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 nr. 254 771 van 20 mei 2021 

in de zaak RvV X / VIII  

 

 

 In zake: X 

handelend in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordiger van haar minderjarig 

kind X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. VAN DER BEKEN 

Snikbergstraat 140A 

1701 DILBEEK 

  tegen: 

 

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

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

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

naam en als wettelijke vertegenwoordiger van haar minderjarig kind Angela MORENO, op 

19 februari 2021 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 12 

januari 2021 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 1 april 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 april 2021. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA . 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat F. FEGUY, die loco advocaat D. VAN DER BEKEN verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat A. DE WILDE, die loco advocaat D. MATRAY verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 8 juli 2020 diende verzoekster een aanvraag in om verblijfsmachtiging op grond van artikel 9bis 

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

en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet).  
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1.2. Op 12 januari 2021 trof de verwerende partij een beslissing waarbij de in punt 1.1. bedoelde 

aanvraag onontvankelijk wordt verklaard.  

 

Dit is de eerste bestreden beslissing, die luidt als volgt:    

 

“[M.G.J.] 

nationaliteit: Filipijnen 

geboren te […] op […] 

[…] 

en als wettelijk vertegenwoordiger van [A.M.] geboren op […] te […] 

 

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

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

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

verzoek onontvankelijk is. 

 

Reden: 

 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de aan-

vraag 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 beweert dat zij zich in buitengewone omstandigheden zou bevinden omdat zij alhier een 

langdurig verblijf in België zou hebben. Hieromtrent dienen wij te stellen dat dit geenszins aanvaard kan 

worden als een buitengewone omstandigheid. Betrokkene beweert alhier sinds augustus 2013 te 

verblijven. Ter staving van deze bewering verwijst betrokkene naar de geboorteakte van haar dochter 

d.d. 29.06.2014, verder een certificaat van vaccinaties van het kind, enkele getuigenverklaringen die 

pretenderen betrokkene sedert 2013 te kennen tonen nog niet aan dat zij gedurende al die tijd in België 

heeft verbleven. Ook lijkt het ons onwaarschijnlijk dat betrokkene na een verblijf van bijna 7 jaar niet 

meer bewijzen zou kunnen aanbrengen die haar verblijf sedert 2013 zou kunnen staven. Bovendien 

heeft betrokkene zich al die tijdbewust in illegaal verblijf genesteld. 

 

Het feit dat haar kind, [A.M.] hier naar school gaat, kan niet aanzien worden als een buitengewone 

omstandigheid daar betrokkene niet aantoont dat een scholing niet in het land van herkomst kan 

verkregen worden. Tevens behoeft de scholing van het kind geen gespecialiseerd onderwijs, noch een 

gespecialiseerde infrastructuur die niet in het land van herkomst te vinden is. Bovendien dient er op 

gewezen te worden dat de verplichte scholing van het kind steeds plaats vond in illegaal verblijf. Hierbij 

kan bijgevolg opgemerkt worden dat het de ouder zijn die de belangen van haar kind heeft geschaad 

door zich te nestelen in dergelijk verblijf. 

 

Betrokkene beroept zich verder op het feit dat haar dochter in België geboren is en dat zij opgroeit in de 

Belgische cultuur en met de Belgische normen en waarden. Echter, betrokkene toont niet aan waarom 

het feit dat haar dochter in België geboren is, een eventuele terugreis zou bemoeilijken. Het loutere feit 

dat men in België geboren is, is niet voldoende om aanvaard te worden als buitengewone 

omstandigheid. 

 

Betrokkene beroept zich op het hoger belang van het kind, zoals het EHRM arrest Jeunesse t. 

Nederland en het arrest El Ghatet t. Zwitserland. Niettegenstaande het feit dat het kind in België 

geboren is, toont zij buiten het feit [A.] naar de kleuterschool gaat, niet aan dat er sprake is van hechte 

opgebouwde band buiten het kerngezin. Verder werd [A.] niet gescheiden van haar ouder. Betrokkone 

toont ook niet aan dat hun situatie in het land van herkomst bij een terugkeer penibel zal zijn. Ook toont 

betrokkene niet aan dat [A.] zich niet zou kunnen aanpassen aan het leven in de Filipijnen. 

 

Betrokkene haalt verder ook aan dat haar dochter niet kan terugkeren naar een land waar zij niets of 

niemand meer kent en waar zij nog nooit geweest is. Het lijkt erg onwaarschijnlijk dat haar dochter in het 

land van herkomst geen familieleden meer zou hebben waarmee het contact hersteld kan worden. Dit 

element kan dan ook niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid. 

Ze beweert ook dat zij gaan banden meer heeft met het land van herkomst, Ze zou niets of niemand 

meer hebben in haar land van herkomst. Het lijkt erg onwaarschijnlijk dat betrokkene geen familie, 

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

verblijven in afwachting van een beslissing in het kader van haar aanvraag tot machtiging tot verblijf. 
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Betrokkene verbleef immers ruim 26 jaar in de Filipijnen en haar verblijf in België, haar integratie en 

opgebouwde banden kunnen bijgevolg geenszins vergeleken worden met haar relaties in het land van 

herkomst. Er dient te worden opgemerkt dat het de persoonlijke keuze van betrokkene is geweest om 

illegaal in België te verblijven alsook om geen verdere contacten/banden te onderhouden met haar land 

van herkomst. Bijgevolg kan dit argument niet weerhouden worden als buitengewone omstandigheid. 

Het staat betrokkene vrij om voor haar terugkeer een beroep te doen op de Internationale Organisatie 

voor Migratie (IOM) om zo de nodige steun te verkrijgen. Ook beschikt de IOM over een Re-integratie-

fonds dat als doel heeft een duurzame terugkeer naar en reïntegratie in het land van herkomst te 

vergemakkelijken. Dit fonds is ontworpen om mensen bij te staan in het vinden van inkomensgenereren-

de activiteiten. Reïntegratiebijstand kan het volgende bevatten: beroepsopleidingen, opstarten van 

kleine zakenprojecten, kosten om een cursus of opleiding te volgen, kosten om informatie over beschik-

bare jobs te verkrijgen, bijvoorbeeld door middel van tewerkstellingsbureaus, accommodatie/huur, extra 

bagage. 

 

Betrokkene haalt ook aan dat haar vast werk werd beloofd (legt een werkbelofte voor BVBA Charis 

Enterprice), ook dit element kan niet aanzien worden als een buitengewone omstandigheid daar betrok-

kene niet aantoont waarom een tijdelijke terugkeer naar haar land van herkomst hier iets aan zou 

veranderen. Indien betrokkene alhier tewerkgesteld wil worden dan dient zij hiertoe nodige vergunning-

en via de geijkte weg aan te vragen. 

 

De overige elementen met betrekking tot de integratie van mevrouw - nl. dat zij her meer dan 7 jaar 

verblijft, werkbereid is, dat zij Nederlands zou spreken, dat zij vertrouwd zou zijn met de gebruiken in 

België, dat haar affectieve, sociale en economische belangen zich in België zouden situeren , dat ze 

zich inzet bij de vzw ‘The Lighthouse Centre’ voor voedselbedeling aan mensen in armoede en dat zij 

aldus duurzaam lokaal verankerd zou zijn- hebben betrekking op de gegrondheid en worden in deze 

fase niet behandeld. De elementen met betrekking tot de integratie kunnen het voorwerp uitmaken van 

een eventueel onderzoek conform art. 9.2 van de wet van 15.12.1980.” 

 

1.3. Op 12 januari 2021 geeft de verwerende partij tevens een bevel om het grondgebied te verlaten. Dit 

vormt de tweede bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

   

“mevrouw, die verklaart te heten: 

Naam, voornaam: [M.G.J.] 

geboortedatum: […] 

geboorteplaats: […] 

nationaliteit: Filipijnen 

 

het kind [A.M.], geboren te Elsene op […] dient betrokkene te vergezellen. 

 

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 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: betrokkene is niet in het bezit van een geldig 

vsium.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste en enig middel werpt verzoekster op: 

 

“Schending van artikel 8 van EVRM, artikel 24 van het Handvest van de grondrechten van de EU, artikel 

2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, en 

de formele en materiële motiveringsplicht”. 
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Zij betoogt als volgt: 

 

“3.2.1. De DVZ motiveert dat verzoekster niet heeft aangetoond dat haar dochter haar opleiding in de 

Filippijnen niet kan voortzetten terwijl ze de nodige stappen neemt om een verblijfsvergunning aan te 

vragen. Verwerende partij motiveerde echter alleen dat verzoekster niet heeft aangetoond dat haar 

dochter haar opleiding in de Filippijnen niet kon voortzetten, De dochter van verzoekster heeft echter 

enkel en alleen in België school gelopen in de Nederlandse taal. Het kind heeft nooit school gelopen in 

de Filippijnen. Scholen zijn sinds het begin van de wereldwijde pandemie gesloten en zijn nog steeds 

niet heropend en het is onwaarschijnlijk dat ze snel zullen openen . Daarom zou het eisen van 

verzoekster om terug te keren naar de Filippijnen om de formaliteiten voor haar verblijfsverzoek in te 

leiden de volgende gevolgen hebben: 

- Of voor langere tijd van haar dochter gescheiden te worden, wat in strijd zou zijn met artikel 8 EVRM. 

- Of haar dochter te dwingen haar opleiding in België stop te zetten en voor onbepaalde tijd - in de 

Filippijnen - geen school te kunnen lopen. Dit zou ongetwijfeld een schadelijk effect hebben op het kind. 

 

Uw Raad heeft echter al geoordeeld dat: 

 

« Il appartenait à la partie défenderesse, dès lors que les requérants ont explicitement invoqué, à titre 

de circonstances exceptionnelles le respect de l'article 8 de la CEDH dans le chef des enfants, 

d'expliquer les raisons spécifiques pour lesquelles l'existence d'une vie privée en Belgique n'était pas 

susceptible d'empêcher la réalisation d'un ou plusieurs déplacements, fût- ce temporaire, dans leur pays 

d'origine, en d'autres mots d'expliquer en quoi l'existence d'une vie privée en Belgique garantissant aux 

enfants depuis leur naissance une certaine « sécurité matérielle, scolaire et sanitaire », absente dans le 

pays d'origine, n'était pas constitutive de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 9bis précité. 

 

Il s'ensuit qu'en ne procédant pas à l'examen de la vie privée des enfants et à la question de savoir si 

cet élément n'était pas de nature à rendre impossible ou particulièrement difficile un retour au pays 

d'origine ou un autre pays où les requérants seraient autorisés à séjourner pour introduire auprès du 

poste diplomatique ou consulaire compétent une demande d'autorisation de séjour, la partie 

défenderesse n'a pas pris en considération tous les éléments de la cause, a manqué à son obligation de 

motivation formelle et a commis une erreur manifeste d'appréciation. »  

 

In dat specifieke geval vertrouwden verzoekers ook op het onderwijs van hun kinderen en verklaarden 

ze het volgende: 

 

« S'agissant de la situation de leurs enfants, les requérants ont invoqué l'intérêt supérieur de leurs 

enfants rappelant que « le couple a trois enfants mineurs, tous nés en Belgique (annexe 4). Que les ai 

nés sont scolarisés en Belgique, en français. Que l'article 8 de la CEDH impose le respect de ses liens 

structurants. Qu'il apparait réellement indispensable de prendre tous ces paramètres en considération 

pour pouvoir juger de l'opportunité de cette requête ».  

 

« Attendu que les trois enfants des requérants sont nés et sont scolarisés en Belgique (annexe 6). Qu'ils 

se sont bien intégrés dans leur école et y ont créé leur cercle d'amis, leur tissu social copie, des 

passeports de tous les membres de la famille des requérants (annexe 7) »  

 

« Attendu qu'ils n'ont par conséquent, pas d'autres repères et aucune véritable attache avec le Pakistan. 

»  

 

Uw Raad oordeelde toen dit: 

 

« En réalité, au regard de leur intérêt supérieur et de la particularité de la situation des enfants, qui ne 

connaissent que la Belgique et n'ont jamais vécu au Pakistan (où la langue, les conditions de vie, socio-

culturelles, économiques, sanitaires sont différentes), la partie défenderesse ne pouvait se dispenser 

d'examiner l'impact d'un retour, même temporaire au Pakistan, sur le bien-être de ces derniers sous 

l'angle de l'article 8 de la CEDH. »  

 

naar aanleiding van de redenen van de DVZ die oordeelde dat: 

 

« Parallèlement à leur propre intégration, les intéressés invoquent celle de leurs enfants, nés en 

Belgique, en particulier en raison de la poursuite effective de leur scolarité sur le territoire qui ne pourrait 

être interrompue (attestations de fréquentation scolaires fournies). Notons tout d'abord que les articles 
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invoqués à l'appui de la demande issus de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant 

n'ont pas de caractère directement applicable et n'ont donc pas l'aptitude à conférer par eux-mêmes des 

droits aux particuliers dont ces derniers pourraient se prévaloir devant les autorités nationales, 

administratives ou juridictionnelles, sans qu'aucune mesure interne complémentaire soit nécessaire à 

cette fin, et qu'ils ne peuvent être directement invoqués devant les juridictions nationales car ces 

dispositions ne créent d'obligations qu'à charge des Etats parties (C.E., arrêt n°58.032 du 7 février 1996, 

arrêt n°60.097 du 11 juin 1996, arrêt n° 61.990 du 26 septembre 1996 et arrêt n° 65.754 du 1er avril 

1997, CCE, arrêt n° 53.699 du 23.12.2010). Aussi, les intéressés se réfèrent à la scolarité suivie sur le 

territoire en langue française. Notons que rien à la lecture du dossier administratif de cette famille ne 

nous permet d'établir que les enfants - bien que suivant un enseignement francophone en Belgique - ne 

maîtrisent pas la langue dans laquelle est organisé l'enseignement au pays d'origine d'origine et ne 

pourraient donc suivre temporairement un cursus dans la langue précitée. Quand bien même ce dernier 

élément ne serait pas établi, notons que le changement de système éducatif et de langue 

d'enseignement est l'effet d'un risque que les intéressés ont pris en s'installant en Belgique, alors qu'ils 

se savaient en séjour illégal. Ils auraient pu prémunir leurs enfants contre ce risque, en leur enseignant 

leur langue maternelle ; cet élément ne constitue donc pas une circonstance exceptionnelle (C.E, 

11.10.2004, n° 135.903). S'il peut être admis que l'interruption d'une scolarité constitue un préjudice 

grave et difficilement réparable, encore faut-il observer que les requérants, en se maintenant 

irrégulièrement sur le territoire, sont à l'origine de la situation dans laquelle ils prétendent voir le 

préjudice, et que celui-ci a pour cause le comportement des requérants (C.E, 8 déc.2003, n° 126.167). Il 

importe également de rappeler l'arrêt du Conseil d'Etat : « Considérant que le droit à l'éducation et à 

l'instruction n'implique pas automatiquement le droit de séjourner dans un autre Etat que le sien et ne 

dispense pas de se conformer aux règles en matière de séjour applicables dans le pays où l'on souhaite 

étudier » (C.E. - Arrêt n°170.486 du 25 avril 2007). Rappelons que les intéressés sont arrivés en 

Belgique dépourvus d'une autorisation de séjour. C'est en connaissance de cause qu'ils ont ensuite 

inscrit leurs enfants à l'école, sachant pertinemment que la scolarité poursuivie par ceux-ci risquait d'être 

interrompue par une mesure d'éloignement en application de la Loi. Cet élément ne peut donc pas être 

assimilé à une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays d'origine ».  

 

Het lijkt ons dat een dergelijke conclusie in de onderhavige zaak moet worden gevolgd. 

 

Bovendien worden alleenstaande moeders door de autoriteiten in de Filippijnen gediscrimineerd, wat 

zeer zeker tot obstakels zal leiden wanneer verzoekster de Filippijnse autoriteiten benadert. 

 

« The information in the following paragraph was provided by the DSWP National Chair in 

correspondence with the Research Directorate: 

Single mothers, when dealing with the police, are "easy targets of discrimination and abuse" by the 

police "because of the absence of a husband who can otherwise 'defend' the woman." (DSWP 13 Jan. 

2017) When it comes to the judicial system, 

 

there are instances when [women] are subjected to sexist treatment by opposing counsel, sometimes 

even by the judge. ... [S]ingle moms are prone to be subjected to such treatment because of their status 

and the stigma still attached to it. They are easier to discredit on "morality" grounds. Sometimes, their 

personal lives are scrutinized to make it appear that they are "bad women. " This can particularly be true 

in relation with rape and sexual harassment cases, (ibid.) »  

 

Dit kan worden verklaard door het lot dat de samenleving aan alleenstaande moeders voorbehoudt. 

Inderdaad, de publieke opinie keert zich helaas tegen deze vrouwen. 

 

« According to DSWP, being a single or unwed mother in the Philippines carries "some stigma" (DSWP 

13 Jan. 2017). Similarly, an article in Bayanihan, a "Filipino-Australian community newspaper" in New 

South Wales (Espinosa Jan. 2013, 91), cites the DSWD Assistant Secretary as stating that "we ... need 

to remove the stigma of being a solo parent" (Bayanihan 7 Nov. 2016). According to the National Chair 

of DSWP, in the rural regions of the Philippines, "the stigma is stronger than in urban areas" (DSWP 13 

Jan. 2017). In correspondence with the Research Directorate, a representative of the University of the 

Philippines Center for Women's and Gender Studies (UP CWGS) stated that [a]necdotal evidence 

show[s] that many single mothers in the country have experienced discrimination in school, the 

workplace and other institutions mainly due to the stigma that being a single/unwed mother brings. (UP 

CWGS 13 Jan. 2017). 
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DSWP also indicated that single mothers are subject to discrimination by their employer (DSWP 13 Jan. 

2017). Based on studies conducted by DSWD and the University of the Philippines National Institute of 

Health, as well as personal interactions with solo parents (Javier 13 Jan. 2017), Carina Javier explained 

that, 

 

[e]ven though most employers state that they do not discriminate, it is often a giant red flag when an 

applicant is a single mother. The employer often assumes the hiring of a single mother can adversely 

affect the company... [through] loss of time on the job from problems with child care, calls received 

during working hours, loss of concentration on the job when the child is ill and sick days taken when the 

child cannot go to child care providers, (ibid. 11 Jan. 2017) 

 

In correspondence with the Research Directorate, a representative of the NORFIL Foundation, a non-

profit organization dedicated to "championing the cause and welfare of children, youth, women and 

families in need" (NORFIL Foundation n.d.), stated that [p]overty encourages women and girls in the 

rural areas to seek employment in the city. When they get into trouble of being single and pregnant, 

some employers reject and send them away. Some become subject of violence in their families and 

[are] thrown out of their homes. ... In general these mothers are ostracized by their families, their 

communities and by society, (ibid. 26 Jan. 2017) »  

 

Ten slotte hebben kinderen van alleenstaande moeders niet dezelfde status als kinderen van religieus 

getrouwde stellen, wat leidt tot veel discriminatie: 

 

« In its 2009 Consideration of Reports Submitted by States Parties under Article 44 of the Convention [of 

the Rights of the Child] on the Philippines, the UN Committee on the Rights of the Child expresses its 

concern at the fact that the Philippines has not yet addressed the situation of children born out of 

wedlock, who still face discriminatory practices such as their classification as "illegitimate" and their 

restricted right to inherit. (UN 22 Oct. 2009) 

 

Similarly, the Child Rights Governance Director indicated that "there is no specific protection in the law 

for children born out of wedlock, " and "[t]hese children are still labelled as 'illegitimate' under existing 

laws" (Child Rights Governance Director 12 Jan. 2017). According to Executive Order No. 209, the 

Family Code of the Philippines, Art. 176. Illegitimate children shall use the surname and shall be under 

the parental authority of their mother, and shall be entitled to support in conformity with this Code. The 

legitime of each illegitimate child shall consist of one- half of the legitime of a legitimate child. Except for 

this modification, all other provisions in the Civil Code governing successional rights shall remain in 

force. (Philippines 6 July 1987) Executive Order No. 209 is attached to this Response (Attachment 3). 

The Child Rights Governance Director indicated that changes in the law allow children who are 

considered illegitimate to take the name of their biological fathers (Child Rights Governance Director 12 

Jan. 2017). However, in correspondence with the Research Directorate, a representative of UNICEF 

Philippines specified that in order for this to be possible, the father "has to endorse an affidavit of 

recognition" (UN 17 Jan. 2017). 

 

Concerning treatment of children of single mothers by authorities, the Director at Save the Children, 

without providing further detail, stated that, "[w]hile there is no outright discrimination [by state 

authorities], the fact that there is no specific package of services for these children means that their 

specific concerns and situation are not considered or addressed" (Child Rights Governance Director 12 

Jan. 2017). 

 

Further and corroborating information could not be found among the sources consulted by the Research 

Directorate within the time constraints of this Response. 

 

Concerning treatment by society, sources stated that children of single mothers face discrimination by 

some schools or teachers (Javier 13 Jan. 2017; Child Rights Governance Director 12 Jan. 2017). 

According to the Child Rights Governance Director, [t]here are still reports of children [of single/unwed 

mothers] experiencing bullying in school or in the community although these incidences are not 

documented. ... Some educational institutions, especially private schools, still require the marriage 

certificate of their parents for admission. I have heard of some private schools not admitting children of 

parents who are not married in church, (ibid.) »  

 

In de eerste bestreden beslissing wordt onvoldoende rekening gehouden met het hoger belang van het 

kind. In de tweede bestreden beslissing, de verwijderingsmaatregel, wordt er helemaal niet gesproken 
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over het hoger belang van het kind. De dochter van verzoekster werd inderdaad in België geboren en 

heeft geen enkele persoonlijke band met de Filippijnen. Zij heeft enkel school gelopen in België. 

 

Het belang van ieder kind dat door de bestreden beslissing geraakt wordt dient een essentiële 

overweging te vormen bij het nemen van een verwijderingsmaatregel. 

 

Artikel 24 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, dat samen met het Verdrag 

van Lissabon op 1 december 2009 in werking is getreden, luidt: 

 

"De rechten van het kind 

 

1. Kinderen hebben recht op de bescherming en de zorg die nodig zijn voor hun welzijn. Zij mogen vrije-

lijk hun mening uiten. Aan hun mening in hen betreffende aangelegenheden wordt in overeenstemming 

met hun leeftijd en rijpheid passend belang gehecht. 

 

2. Bij alle handelingen in verband met kinderen, ongeacht of deze worden verricht door overheids-

instanties of particuliere instellingen, vormen de belangen van het kind een essentiële overweging...." 

 

Artikel 51 van het Handvest verduidelijkt dat het Handvest van toepassing is wanneer lidstaten 

bepalingen van Unierecht ten uitvoer brengen: 

 

"1. De bepalingen van dit Handvest zijn gericht tot de instellingen, organen en instanties van de Unie 

met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, alsmede, uitsluitend wanneer zij het recht van de Unie 

ten uitvoer brengen, tot de lidstaten. Derhalve eerbiedigen zij de rechten, leven zij de beginselen na en 

bevorderen zij de toepassing ervan overeenkomstig hun respectieve bevoegdheden en met 

inachtneming van de grenzen van de bevoegdheden zoals deze in de Verdragen aan de Unie zijn 

toegedeeld. (...)". 

 

Overweging 22 van de Terugkeerrichtlijn verduidelijkt dat "[o]vereenkomstig het Verdrag van 1999 van 

de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind dienen de lidstaten bij de uitvoering van deze 

richtlijn het belang van het kind voorop te stellen. Overeenkomstig het Europees Verdrag tot 

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden dienen de lidstaten bij de 

uitvoering van deze richtlijn de eerbiediging van het gezinsleven voorop te stellen." 

 

Overweging 24 voegt hieraan toe: "In deze richtlijn worden de grondrechten en de beginselen in acht 

genomen die met name in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie worden erkend." 

De Toelichtingen bij artikel 24 van het Handvest stellen het volgende: "Dit artikel is gebaseerd op het 

Verdrag van New York van 20 november 1989 inzake de rechten van het kind, dat door alle lidstaten is 

bekrachtigd, met name op de artikelen 3, 9, 12 en 13 van dat Verdrag. (...)." (cfr. Toelichtingen bij het 

Handvest van de Grondrechten, Pb. C. 14 december 2007, afl. 303,17.) Deze Toelichtingen hebben een 

belangrijke interpretatieve waarde. 

 

Krachtens artikel 52, § 7 van het Handvest zijn deze toelichtingen opgesteld om richting te geven aan de 

uitlegging van dit Handvest van de grondrechten en dient deze Toelichtingen door de rechterlijke 

instanties van de Unie en van de Lidstaten naar behoren in acht te worden genomen. Voor een beter 

begrip van artikel 24 van het Handvest is het derhalve aangewezen om artikel 3 van het VN 

Kinderrechtenverdrag nader te bekijken. Artikel 3 van het VN Kinderrechtenverdrag luidt als volgt: "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." 

 

Het VN Kinderrechtencomité verduidelijkt omtrent artikel 3 van het VN Kinderrechtenverdrag in 'General 

comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary 

consideration (art. 3, para. 1)' van 29 mei 2013, het volgende: 

 

"1. Article 3, paragraph 1, of the Convention on the Rights of the Child gives the child the right to have 

his or her best interests assessed and taken into account as a primary consideration in all actions or 

decisions that concern him or her, both in the public and private sphere. Moreover, it expresses one of 

the fundamental values of the Convention. The Committee on the Rights of the Child (the Committee) 

has identified article 3, paragraph 1, as one of the four general principles of the Convention for 

interpreting and implementing all the rights of the child,1 and applies it is a dynamic concept that 
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requires an assessment appropriate to the specific context." De specifieke individuele context van elk 

kind dient in overweging genomen te worden bij het beoordelen van het belang van het kind in kwestie. 

 

"5. The full application of the concept of the child's best interests requires the development of a rights 

based approach, engaging all actors, to secure the holistic physical, psychological, moral and spiritual 

integrity of the child and promote his or her human dignity." 

 

Een holistische beoordeling die rekening houdt met de ontwikkeling en integriteit van het kind dringt zich 

op. 

 

"6. The Committee underlines that the child's best interests is a threefold concept: (a) A substantive 

right: (...) (b) A fundamental, interpretative legal principle: If a legal provision is open to more than one 

interpretation, the interpretation which most effectively serves the child's best interests should be 

chosen. The rights enshrined in the Convention and its Optional Protocols provide the framework for 

interpretation." 

 

Het belang van het kind is niet enkel een substantieel recht, maar ook een fundamentele interpretatie-

wijze van wettelijke bepalingen. 

 

"32. The concept of the child's best interests is complex and its content must be determined on a case- 

by-case basis. It is through the interpretation and implementation of article 3, paragraph 1, in line with 

the other provisions of the Convention, that the legislator, judge, administrative, social or educational 

authority will be able to clarify the concept and make concrete use thereof. Accordingly, the concept of 

the child's best interests is flexible and adaptable. It should be adjusted and defined on an individual 

basis, according to the specific situation of the child or children concerned, taking into consideration their 

personal context, situation and needs. For individual decisions, the child's best interests must be 

assessed and determined in light of the specific circumstances of the particular child. " 

 

Opnieuw wordt de nood aan een specifieke benadering die rekening houdt met alle relevante 

omstandigheden van het kind benadrukt. 

 

"42. States must create an environment that respects human dignity and ensures the holistic 

development of every child. In the assessment and determination of the child's best interests, the State 

must ensure full respect for his or her inherent right to life, survival and development." 

Het is vaste rechtspraak van het EHRM dat het belang van het kind een primordiale overweging vormt 

bij het beoordelen van iemands rechten onder artikel 8 EVRM (EHRM, Rodrigues da Silva and 

Hoogkamer v. the Netherlands, 31 januari 2006, nr. 50435/99) Het doel van artikel 8 EVRM is, zeker 

wanneer het jonge kinderen betreft, het vertrouwd netwerk te beschermen dat zich rond een kind 

ontplooit en het kind stimuleert, verzorgt en helpt ontwikkelen. Centraal hierin staan de zorg en de 

persoonlijkheidsopbouwende identiteitsrelatie. Het recht op een gezinsleven zoals vervat in artikel 8 

EVRM erkent het fundamentele belang van dit zorgnetwerk voor de integriteit van het individu. In 

dezelfde zin beschermt het EHRM het privéleven van een persoon als het persoonlijke, economische en 

sociale netwerk van gevestigde vreemdelingen ten opzichte van hun omgeving en gemeenschap 

(EHRM, Uner v. the Netherlands, op. cit., judgment of 5 July 2005, §59). Het EHRM heeft in het arrest 

Jeunesse t. Nederland van 3 oktober 2014 nog duidelijker gesteld in welke mate lidstaten het belang 

van het kind moeten laten primeren. Het Hof herhaalt zijn rechtspraak dat er een brede consensus 

bestaat, ook in het internationale recht, dat in alle beslissingen waarbij kinderen betrokken zijn, hun 

belangen van het hoogste belang zijn. Volgens het EHRM moeten nationale overheden steeds de 

uitvoerbaarheid, haalbaarheid en proportionaliteit onderzoeken van een uitwijzing om een effectieve 

bescherming te geven aan de kinderen die er rechtstreeks door geraakt worden en om voldoende 

gewicht te geven aan hun hoger belang: 

 

"109. Where children ore involved, their best interests must be taken into account (see Tuquabo-Tekle 

and Others v. the Netherlands, no. 60665/00, § 44, 1 December 2005; mutatis mutandis, Popov v. 

France, nos. 39472/07 and 39474/07, §§ 139-140, 19 January 2012; Neulinger and Shuruk v. 

Switzerland, cited above, § 135; and X v. Latvia [GC], no. 27853/09, § 96, ECHR 2013). On this 

particular point, the Court reiterates that there is a broad consensus, including in international law, in 

support of the idea that in all decisions concerning children, their best interests are of paramount 

importance (see Neulinger and Shuruk v. Switzerland, cited above, § 135, and X v. Latvia, cited above, 

§ 96). Whilst alone they cannot be decisive, such interests certainly must be afforded significant weight. 

Accordingly, national decision-making bodies should, in principle, advert to and assess evidence in 
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respect of the practicality, feasibility and proportionality of any removal of a non-national parent in order 

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

it." 

 

Zeer recent heeft het EHRM in het arrest Unuane t. Verenigd Koninkrijk met unanimiteit bepaald dat de 

deportatie van een Nigeriaanse man met een strafblad een schending inhield van artikel 8 EVRM. De 

deportatie was een onevenredige inmenging in zijn gezinsleven omdat het hem van zijn kinderen 

scheidde. Er werd geen billijk evenwicht gevonden tussen het hoger belang van de kinderen van 

verzoeker en de vrees voor de openbare orde (EHRM, Unuane t. Verenigd Koninkrijk, 24 november 

2020, nr. 80343/17): 

 

"87. That being said, the Court has tended to consider the seriousness of a crime in the context of the 

balancing exercise under Article 8 of the Convention not merely by reference to the length of the 

sentence imposed but rather by reference to the nature and circumstances of the particular criminal 

offence or offences committed by the applicant in question and their impact on society as a whole. In 

that context, the Court has consistently treated crimes of violence and drug-related offences as being at 

the most serious end of the criminal spectrum (see, for example, Maslov, cited above, § 85; A. W. Khan 

v. the United Kingdom, no. 47486/06, § 40, 12 January 2010; Dalia v. France, 19 February 1998, § 54, 

Reports of Judgments and Decisions 1998 I; and Baghli v. France, no. 34374/97, § 48, ECHR 1999 VIII 

but see also Lukic v Germany, no, 25021/08, 20 September 2011 involving multiple convictions for 

fraud). In any event, the fact that the offence committed by an applicant was at the more serious end of 

the criminal spectrum is not in and of itself determinative of the case. Rather, it is just one factor which 

has to be weighed in the balance, together with the other criteria which emerge from the judgments in 

Boultifand Oner. 88. In the present case the Upper Tribunal did weigh those other criteria in the balance, 

albeit exclusively with reference to the applicant's partner. After all, having concluded that they had no 

hesitation in saying that it would be in the best interests of the children to remain in the United Kingdom 

with both of their parents and that it would be "unduly harsh" to separate them, they allowed his partner's 

appeal and those of the minor children including under Article 8 of the Convention. Although many of the 

factors relevant to applicant's partner's appeal were essentially the same as those relevant to his own, 

his appeal was dismissed on the sole basis there were no "very compelling circumstances" over and 

above those which had applied in respect of his partner. 89. In the Court's view, this conclusion is not 

reconcilable with Article 8 of the Convention. The Upper Tribunal itself acknowledged the strength of the 

applicant's ties to his partner and children, all of whom would stay in the United Kingdom. It also 

acknowledged that his partner and children needed him, and this need for parental support was 

particularly acute in the case of D on account of his medical condition and forthcoming surgery. Finally, it 

accepted that it was in the best interests of the children for him to remain in the United Kingdom, a factor 

which, according to the Court's case-law, must be accorded significant weight (see Krasniqi v. Austria, 

no. 41697/12, § 47 25 April 2017). Having regard to these careful and detailed findings by the Upper 

Tribunal, which must carry significant weight in the overall assessment of proportionality, the Court 

considers that in the circumstances of the present case the seriousness of the particular offence(s) 

committed by the applicant was not of a nature or degree capable of outweighing the best interests of 

the children so as to justify his expulsion. It therefore considers that the applicant's deportation was 

disproportionate to the legitimate aim pursued and as such was not "necessary in a democratic 

society"." 

 

Er werd in casu op onvoldoende wijze rekening gehouden met het hoger belang van het kind en de 

impact van de bestreden beslissingen op het kind. 

 

In de eerste bestreden beslissing wordt gemotiveerd dat niet wordt aangetoond dat het kind, buiten het 

kerngezin, hechte opgebouwde banden heeft met België. Tegelijkertijd erkent verwerende partij wél dat 

het kind geboren is in België en school loopt in België. Het is in die context kennelijk onredelijk te 

motiveren dat niet wordt aangetoond dat het kind geen hechte banden heeft buiten het kerngezin. 

Evident heeft het kind, minstens op school, hechte banden ontwikkeld met vriendjes en leerkrachten. Zij 

is bovendien enkel vertrouwd met de Belgische samenleving en heeft, behalve dan de nationaliteit, geen 

enkele sociale of andere hechte banden met de Filippijnen. Eventueel achtergebleven familieleden in de 

Filippijnen kent zij niet. 

 

De weerslag van de bestreden beslissingen op de dochter van verzoekster is evident. 

 

De bestreden beslissingen schenden daardoor niet enkel artikel 8 EVRM, maar ook artikel 24 van het 

Handvest, door geen rekening te houden met het belang van het kind, en het bestaande gezinsleven 
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van verzoekster met haar kind en de in België opgebouwde banden van het kind, onvoldoende in 

rekening te brengen. 

 

Na zorgvuldig onderzoek van de huidige situatie van de verzoekster en haar dochter kan redelijkerwijs 

niet worden besloten dat ze haar aanvraag om machtiging tot verblijf vanuit de Filipijnen dient te doen. 

Het middel is ernstig.” 

 

2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de bestuurde in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, 

zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, 

nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). 

 

2.3. De Raad stelt vast dat de eerste bestreden beslissing in casu is voorzien van een feitelijke en 

juridische motivering. Zo wordt in deze beslissing, onder verwijzing naar artikel 9bis van de Vreemde-

lingenwet, uiteengezet dat verzoekster er niet in is geslaagd om buitengewone omstandigheden aan te 

tonen die haar verhinderen tijdelijk terug te keren naar haar land van oorsprong of land van verblijf om 

aldaar een aanvraag om verblijfsmachtiging in te dienen. De verwerende partij geeft hierbij concreet aan 

waarom de door verzoekster aangevoerde elementen niet kunnen worden weerhouden. Ook de tweede 

bestreden beslissing bevat duidelijk de feitelijke en juridische motieven waarop ze is gesteund. 

 

2.4. Verzoekster toont niet aan dat de motieven haar niet in staat stellen zich erop te verdedigen, wat de 

doelstelling is van de formele motiveringsplicht. Uit een lezing van het verzoekschrift blijkt trouwens dat 

verzoekster kennis heeft van de motieven van de bestreden beslissingen, aangezien zij ze op 

inhoudelijk vlak bekritiseert en de schending van de materiële motiveringsplicht opwerpt.  

 

Een schending van de formele motiveringsplicht wordt dan ook niet aangetoond. 

 

2.5. De inhoudelijke kritiek die verzoekster uit op de motieven, wordt beoordeeld vanuit het oogpunt van 

de materiële motiveringsplicht. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet 

bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze 

overheid bij de beoordeling 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). 

 

2.6. Artikel 9bis, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

 

“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.” 

 

2.7. 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. 

 

2.8. Buitengewone omstandigheden, in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, zijn omstan-

digheden die het voor een vreemdeling zeer moeilijk of zelfs onmogelijk maken om een beroep te doen 

op de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post. 
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2.9. 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 

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 over een ruime 

appreciatiebevoegdheid. 

 

2.10. In casu werd de aanvraag onontvankelijk verklaard omdat verzoekster geen buitengewone 

omstandigheden heeft aangetoond. De Raad wijst erop dat de verwerende partij bij het beoordelen of de 

aangevoerde omstandigheden buitengewoon zijn in de zin van artikel 9 bis van de Vreemdelingenwet, 

beschikt over een ruime appreciatiebevoegdheid waarbij de Raad slechts terughoudend kan toetsen. 

 

2.11. De eerste bestreden beslissing stelt: 

 

“Het feit dat haar kind, [A.M.] hier naar school gaat, kan niet aanzien worden als een buitengewone 

omstandigheid daar betrokkene niet aantoont dat een scholing niet in het land van herkomst kan 

verkregen worden. Tevens behoeft de scholing van het kind geen gespecialiseerd onderwijs, noch een 

gespecialiseerde infrastructuur die niet in het land van herkomst te vinden is. Bovendien dient er op 

gewezen te worden dat de verplichte scholing van het kind steeds plaats vond in illegaal verblijf. Hierbij 

kan bijgevolg opgemerkt worden dat het de ouder zijn die de belangen van haar kind heeft geschaad 

door zich te nestelen in dergelijk verblijf.” 

 

2.12. Op het ogenblik van het treffen van de bestreden beslissingen was verzoeksters dochtertje 

afgerond 6,5 jaar oud. Gezien deze jeugdige leeftijd kan het kind worden geacht zich makkelijk aan te 

passen aan een nieuwe schoolomgeving en zich de Filipijnse taal snel eigen te maken voor zover 

verzoekster deze taal niet zou hanteren in de omgang met haar dochtertje. Verzoekster kan de 

geciteerde afweging in de eerste bestreden beslissing dan ook niet aan het wankelen brengen door erop 

te wijzen dat haar dochtertje enkel en alleen in België naar school is gegaan en hierbij in het Nederlands 

werd onderwezen. Waar verzoekster wijst op de wereldwijde pandemie, stelt dat scholen nog steeds 

niet heropend zijn, het onwaarschijnlijk is dat ze snel zullen openen en dat het een schadelijk effect 

heeft dat haar kind niet naar school kan gaan in de Filipijnen, wijst de Raad erop dat verzoekster deze 

omstandigheid niet heeft aangehaald in haar in punt 1.1. bedoelde aanvraag die zich bevindt in het 

administratief dossier. Verzoekster kan niet dienstig nieuwe buitengewone omstandigheden gaan 

opwerpen in haar verzoekschrift. De verwerende partij kan niet worden verweten geen rekening te 

hebben gehouden met elementen die niet voorlagen op het ogenblik dat ze de bestreden beslissingen 

trof. De regelmatigheid van een bestuurshandeling dient te worden beoordeeld in functie van de 

gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing beschikte om deze 

beslissing te nemen (RvS 2 juli 2008, nr. 2982 (c)). De Raad kan als annulatierechter ook niet 

verzoeksters aanvraag om verblijfsmachtiging in de plaats van de verwerende partij gaan beoordelen op 

grond van gegevens die dateren van na het treffen van de eerste bestreden beslissing. Ten overvloede, 

in het artikel waarnaar de hyperlink in het verzoekschrift onder voetnoot 1 verwijst, kan worden gelezen 

dat de Filipijnen het op het vlak van de Covid-19-pandemie beter doen dan rijkere landen. Immers wordt 

er vermeld: “the country succeeded in containing the virus's spread while easing its most restrictive 

quarantine measures”, alsook: “The researchers found that younger age, changes in mobility, and 

personal protective behaviors, seem to explain why the country has maintained a less severe COVID-19 

outbreak than high-income countries” en “The study findings also showed that the country has lesser 

severe outbreaks than other countries because it gradually eased quarantine measures, and people 

adhered to MHS”. Het artikel stelt inderdaad dat de scholen actueel gesloten zijn, maar er kan niet in 

worden gelezen dat ze niet snel zullen opengaan ondanks het feit dat de Covid-19-pandemie in de 

Filipijnen relatief goed onder controle is. Alleszins, het staat verzoekster vrij een verlenging van de 

uitvoeringstermijn van het bevel om het grondgebied te verlaten aan te vragen om haar dochtertje toe te 

laten om hier verder school te lopen, waarbij ze actuele informatie kan voegen om aan te tonen dat de 

scholen in de Filipijnen nog steeds gesloten zijn.     
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2.13. De bestreden beslissingen strekken er niet toe verzoekster te scheiden van haar dochter. Het 

staat hen vrij samen terug te keren naar de Filipijnen om aldaar een aanvraag om verblijfsmachtiging in 

te dienen. Verzoekster kan dan ook niet worden gevolgd in haar betoog dat ze voor langere tijd van haar 

dochter zou gescheiden worden. 

 

2.14. De verwijzing naar rechtspraak van de Raad in andere gevallen kan aan dit alles geen afbreuk 

doen. Er gaat geen precedentenwerking uit van arresten van de Raad en verzoekster toont ook niet aan 

dat haar situatie volledig gelijkloopt met de situatie van de vreemdelingen waarover de Raad uitspraak 

heeft gedaan. Het volstaat niet om uittreksels uit arresten te citeren in het verzoekschrift en eraan toe te 

voegen: “Het lijkt ons dat een dergelijke conclusie in de onderhavige zaak moet worden gevolgd.” 

 

2.15. Verzoekster wijst ten slotte nog op discriminatie van alleenstaande moeders in de Filipijnen en 

stelt dat kinderen van dergelijke moeders niet dezelfde status hebben als kinderen van religieus 

getrouwde stellen, doch de Raad dient eens te meer vast te stellen dat verzoekster dergelijke 

omstandigheden niet heeft ontwikkeld in haar in punt 1.1. bedoelde aanvraag. De Raad verwijst dan ook 

naar het gestelde in punt 2.12. op dit vlak. 

 

2.16. Verzoekster betoogt voorts dat er in de tweede bestreden beslissing helemaal niet wordt 

gesproken over het hoger belang van het kind. Echter dient de Raad op te merken dat het bevel om het 

grondgebied te verlaten samen werd gegeven met de eerste bestreden beslissing waarin uitgebreid 

werd gemotiveerd over verzoeksters kind en het hoger belang van dit kind. De Raad ziet niet in waarom 

de verwerende partij dit allemaal zou moeten herhalen in het bevel om het grondgebied te verlaten of 

welk voordeel verzoekster hieruit zou kunnen halen. 

 

2.17. De Raad wijst er tevens op dat er zich in het administratief dossier een nota bevindt, opgesteld 

door P.D. op 12 januari 2021, waarin een afweging wordt gemaakt van de elementen die artikel 74/13 

van de Vreemdelingenwet opsomt. Deze bepaling verplicht de verwerende partij om bij het treffen van 

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

familieleven en de gezondheidstoestand. In deze nota kan het volgende worden gelezen: 

 

“1) Hoger belang van het kind: hoger belang van het kind wordt niet geschaad daar de gezinseenheid  

behouden blijft en daar betrokkene niet aantoont dat een scholing niet beschikbaar is in het land van  

herkomst, evenmin behoeft de scholing een speciale infrastructuur die niet beschikbaar is in het land  

van herkomst.  

2) Gezin- en familieleven: betrokkene legt geen bewijzen voor van andere familieleden in België, 

waardoor  

het familieleven niet geschonden werd. er is ook geen sprake van een schending van het gezzinsleven.  

betrokkene en haar kind kunnen samen het land verlaten.  

3) Gezondheidstoestand: betrokkene legt geen medische attesten voor waaruit zou blijken dat ze niet in  

staat is te reizen.” 

              

Hieruit kan dus worden afgeleid dat de verwerende partij bij de afgifte van het bevel om het grondgebied 

te verlaten wel degelijk rekening heeft gehouden met het belang van het kind, zoals artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet het voorschrijft. 

 

2.18. De eerste bestreden beslissing stelt: 

 

“Betrokkene beroept zich verder op het feit dat haar dochter in België geboren is en dat zij opgroeit in de 

Belgische cultuur en met de Belgische normen en waarden. Echter, betrokkene toont niet aan waarom 

het feit dat haar dochter in België geboren is, een eventuele terugreis zou bemoeilijken. Het loutere feit 

dat men in België geboren is, is niet voldoende om aanvaard te worden als buitengewone 

omstandigheid. 

 

Betrokkene beroept zich op het hoger belang van het kind, zoals het EHRM arrest Jeunesse t. 

Nederland en het arrest El Ghatet t. Zwitserland. Niettegenstaande het feit dat het kind in België 

geboren is, toont zij buiten het feit Angela naar de kleuterschool gaat, niet aan dat er sprake is van 

hechte opgebouwde band buiten het kerngezin. Verder werd Angela niet gescheiden van haar ouder. 

Betrokkene toont ook niet aan dat hun situatie in het land van herkomst bij een terugkeer penibel zal 

zijn. Ook toont betrokkene niet aan dat Angela zich niet zou kunnen aanpassen aan het leven in de 

Filipijnen. 
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Betrokkene haalt verder ook aan dat haar dochter niet kan terugkeren naar een land waar zij niets of 

niemand meer kent en waar zij nog nooit geweest is. Het lijkt erg onwaarschijnlijk dat haar dochter in het 

land van herkomst geen familieleden meer zou hebben waarmee het contact hersteld kan worden. Dit 

element kan dan ook niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid. Ze beweert ook dat zij 

gaan banden meer heeft met het land van herkomst, Ze zou niets of niemand meer hebben in haar land 

van herkomst. Het lijkt erg onwaarschijnlijk dat betrokkene geen familie, vrienden of kennissen meer zou 

hebben in het land van herkomst waar zij voor korte tijd zou kunnen verblijven in afwachting van een 

beslissing in het kader van haar aanvraag tot machtiging tot verblijf. Betrokkene verbleef immers ruim 26 

jaar in de Filipijnen en haar verblijf in België, haar integratie en opgebouwde banden kunnen bijgevolg 

geenszins vergeleken worden met haar relaties in het land van herkomst.” 

 

2.19. De Raad kan verzoekster volgen in haar standpunt dat gezien het kind is geboren in België en hier 

altijd school heeft gelopen, kan worden aanvaard dat het hechte banden heeft ontwikkeld met vriendjes 

en leerkrachten en dat er dus sprake is van een privéleven in België. Dit maakt echter niet dat de 

bestreden beslissingen artikel 8 van het EVRM schenden of strijdig zijn met het belang van het kind. 

Immers houden de bestreden beslissingen in dat verzoekster samen met haar dochter slechts tijdelijk 

moet terugkeren naar het land van herkomst om aldaar een aanvraag om verblijfmachtiging in te dienen. 

Verzoeksters dochtertje is voorts zoals gezegd zeer jong, wat haar toelaat zich snel aan te passen aan 

een (tijdelijk) andere omgeving met andere leerlingen en leerkrachten. De aanwezigheid van familie-

leden in de Filipijnen vormt in dit verband zeker een ondersteuning. Verzoekster poneert wel dat er geen 

achtergebleven familieleden zijn in de Filipijnen maar dit kan de beoordeling “Het lijkt erg onwaarschijn-

lijk dat betrokkene geen familie, vrienden of kennissen meer zou hebben in het land van herkomst waar 

zij voor korte tijd zou kunnen verblijven in afwachting van een beslissing in het kader van haar aanvraag 

tot machtiging tot verblijf. Betrokkene verbleef immers ruim 26 jaar in de Filipijnen en haar verblijf in 

België, haar integratie en opgebouwde banden kunnen bijgevolg geenszins vergeleken worden met 

haar relaties in het land van herkomst” niet onderuit halen.  

 

2.20. Het Europees Hof toont zich streng t.a.v. vreemdelingen die tijdens een onregelmatig of precair 

verblijf een privéleven of een gezinsleven hebben opgebouwd, zoals in casu. Er is volgens het Hof dan 

ook geen aanleiding tot een gerechtigde verwachting op een toelating tot verblijf en bescherming tegen 

verwijdering onder artikel 8 van het EVRM. Indien zulke situatie zich voordoet, zoals in casu, zal enkel in 

uitzonderlijke omstandigheden een schending van artikel 8 van het EVRM worden vastgesteld (EHRM 3 

oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 107; zie ook EHRM 17 april 2014, Paposhvili/België, § 142).  

 

2.21. Er is nooit sprake geweest van een legaal verblijf in België van verzoekster en haar kind. 

Verzoekster is hier naar eigen zeggen aangekomen in augustus 2013 en op 29 juni 2014 bevalt ze van 

haar dochtertje. Verzoekster heeft nooit enige aanvraag ingediend om haar verblijf en dat van haar 

dochtertje te regulariseren totdat ze zes jaar na de geboorte van haar kind, op 8 juli 2020, een aanvraag 

om verblijfsmachtiging indient op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Verzoekster heeft er 

dus voor gekozen om volstrekt illegaal in België te blijven, ook na de geboorte van haar dochtertje, 

waardoor zij wist dat haar verblijf in dit land onzeker was. De banden die verzoekster en haar 

schoolgaand alhier geboren dochtertje hebben ontwikkeld met België zijn inherent aan (de duur van) 

hun feitelijk verblijf alhier. Dit zijn echter niet meer dan de gebruikelijke banden. Zij overstijgen niet de 

banden die verzoekster heeft met de Filipijnen waar ze 28 jaar heeft verbleven. Het is niet omdat 

verzoeksters dochtertje nooit in de Filipijnen is geweest, dat ze totaal geen band of affiniteit met de 

Filipijnse cultuur of taal heeft, zijnde het land waarvan ze de nationaliteit heeft. Alleszins kan ze zoals 

reeds diverse malen werd gesteld, worden geacht zich snel aan te passen aan een verblijf in de 

Filipijnen, dit wegens haar jeugdige leeftijd. Er mag redelijkerwijs worden verondersteld dat verzoeksters 

dochtertje met behulp van haar moeder en de familieleden in de Filipijnen in staat is zich daar (tijdelijk) 

te vestigen en daar (tijdelijk) een bestaan op te bouwen. De Raad verwijst in dit verband nog op het 

arrest van het EHRM van 8 april 2008, nr. 21878/06, Nnyanzi tegen het Verenigd Koninkrijk. De 

gebruikelijke banden die verzoekster en haar dochter met België hebben ontwikkeld vormen geen 

zodanige bijzondere omstandigheid dat op grond daarvan uit het recht op het respect voor het 

privéleven de positieve verplichting voortvloeit hen hier te lande verblijf toe te staan, minstens toe te 

laten dat ze hun aanvraag om verblijfsmachtiging alhier kunnen indienen. Uit niets blijkt een zodanig 

negatief effect van een tijdelijke terugkeer op verzoeksters dochter, dat haar belang om in België te 

blijven zwaarder zou moeten wegen dan het algemeen belang dat bestaat uit het doen respecteren van 

de verblijfsreglementering. Er is geen sprake van een definitieve sluiting van de scholen op de Filipijnen 

en zoals gezegd kan verzoekster een verlenging van de uitvoeringstermijn van het bevel om het 

grondgebied te verlaten aanvragen door aan te tonen dat de scholen aldaar tijdelijk zijn gesloten en het 

aangewezen is dat haar dochtertje haar scholing hier tijdelijk kan verderzetten.  
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2.22. De Raad wijst er in dit verband ook nog op dat volgens het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens het belang van het kind geen “troefkaart” kan zijn om elk kind, wiens levensomstandigheden er 

hierdoor op verbeteren, tot verblijf te moeten toelaten (EHRM 8 maart 2016, nr. 25960/13, I.A.A. e.a. v. 

Verenigd Koninkrijk; “while the Court has held that the best interests of the child is a “paramount” 

consideration, it cannot be a “trump card” which requires the admission of all children who would be 

better off living in a Contracting State (see, for example, Berisha v. Switzerland, cited above, in which 

the Court found no violation of Article 8 even though the domestic courts accepted that it would be in the 

children’s best interests to remain in Switzerland).”). 

 

2.23. Verzoeksters uitgebreide theoretische beschouwingen over het belang van het kind kunnen niet 

leiden tot een andersluidende beoordeling. 

 

2.24. Het gezinsleven tussen verzoekster en haar dochtertje wordt ten slotte niet doorkruist vermits de 

bestreden beslissingen inhouden dat beiden België dienen te verlaten. 

     

Het enig middel is ongegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel aangevoerd dat kan leiden tot de nietigverklaring van 

de bestreden beslissingen. 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. Er dient derhalve geen uitspraak te worden 

gedaan over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door de 

verwerende partij. 

 

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 twintig mei tweeduizend eenentwintig door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 
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