
  

 

X Pagina 1 van 11 

 
 

 nr. 252 278 van 6 april 2021 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. SCHMITT 

Mechelsesteenweg 12/11 

2000 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Noord-Macedonische nationaliteit te zijn, op 

23 november 2020 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 6 november 2020 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 beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 30 november 2020 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 12 februari 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 maart 2021. 

 

Gehoord het verslag van voorzitter G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. DUCHEZ, die loco advocaat A. SCHMITT verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat C. DECORDIER, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster, die een relatie heeft met een in België verblijvende man, met wie zij stelt “traditioneel 

gehuwd” te zijn, kwam in 2018 in België aan als niet-begeleide minderjarige en werd tot haar meerder-

jarigheid onder voogdij geplaatst. 

 

1.2. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie nam op 6 november 2020 de 

beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. Deze beslissing, die verzoekster op 

13 november 2020 ter kennis werd gebracht, is gemotiveerd als volgt: 

 

“De heer / mevrouw :  
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naam en voornaam: [A.L.] 

[…] 

nationaliteit: Macedonië (Voorm. Joegoslavische Rep.) 

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven, 

 

binnen de 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 volgende feiten: 

 

Artikel 7  

 

(x) 1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten; 

 

[…] 

 

Geen geldig paspoort of een als zodanig geldige reistitel. 

 

Uit het voorgelegde paspoort blijkt dat betrokkene hier verblijft sinds 05/05/2018. Zij werd toen als niet-

begeleide minderjarige onder voogdij geplaatst. De voogd van betrokkene heeft tijdens de minderjarig-

heid van betrokkene geen stappen ondernomen om een verblijfsaanvraag in te dienen. 

Betrokkene heeft sinds haar meerderjarigheid op 11/07/2020 evenmin stappen ondernomen om een 

verblijfsaanvraag in te dienen. Bijgevolg heeft zij geen recht op verblijf. Bovendien geeft het feit dat er 

een ontvangstbewijs/verklaring van wettelijke samenwoonst werd opgesteld betrokkene niet automa-

tisch recht op verblijf. 

 

Het feit dat betrokkene hier verblijft bij haar partner (niet EU - onderdaan) en zijn ouders en dat zij een 

gezamenlijk minderjarig kind (eveneens niet EU - onderdaan) hebben, geeft haar evenmin automatisch 

recht op verblijf. Het feit dat betrokkene gescheiden wordt van haar partner, zijn ouders en hun 

minderjarig kind is van tijdelijke duur: de nodige tijd om haar situatie te regulariseren teneinde 

reglementair België binnen te komen. Betrokkene kan trouwens eveneens haar kind tijdelijk meenemen 

naar het land van herkomst of naar het land waar zij een lang verblijf geniet. Er mag niet uit het oog 

worden verloren dat haar kind zich, gelet op de jonge leeftijd nog gemakkelijk kan aanpassen aan een 

andere leefomgeving (EHRM 12 juli 2012, nr. 54131/10, § 90). Nergens blijkt dat een scheiding van de 

vertrouwde omgeving een verstorend effect zal hebben op haar kind en dat dit tegen zijn belangen zou 

ingaan. Gelet op haar precair verblijf in België dringt de vaststelling zich ook op dat het verblijf in België 

zelf niet stabiel is te beschouwen. Er moet ook worden benadrukt dat hoewel het belang van het kind 

een primordiaal karakter heeft, het daarom nog geen absoluut karakter heeft. Bij de afweging van de 

verschillende op het spel staande belangen, neemt het belang van het kind een bijzondere plaats in. Die 

bijzondere plaats maakt het evenwel niet onmogelijk om eveneens rekening te houden met andere 

belangen (GwH 7 maart 2013, nr. 30/2013; RVV, nr. 152.980 van 21 september 2015; EHRM 12 juli 

2012, nr. 54131/10, § 90). 

 

Rekening houdend met alle bovenstaande elementen kan er bijgevolg besloten worden dat deze 

verwijderingsmaatregel gerechtvaardigd is en dat de verwijdering niet in strijd is met het artikel 74/13 

van de wet van 15 december 1980 (waarin staat dat de minister of zijn gemachtigde bij het nemen van 

een beslissing tot verwijdering rekening moet houden met het hoger belang van het kind, het gezins- en 

familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land). 

 

Wat de vermeende schending van art. 8 EVRM betreft kan worden gesteld dat de terugkeer naar het 

land van herkomst of naar het land waar betrokkene(n) een lang verblijf geniet(en), om op een later 

tijdstip legaal naar België terug te keren, niet in disproportionaliteit staat ten aanzien van het recht op 

een gezins- of privéleven. In zijn arrest (nr. 27.844) dd. 27.05.2009 stelt de Raad voor 

Vreemdelingbetwistingen het volgende: “De Raad wijst er verder op dat artikel 8 van het EVRM niet als 

een vrijgeleide kan beschouwd worden dat betrokkene(n) zou toelaten de bepalingen van de 
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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).” 

 

 Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

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

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

november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM), van de artikelen 3, 6, 7 

en 9 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 

van artikel 74/13 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). 

 

Haar betoog luidt als volgt: 

 

 “A.1. Algemene beschouwing 

 

Verzoekster zal in wat volgt - daarbij eveneens verwijzend naar hetgeen hij hierboven reeds uiteenzette 

- aantonen dat er in haar hoofde 'ernstige en bewezen motieven’ voorhanden zijn dat zij ingeval een 

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing, een reëel gevaar loopt op een schending van artikel 8 

EVRM. 

 

Conform de vaste rechtspraak van het EHRM dient in huidig geval - verzoekster beschikte over legaal 

verblijf als niet-begeleide minderjarige - in concreto een belangenafweging te worden gemaakt tussen 

de inmenging in het gezinsleven vervat in art. 8 EVRM enerzijds, en de openbare orde / strikte 

noodzakelijkheid voor de democratische samenleving anderzijds. 

 

Het gaat bovendien om een voortgezet verblijf, en niet om een eerste aanvraag, waarbij de toepassing 

van art. 8.2. EVRM buiten beschouwing zou moeten worden gelaten. 

 

"De weigering van het toekennen van een verblijfsvergunning en de hierop volgende uitwijzing 

betekenen ontegensprekelijk een inmenging in het recht op gezinsleven van verzoekers. In concreto 

moet er dan ook nagegaan worden of de Russische instanties een rechtvaardig evenwicht hebben 

gevonden tussen de criminaliteitspreventie en bescherming van de nationale veiligheid enerzijds en het 

recht op gezins- en familieleven van verzoekers anderzijds. " […] (EHRM nr. 29157/09, 21 juli 2011, Liu 

/ Rusland, http://www.cchr.coe.int (16 december 2011 ): T. Vreemd. 2011 (weergave HOLVOET, M„ 

MATHIEU, C.. VAN LAETHEM, K., WEIS. K.), afl. 4. 388.) 

 

"Bij zowel positieve als negatieve verplichtingen moeten de staten een eerlijke balans tussen het belang 

van het individu en het algemeen belang zien te vinden. ” […] (EHRM nr. 28770/05, 3 november 2011, 

Arvelo Aponte / Nederland, http://www.echr.coe.int (19 januari 2012): NJB (NL) 2012 (weergave), afl. 2. 

123 en http://www.njb.nl/ (19 januari 2012); T. Vreemd. 2012 (weergave HOLVOET, M., MAES, G., 

WEIS, K.), afl. 1, 81.) 

 

Een dergelijke eerlijke en gerechtvaardigde belangenafweging werd in casu door verwerende partij 

volgens verzoekster niet gemaakt in die zin dat de bestreden beslissing een onevenredige inmenging 

impliceert op verzoekers gezins- en familieleven vervat in art. 8 EVRM. 

 

A. 1.1. Wettelijke basis art. 8 EVRM 

 

1. 

Art. 8 EVRM bepaalt: 

 

1. “Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé/even, 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 
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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 gezondheid of de 

goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. ” 

 

Vooreerst staat vast dat de loutere verwijzing naar de strafrechtelijke veroordelingen van verzoeker en 

art. 8. 2e lid EVRM niet afdoende is om de bestreden beslissing te rechtvaardigen. 

 

De Raad van State heeft immers reeds geoordeeld: 

 

“Artikel 8 EVRM primeert als hogere norm boven de Vreemdelingenwet: de algemene stelling dat een 

“correcte" toepassing van de Vreemdelingenwet geen schending van art. 8 EVRM kan uit maken 

volstaat niet. 

 

Dat de toepassing van de Vreemdelingenwet bij het nemen van de bestreden beslissing, zeker wat 

betreft het bevel om het grondgebied te verlaten, aan de voorwaarden van art. 8 EVRM moet worden 

getoetst, met name voor wat betreft de noodzaak in een democratische samenleving van inmenging in 

het gezinsleven van verzoekende partij en wat betreft de afweging tussen de belangen van de staat 

enerzijds en van de verzoekende partij en haar kinderen anderzijds. ” [eigen benadrukking] (RvS 26 mei 

2009. nr. 193.552. T. Vreemd. 2012, 150.) 

 

Er dient aldus een concreet onderzoek plaats te vinden naar een mogelijke schending van art. 8 EVRM. 

 

2. 

In casu dient derhalve te worden nagegaan: 

 

- of er een gezinsleven bestaat: 

 

EN 

 

- of er een gerechtvaardigde inmenging in het gezinsleven bestaat. Deze inmenging in het gezinsleven 

is slechts gerechtvaardigd, in zoverre: 

 

a. Ze voorzien is bij wet; 

 

b. En een legitiem doel nastreeft, zoals bepaald in art. 8, 2e lid EVRM; 

 

c. En noodzakelijk is in een democratische samenleving om dit doel te bereiken. 

 

De discussie spitst zich in onderhavige zaak hoofdzakelijk toe op de vraag of de inmenging van art. 8 

EVRM voldoet aan de vereiste van het noodzakelijk zijn in een democratische samenleving. 

 

Deze noodzaak in een democratische samenleving wordt op haar beurt getoetst aan drie criteria: 

 

1. Is er sprake van een dwingende sociale noodzaak (a pressing social need) 

2. Is de maatregel/het instrument pertinent, geschikt om het beoogde doel te bereiken 

3. Is de maatregel evenredig, proportioneel om dit beoogde doel te bereiken (is met andere woorden het 

‘middel' niet erger dan de “kwaal') 

 

3. 

Het EHRM ontwikkelde inzake het onderzoek naar het al dan niet noodzakelijk zijn van met huidige 

bestreden beslissing vergelijkbare maatregelen, enkele criteria. 

 

Meer bepaald worden deze toetsstenen zoals geweten uiteengezet in het arrest Boultif dd. 2 augustus 

2001 (EHRM 2.08.2001, zaak 54273 Boultif t/ Zwitserland, zie ook EHRM 18.10.2006, zaak 46410/99 

Üner t/ Nederland). 

 

Het betreft hier ''guiding principles’’' die het Hof hanteert bij als toetsstenen. 

 

De volgende te hanteren criteria werden in voornoemd arrest geëxpliciteerd: 

 

Volgende criteria dienen in overweging genomen: 
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1. De aard en de ernst van de criminele inbreuken; 

2. De duur van het verblijf van de betrokkene in het land waar hij het bevel heeft gekregen om het 

grondgebied te verlaten: 

3. De tijdspanne tussen het ogenblik van de feiten en de betrokkene zijn gedrag sedertdien; 

4. De gezinstoestand van de betrokkene; 

5. De vraag of de partner kennis had van het misdrijf op het ogenblik dat het gezinsleven een aanvang 

nam; 

6. De vraag of uit het huwelijk kinderen zijn geboren; 

7. De ernst van de moeilijkheden die de partner zou ondervinden in het land waarnaar betrokkene wordt 

uitgewezen; 

8. De nationaliteit van de verschillende betrokken personen; 

9. Het belang en het welzijn van de kinderen;  

10. De hechtheid van de sociale, culturele en familiale banden met het gastland en met het land van 

bestemming; 

11. In voorkomend geval bijzondere omstandigheden van de zaak, zoals bijv. medische gegevens. 

 

In wat volgt wordt de toets gemaakt ten aanzien van de situatie van verzoekster. 

 

A.1.2. Het bestaan van een gezins- en/of familieleven in België  

 

Het bestaan van een gezinsleven in België 

 

De bestreden beslissing ontkent niet dat er sprake is van een gezinsleven in België in hoofde van 

verzoekster. 

 

Supra werd reeds aangegeven dat uit de relatie tussen verzoekster en de heer [J.] 1 minderjarig kind 

werd geboren, m.n.: 

 

[S.J.], geboren op 06/09/2019 in België (STUK 4). 

 

De dochter van verzoekster is in België geboren. Haar volledige leven situeert zich dan ook op het 

Belgische grondgebied. 

 

Verzoekster woont thans samen met al haar kind en vormt met haar een hechte gezinscel op het 

Belgische grondgebied, waardoor de toets met artikel 8 EVRM weldegelijk dient te worden gevoerd. 

 

Zoals blijkt uit de rechtspraak van het EHMR, ontstaat de band tussen een kind en zijn ouder uit het feit 

van de geboorte zelf. De band tussen een ouder en een minderjarig kind zal slechts in zeer 

uitzonderlijke omstandigheden als verbroken kunnen worden beschouwd (EHRM 19 februari 1996. 

Gul/Zwitserland. §32; EHRM 21 december 2001, Sen/Nederland, § 28). 

 

Dergelijke zeer uitzonderlijke omstandigheden zijn in casu niet voor handen. Verweerster toont deze op 

geen enkele wijze aan. 

 

A.1.3. Toetsing aan artikel 8 EVRM 

 

Aangaande de dwingende sociale noodzaak, de pertinentie en de evenredigheid van de inmenging 

 

Dat er sprake is van een dwingende sociale noodzaak kan beweerdelijk worden gesteld. 

 

De enige reden waarom verzoekster immers een bevel om het grondgebied te verlaten mocht 

ontvangen, betreft immers het feit dat haar paspoort vervallen was. Zij beschikt dus wel degelijk over 

een identiteitsbewijs. 

 

Verzoekster was voordien steeds in regel en vroeg van zodra zij opmerkte dat haar paspoort vervallen 

was een nieuw paspoort aan bij de ambassade (STUK 7). Omwille van vertragingen door het corona-

virus mocht verzoekster evenwel nog geen paspoort ontvangen. 

 

Zij wenst echter haar verblijfsrechtelijke situatie zo spoedig mogelijk te regulariseren, daar haar voogd 

dit gedurende de minderjarigheid naliet en besloot daarom niet langer te wachten op het nieuwe 
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paspoort vooraleer een wettelijke samenwoonst met de heer [J.] aan te vragen (STUK 6). Hierdoor zou 

verzoekster uiteindelijk via een procedure gezinshereniging een verblijfsrecht kunnen bekomen. 

 

Verzoekster zal haar paspoort in de nabije toekomst ontvangen. 

 

Dat er op heden sprake zou zijn van een dwingende sociale noodzaak, dewelke niet louter speculatief 

maar op haar actuele aanwezigheid dient beoordeeld te worden, kan de administratie derhalve dus niet 

zomaar stellen - hetgeen zij impliciet lijkt aan te nemen in haar bestreden beslissing. 

 

Bovendien verwijst verzoekster erop dat hij enorm te lijden heeft onder de lastens hem genomen 

bestreden beslissing, en dat zij thans zeer goed beseft wat de mogelijke impact van haar handelen op 

haar leven kan hebben. 

 

Dat een bevel het grondgebied te verlaten een geschikt instrument kan genoemd worden om de door de 

administratie weerhouden maatschappelijke noodzaak - quod non - te realiseren, laat verzoekster over 

aan de wijsheid van Uw Raad. 

 

Echter betwist verzoekster met klem dat de bestreden beslissing evenredig/proportioneel genoemd kan 

worden. 

 

Verzoekster verwijst daarbij onder meer naar hetgeen hij hierna volgend uiteen zal zetten in de inzake te 

hanteren Boultif-criteria (zie infra). 

 

Verzoekster meent dat de administratie met haar bestreden beslissing een middel “toedient” dat niet in 

verhouding staat tot doel dat zij meent na te streven. Een doel dat voor verzoekster op heden niet 

helemaal duidelijk is. daar haar situatie in de nabije toekomst geregulariseerd zal worden. 

 

Verzoekster meent meer bepaald dat het belang dat de samenleving heeft bij het terugleiden van haar 

persoon, hoegenaamd niet in verhouding staat met verzoeksters rechten vervat in art. 8 EVRM, en dit 

niet in het minst gelet op zijn huidige effectieve en constante gezinssituatie, maar ook meer algemeen 

gelet op zijn socio-affectieve verankering in het Rijk 

 

Toetsing aan de Boultif-criteria 

 

De duur van het verblijf van de betrokkene in het land waar hij het bevel heeft gekregen om het 

grondgebied te verlaten 

 

Verzoekster kwam in mei 2018 naar België als niet-begeleide minderjarige en verbleef hier sindsdien op 

legale wijze. 

 

Verzoekster heeft geen enkele effectieve band meer met Macedonië. 

 

Er is dan ook sprake van een complete verankering van verzoeker in België. 

 

Met dit element van levenslang verblijf van verzoeker in België werd in de bestreden beslissing niet echt 

rekening gehouden in de belangenafweging, hetgeen niet enkel problematisch is in het licht van 

verzoeksters gezinsleven. 

 

De gezinstoestand van de betrokkene (kinderen - partner) + de ernst van de moeilijkheden die de 

partner en kinderen zouden ondervinden in het land waarnaar betrokkene wordt uitgewezen: 

 

Verzoekster heeft 1 minderjarige dochter (STUK 4). 

 

Verzoeksters dochter is 1,5 jaar oud. Zij draagt de naam van verzoeksters partner, dewelke haar pre-

nataal erkende en dus officieel de vader is (STUK 5). 

 

Bovendien onderhoudt verzoekster i[n]middels reeds een aantal jaren een relatie met de heer [J.] 

(STUK 6) met dewelke zij een procedure wettelijke samenwoonst inleidde. 

 

Het koppel verblijft sinds het begin van hun relatie in de woning gelegen […] Hemiksem (STUK 3). 
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Ook de familieleden van de heer [J.]. dewelke verzoekster tevens als haar eigen familie beschouwt, zijn 

woonachtig op voormeld adres (STUK 3). Zij vormen dan ook de familie van hun minderjarige dochter. 

 

Dat het centrum van verzoeksters minderjarige dochter volledig in België ligt, kan dan ook niet betwist 

worden. 

 

De bestreden beslissing zou per definitie tot resultaat hebben dat het gezinsleven van verzoekster, haar 

partner en haar minderjarig kind wordt beëindigd, zonder dat dit evenwel door enige noodzaak kan 

worden gerechtvaardigd en zonder dat zulks gelet op de hoger vermelde argumentatie, een evenredige 

inmenging kan genoemd worden.  

 

Bovendien hebben zowel verzoeksters minderjarig kind, als haar partner, en zijn overige familieleden 

het centrum van hun socio-economische belangen kennelijk volledig in België. 

 

Ingeval de effectuering van de bestreden beslissing, zouden verzoeksters persoonlijke contacten met 

haar jonge kind. dan ook op onevenredige wijze bemoeilijkt worden. Een eventuele scheiding van 

verzoekster met zijn minderjarig kind zou dan ook een onevenredige inmenging en dus een schending 

uitmaken van het Universele Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). alsmede van art. 74/13 

van de Vreemdelingenwet. 

 

Volgens artikel 3 van het IVRK moeten de belangen van het kind immers steeds de eerste overweging 

zijn. 

 

Bovendien stelt art. 6 IVRK dat de mogelijkheden tot overleven en ontwikkeling van het kind in de ruimst 

mogelijke mate moeten worden gewaarborgd. Het is dan ook in die zin dat verzoeker eveneens verwijst 

naar art. 7 van voormeld Verdrag hetwelk bepaalt dat kinderen het recht hebben om (vanaf de geboorte) 

hun ouders te kennen en door hen verzorgd te worden. Daarenboven waarborgt art. 9 IVRK dat 

kinderen het recht hebben om niet tegen hun wil gescheiden te worden van hun ouders. 

 

Gelet op de huidige situatie van de verzoeksters zoon en diens vader, dewelke inmiddels verzoeksters 

partner betreft, kan onmogelijk van deze laatsten verwacht worden dat zij verzoekster achterna reizen 

om zich in Macedonië te gaan vestigen. 

 

Hoewel de bestreden beslissing wel verwijst naar verzoeksters gezinstoestand, werd met deze toestand 

niet in het minst rekening gehouden. 

 

Gelet op de motivering van de bestreden beslissing kan enkel gesteld worden dat geen afdoende 

belangenafweging werd gemaakt en dat de beslissing een onevenredige inmenging met verzoeksters 

rechten vervat sub artikel 8 EVRM met zich meebrengt. 

 

De vraag of uit de relatie kinderen zijn geboren: 

 

Zoals reeds aangehaald is uit verzoekers voormalige relatie 1 op heden minderjarig kind voortgesproten 

(STUK 4). 

 

De ernst van de moeilijkheden die de partner en kinderen zouden ondervinden in het land waarnaar 

betrokkene wordt uitgewezen; 

 

Dat het volstrekt niet redelijk kan genoemd worden te verwachten dat verzoeksters minderjarige dochter 

haar achterna zou reizen naar Macedonië volgt uit het feit dat: 

 

- Haar dochter in België geboren en getogen is. hier een verblijfsrecht heeft en al haar familieleden hier 

verblijven: 

- Bovendien werkt de vader van het kind, de partner van verzoekster in België. Hij beschikt hiertoe over 

een vast contract (STUK 8). De heer [J.] kan dan ook niet zomaar voor onbepaalde tijd naar Macedonië 

trekken. Het kind zou dan ook voor een lange periode zonder diens vader zijn. 

 

Het belang en het welzijn van de kinderen: 

 

Een eventuele scheiding van moeder, dan wel vader en hun zeer jonge kind zou dan ook een schending 

uitmaken van het Universele Verdrag voor Rechten van het Kind (IVRK). 
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Volgens artikel 3 van het IVRK moeten de belangen van het kind immers steeds de eerste overweging 

zijn. 

Art. 3 IVRK luidt meer bepaald als volgt: 

 

“1. Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of 

particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke 

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

2. De Staten die partij zijn. verbinden zich ertoe het kind te verzekeren van de bescherming en de zorg 

die nodig zijn voor zijn of haar welzijn, rekening houdend met de rechten en plichten van zijn of haar 

ouders, wettige voogden of anderen die wettelijk verantwoordelijk voor het kind zijn, en nemen hiertoe 

alle passende wettelijke en bestuurlijke maatregelen. 

3. De Staten die partij zijn. waarborgen dat de instellingen, diensten en voorzieningen die 

verantwoordelijk zijn voor de zorg voor of de bescherming van kinderen voldoen aan de door de 

bevoegde autoriteiten vastgestelde normen, met name ten aanzien van de veiligheid de gezondheid, het 

aantal personeelsleden en hun geschiktheid, alsmede bevoegd toezicht.” 

 

Bovendien stelt art. 6 IVRK dat de mogelijkheden tot overleven en ontwikkeling van het kind in de ruimst 

mogelijke mate moeten worden gewaarborgd: 

 

“1. De Staten die partij zijn, erkennen dat ieder kind het inherente recht op leven heeft. 

2. De Staten die partij zijn. waarborgen in de ruimst mogelijke mate de mogelijkheden tot overleven en 

de ontwikkeling van het kind. ” 

 

Het is dan ook in die zin dat verzoekster eveneens verwijst naar art. 7 van voormeld Verdrag hetwelk 

bepaalt dat kinderen het recht hebben om (vanaf de geboorte) hun ouders te kennen en door hen 

verzorgd te worden: 

 

"1. Het kind wordt onmiddellijk na de geboorte ingeschreven en heeft vanaf de geboorte het recht op 

een naam, het recht een nationaliteit te verwerven en, voor zover mogelijk, het recht zijn of haar ouders 

te kennen en door hen te worden verzorgd. 

2. De Staten die partij zijn. waarborgen de verwezenlijking van deze rechten in overeenstemming met 

hun nationale recht en hun verplichtingen krachtens de desbetreffende internationale akten op dit 

gebied, in het bijzonder wanneer het kind anders staatloos zou zijn. " 

 

Daarenboven waarborgt art. 9 IVRK dat kinderen het recht hebben om niet tegen hun wil gescheiden te 

worden van hun ouders: 

 

“1. De Staten die partij zijn, waarborgen dat een kind niet wordt gescheiden van zijn of haar ouders 

tegen hun wil, tenzij de bevoegde autoriteiten, onder voorbehoud van de mogelijkheid van rechterlijke 

toetsing, in overeenstemming met het toepasselijke recht en de toepasselijke procedures, beslissen dat 

deze scheiding noodzakelijk is in het belang van het kind. Een dergelijke beslissing kan noodzakelijk zijn 

in een bepaald geval, zoals wanneer er sprake is van misbruik of verwaarlozing van het kind door de 

ouders, of wanneer de ouders gescheiden leven en er een beslissing moet worden genomen ten 

aanzien van de verblijfplaats van het kind. 

2. In procedures ingevolge het eerste lid van dit artikel dienen alle betrokken partijen de gelegenheid te 

krijgen aan de procedures deel te nemen en hun standpunten naar voren te brengen. 

3. De Staten die partij zijn, eerbiedigen het recht van het kind dat van een ouder of beide ouders is 

gescheiden, op regelmatige basis persoonlijke betrekkingen en rechtstreeks contact met beide ouders 

te onderhouden, tenzij dit in strijd is met het belang van het kind. 

4. Indien een dergelijke scheiding voortvloeit uit een maatregel genomen door een Staat die partij is. 

zoals de inhechtenisneming, gevangenneming, verbanning, deportatie, of uit een maatregel het 

overlijden ten gevolge hebbend (met inbegrip van overlijden, door welke oorzaak ook, terwijl de 

betrokkene door de Staat in bewaring wordt gehouden) van één ouder of beide ouders of van het kind, 

verstrekt die Staat, op verzoek, aan de ouders, aan het kind of indien van toepassing, aan een ander 

familielid van het kind de noodzakelijke inlichtingen over waar het afwezige lid van het gezin zich bevindt 

of waar de afwezige leden van het gezin zich bevinden, tenzij het verstrekken van die inlichtingen het 

welzijn van het kind zou schaden. De Staten die partij zijn, waarborgen voorts dat het indienen van een 

dergelijk verzoek op zich geen nadelige gevolgen heeft voor de betrokkene(n).” 
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Ook het belang en welzijn van verzoeksters kind dreigt derhalve met de voeten getreden te worden 

ingeval de bestreden beslissing ten uitvoer zou gelegd worden. 

 

A. 1.4. Besluit: Schending art. 8 EVRM en van art. 3, 6 en 9 IVRK, alsmede van art. 74/13 Vw, 

 

Uit het voorgaande volgt dat verzoeksters recht op een privé- en gezinsleven geschonden wordt door de 

bestreden beslissing. 

 

Het is ten eerste duidelijk dat de bestreden beslissing een inmenging in het privé- en gezinsleven van 

verzoeker en haar recht op een familiaal leven, zoals vervat in 8 E.V.R.M. 

 

In de notie gezinsleven in de zin van art. 8 EVRM zit uiteraard verzoeksters relatie met haar nog 

minderjarige dochter vervat. 

 

Dat de bestreden maatregel een inmenging vormt in het gezinsleven van verzoekster staat aldus 

ontegensprekelijk vast. 

 

Voormelde inmenging is volgens verzoekster niet geoorloofd, in die zin dat ze niet noodzakelijk is in een 

Belgische samenleving, gelet op het feit dat ze na toetsing aan de zgn. Boulthif-criteria de 

evenredigheidstoets niet doorstaat. 

 

Zo is het voor verzoekster en haar minderjarige kind, alsmede verzoeksters partner ingeval een 

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing, onmogelijk een effectief en affectief gezinsleven voort te 

zetten in het land van herkomst van verzoekster. 

 

De minderjarige dochter en partner van verzoekster hebben een verblijfsrecht in België en hebben het 

centrum van hun economische, morele en sociale en familiale belangen in België. 

 

De bestreden beslissing problematiseert de facto op disproportionele wijze het fundamenteel recht aan 

verzoekers kind en partner om op het Belgische grondgebied te verblijven. Een terugwijzing naar land 

van herkomst van verzoekster houdt aldus volgens verzoeker een schending in van artikel 8 EVRM, 

alsmede van de hoger aangehaalde rechten van verzoeksters minderjarige kind vervat in het IVRK, 

alsmede van art. 74/13 Vw.” 

 

2.2.1. De Raad kan slechts vaststellen dat verzoekster, in tegenstelling tot wat zij voorhoudt, niet tot een 

verblijf in het Rijk was gemachtigd of toegelaten op het ogenblik dat de in casu bestreden beslissing 

werd genomen. Verzoekster stelt dan ook verkeerdelijk dat de bestreden beslissing moet worden 

beschouwd als een inmenging in haar privé- en gezinsleven die slechts mogelijk is in de in artikel 8, 

tweede lid van het EVRM bedoelde gevallen. Zij kan bijgevolg niet dienstig verwijzen naar rechtspraak 

van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens die betrekking heeft op in een land gevestigde 

vreemdelingen (cf. EHRM 3 oktober 2014, nr. 12738/10, Jeunesse/Nederland, § 105). De Raad dient er 

verder op te wijzen dat uit artikel 8 van het EVRM ook geen algemene verplichting voor een Staat kan 

worden afgeleid om de keuze van de gemeenschappelijke verblijfplaats van vreemdelingen te 

eerbiedigen of om een gezinsvorming op het grondgebied toe te laten (EHRM 19 februari 1996, nr. 

23.218/94, Gül/Zwitserland; J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds), Handboek EVRM Deel 2 Artikels-

gewijze Commentaar, Volume I, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2004, 754-756). Er kan tevens niet 

worden voorbijgegaan aan het feit dat het gezinsleven waarop verzoekster zich beroept tot stand kwam 

op een ogenblik dat haar verblijfsstatus in België zonder meer precair was. Zij kwam immers, zonder 

hiertoe voorafgaandelijk te zijn toegelaten of gemachtigd, naar België met de bedoeling te gaan inwonen 

bij een vriend die zij via facebook leerde kennen. In dergelijke omstandigheden zal een verwijderings-

maatregel slechts in uitzonderlijke omstandigheden kunnen worden beschouwd als onverenigbaar met 

de bepalingen van artikel 8 van het EVRM (cf. EHRM 4 december 2012, nr. 47017/09, Butt/Noorwegen, 

§ 79). Verzoekster toont met haar betoog evenwel niet aan dat dergelijke uitzonderlijke omstandigheden 

in casu voorhanden zijn. De Raad merkt hierbij op dat verzoekster weliswaar aangeeft dat zij een 

dochter heeft met haar in België verblijvende partner, doch verweerder heeft terecht opgemerkt dat kan 

worden aangenomen dat dit kind zich, gelet op de jonge leeftijd, nog gemakkelijk kan aanpassen aan 

een ander leefomgeving (cf. EHRM 12 juli 2012, nr. 54131/10,  Bajsultanov/Oostenrijk, § 90). De Raad 

stelt ook vast dat niet aannemelijk wordt gemaakt dat verzoekster enkel in België een gezinsleven zou 

kunnen hebben met haar partner en kind en dat een gezinsleven elders niet mogelijk zou zijn. In dit 

verband moet worden gesteld dat verzoekster niet kan worden gevolgd waar zij stelt dat zij geen banden 

meer heeft met haar land van herkomst. Zij werd immers geboren en groeide op in Noord-Macedonië, 



  

 

X Pagina 10 van 11 

het land waar ook haar ouders, broer, zus en tal van andere familieleden verblijven en is slechts relatief 

kort aanwezig in het Rijk, zodat niet kan worden aangenomen dat zij geen effectieve banden met dat 

land meer heeft. Er blijkt ook niet dat zij niet zou kunnen samenwonen met haar partner en diens 

verwanten in het land van herkomst van deze partner of dat haar partner haar niet zou kunnen 

vervoegen in haar land van herkomst. Uit de aan de Raad voorgelegde stukken blijkt immers dat 

verzoekster aangaf dat haar partner ook Noord-Macedonische verwanten heeft. Verzoekster verklaarde 

ook dat zij in Noord-Macedonië in Shuto Orizari, een Roma-wijk, woonde en dat zij met haar partner ook 

Romani spreekt, wat diens integratie in haar land van herkomst kan vergemakkelijken. Het feit dat haar 

partner actueel in België is tewerkgesteld leidt op zich niet tot de conclusie dat er enkel in België een 

gezinsleven kan zijn. Er wordt namelijk niet aannemelijk gemaakt dat hij niet elders kan werken om te 

voorzien in het onderhoud van het gezin en dat hij zijn beroep – hulp in de keuken van een restaurant – 

alleen in België kan uitoefenen. Ook het gegeven dat verzoekster, als niet-begeleide minderjarige 

vreemdeling, een tijdlang een precaire verblijfsstatus had, impliceert niet dat verweerder hierdoor de 

verplichting zou hebben om haar tot een verder verblijf in het Rijk toe te laten. Hierbij moet worden 

benadrukt dat het gegeven dat verzoekster verweerder met haar gezinsleven voor een voldongen feit 

heeft gesteld niet impliceert dat hij haar als gevolg hiervan, op basis van artikel 8 van het EVRM, zonder 

meer tot een verder verblijf in België moet toelaten (cf. EHRM 30 juni 2015, nr.39.350/13, A.S./ 

Zwitserland, § 44). Daarenboven moet worden geduid dat verweerder ook terecht heeft opgemerkt dat 

de bestreden beslissing op zich verzoekster ook niet verhindert om zich administratief in regel te stellen 

om alsnog op reglementaire wijze België binnen te komen en er dus slechts sprake is van een tijdelijke 

scheiding van haar gezinsleden. Verzoekster geeft ook aan dat het haar bedoeling is om uiteindelijk via 

een procedure gezinshereniging een verblijfsrecht te verkrijgen. Zij kan de bepalingen van artikel 8 van 

het EVRM evenwel niet zonder meer aanwenden om de bepalingen van de Vreemdelingenwet die erop 

zijn gericht de openbare orde te beschermen en de rechten en vrijheden van andere burgers te 

verzekeren volledig buiten werking te stellen. Indien zij meent te voldoen aan de voorwaarden om te 

genieten van een gezinshereniging kan worden verwacht dat zij hiertoe een aanvraag doet volgens de 

regels die zijn bepaald in de Belgische verblijfswetgeving. Aangezien zij ondertussen kan terugvallen op 

verwanten in Noord-Macedonië kan niet worden gesteld dat de vereiste om de regels te respecteren in 

casu kennelijk onredelijk of onevenredig is. De bestreden beslissing vormt ook geen belemmering voor 

verzoekster om haar relaties met de verwanten van haar partner of met andere personen die zij in 

België leerde kennen te onderhouden. Zij kan hiervoor namelijk gebruik maken van de moderne 

communicatiemiddelen. Het staat niet ter discussie dat zij hier toegang toe heeft en hiermee kan 

omgaan, aangezien zij stelt dat zij haar partner leerde kennen via facebook. Verzoekster toont ook niet 

aan dat enig aspect van haar privéleven dat onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM valt door 

de bestreden beslissing ernstig in het gedrang wordt gebracht. Verzoekster maakt met haar 

beschouwingen, die grotendeels van theoretische aard zijn, niet aannemelijk dat er op verweerder 

enige, uit artikel 8 van het EVRM voortvloeiende, positieve verplichting zou rusten die zou verhinderen 

dat de bestreden beslissing wordt genomen.  

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM blijkt niet. 

 

 2.2.2. Verweerder heeft in de bestreden beslissing uitdrukkelijk aangegeven dat hij rekening hield met 

de verplichting die voortvloeit uit artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet om bij het nemen van een 

verwijderingsmaatregel rekening te houden met het hoger belang van het kind, het gezins- en 

familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land. Verzoekster 

laat weliswaar verstaan niet akkoord te gaan met het door verweerder ingenomen standpunt omtrent 

haar gezinsleven, maar toont hiermee niet aan dat hij de in artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet 

opgenomen verplichting heeft miskend. 

 

2.2.3. Waar verzoekster de schending aanvoert van de artikelen 3, 6, 7 en 9 van het Kinderrechten-

verdrag, merkt de Raad op dat, daargelaten de vraag of verzoekster een belang heeft bij het inroepen 

van het Kinderrechtenverdrag, gelet op het feit dat vordering niet mede namens haar kind werd 

ingesteld (cf. RvS 9 november 1994, nr. 50.131), de voormelde artikelen wat de geest, de inhoud en de 

bewoordingen ervan betreft, op zichzelf niet volstaan om toepasbaar te zijn zonder dat verdere 

reglementering met het oog op precisering of vervollediging noodzakelijk is. Deze verdragsbepalingen 

zijn geen duidelijke en juridisch volledige bepalingen die de verdragspartijen of een onthoudingsplicht of 

een strikt omschreven plicht om op een welbepaalde wijze te handelen opleggen. Aan deze bepalingen 

moet bijgevolg een directe werking worden ontzegd. Verzoekster kan daarom de rechtstreekse 

schending van deze artikelen van het Kinderrechtenverdrag niet dienstig inroepen (RvS 7 februari 1996, 

nr. 58.032; RvS 1 april 1997, nr. 65.754; RvS 16 mei 2009, nr. 2707 (c)). 
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Daarnaast moet worden opgemerkt dat uit een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing blijkt dat 

verweerder duidelijk rekening heeft gehouden met het hoger belang en het welzijn van verzoeksters 

kind. Hij heeft er immers op gewezen dat verzoekster haar kind kan meenemen naar haar land van 

herkomst en heeft, zoals reeds gesteld, gemotiveerd dat dit kind zich, gelet op de jonge leeftijd, nog 

gemakkelijk kan aanpassen aan een nieuwe leefomgeving. Bij de bespreking van het vorige onderdeel 

van het middel werd ook reeds vastgesteld dat niet blijkt dat verzoekster met haar partner en kind niet 

elders kan verblijven, zodat dit kind niet wordt gescheiden van beide ouders, en dat de bestreden 

beslissing niet uitsluit dat verzoekster de nodige stappen onderneemt om zich administratief in regel te 

stellen, zodat zij alsnog met haar kind legaal in België kan verblijven bij haar partner. Er wordt ook niet 

aangetoond dat verzoeksters kind enkel in België ontwikkelingskansen zou hebben of dat het leven van 

dit kind in gevaar komt wanneer zij niet in het Rijk kan verblijven.  

 

De aangevoerde schending van de artikelen 3, 6, 7 en 9 van het Kinderrechtenverdrag kan niet leiden 

tot de vernietiging van de bestreden beslissing. 

 

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

 

3. Kosten 

 

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

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zes april tweeduizend eenentwintig door: 

 

dhr. G. DE BOECK, voorzitter  

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN G. DE BOECK 

 


