamd. 

 

Verzoekster betoogt nog dat haar kerngezin bestaat uit haarzelf en intussen twee jonge kinderen. Zij 

stelt dat verweerder geen richtlijnen geeft over de “duur van deze tijdelijkheid”. Zij stelt dat de twee 

jonge kinderen onmogelijk kunnen worden gescheiden van hun moeder, zelfs niet voor een relatief korte 

periode. Evenwel, er blijkt niet dat de bestreden beslissingen tot doel of gevolg hebben dat verzoekster 

en haar jonge kinderen van elkaar worden gescheiden. Geen van hen is toegelaten of gemachtigd tot 
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een verblijf in België, zodat alle gezinsleden tezamen de aanvraag moeten indienen bij de bevoegde 

Belgische vertegenwoordiging in het buitenland. Dit blijkt ook duidelijk uit de eerste bestreden 

beslissing, waarin concreet wordt ingegaan op de door verzoekster voor haar dochter L. ingeroepen 

hinderpalen om met haar moeder de aanvraag vanuit het buitenland in te dienen. Verzoekster toont niet 

aan dat zij in haar land van herkomst het gezinsleven met haar twee kinderen niet op een normale en 

effectieve wijze kan verderzetten, minstens voor de duur van het indienen van de aanvraag via de 

gewone procedure vanuit het buitenland, of dat dit strijdig is met het hoger belang van haar kinderen. Er 

kan verder niet van verweerder worden verwacht dat hij zich op voorhand reeds uitspreekt over de 

concrete behandelingsduur van een verblijfsaanvraag. Deze is afhankelijk van allerhande factoren die 

niet steeds op voorhand kunnen worden ingeschat. Verzoekster toont op geen enkele wijze aan dat 

verweerder vanuit het buitenland ingediende aanvragen om te worden gemachtigd tot een verblijf niet 

binnen een redelijk tijdspanne zou behandelen en toont niet aan dat een door haar ingeroepen 

buitengewone omstandigheid ten onrechte niet als dusdanig is aanvaard. 

 

In de voorliggende omstandigheden toont verzoekster niet aan verweerder in zijn beslissing niet kon 

vaststellen dat niet blijkt dat de tijdelijke terugkeer naar het land van herkomst om zich in regel te stellen 

met de immigratiewetgeving en de door de Vreemdelingenwet opgelegde binnenkomst- en verblijfs-

vereisten en de erin voorziene procedures te respecteren, het privé- en/of gezins- of familieleven in die 

mate verstoort dat er sprake kan zijn van een miskenning van artikel 8 van het EVRM. Een 

disproportionaliteit tussen de belangen van verzoekster en haar kinderen enerzijds en de belangen van 

de Belgische Staat in het kader van het doen naleven van de verblijfsreglementering anderzijds, blijkt 

niet.  

 

Ten slotte benadrukt de Raad nogmaals dat de eerste bestreden beslissing geen uitspraak doet over de 

gegrondheid van een verblijfsaanvraag. Een wettelijke mogelijkheid tot bescherming van het recht op 

eerbiediging van het privé- en/of gezins- of familieleven zoals ontwikkeld in België staat nog open, met 

name in het kader van een verblijfsaanvraag ingediend in het land van herkomst of elders bij de 

bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post. 

 

Er kan niet worden vastgesteld dat verweerder de ingeroepen schending van artikel 8 van het EVRM ten 

onrechte niet heeft aanvaard als buitengewone omstandigheid of dat hij bij het nemen van de eerste 

bestreden beslissing dit verdragsartikel heeft miskend. 

 

2.2.7. Uit de gegevens van het dossier en uit wat voorafgaat, blijkt dat verweerder rekening heeft 

gehouden met de door verzoekster in haar aanvraag als buitengewone omstandigheden ingeroepen 

elementen. Verzoeksters uiteenzetting laat niet toe om vast te stellen dat verweerder bij zijn beoordeling 

van de ingeroepen buitengewone omstandigheden is uitgegaan van onjuiste feitelijke gegevens of dat 

hij hierbij onzorgvuldig of kennelijk onredelijk handelde of met overschrijding van de ruime appreciatie-

bevoegdheid waarover hij beschikt.  

 

2.2.8. Verzoekster geeft nog aan een schending van de hoorplicht in het kader van de zorgvuldigheids-

plicht te willen aanvoeren, aangezien zij stelt dat haar niet direct en persoonlijk om inlichtingen werd 

gevraagd of haar niet de gelegenheid werd geboden stukken over te leggen die haar voorstelling van de 

feiten of van haar toestand geloofwaardig maken. 

 

De Raad benadrukt dat verzoekster de kans had om de vereiste toelichtingen te verstrekken in haar 

aanvraag om tot een verblijf te worden gemachtigd en dat zij deze aanvraag met alle nodige stukken 

kon onderbouwen. Verzoekster houdt derhalve ten onrechte voor dat zij niet de kans had om haar 

standpunt te verduidelijken.  

 

Zij toont ook in geen geval aan dat zij nog bijkomende relevante gegevens naar voor had kunnen 

brengen. Zij stelt weliswaar dat bij haar bijkomende informatie had kunnen worden opgevraagd over de 

mogelijke medische opvolging van haar kind in Armenië, maar zij geeft op geen enkele wijze aan welke 

nuttige informatie zij dan nog had kunnen aanbrengen. Een voldoende belang bij haar betoog blijkt dus 

ook niet. 

 

2.2.9. Een schending van de materiële motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel of het redelijk-

heidsbeginsel kan niet worden vastgesteld. 

 

2.2.10. Verzoekster beroept zich nog op een miskenning van artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag en 

artikel 22bis van de Grondwet. In dit verband herhaalt zij haar betoog omtrent het hoger belang van het 
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kind dat volgens haar ten onrechte niet is aanvaard. Daargelaten de vraag naar de rechtstreekse 

werking van deze bepalingen, volstaat het vast te stellen dat hierboven bij de bespreking van artikel 8 

van het EVRM reeds is vastgesteld dat verweerder bij het nemen van de bestreden beslissing wel 

degelijk, wat het hoger belang van het kind betreft, een zorgvuldige, evenwichtige en redelijke afweging 

heeft gemaakt en niet blijkt dat de eerste bestreden beslissing is genomen met miskenning van het 

hoger belang van het kind.  

 

2.2.11. Het enig middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

3. Onderzoek van het beroep wat de twee bestreden beslissing betreft 

 

Verzoekster stelt, wat deze bestreden beslissing betreft, enkel dat “[z]olang [zij] niet alle rechts-

middel[en] uitgeput heeft, […] dit bevel op zijn minst voorbarig te noemen en onredelijk te noemen [is]”. 

Evenwel toont zij geenszins aan dat het beroep tegen een afgewezen verblijfsaanvraag in toepassing 

van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet opschortend werkt, waardoor niet blijkt dat haar niet reeds 

samen met deze beslissing bevel kon worden gegeven om het grondgebied te verlaten. Een schending 

van de materiële motiveringsplicht of het redelijkheidsbeginsel is hiermee niet aangetoond. Verzoekster 

brengt geen gegrond middel naar voor.  

 

4. Korte debatten 

 

Verzoekster heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissingen kan 

leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, 

samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

5. Kosten 

 

Verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat geen standpunt dient 

te worden ingenomen inzake de kosten van het geding. 

  

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijftien februari tweeduizend eenentwintig 

door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN I. CORNELIS 

 

 


