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 nr.  275 740 van 4 augustus 2022 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. GEENS 

Lange Lozanastraat 24 

2018 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die beiden verklaren van Iraakse nationaliteit te zijn, enkel 

handelend als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarig kind X, op 31 mei 2022 hebben 

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

van 25 april 2022 van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie waarbij de 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 verklaard wordt. 

 

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

de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien het verzoek en de instemming om gebruik te maken van de louter schriftelijke procedure met 

toepassing van artikel 39/73-2 van voormelde wet. 

 

Gelet op de beschikking van 15 juni 2022 waarbij het sluiten van de debatten wordt bepaald op 23 juni 

2022. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekers verblijven reeds sedert 2015 in België en hebben al verschillende procedures doorlopen. 

 

1.2. De minderjarige zoon van verzoekers, die in 2012 in Irak werd geboren, diende op 20 oktober 2021 

samen met zijn broer een aanvraag in om machtiging tot verblijf 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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1.3. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie (hierna: de gemachtigde van de 

staatssecretaris) trof op 25 april 2022 een beslissing waarbij de in punt 1.2 vermelde aanvraag 

onontvankelijk werd verklaard. Verzoekers werden hiervan op 2 mei 2022 in kennis gesteld. 

 

Dit vormt de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 20.10.2021 werd 

ingediend door : 

A.(…), M.(…) H.(…) K.(…) (R.R. (…)) 

Geboren op (…)  

Nationaliteit: Irak 

Adres: (…) 

Wettelijk vertegenwoordigd door zijn moeder: A.(…) H.(…) S.(…) T.(…) G.(…) (R.R. (…)) en zijn vader 

A.(…) H.(…) K.(…) A.(…) (R.R. (…)) 

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

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

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

verzoek onontvankelijk is. 

Redenen: 

Allereerst merken we dat huidige beslissing enkel betrekking heeft op het minderjarige kind A.(…), M.(…) 

H.(…) K.(…). De aanvraag 9bis ingediend in hoofde van het minderjarig kind A.(…), H.(…) H.(…) K.(…) 

wordt afgesloten met een afzonderlijke beslissing. De ingeroepen elementen die uitsluitend betrekking 

hebben op laatstgenoemde (met name het feit dat hij in België geboren is) maken dan ook geen deel uit 

van huidige beslissing die enkel betrekking heeft op A.(…), M.(…) H.(…) K.(…). 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de 

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

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

buitenland. 

Betrokkene volgde als minderjarige mee de asielprocedure die zijn ouders indienden op 27.07.2015 

(vader) en 25.09.2015 (moeder). Zijn ouders wisten dat hun verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in 

het kader van de asielprocedure en dat zij bij een negatieve beslissing het land diende te verlaten. Hun 

asielaanvraag werd afgesloten op 18.07.2018 met een weigering van vluchtelingenstatus en van 

subsidiaire bescherming door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Hun tweede asielaanvraag werd 

afgesloten op 13.02.2020 met een beslissing beroep verworpen door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. Hun derde asielaanvraag werd op 22.03.2021 afgesloten met een beslissing 

niet ontvankelijkheid door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. 

Betrokkene diende in eigen naam een asielaanvraag in op 09.08.2019. Deze aanvraag werd afgesloten 

op 20.01.2021 met een beslissing beroep verworpen door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

De duur van de procedures - namelijk bijna drie jaar voor de eerste aanvraag van zijn vader, twee jaar en 

tien maanden voor de eerste aanvraag van haar moeder, één jaar en vijf maanden voor de tweede, zes 

maanden voor de derde en één jaar en vijf maanden voor zijn eigen procedure - was ook niet van die aard 

dat ze als onredelijk lang kan beschouwd worden. 

Het feit dat er een zekere behandelingsperiode is, geeft aan betrokkene ipso facto geen recht op verblijf. 

(Raad van State, arrest nr 89980 van 02.10.2000) 

Betrokkene beroept zich op zijn scholing. Ter staving hiervan legt hij een schrijven voor dd. 15.10.2021 

en 24.03.2021 van de schooldirecteur en een attest van regelmatige lesbijwoning in schooljaar 2021-

2022. Het feit dat hij 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. 

Hoewel zijn scholing een aangepast onderwijs behoeft, toont betrokkene niet aan dit aangepast onderwijs 

(met extra steun en begeleiding voor zijn bijzondere noden) niet beschikbaar is in het land van herkomst. 

Bovendien hebben zijn wettelijke vertegenwoordigers steeds geweten dat zijn scholing plaatsvond in 

precair verblijf en dat zijn opleiding in België mogelijk slechts een tijdelijke oplossing was om zijn 

ontwikkeling toch zo normaal mogelijk te laten verlopen. Het feit dat betrokkene in België school gelopen 

heeft, geeft enkel aan dat hen het recht op onderwijs niet werd ontzegd. Dit verandert echter niets aan de 

vaststelling dat de ouders bewust de keuze hebben gemaakt om hun uiterst precaire verblijf verder te 

zetten ondanks alle weigeringsbeslissingen, die aan hen al betekend werden. Zij lieten het schoolbezoek 

van hun kind bewust plaatsvinden in deze precaire situatie. 

Betrokkene beroept zich op het feit dat hij volledig afhankelijk is van zijn ouders en dat het daarom voor 

hem ónmogelijk is om een afreis te maken naar Irak. Echter, we dienen op te merken dat noch zijn moeder 

noch zijn vader over enig verblijfsrecht in België beschikken en dat het hele gezin dient terug te keren 
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naar Irak. Betrokkene kan dus samen met zijn ouders terugkeren naar Irak, de bestaande gezinseenheid 

blijft volledig behouden. 

Betrokkene beroept zich op het kinderrechtenverdrag, met name op artikel 3 en artikel 6. Wat dit 

aangehaalde Verdrag van de Rechten van het Kind betreft; de Raad van State heeft gesteld dat dit 

Verdrag in zijn geheel geen directe werking heeft (RvS, arrestnr. 100.509 van 31.10.2001, RW nr. 107.646 

van 30.07.2013, RW nr. 107.495 dd 29.07.2013, RW nr. 107.068 van 22.07.2013 en RW nr. 106.055 van 

28.06.2013). Deze verdragsbepalingen zijn geen duidelijke en juridisch volledige bepalingen die de 

verdragspartijen of een onthoudingsplicht of een strikt omschreven plicht om op een welbepaalde wijze te 

handelen opleggen. Aan deze bepalingen moet derhalve een directe werking worden ontzegd (cf. RvS 28 

juni 2001, nr. 97 206). De bepalingen van het VN Kinderrechtenverdrag volstaan wat de geest, de inhoud 

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

reglementering met het oog op precisering of vervollediging noodzakelijk is. In deze zin kan verzoeker de 

rechtstreekse schending van deze artikels van het Kinderrechtenverdrag niet dienstig inroepen. 

Volledigheidshalve merken we op, met betrekking tot de vermeende schending van artikel 3 van dit 

verdrag, dat betrokkene niet concreet verduidelijkt of aantoont dat een terugkeer naar het land van 

herkomst zijn belang schaadt, temeer daar een dergelijke terugkeer niet steeds noodzakelijkerwijs tegen 

het belang van het kind is (RW nr 107.495 dd 29.07.2013). Evenmin toont betrokkene aan dat in Irak zijn 

recht op leven en ontwikkeling in het gedrang zou hebben. 

Betrokkene beroept zich op het feit dat een terugkeer zijn hoger belang zou schaden, dat steeds zou 

dienen te primeren. Betrokkene maakt echter niet aannemelijk dat zijn hoger belang geschaad zal worden 

door een tijdelijke terugkeer naar Irak. Uit de voorgelegde attesten blijkt enkel dat hij hier school gaat. Er 

worden geen bewijzen voorgelegd van deelname aan buitenschoolse activiteiten of van hechte 

opgebouwde banden buiten zijn kerngezin. We wijzen erop dat de bestaande gezinseenheid van dit kind 

behouden blijft en dat betrokkene niet aantoont dat hij zijn scholing in Irak niet kan verderzetten. 

Betrokkene maakt dan ook niet duidelijk op welke wijze een terugkeer naar Irak zijn hoger belang zou 

schaden en dat hij in Irak niet kan opgroeien in een veilige en stabiele omgeving, in de nabijheid van zijn 

ouders en opgenomen binnen zijn ruimer familiaal kader. De vier asielaanvragen indiend door het gezin 

werden namelijk allen negatief afgesloten waaruit blijkt dat betrokkene geen ernstige moeilijkheden 

riskeert in het land van herkomst. Dit element kan dan ook niet aanvaard worden als buitengewone 

omstandigheid. 

Betrokkene beroept zich op de geboden bescherming van artikel 8 EVRM omdat hij zijn leven hier, op 

educatief en sociaal vlak, hier heeft opgebouwd. Hij zou hier een belangrijk sociaal welzijn tot stand 

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

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

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

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

ernstig of moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Verder stellen we vast dat betrokkene niet 

aantoont dat er sprake is van dergelijke nauwe banden dat zij onder de bescherming van artikel 8 EVRM 

zouden vallen. In beginsel heeft de bescherming die artikel 8 van het EVRM biedt hoofdzakelijk betrekking 

op het kerngezin (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 94). Banden met andere gezinsleden 

dan die van het kerngezin of familieleden worden slechts gelijkgesteld met een gezinsleven in de zin van 

artikel 8 van het EVRM indien het bestaan van bijkomende elementen van afhankelijkheid, andere dan de 

gewoonlijke affectieve banden, wordt aangetoond. Betrokkene verblijft hier samen met zijn ouders en 

jongere broer. Echter, geen enkel gezinlid beschikt over enig verblijfsrecht. De bestaande gezinseenheid 

blijft aldus behouden aangezien het hele gezin dient terug te keren naar Irak. Bovendien blijkt uit de 

afgelegde verklaringen van zijn ouders tijdens hun asielprocedures dat zij nog over een ruim familiaal 

netwerk beschikken in Irak. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt bovendien dat 'de 

relaties tussen volwassenen niet noodzakelijkerwijs van de bescherming van artikel 8 zullen genieten 

zonder dat het bestaan van bijkomende elementen van afhankelijkheid wordt aangetoond, naast de 

gewone affectieve banden’ (EHRM 13 februari 2001, Ezzouhdi/Frankrijk, § 34; EHRM 10 juli 2003, 

Benhebba/Frankrijk, § 36). We stellen vast dat betrokkene ter staving van zijn sociale banden zes 

getuigenverklaringen voorlegt. Echter, deze getuigenverklaringen spreken zich niet specifiek uit over 

betrokkene zelf maar wel over het gehele gezin. Bovendien stellen we vast dat vier van deze verklaringen 

opgesteld werden door personen die louter in hun professionele hoedanigheid in contact staan met dit 

gezin. Uit deze verklaringen blijkt dan ook niet betrokkene zelf, als minderjarige, hier buiten zijn kerngezin 

hechte banden opbouwde. Evenmin blijkt uit de voorgelegde verklaringen dat er sprake is van bijkomende 

elementen van afhankelijkheid. Er worden evenmin bewijzen voorgelegd van buitenschoolse activiteiten. 

De normale binding die ontstaat met België gedurende een precair verblijf alhier, is op zich niet voldoende 

om een schending van het privéleven aan te nemen. Verzoeker toont niet aan dat hij bepaalde sociale 

bindingen heeft opgebouwd met de Belgische gemeenschap waarin hij verblijft die dermate intens zijn dat 

zij deel uitmaken van zijn sociale identiteit zodat deze onder een beschermenswaardig privéleven in de 
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zin van artikel 8 van het EVRM vallen (cf. EHRM 23 juni 2008, Maslov t. Oostenrijk, §63). Verzoeker toont 

m.a.w. niet aan dat de banden die hij met België is aangegaan de gebruikelijke banden overstijgen en dat 

hj voor het uitoefenen van zijn privéleven zodanig is gebonden aan België dat zelfs een tijdelijke terugkeer 

naar Irak uitgesloten is (RW arrest 232520 van 13 februari 2020). Een schending van artikel 8 EVRM blijkt 

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

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

gevolg dat betrokkene tijdelijk het land dient te verlaten met de mogelijkheid terug te keren op het ogenblik 

dat hij voldoet aan de in de vreemdelingenwet bepaalde vereisten. De tijdelijke scheiding met het oog op 

het vervullen van de noodzakelijke formaliteiten ter voldoening van de wettelijke bepalingen, verstoort het 

gezins-en privéleven van betrokkene niet in die mate dat er sprake zou zijn van een schending van artikel 

8 EVRM (EHRM 19 februari, Gul/Zwitserland, 22 EHRM 228; EHRM 26 juni 2014, nr. 71398/12, 

M.E.v.Zweden, par. 100). Volledigheidshalve merken wij nog op dat in zijn arrest d.d. 27.05.2009 de Raad 

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

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

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

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

immigratiewetgeving niet kan beschouwd worden als een schending van artikel 8 van het EVRM (RvS 22 

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

Betrokkene beroept zich op het feit dat zijn vader opgevolgd zou worden voor psychsiche problemen en 

dat hij hiervoor opgevolgd zou worden door een centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg. Ter staving 

hiervan legt betrokkene een attest dd. 02.09.2020 inzake zijn vader. Echter, uit dit attest blijkt niet dat zijn 

vader niet in staat zou zijn om te reizen of dat reizen wordt afgeraden. Dit element verhindert zijn vader 

dan ook niet om zijn zoon te vergezellen naar Irak. 

De verzoeker voert tevens de schending aan van de artikelen 7 en 24 van het Handvest van de 

Grondrechten van de Europese Unie. Het Handvest, zoals gesteld in artikel 51, is evenwel enkel van 

toepassing in zoverre Unierecht ten uitvoer wordt gelegd, wat het geval is wanneer een nationale regeling 

binnen het toepassingsgebied van het Unierecht valt (HvJ 26 februari 2013, C-617/10, Akerberg, § 21), 

zodat er een aanknopingspunt met het Unierecht dient te zijn, terwijl huidige beslissing, die genomen 

wordt in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, dat geen omzetting vormt of toepassing is 

van Unierecht, noch anderszins aanknoopt bij het Unierecht (zie infra), niet valt binnen de werkingssfeer 

van het Unierecht (cf. HvJ 26 februari 2013, C-617/10, Akerberg, §§ 22-23). Bijgevolg is het Handvest in 

deze niet van toepassing (RW, arrest nr 246626 van 22 december 2020). 

Betrokkene beroept zich op het feit dat hij door een terugkeer zijn leven dat hij opbouwde, op zowel 

educatief als sociaal vlak, zal moeten achterlaten. Echter, het gaat hier om een tijdelijke terugkeer wat 

geen ernstig of moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Het feit dat een vreemdeling een 

aanvraag om machtiging tot verblijf moet indienen via de Belgische diplomatieke of consulaire post in het 

buitenland impliceert zo in beginsel niet dat zijn banden met België teloorgaan of dat gegevens die wijzen 

op een integratie plotseling niet langer zouden bestaan. Verzoeker beperkt er zich toe te benadrukken dat 

hij zijn leven hier opbouwde zowel op educatief als op sociaal vlak, zonder evenwel te verduidelijken 

waaruit een en ander dan precies moet blijken én te concretiseren op welke wijze dit hem dan precies 

verhindert om terug te keren naar het herkomstland voor het indienen van de aanvraag (RW arrestnr. 

228193 van 29.10.2019). 

De elementen van integratie (met name het feit dat het gezin zich zeer open en participatief opgesteld 

zou hebben, dat het gezin geprezen zou worden voor hun inzet, dat hij hier reeds langdurig zou verblijven, 

dat hij reeds de facto deel zou uitmaken van de gemeenschap conform de Belgische waarden en normen 

en dat hij zeven getuigenverklaringen voorlegt) kunnen niet als buitengewone omstandigheid aanvaard 

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

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

De elementen van integratie die betrekking hebben op zijn ouders (met name het feit dat zij de cursus 

integratie voltooid zouden hebben, dat zij zich verdiept zouden hebben in de Nederlandse taal, dat zij op 

zoek gegaan zouden zijn naar een opleiding bij de VDAB en dat zij aan tal van activiteiten zouden 

deelnemen) kunnen door onze diensten niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid die een 

tijdelijke terugkeer voor betrokkene zelf bijzonder moeilijk zou maken. Huidige aanvraag 9bis werd 

namelijk uitsluitend in naam van het minderjarige kind ingediend. De elementen die betrekking hebben op 

zijn ouders maken dan ook geen deel uit van huidige beslissing.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voeren verzoekers 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, 28 
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en 29 van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (hierna: het IVRK), van artikel 9bis 

van de vreemdelingenwet en van het zorgvuldigheids- en het redelijkheidsbeginsel en van de materiële 

motiveringsplicht. Verzoekers formuleren hun grieven als volgt: 

 

“1. Door de verzoekende partij werd een aanvraag tot machtiging van verblijf om langer dan drie maanden 

in het Rijk te verblijven gericht tot de verwerende partij, zich baserende op zijn situatie en het bepaalde in 

art. 9bis Vreemdelingenwet. 

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 af gegeven." 

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

en die voorschrijft dat een vreemdeling de 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 over een identiteitsdocument beschikt of vrijgesteld is 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. 

De buitengewone omstandigheden in de zin van artikel 9bis van de vreemdelingenwet betreffen de 

omstandigheden die het voor een vreemdeling zeer moeilijk of zelfs onmogelijk maken om de aanvraag 

in te dienen vanuit het buitenland, via de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post. Deze 

buitengewone omstandigheden mogen niet worden verward met de argumenten ten gronde die worden 

ingeroepen om een verblijfsmachtiging aan te vragen. 

De toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet houdt met andere woorden een dubbel 

onderzoek in: 

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

identiteitsbewijs beschikt of vrijgesteld is 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. 

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

gemachtigde na te gaan of de aanvraag wel regelmatig werd ingediend, te weten of de aanvrager beschikt 

over een identiteitsdocument of vrijgesteld is van deze verplichting en of aanvaardbare buitengewone 

omstandigheden werden ingeroepen. 

2. De verzoekende partij - de minderjarige M.(...) - gaf in de aanvraag tot machtiging van verblijf op grond 

van artikel 9bis Vreemdelingenwet aan dat de verplichting om te verhuizen naar Irak, voor het aldaar 

indienen van de machtiging tot verblijf, een ongerechtvaardigde inbreuk uitmaakt op zijn private belangen. 

Namens de minderjarige kinderen werd derhalve aangehaald dat er "buitengewone omstandigheden" zijn 

om de aanvraag tot machtiging van verblijf via de burgemeester van zijn verblijfplaats te rechtvaardigen. 

In casu oordeelde de gemachtigde dat de door de verzoekende partij aangebrachte gegevens niet 

toelaten te besluiten dat hij zijn verblijfsaanvraag niet kunnen indienen via de, in artikel 9 van de 

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

De verzoekende partij is het fundamenteel oneens met dit gemaakte oordeel in de bestreden beslissing, 

gelet op de beginselen van behoorlijk bestuur (met name het zorgvuldigheidsbeginsel en het 

redelijkheidsbeginsel) en de wettelijke vereisten van artikel 9bis Vreemdelingenwet en artikel 8 EVRM, 

evenals artikel 3, 6, 28 en 29 IVRK. 

3. Door de verzoekende partij werd de aanvraag tot machtiging van verblijf op grond van artikel 9bis 

Vreemdelingenwet ingediend voor de minderjarige M.(…)(geboren op 3 mei 2012). De aanvraag werd 

derhalve niet ingediend in naam van de moeder of vader van de minderjarige. De ouders traden enkel op 

als wettelijk vertegenwoordigers van de minderjarige M.(…) 

De aanvraag dient dan ook te worden beoordeeld vanuit het gezichtspunt van de minderjarige, aangezien 

enkel in naam van de minderjarige een aanvraag tot machtiging van verblijf werd ingediend. Daarbij dient 

te worden benadrukt dat een minderjarig kind niet verantwoordelijk kan zijn voor de keuzes die zijn moeder 

of vader hebben gemaakt. De minderjarige is immers volledig afhankelijk van zijn ouders. 

Het is daarom onzorgvuldig en kennelijk onredelijk dat de gemachtigde stelt: "Bovendien hebben zijn 

wettelijke vertegenwoordigers steeds geweten dat zijn scholing plaatsvond in precair verblijf en dat zijn 

opleiding in België mogelijk slechts een tiideliike oplossing was om zijn ontwikkeling toch zo normaal 

mogelijk te laten verlopen (...) Dit verandert echter niets aan de vaststelling dat de ouders bewust de 

keuze hebben gemaakt om hun uiterst precaire verblijf verder te zetten ondanks alle 
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weigeringsbeslissingen, die aan hen al betekend werden. Zij lieten het schoolbezoek van hun kind bewust 

plaatsvinden in deze precaire situatie" (stuk 1, pagina 2; eigen accentuering). 

Dat de ouders van de minderjarige niet terugkeren naar Irak, vormt voor de minderjarige M.(...) een feit 

waaruit buitengewone omstandigheden voor hem volgen. 

Hij draagt hiertoe zelf geen verantwoordelijkheid, terwijl dit ten onrechte door de gemachtigde wordt 

geponeerd in de bestreden beslissing als een reden om de aanwezigheid van buitengewone 

omstandigheden in hoofde van de minderjarige M.(….) te ontkrachten. 

Verzoeker is als minderjarige (°03.05.2012) afhankelijk van hun ouders. Hij is niet in staat (en kunnen 

evenmin in staat worden geacht) om zelfstandig - m.a.w. buiten zijn ouders om - zijn leven vorm te geven. 

Evenmin kan hij dan ook worden geacht verantwoordelijk te zijn voor de keuzes die zij hebben gemaakt. 

Het oordeel van de gemachtigde is hierom onzorgvuldig en kennelijk onredelijk, gelet op de vereisten van 

9bis Vreemdelingenwet, artikel 8 EVRM, evenals artikel 3, 6, 28 en 29 IVRK en het 

zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en de materiële motiveringsverplichting. 

4. Buitengewone omstandigheden, in de zin van artikel 9bis Vreemdelingenwet, werden niet aanvaard. 

De bestreden beslissing stelt dat de minderjarige zijn aanvraag hierom via de gewone procedure dient in 

te dienen, namelijk via de diplomatieke of consulaire post bevoegd door de verblijfsplaats of de plaats van 

oponthoud in het buitenland. 

Namens de zoon van het gezin (M.(...) A.(…)) werd er evenwel op gewezen in de aanvraag tot machtiging 

van verblijf dat hij startte in 2015 in de kleuterklas, maar het bleek dat hij bijzondere noden had. Hij vloeide 

daarom door naar het buitengewoon onderwijs na doorverwijzing. Hij loopt actueel school te (…). Door de 

directeur van de school kon worden vastgesteld dat M.(...) de structuur op de school nodig heeft, net als 

de extra begeleiding. De minderjarige heeft derhalve bijzondere noden, waaruit buitengewone 

omstandigheden voortvloeien. Het tegendeel zou immers betekenen dat de minderjarige M.(...) de door 

hem gekende structuur en omgeving moet verlaten, hetgeen een bijzonder negatieve impact op hem heeft 

en zijn belangen ernstig schade toebrengt. 

In de bestreden beslissing oordeelt de gemachtigde daarom ten onrechte dat het zelfs niet "aannemelijk" 

zou zijn "dat zijn hoger belang geschaad zal worden door een tijdelijke terugkeer naar Irak" en dat niet 

duidelijk zou zijn "op welke wijze een terugkeer naar Irak zijn hoger belang zou schaden 

Hiermee ontkent de gemachtigde op onzorgvuldige wijze de bijzondere noden van de minderjarige M.(...), 

zoals aangehaald in de aanvraag tot machtiging van verblijf (hetgeen tevens gestaafd werd door stukken). 

Het oordeel van de gemachtigde is hierom onzorgvuldig en kennelijk onredelijk, gelet op de vereisten van 

9bis Vreemdelingenwet, artikel 8 EVRM, evenals artikel 3, 6, 28 en 29 IVRK en het 

zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en de materiële motiveringsverplichting. 

5. Het opleggen van de verplichting om af te reizen naar een land waarmee de minderjarige M.(...) geen 

enkele band meer heeft of vereisen dat "onoverkomelijke hinderpalen" zouden bestaan om terug te keren 

naar Irak, is in strijd met de primaire en private belangen van de minderjarige. 

De minderjarige M.(...) is verblijvende in België sinds 2015, d.w.z. het grootste en meest belangrijke deel 

van zijn leven (M.(...) werd geboren op 3 mei 2012). Hij groeide verder op in België. De minderjarige is 

alhier schoolgaand en heeft alhier zijn sociale banden ontwikkeld. Irak is voor de minderjarige M.(...) een 

onbekend land, alwaar hij enkel in zijn eerste levensjaren verbleef. 

De langdurige periode dat de minderjarige M.(...) verblijvende is in België (en hiermee gepaard gaande 

zijn langdurige afwezigheid uit Irak) werd ingeroepen als buitengewone omstandigheid, doch niet op een 

zorgvuldige manier beoordeeld door de gemachtigde. 

Er kan namelijk worden vastgesteld dat de gemachtigde het langdurig verblijf van verzoeker in België (en 

de doorlopen procedures van hem en zijn gezin) wel beschrijft in de bestreden beslissing, doch vervolgens 

in de effectieve beoordeling enkel rekening schijnt te houden met de duurtijd van de behandeling van het 

verzoek tot internationale bescherming (zie stuk 1, pagina 1-2). 

Het oordeel van de gemachtigde is hierom reeds onvolledig. 

De omgeving alwaar de minderjarige is opgegroeid, is bovendien op geen enkele manier te vergelijken 

met Irak, waardoor zijn belangen ernstig worden geschaad bij een verplichte terugkeer. De minderjarige 

M.(...) verbleef enkel in zijn eerste levensjaren in Irak. Sindsdien verblijft hij in België. Hierdoor is Irak voor 

de minderjarige M.(...) een onbekend land. De waarden en normen die er heersen zijn voor hem vreemd, 

waardoor dit een bijzonder zware impact heeft op de minderjarige bij een noodgedwongen terugkeer naar 

Irak. 

Deze belangen werden dan ook onvoldoende overwogen door de gemachtigde. 

De minderjarige zou bovendien verplicht worden om zijn scholing en begeleiding in België af te breken in 

het Nederlandstalig onderwijs, hetgeen manifest in strijd is met de belangen van de minderjarige. Het blijkt 

immers dat de minderjarige M.(...) bijzondere zorgen nodig heeft, waarbij een gekende structuur en 

stabiliteit primair zijn (zoals aangehaald en gestaafd in de aanvraag tot machtiging van verblijf op grond 

van artikel 9bis Vreemdelingenwet). 
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Dit conflicteert manifest met de noodzaak om voor een onbekende tijdsperiode terug te keren naar een 

voor verzoeker onbekend land, zoals gesteld in de bestreden beslissing. Deze belangen werden dan ook 

onvoldoende overwogen door de gemachtigde. 

Dat de minderjarige zonder legaal verblijf in België woonachtig is, zoals de gemachtigde stelt, doet hieraan 

geen afbreuk aangezien de minderjarige op geen enkele manier verantwoordelijk is voor de keuzes die 

door zijn ouders werden gemaakt. 

Het opleggen van de verplichting aan de minderjarige M.(...) om, voor het indienen van een aanvraag tot 

machtiging van verblijf op grond van artikel 9bis Vreemdelingenwet, voor een lange en onzekere periode 

naar Irak af te reizen - waarmee de minderjarige geen enkele band meer heeft en waardoor zijn scholing 

en opvoedingstraject in België wordt afgebroken - is manifest in strijd met de primaire en private belangen 

van de minderjarige. 

De minderjarige M.(...) vormt een kwetsbaar persoon. Gelet op wat de minderjarige M.(...) in zijn jonge 

leven reeds meemaakten, in acht genomen de situatie van zijn ouders, mag het daarenboven duidelijk 

zijn dat hij nog kwetsbaarder is dan een "modaal" kind. 

Daarbij moet ook worden gewezen op artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag, volgens hetwelk bij alle 

beslissingen die kinderen raken, de belangen van het kind voorop moeten worden gesteld. Artikel 6 van 

hetzelfde verdrag noemt het recht op een zo goed mogelijke ontwikkeling van elk kind en de artikelen 28 

en 29 voorzien in het recht op (passend) onderwijs, gericht op de zo volledig mogelijke ontplooiing van de 

persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens van het kind. 

De vereiste van effectieve rechtsbescherming maakt het noodzakelijk dat de rechtbank de bestreden 

beslissing nog intensiever toetst wanneer er grondrechten van het kind in het geding zijn. 

De bestreden beslissing heeft immers als gevolg dat de minderjarige M.(...) zijn vertrouwde omgeving 

andermaal moet achterlaten, zijn vertrouwde school en contacten andermaal worden doorbroken en dat 

het opvoedingstraject niet kan worden verdergezet. 

De verzoekende partij benadrukt ten stelligste dat, nog los van het gegeven dat een verhuis altijd een 

"life-event" is, het in cosu niet gaat om een eenmalige verhuis maar een zoveelste verandering op rij en 

het niet gaat om een verhuis waarbij niet danig veel verandert in de thuissituatie. De bevolen verhuis vormt 

een inbeuk op de stabiliteit en continuïteit, broodnodig voor een optimale ontwikkeling van een (jong) kind. 

De aanwezigheid van de ouders verandert hier niet veel aan. Ter zake kan worden gewezen op 

verschillende (publiek gemaakte) studies waaruit blijkt dat kinderen van asielzoekers doorgaans meer dan 

gemiddeld kwetsbaar zijn en opgroeien in een omgeving waar ondersteuning voor het gezin en de 

opvoeding verre van optimaal is. Ze hebben te maken met een opeenstapeling van risicofactoren die hun 

ontwikkeling bedreigen. Daar waar andere kinderen en hun ouders voldoende veerkracht, vertrouwen en 

flexibiliteit hebben om een verhuizing het hoofd te bieden, ontbreken dergelijke beschermende factoren 

vaak in het leven van een asielzoekerskind. Het veelvuldig verhuizen vormt daarom een extra 

ontwikkelingsrisico voor asielzoekerskinderen . 

Daarnaast komt ook het recht op onderwijs in het gedrang. Nog los van een eventuele 

aanpassingsperiode die van invloed kan zijn op de studieprestaties, rijst de vraag naar de uitwisseling van 

informatie tussen scholen over het functioneren van het betreffende kind, zodat aan de nieuwe leerling 

een gepaste (studie)begeleiding kan worden gegeven. 

De bestreden beslissing doorkruist dan ook de primaire belangen van de minderjarige en schendt de 

fundamentele grondrechten van de minderjarige M.(...). 

Deze belangen werden onvoldoende in overweging genomen door de gemachtigde. 

Het oordeel van de gemachtigde is hierom onzorgvuldig en kennelijk onredelijk, gelet op de vereisten van 

9bis Vreemdelingenwet, artikel 8 EVRM, evenals artikel 3, 6, 28 en 29 IVRK en het 

zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en de materiële motiveringsverplichting. 

6. In de bestreden beslissing wordt aangehaald door verweerder dat artikel 3 IVRK geen directe werking 

heeft, waardoor deze bepaling verder niet wordt betrokken in de gemaakte beoordeling. 

In de rechtspraak van het EHRM is erkend dat bij het bepalen de aard en de omvang van de rechten 

voortvloeiende uit artikel 8 EVRM voor de staat en het individu, de bepalingen van het IVRK meewegen 

bij de interpretatie van het EVRM (zie o.a. EHRM 23 juni 2008, Maslov t. Oostenrijk, 82-83). 

Behalve aan de tekst van het IVRK, hecht het EHRM ook belang aan de zienswijzen van het VN Comité 

voor de Rechten van het Kind (zie o.a. EHRM 20 maart 2012, C.A.S en C.S. t. Roemenië, 71-72). Het VN 

Kinderrechtencomité heeft een aantal artikelen van het IVRK tot kernartikelen bestempeld, zoals artikel 3 

(het belang van het kind) en artikel 6 (het recht op leven en ontwikkeling). Deze artikelen bevatten volgens 

het Comité algemene beginselen die aan het gehele verdrag ten grondslag liggen (zie bv. General 

Comment No. 5 (2003), General measures of implementation of the Convention on the Rights of the Child, 

CRC/GC/2003/5). 

Binnen de rechtspraak van het EHRM, speelt het in artikel 3 EVRK neergelegde "best interest of the child"- 

beginsel derhalve een centrale rol. 
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Het geldt daarbij voor het EHRM als maatgevend bij de uitleg van het in een concreet geval geldend recht 

en vaak als doorslaggevend bij de belangenafweging die in elke zaak moet worden gemaakt tussen de 

belangen van het kind en die van andere betrokkenen (zie o.a. EHRM 8 juli 2003, Sahin t. Duitsland, 66). 

De stelling in de bestreden beslissing dat artikel 3 IVRK geen directe werking heeft, waardoor deze 

bepaling verder niet wordt betrokken in de gemaakte beoordeling, is daarom niet verantwoord. 

Het oordeel van de gemachtigde is hierom onzorgvuldig, gelet op de vereisten van artikel 8 EVRM, 

evenals artikel 3 en 6IVRK.” 

 

2.2. Een schending van het redelijkheidsbeginsel veronderstelt dat de overheid bij het nemen van de 

beslissing onredelijk heeft gehandeld, met andere woorden dat zij haar beleidsvrijheid onjuist heeft 

gebruikt. Het redelijkheidsbeginsel kan derhalve slechts geschonden zijn indien de administratieve 

overheid een beslissing neemt die dermate afwijkt van het normale beslissingspatroon, dat het niet 

denkbaar is dat een andere zorgvuldig handelende administratieve overheid in dezelfde omstandigheden 

tot deze besluitvorming zou komen (RvS 14 september 2017, nr. 239.067)  

 

2.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de overheid onder 

meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de 

feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat de overheid met 

kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475).  

 

2.4. De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op 

motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in rechte ter verantwoording van 

die handeling in aanmerking kunnen worden genomen. Bij de beoordeling van de naleving van de 

materiële motiveringsplicht is de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) niet bevoegd 

om zijn oordeel omtrent de feiten in de plaats te stellen van het oordeel van het bestuur. Hij is enkel 

bevoegd om na te gaan of de administratieve overheid is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of 

zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar besluit is kunnen komen 

(RvS 13 augustus 2013, nr. 224.475). 

 

2.5. De bestreden beslissing vermeldt uitdrukkelijk het door verzoekers geschonden geachte artikel 9bis 

van de vreemdelingenwet. Deze wetsbepaling luidt als volgt: 

 

“§ 1. In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een 

identiteitsdocument beschikt, kan de machtiging tot verblijf worden aangevraagd bij de burgemeester van 

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

minister of diens gemachtigde de machtiging tot verblijf toekent, zal de machtiging tot verblijf in België 

worden afgegeven.” 

 

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

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

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

zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland.  

 

Overeenkomstig artikel 9bis van de vreemdelingenwet kan een vreemdeling, die beschikt over een 

identiteitsdocument of is vrijgesteld van deze voorwaarde, enkel indien buitengewone omstandigheden 

dit rechtvaardigen, een aanvraag om tot een verblijf te worden gemachtigd indienen bij de burgemeester 

van zijn verblijfplaats in België. Buitengewone omstandigheden, in de zin van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet, zijn omstandigheden het voor een vreemdeling zeer moeilijk of zelfs onmogelijk maken 

om een beroep te doen op de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post. Deze buitengewone 

omstandigheden mogen niet worden verward met de argumenten ten gronde die worden ingeroepen om 

een verblijfsmachtiging aan te vragen.  

 

De toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet houdt met andere woorden een dubbel 

onderzoek in:  

 

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

identiteitsbewijs of is vrijgesteld van deze voorwaarde en of er aanvaardbare buitengewone 

omstandigheden worden ingeroepen die het aanvragen van de machtiging in België rechtvaardigen;  

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 9 

- 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. 

 

2.6. In casu werd de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk verklaard omdat de gemachtigde 

van de staatssecretaris van oordeel was dat er geen buitengewone omstandigheden voorhanden waren 

die de indiening van de aanvraag in België konden rechtvaardigen. Uit het administratief dossier blijkt dat 

de oudste zoon van verzoekers volgende buitengewone omstandigheden had ingeroepen in zijn aanvraag 

van 20 oktober 2021: 

 

“B.l DE BELANGENAFWEGING M.B.T. DE BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN 

De verzoekende partij doet een aanvraag tot machtiging van verblijf om langer dan drie maanden in het 

Rijk te verblijven, zich baserende op zijn situatie en het bepaalde in art. 9bis Vreemdelingenwet. 

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." 

Voormelde bepaling voorziet in een uitzondering op de regel die vervat is 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 over een 

identiteitsdocument beschikt of vrijgesteld is van deze voorwaarde, indien buitengewone omstandigheden 

dit rechtvaardigen een aanvraag om tot een verblijf te worden gemachtigd indienen bij de burgemeester 

van zijn verblijfplaats in België. 

Aangezien de verzoekende partij woonachtig is te Kruibeke, wordt huidige aanvraag gericht aan de 

burgemeester van Kruibeke. 

1. De Raad van State heeft in zijn arrest nr. 73.025 d.d. 9 april 1998 bepaald dat buitengewone 

omstandigheden geen omstandigheden van overmacht zijn. De criteria van overmacht zijn derhalve niet 

van toepassing. 

Buitengewone omstandigheden van art. 9bis Vw. vereisen dat het onmogelijk of bijzonder moeilijk is voor 

de betrokkene om naar zijn land van herkomst terug te keren om aldaar de aanvraag in te dienen (RvS 

28 juni 2002, nr. 108.561, T.Vreemd. 2003, afl. 4, 37).  

Aldus betekent "buitengewoon" niet dat het "onmogelijk" is om in het land van herkomst de aanvraag tot 

verblijf in te dienen, het is voldoende dat het "bijzonder moeilijk" is dit te doen. 

Deze omschrijving is overgenomen en bevestigd in de rechtspraak van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. Buitengewone omstandigheden, in de zin van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet, zijn omstandigheden die het voor een vreemdeling zeer moeilijk of onmogelijk maken 

om een beroep te doen op de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post. 

2. Centraal staat de vraag welke de omstandigheden zijn die de vreemdeling verhinderd hebben, 

vooraleer naar België te komen, in een diplomatieke of consulaire post de machtiging aan te vragen. 

Dergelijke buitengewone omstandigheden moeten beoordeeld worden van geval tot geval. 

Bijgevolg dient men steeds een belangenafweging te maken tussen enerzijds het doel en de gevolgen 

van de administratieve voorschriften zoals voorzien in de Vreemdelingenwet en anderzijds de min of meer 

gemakkelijke toepassing ervan en de ongemakken die hierdoor veroorzaakt worden in een huidige 

situatie. 

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

administratieve handeling "buitengewoon" nadelig is voor betrokkene en deze aldus buitengewone 

omstandigheden kan inroepen. 

B.2 DE FEITEN DIE IN AAMERKING KOMEN ALS BUITENGEWONE OMSTANDIGHEID 

3. Alle buitengewone omstandigheden, zoals hieronder ingeroepen door de verzoekende partij, dienen 

te worden beoordeeld op basis van bovenstaande criteria. Het komt aan de aanvrager toe om te schrijven 

en aan te duiden welke elementen hij hiervoor inroept. 

Slechts de feitelijke elementen die gecatalogiseerd worden onder Artikel 9bis, §2 Vreemdelingenwet 

kunnen uitgesloten worden als buitengewone omstandigheid. 

Artikel 9bis, §2 Vreemdelingenwet stelt hierom als volgt: 

"Onverminderd de andere elementen van de aanvraag, kunnen niet aanvaard worden als buitengewone 

omstandigheden en worden onontvankelijk verklaard: 

1° elementen die reeds aangehaald werden ter ondersteuning van een asielaanvraag in de zin van de 

artikelen 50, 50bis,50ter en 51 en die verworpen werden door de asieldiensten, met uitzondering van 

elementen die verworpen werden omdat ze vreemd zijn aan de criteria van de Conventie van Genève, 
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zoals bepaald in artikel 48/3, en aan de criteria voorzien in artikel 48/4 met betrekking tot de subsidiaire 

bescherming of omdat de beoordeling ervan niet behoort tot de bevoegdheid van die instanties; 

2C elementen die in de loop van de procedure ter behandeling van de asielaanvraag in de zin van artikel 

50, 50bis, 50ter en 51 hadden moeten worden ingeroepen, aangezien zij reeds bestonden en gekend 

waren voor het einde van deze procedure; 

3° elementen die reeds ingeroepen werden bij een vorige aanvraag tot het bekomen van een machtiging 

tot verblijf in het Rijk; 

4° elementen die ingeroepen werden in het kader van een aanvraag tot het bekomen van een machtiging 

tot verblijf op grond van artikel 9ter. " 

Artikel 9bis, §2 Vreemdelingenwet werd ingevoerd om louter dilatoire beroepen snel te kunnen afwijzen 

(Parl.St. Doe 51-2478/008, p. 10). Dit betekent dat deze elementen die reeds werden ingeroepen niet 

opnieuw dienen beoordeeld te worden (ratio legis). 

Het komt in deze zin het bestuur toe om, gelet op de beginselen van behoorlijk bestuur (het 

zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en de materiële motiveringsplicht) en de wet inzake de 

formele motivering van bestuurshandelingen van 29 juli 1991, uitdrukkelijk de toepasselijke wetsbepaling 

te vermelden waarop men zich baseert indien men een feitelijk ingeroepen element bij voorbaat niet 

beschouwd als een buitengewone omstandigheid. 

A contrario dienen alle andere elementen, dewelke niet onder de toepassing van artikel 9, §2 

Vreemdelingenwet kunnen gecatalogiseerd worden, we] in overweging te worden genomen bij de 

beoordeling naar de buitengewone omstandigheden in de zin van artikel 9bis Vreemdelingenwet, § 1 

Vreemdelingenwet.  

Dit betekent dat het bestuur bij de beoordeling over de buitengewone omstandigheden in de zin van artikel 

9bis Vreemdelingenwet over een discretionaire bevoegdheid beschikt en zich alhier naar dient te 

gedragen. Er is geen sprake van een gebonden bevoegdheid om deze elementen af te wijzen als 

buitengewone omstandigheid indien deze niet vallen onder de beperkte categorieën van artikel 9bis, §2 

Vreemdelingenwet. 

Bovendien weze het opgemerkt dat artikel 9bis, §2 Vreemdelingenwet als uitzondering op de algemene 

regel vervat in artikel 9bis, §1 Vreemdelingenwet restrictief dient te worden geïnterpreteerd. 

De verzoekende partij merkt tenslotte nog uitdrukkelijk op dat eventuele afwijkende rechtspraak op geen 

enkele manier afbreuk kan doen aan deze duidelijke wetsbepalingen. 

B.3 EEN INTEGRALE BEOORDELING VAN ALLE FEITEN 1$ VEREIST 

4. Door de verzoekende partij worden in huidige regularisatieaanvraag verschillende elementen 

aangehaald ter staving van de buitengewone omstandigheden, alle redenen waarom de aanvraag tot 

machtiging van verblijf werd ingediend in België. 

Deze elementen dienen in zijn geheel (integraal) te worden beoordeeld, gelet op de beginselen van 

behoorlijk bestuur: het redelijkheidsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel en de materiële 

motiveringsplicht. 

Derhalve kan geen toepassing worden gemaakt van de techniek om elk element afzonderlijk te bespreken, 

zonder de onderlinge verbanden van deze elementen te beoordelen. Zo kan onder meer geen abstractie 

worden gemaakt van het langdurige verblijf van de verzoekende partij in België in de beoordeling naar 

zowel de toepassing als inmenging van artikel 8 EVRM. 

De beoordeling van de buitengewone omstandigheden dient integraal te gebeuren, waarop de 

verzoekende partij in het bijzonder de aandacht wil vestigen. 

B.4 DE CONCRETE FEITEN ZELF: BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN  

5. Conform de toepasselijke bepalingen, wordt door verzoekster hieronder klaar en duidelijk vermeld 

welke concrete buitengewone omstandigheden er zijn die hem verhinderen zijn verzoek via de 

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

in te dienen (RvS 20 juli 2000, nr. 89.048). 

De verzoekende partij brengt in herinnering dat de beoordeling van deze elementen dient te geschieden 

overeenkomstig hetgeen in de voorgaande punten werd aangehaald. 

6. De verzoekende partij behoort tot een gezin (moeder en vader) met twee minderjarige kinderen. 

De moeder van het gezin is mevrouw A.(…) H.(…) S.(…) T.(…) G.(…), geboren op (…) te (….), hebbende 

de nationaliteit van Irak. De vader van het gezin is de heer A.(…) H.(…) K.(…) A.(…), geboren op (…) te 

(…) hebbende de nationaliteit van Irak. 

Samen hebben zij twee minderjarige kinderen: 

- A.(…) M.(…) H.(…) K.(…), geboren op (…); 

- A.(…) H.(…) H.(…) K.(…), geboren op (…). 

Het volledige gezin is samenwonend te (…). Het gezin bood zich aan bij de Dienst Vreemdelingenzaken 

na hun aankomst in België. Zij hadden de gelegenheid om hun verzoek tot internationale bescherming in 

te dienen nadat hij zich eerder hiertoe hadden aangemeld bij de Dienst Vreemdelingenzaken. 
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Nadat het gezin zich had aangemeld tot het indienen van een verzoek tot internationale bescherming bij 

de Dienst Vreemdelingenzaken, verzochten zij tot het verkrijgen van materiële hulp door Fedasil. 

Verzoekers zijn hiertoe niet zelf in staat. 

Het gezin werd opgevangen door Fedasil. Zij verblijven hierdoor sinds 25 september 2015 in een 

individuele opvangplaats te Geeraard de Cremerstraat 26, 9150 Kruibeke.  

Het gezin stelde zich zeer open en participatief op. Zij voltooiden de cursus integratie, verdiepten zich in 

de Nederlandse taal, gingen op zoek naar een opleiding bij de VDAB, nemen deel aan tal van activiteiten 

en hielpen waar zij konden. Het gezin wordt geprezen voor hun Inzet (zie de bijgebrachte 

getuigenverklaringen onder stukken 4 t.e.m. 9; waaronder een getuigenverklaring van de burgemeester 

van Kruibeke, stuk 5). 

De minderjarige kinderen van het gezin zijn schoolgaand in de directe nabijheid van hun opvangplaats. 

De jongste telg van het gezin (H.(…) A.(…)) is geboren in België op 5 oktober 2017. Hij is sinds mei 2020 

gestart in de kleuterklas van de Vrije Basisschool Sint-Jan Berchmans, gelegen te Zoete Moederstraat 

30, 9150 Kruibeke (stuk 11). 

De oudste zoon van het gezin (M.(…) A.(…)) startte in 2015 in de kleuterklas, maar het bleek dat hij 

bijzondere noden had. Hij vloeide daarom door naar het buitengewoon onderwijs na doorverwijzing (stuk 

11). Hij loopt actueel school te 9120, Beveren, Kallobaan 3. Door de directeur van de school kon worden 

vastgesteld dat M.(…) de structuur op de school nodig heeft, net als de extra begeleiding (stuk 12). De 

minderjarige M.(…) heeft derhalve bijzondere noden. 

De vader van het gezin wordt in de nabijheid van zijn opvangplaats opgevolgd voor angst- en 

concentratieproblemen, net als terugkerende nachtmerries en slaapproblemen (posttraumatische 

klachten). Hij wordt opgevolgd door het CGO Waas en Dender vzw, gelegen te 9100 Sint-Niklaas, 

Parklaan 14b (stuk 10). 

8. Door de opvang in Kruibeke konden de kinderen de nodige (en onontbeerlijke) stabiliteit verkrijgen en 

konden zij zich ontplooien. 

Het indienen van de aanvraag tot machtiging van verblijf op grond van artikel 9bis Vreemdelingenwet 

vanuit Irak heeft echter als gevolg heeft dat de minderjarige kinderen genoodzaakt worden om het land te 

verlaten en hun opleiding, gezien de duurtijd van de behandeling van de aanvraag, af te breken. Dit is in 

strijd met de belangen van de minderjarigen, dewelke dienen te primeren.  

De minderjarige kinderen wijzen erop dat zij volledig afhankelijk zijn van hun ouders. Zij zijn daarom per 

definitie in de onmogelijkheid om - op zelfstandige wijze - een afreis te maken naar Irak. Bovendien zouden 

zij hierdoor gedwongen worden om hun school en sociale omgeving, essentieel voor opgroeiende 

kinderen, achter te laten. 

9. Het is om bovenvermelde redenen onmogelijk, dan wel bijzonder moeilijk, om terug te keren naar Irak 

om aldaar de aanvraag tot machtiging van verblijf in te dienen. Dit geldt des te meer nu de minderjarige 

kinderen verblijven bij hun ouders in België. 

Aan de verzoekende partij de verplichting opleggen om zijn verzoek tot machtiging van verblijf in zijn land 

van herkomst in te dienen (en de langdurige administratieve procedure die dergelijke verplichting met zich 

zou meebrengen), zal ertoe leiden dat hij zijn leven dat zij reeds langdurig in België hebben opgebouwd 

moet achterlaten, zowel op educatief als sociaal vlak. 

De verzoekende partij beroept zich tevens op de geboden bescherming onder artikel 8 EVRM. 

Huidige situatie valt onder het toepassingsgebied van deze internationale rechtsregel en beklemtoont dat 

het opleggen van de verplichting te verhuizen naar Irakvoor het louter indienen van de aanvraag een 

ongerechtvaardigde inmenging uitmaakt op het privé-, gezins- en familieleven van de verzoekende partij. 

Het EHRM benadrukt bovendien dat het begrip privéleven een bijzondere brede term is en dat het mogelijk 

noch noodzakelijk is om er een exhaustieve definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, 

Niemietz/Duitsland, § 29). 

De beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven of van een privéleven of van beiden, 

is een feitenkwestie. Bijgevolg moet steeds in concreto de aard en de intensiteit van de sociale relaties 

worden nagegaan. 

Zowel deze aard als intensiteit ervan werden hierboven toegelicht. De verzoekende partij heeft dan ook 

een belangrijke sociaal welzijn, een sociaal leven, tot stand gebracht in het kader van artikel 8 EVRM. Het 

zou derhalve ongerechtvaardigd zijn, gezien de vele nadelen voor de verzoekende partij, om de 

verplichting op te leggen de aanvraag tot machtiging van verblijf in te dienen in het buitenland terwijl de 

nadelen voor de Belgische staat uitermate beperkt zijn en zelfs volledig afwezig blijven. De verzoekende 

partij vormt net een belangrijk onderdeel in de samenleving waartoe hij behoort. 

Ook op grond van dit artikel, moeten buitengewone omstandigheden worden aangenomen. 

De verplichte terugkeer zou derhalve een duidelijke disproportionele impact hebben op het privéleven van 

de verzoekende partij en kan daarom onmogelijk worden verantwoord gelet op artikel 8 EVRM. 

Deze afweging is bovendien niet beperkt tot artikel 8 van het EVRM. 
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In de rechtspraak van het EHRM is erkend dat bij het bepalen de aard en de omvang van de rechten 

voortvloeiende uit artikel 8 EVRM voor de staat en het individu, de bepalingen van het IVRK meewegen 

bij de interpretatie van het EVRM (zie o.a. EHRM 23 juni 2008, Maslov t. Oostenrijk, 82-83). 

Behalve aan de tekst van het IVRK, hecht het EHRM ook belang aan de zienswijzen van het VN Comité 

voor de Rechten van het Kind (zie o.a. EHRM 20 maart 2012, C.A.S en C.S. t. Roemenië, 71-72). 

Het VN Kinderrechtencomité heeft een aantal artikelen van het IVRK tot kernartikelen bestempeld, zoals 

artikel 3 (het belang van het kind) en artikel 6 (het recht op leven en ontwikkeling). Deze artikelen bevatten 

volgens het Comité algemene beginselen die aan het gehele verdrag ten grondslag liggen (zie bv. General 

Comment No. 5 (2003), General measures of implementation of the Convention on the Rights of the Child, 

CRC/GC/2003/5). 

Binnen de rechtspraak van het EHRM, speelt het in artikel 3 EVRK neergelegde "best interest of the child"- 

beginsel derhalve een centrale rol. 

Het geldt daarbij voor het EHRM als maatgevend bij de uitleg van het in een concreet geval geldend recht 

en vaak als doorslaggevend bij de belangenafweging die in elke zaak moet worden gemaakt tussen de 

belangen van het kind en die van andere betrokkenen (zie o.a. EHRM 8 juli 2003, Sahin t. Duitsland, 66). 

Artikel 7 van het Handvest van de Grondrechten van de EU stelt voorts dat eenieder heeft recht heeft op 

eerbiediging van zijn privé-, zijn familie- en gezinsleven. Artikel 24 van het Handvest 

van de Grondrechten van de EU stelt daarnaast dat bij alle handelingen betreffende kinderen, de belangen 

van het kind de eerste overweging vormen. 

Aan deze belangen van de minderjarige kinderen dient in casu een doorslaggevende rol te worden 

toegekend. 

10. De verzoekende partij vraagt dan ook dat omwille van alle bovenstaande omstandigheden dewelke 

in zijn geheel dienen beoordeeld te worden, hun verblijfssituatie te regulariseren en buitengewone 

omstandigheden te aanvaarden. De noodzakelijke belangenafweging laat immers een zeer groot nadeel 

zien voor de verzoekende partij, terwijl de belangen van de Belgische Staat amper of zelfs niet worden 

geschaad. 

Gelet op al het bovenstaande komt het in de situatie van de verzoekende partij dan ook bijzonder 

disproportioneel voor dat zij naar Irak moeten verhuizen. 

In deze concrete situatie dienen dan ook buitengewone omstandigheden te worden aanvaard.” 

 

2.7. De gemachtigde van de staatssecretaris schetst in zijn beslissing het verloop van de procedures 

inzake internationale bescherming van verzoekers en stelt dat de duur van de procedures niet als 

onredelijk lang kan worden beschouwd. Vervolgens wordt gesteld dat de scholing van betrokkene, hoewel 

het om een aangepaste scholing gaat, niet als buitengewone omstandigheid kan worden beschouwd 

omdat deze in precair verblijf plaatsvond en niet werd aangetoond dat dit aangepast onderwijs niet in het 

land van herkomst zou kunnen plaatsvinden. Naar aanleiding van de ingeroepen bepalingen van het 

IVRK, het hoger belang van het kind en artikel 8 van het EVRM, wordt aangestipt dat een terugkeer niet 

steeds indruist tegen het (hoger) belang van het kind. In de beslissing wordt verduidelijkt dat het ganse 

gezin dient terug te keren en dat de bindingen van betrokkene niet van die aard zijn dat ze als een 

beschermenswaardig privéleven in de zin van artikel 8 van het EVRM kunnen worden beschouwd. De 

gemachtigde van de staatssecretaris brengt tevens in herinnering dat het slechts om een tijdelijke 

terugkeer gaat om de aanvraag via de voor het gezin bevoegde vertegenwoordiging in het buitenland in 

te dienen. 

 

2.8. In hun middel benadrukken verzoekers, na een theoretische uiteenzetting over artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet, dat de aanvraag enkel in hoofde van de minderjarige werd ingediend. Verzoekers 

tonen evenwel niet aan dat dit in de bestreden beslissing zou zijn miskend of dat deze niet vanuit het 

perspectief van de minderjarige zou zijn opgevat. In de beslissing wordt immers uitdrukkelijk gesteld dat 

“(h)uidige aanvraag 9bis (…) namelijk uitsluitend in naam van het minderjarige kind (werd) ingediend. De 

elementen die betrekking hebben op zijn ouders maken dan ook geen deel uit van huidige beslissing”.  

 

Verzoekers beklagen zich in dit verband over het feit dat de minderjarige zelf geen verantwoordelijkheid 

draagt voor de keuzes die zijn wettelijke vertegenwoordigers hebben gemaakt. Verzoekers achten de 

bestreden beslissing strijdig met de ingeroepen bepalingen en beginselen omdat de aanvraag niet vanuit 

het standpunt van de minderjarige zou zijn beoordeeld. Zoals verzoekers zelf aangeven en zoals in de 

beslissing wordt uiteengezet, vormt het gegeven dat de wettelijke vertegenwoordigers bewust de keuze 

hebben gemaakt om het precaire verblijf verder te zetten, voor hem een feitelijke toestand. Het gegeven 

dat de minderjarige hiervoor niet verantwoordelijk is, betekent evenwel geenszins dat deze feitelijke 

situatie voor de minderjarige automatisch een buitengewone omstandigheid zou uitmaken in de zin van 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet die een terugkeer naar Irak zou bemoeilijken. 
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2.9. Met betrekking tot de scholing van hun zoon wordt door verzoekers aangevoerd dat de bijzondere 

noden van de minderjarige zouden zijn miskend omdat hij buitengewoon onderwijs volgt. In weerwil van 

verzoekers’ beweringen wordt in de beslissing wel degelijk rekening gehouden met de scholing van 

betrokkene in het buitengewoon onderwijs. In de beslissing wordt hierover het volgende gesteld: 

“Betrokkene beroept zich op zijn scholing. Ter staving hiervan legt hij een schrijven voor dd. 15.10.2021 

en 24.03.2021 van de schooldirecteur en een attest van regelmatige lesbijwoning in schooljaar 2021-

2022. Het feit dat hij 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. 

Hoewel zijn scholing een aangepast onderwijs behoeft, toont betrokkene niet aan dit aangepast onderwijs 

(met extra steun en begeleiding voor zijn bijzondere noden) niet beschikbaar is in het land van herkomst. 

Bovendien hebben zijn wettelijke vertegenwoordigers steeds geweten dat zijn scholing plaatsvond in 

precair verblijf en dat zijn opleiding in België mogelijk slechts een tijdelijke oplossing was om zijn 

ontwikkeling toch zo normaal mogelijk te laten verlopen. Het feit dat betrokkene in België school gelopen 

heeft, geeft enkel aan dat hen het recht op onderwijs niet werd ontzegd. Dit verandert echter niets aan de 

vaststelling dat de ouders bewust de keuze hebben gemaakt om hun uiterst precaire verblijf verder te 

zetten ondanks alle weigeringsbeslissingen, die aan hen al betekend werden. Zij lieten het schoolbezoek 

van hun kind bewust plaatsvinden in deze precaire situatie.” Verzoekers weerleggen in hun middel 

nergens de overweging dat niet werd aangetoond dat aangepast onderwijs ‘met extra steun en 

begeleiding’ niet beschikbaar zou zijn in hun land van herkomst, waardoor zij de beweerde negatieve 

impact van een terugkeer naar het land van herkomst niet aannemelijk maken. Ten overvloede brengt de 

Raad samen met de verwerende partij in haar nota met opmerkingen in herinnering dat uit de vrijwaring 

van het recht op onderwijs geen verblijfsrecht kan worden geput. 

 

2.10. Ingevolge de stelling van verzoekers in hun middel dat de minderjarige gedurende het belangrijkste 

deel van zijn leven in België heeft verbleven en alhier is opgegroeid, wordt in de beslissing aangestipt dat 

“(h)et feit dat een vreemdeling een aanvraag om machtiging tot verblijf moet indienen via de Belgische 

diplomatieke of consulaire post in het buitenland (…) zo in beginsel niet (impliceert) dat zijn banden met 

België teloorgaan of dat gegevens die wijzen op een integratie plotseling niet langer zouden bestaan. 

Verzoeker beperkt er zich toe te benadrukken dat hij zijn leven hier opbouwde zowel op educatief als op 

sociaal vlak, zonder evenwel te verduidelijken waaruit een en ander dan precies moet blijken én te 

concretiseren op welke wijze dit hem dan precies verhindert om terug te keren naar het herkomstland 

voor het indienen van de aanvraag (RW arrestnr. 228193 van 29.10.2019).” Daarnaast wordt met 

betrekking tot de elementen van integratie het volgende gesteld: “De elementen van integratie (met name 

het feit dat het gezin zich zeer open en participatief opgesteld zou hebben, dat het gezin geprezen zou 

worden voor hun inzet, dat hij hier reeds langdurig zou verblijven, dat hij reeds de facto deel zou uitmaken 

van de gemeenschap conform de Belgische waarden en normen en dat hij zeven getuigenverklaringen 

voorlegt) kunnen niet als buitengewone omstandigheid aanvaard worden, aangezien deze behoren tot de 

gegrondheid van de aanvraag en bijgevolg in deze fase niet behandeld worden (RvS 9 december 2009, 

nr. 198.769).” 

 

2.11. Wat de toetsing aan het hoger belang van het kind betreft in het kader van een effectieve 

rechtsbescherming, die door verzoekers in hun middel wordt besproken, wordt de aandacht gevestigd op 

de bevoegdheid van de Raad, die alleen de wettigheid toetst van de bestuurshandelingen die bij hem op 

ontvankelijke wijze worden bestreden. In zoverre verzoekers de harmonische ontwikkeling van de 

minderjarige als buitengewone omstandigheid thans nauwkeuriger uitwerken dan in hun humanitaire 

regularisatie-aanvraag, en dus een feitelijke herbeoordeling nastreven, dient te worden aangestipt dat de 

Raad als annulatierechter niet bevoegd is om zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de 

verwerende partij. Specifiek met betrekking tot de ingeroepen bepalingen van het IVRK brengt de Raad 

in herinnering dat deze bepalingen geen verticale rechtstreekse werking hebben (cf. RvS 12 augustus 

2014, nr. 10.718 (c)). Verzoekers tonen overigens niet aan dat de gemachtigde van de staatssecretaris 

onzorgvuldig of kennelijk onredelijk te werk ging door met betrekking tot het (hoger) belang van het kind 

het volgende te overwegen: “Betrokkene beroept zich op het feit dat een terugkeer zijn hoger belang zou 

schaden, dat steeds zou dienen te primeren. Betrokkene maakt echter niet aannemelijk dat zijn hoger 

belang geschaad zal worden door een tijdelijke terugkeer naar Irak. Uit de voorgelegde attesten blijkt 

enkel dat hij hier school gaat. Er worden geen bewijzen voorgelegd van deelname aan buitenschoolse 

activiteiten of van hechte opgebouwde banden buiten zijn kerngezin. We wijzen erop dat de bestaande 

gezinseenheid van dit kind behouden blijft en dat betrokkene niet aantoont dat hij zijn scholing in Irak niet 

kan verderzetten. Betrokkene maakt dan ook niet duidelijk op welke wijze een terugkeer naar Irak zijn 

hoger belang zou schaden en dat hij in Irak niet kan opgroeien in een veilige en stabiele omgeving, in de 

nabijheid van zijn ouders en opgenomen binnen zijn ruimer familiaal kader.” 
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2.12. Het door verzoekers geschonden geachte artikel 8 van het EVRM bepaalt het volgende: 

 

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

briefwisseling.  

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

dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang van 's 

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

openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede 

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

 

Het waarborgen van een recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven, veronderstelt in 
de eerste plaats het bestaan van een privé- en/of familie- en gezinsleven. Artikel 8 van het EVRM 
definieert het begrip ‘familie-en gezinsleven’, noch het begrip ‘privéleven’. Beide begrippen zijn autonome 
begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden geïnterpreteerd. De beoordeling of 
er al dan niet sprake is van een familie- of gezinsleven is in wezen een feitenkwestie die afhankelijk is van 
de aanwezigheid van effectief beleefde nauwe persoonlijke banden. Wat het bestaan van een familie- en 
gezinsleven betreft, moet vooreerst worden nagegaan of er sprake is van een familie of een gezin. 
Vervolgens moet blijken dat in de feiten de persoonlijke band tussen deze familie- of gezinsleden 
voldoende hecht is (EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland (GK), § 150; EHRM 2 november 2010, Şerife 
Yiğit/Turkije (GK), § 93). In de rechtspraak van het EHRM inzake artikel 8 van het EVRM wordt, zoals 
verzoekers aangeven een groot gewicht verleend aan het hoger belang van het kind (EHRM, 3 oktober 
2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 109). 
 

In de bestreden beslissing wordt er betreffende het gezinsleven in de eerste plaats op gewezen dat 

betrokkene hier verblijft samen met zijn ouders en jongere broer, maar dat geen enkel gezinslid over een 

verblijfsrecht beschikt, waardoor de “bestaande gezinseenheid (…) aldus behouden (blijft) aangezien het 

hele gezin dient terug te keren naar Irak. Bovendien blijkt uit de afgelegde verklaringen van zijn ouders 

tijdens hun asielprocedures dat zij nog over een ruim familiaal netwerk beschikken in Irak.” De Raad merkt 

hierbij op dat het gegeven dat de betrokkenen wisten dat de verderzetting van hun verblijf van bij aanvang 

precair was, een belangrijke overweging vormt waardoor er slechts in uitzonderlijke omstandigheden 

sprake kan zijn van een schending van artikel 8 van het EVRM (EHRM 17 april 2014, Paposhvili/België, 

§ 142; EHRM, 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 108; EHRM 28 juni 2011, Nuñez/Noorwegen, 

§ 70). Verzoekers weerleggen deze vaststellingen betreffende het recht op gezinsleven niet en tonen niet 

aan dat het (hoger) belang van de minderjarige zou zijn miskend. 

 

Wat het recht op privéleven van de minderjarige betreft, wordt er in de bestreden beslissing op gewezen 

dat de neergelegde getuigenverklaringen betreffende de sociale bindingen op het ganse gezin betrekking 

hebben en werden opgesteld door personen die in hun professionele hoedanigheid in contact staan met 

het gezin. De gemachtigde van de staatssecretaris is van oordeel dat er geen sprake is van een 

beschermenswaardig privé-leven in België: “Uit deze verklaringen blijkt dan ook niet betrokkene zelf, als 

minderjarige, hier buiten zijn kerngezin hechte banden opbouwde. Evenmin blijkt uit de voorgelegde 

verklaringen dat er sprake is van bijkomende elementen van afhankelijkheid. Er worden evenmin bewijzen 

voorgelegd van buitenschoolse activiteiten. De normale binding die ontstaat met België gedurende een 

precair verblijf alhier, is op zich niet voldoende om een schending van het privéleven aan te nemen. 

Verzoeker toont niet aan dat hij bepaalde sociale bindingen heeft opgebouwd met de Belgische 

gemeenschap waarin hij verblijft die dermate intens zijn dat zij deel uitmaken van zijn sociale identiteit 

zodat deze onder een beschermenswaardig privéleven in de zin van artikel 8 van het EVRM vallen (cf. 

EHRM 23 juni 2008, Maslov t. Oostenrijk, §63). Verzoeker toont m.a.w. niet aan dat de banden die hij met 

België is aangegaan de gebruikelijke banden overstijgen en dat hj voor het uitoefenen van zijn privéleven 

zodanig is gebonden aan België dat zelfs een tijdelijke terugkeer naar Irak uitgesloten is (RW arrest 

232520 van 13 februari 2020). Een schending van artikel 8 EVRM blijkt dan ook niet. Wij merken tevens 

nog op dat de verplichting om de aanvraag in te dienen bij de bevoegde diplomatieke of consulaire post 

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

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

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

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

van betrokkene niet in die mate dat er sprake zou zijn van een schending van artikel 8 EVRM (EHRM 19 

februari, Gul/Zwitserland, 22 EHRM 228; EHRM 26 juni 2014, nr. 71398/12, M.E.v.Zweden, par. 100).” 

 

Verzoekers zijn er niet in geslaagd aan te tonen dat de gemachtigde van de staatssecretaris artikel 8 van 

het EVRM zou hebben miskend door te concluderen dat er geen sprake is van een privé- of gezinsleven 

in België dat een (tijdelijke) terugkeer onmogelijk of bijzonder moeilijk zou maken. 
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2.13. Er werd geen schending aannemelijk gemaakt van artikel 8 van het EVRM, noch van de artikelen 3, 

6, 28 en 29 van het IVRK en/of van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Verzoekers tonen niet aan dat 

de bestreden beslissing niet zou steunen op deugdelijke, feitelijke en juridische overwegingen, dat 

bepaalde elementen niet of onvoldoende zouden zijn onderzocht of dat de motieven in kennelijke 

wanverhouding staan tot het besluit. Er werd geen motiveringsgebrek of onzorgvuldigheid of een 

schending van het redelijkheidsbeginsel aangetoond. 

 

Het enig middel is ongegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

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

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

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

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

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 vier augustus tweeduizend tweeëntwintig 

door: 

 

  dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. S. SOETINCK, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

S. SOETINCK F. TAMBORIJN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


