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 nr. 276 434 van 24 augustus 2022 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat V. NEERINCKX 

Akkerstraat 1 

9140 TEMSE 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordiger van het minderjarig 

kind X, die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, op 24 februari 2022 heeft ingediend om de 

nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie van 10 januari 2022 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 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 5 mei 2022, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op8 juni 2022. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat V. NEERINCKX verschijnt voor 

verzoekster en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor verweerder. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekster dient op 18 augustus 2021 een aanvraag in op grond van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet. Op 10 januari 2022 verklaart de gemachtigde de verblijfsaanvraag onontvankelijk bij 

gebrek aan buitengewone omstandigheden. Dit is de bestreden beslissing. Op 10 januari 2022 beveelt de 

gemachtigde verzoekster om het grondgebied te verlaten onder een bijlage 13. 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 18.08.2021 werd 

ingediend door : 

 

A, F. (geen RR.) Geboren te Shiqptare op (…)1976 Wettelijk vertegenwoordiger van: 

A, K. (geen RR) Geboren op (…)2009 Nationaliteit: Albanië 
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Adres: (…) te 2060 Antwerpen 

 

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

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

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

verzoek onontvankelijk is. 

 

Redenen: 

 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de 

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

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

buitenland. 

 

Uit het administratief dossier van betrokkene blijkt dat zij in september 2016 naar België gekomen zouden 

zijn. Pas op 22.05.2019 dient betrokkene een eerste procedure in, namelijk een aanvraag op basis van 

artikel 9ter. Deze aanvraag wordt ongegrond afgesloten op 18.07.2019. Op 17.01.2020 dient betrokkene 

een tweede aanvraag 9ter die eveneens ongegrond wordt afgesloten, met name op 18 03.2020. 

 

Betrokkene beweert dat zij vreest voor haar leven, haar fysieke integriteit en haar vrijheid indien zij zou 

moeten terugkeren naar haar land van herkomst doch zij legt geen bewijzen voor die deze bewering 

kunnen staven. Het is aan betrokkene om op zijn minst een begin van bewijs te leveren. De loutere 

vermelding dat betrokkene vreest voor haar leven, haar fysieke integriteit en haar vrijheid volstaat niet om 

als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. 

 

Wat de vermeende schending van art. 3 van het EVRM betreft dient opgemerkt te worden dat de 

bescherming verleend via art 3 van het EVRM slechts in buitengewone gevallen toepassing zal vinden. 

Hiervoor dient verzoeker haar beweringen te staven met een begin van bewijs terwijl in casu het enkel bij 

een bewering blijft en dit niet kan volstaan om een inbreuk uit te maken op het vernoemde artikel 3 De 

algemene bewering wordt niet toegepast op de eigen situatie. De loutere vermelding van het artikel 3 

EVRM volstaat dus niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. 

 

Betrokkene beroept zich op artikel 8 EVRM als buitengewone omstandigheid en wijst er op dat een 

terugkeer een inbreuk zou maken op haar gezinsleven. 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 We 

stellen vast dat betrokkene samenwoont met haar echtgenoot en haar meerderjarige zoon. Echter, noch 

haar echtgenoot, noch haar zoon beschikken over enig verblijfsrecht in België. Betrokkenen kunnen er 

dus voor kiezen om samen terug te keren naar Albanië zodat van een verbreking van de gezinsbanden 

geen sprake is. Betrokkene heeft wel een zus die in België verblijft maar betrokkene woont niet samen 

met deze familieleden zodat er geen sprake is van een gezinseenheid Evenmin worden er bijkomende 

elementen van afhankelijkheid ten aanzien van deze familieleden aangetoond. In de geschreven 

verklaring van haar zus wordt wel aangehaald dat zij betrokkene financieel zou ondersteunen maar het 

gaat hier om een loutere bewering die niet gepaard gaat met de nodige objectieve bewijsstukken. De 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen wijst er verder op dat de rechtspraak van het EHRM wat betreft 

een privéleven opgebouwd tijdens een precair verblijf zeer strikt is (RVV, arrest 229048 van 20.11.2019). 

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 haar sociale banden zeventien getuigenverklaringen voorlegt. 

Echter, hieruit blijkt niet dat haar netwerk van sociale banden van die orde is dat een tijdelijke terugkeer 

een schending van artikel 8 EVRM zou uitmaken. Twee verklaringen maken gewag van bijkomende 
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elementen van afhankelijkheid (met name financiële ondersteuning van betrokkene en de bewering dat 

betrokkene optreedt als mantelzorger). Echter, deze verklaringen gaan niet gepaard met de nodige 

objectieve bewijsstukken die de loutere bewering ondersteunen. Het gaat hier bovendien om louter 

gesolliciteerde verklaringen die in functie van betrokkene werden opgesteld. 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. Verzoekster toont niet aan dat zij of haar dochter bepaalde sociale bindingen 

hebben opgebouwd met de Belgische gemeenschap waarin zij verblijven die dermate intens zijn dat zij 

deel uitmaken van hun 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). Verzoekster toont 

m.a.w. niet aan dat de banden die zij en haar dochter met België zijn aangegaan de gebruikelijke banden 

overstijgen en dat zij voor het uitoefenen van hun privéleven zodanig zijn gebonden aan België dat zelfs 

een tijdelijke terugkeer naar Albanië 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 zij 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 hoger belang van haar kind en verwijst in dit kader naar artikel 3 van het 

kinderrechtenverdrag, artikel 24(2) van het Handvest inzake de Grondrechten van de Europese Unie, 

artikel 22bis van de Belgische Grondwet en overweging 18 van de herschikte kwalificatierichtlijn 

2011/95/EU Wat het 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, RVV nr. 107 495 dd 29.07 2013, RVV 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 

verzoekster de rechtstreekse schending van dit artikel van het Kinderrechtenverdrag met 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 het belang van haar kind schaadt, temeer daar een dergelijke terugkeer niet steeds 

noodzakelijkerwijs tegen het belang van het kind is (RW nr 107.495 dd 29.07.2013). Wat betreft 

overweging 18 van de herschikte kwalificatierichtlijn 2011/95/EU, deze kwalificatierichtlijn handelt over de 

normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale 

bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking 

komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming. Uit het 

administratief dossier blijkt echter dat betrokkene geen aanvraag tot internationale bescherming indiende 

. Betrokkene kan zich dan ook niet nuttig beroepen op deze richtlijn. 

Wat betreft artikel 22bis van de Belgische grondwet merken we op dat de Raad van State reeds gesteld 

heeft dat deze bepaling eveneens een algemene bepaling is die niet op zichzelf volstaat om toepasbaar 

te zijn. Dit artikel van de Belgische grondwet heeft aldus geen directe werking maar vormt een symbolisch 

signaal wat betreft de plaats en de rechten van kinderen binnen de Belgische samenleving (RW, arrest 

234716 van 31 maart 2020). Wat betreft de schending van artikel 24 van het Handvest van de 

Grondrechten van de Europese Unie merken we op dat het Handvest, zoals gesteld in artikel 51, evenwel 

enkel van toepassing is 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 werd in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, dat geen omzetting vormt of 
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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 wijst erop dat bij de beoordeling van het hoger belang van het kind rekening gehouden dient 

te worden met volgende punten: de mogelijkheid tot gezinshereniging, het welzijn en de sociale 

ontwikkeling van de minderjarige, veiligheids-en beveiligingsoverwegingen en het standpunt van de 

minderjarige zelf. Echter, we merken op dat haar dochter tot de leeftijd van zeven jaar in Albanië verbleef 

en pas in september 2016 naar België kwam samen met haar ouders en broer. Haar dochter heeft dus 

langer geleefd en gewoond in Albanië dan in België. Bovendien beschikken de gezinsleden van haar 

dochter, met name haar ouders en haar meerderjarige broer niet over enig verblijfsrecht en kan het gezin 

aldus samen terugkeren naar Albanië. Gezien geen enkel gezinslid een verzoekschrift tot internationale 

bescherming indiende, mag redelijkerwijs verondersteld worden dat haar dochter geen ernstige 

moeilijkheden riskeert in Albanië Dit wordt bevestigd door de vaststelling dat de vader op 03.08.2020 

vrijwillig terugkeerde naar Albanië en pas in februari 2021 naar België terugkwam. Uit het administratief 

dossier blijkt verder dat zij nog familiebanden hebben in Albanië, met name de paternale grootmoeder en 

paternale oom van hun dochter wonen daar, ook zou één maternale oom - die in Duitsland verblijft - op 

regelmatige basis naar Albanië terugkeren. Betrokkene toont niet aan dat hun situatie in Albanië bij een 

terugkeer penibel zou zijn, integendeel zij en haar echtgenoot beschikken nog over verschillende sociale 

contacten waarop zij een beroep kunnen doen. Verder toont zij niet aan dat haar dochter zich niet opnieuw 

zou kunnen aanpassen aan een leven in Armenië nadat zij eerst al in staat bleek zich aan te passen aan 

het leven in België. We merken op dat de mening van de betrokken minderjarige niet gegeven wordt, 

niettegenstaande zij daartoe wel de leeftijd heeft. Uit de bijgevoegde stukken bij huidige aanvraag 9bis 

blijkt niet dat haar dochter hier een ruim sociaal netwerk opbouwde buiten haar kerngezin noch dat zij 

deelneemt aan buitenschoolse activiteiten. Ze legt enkel een zwembrevet 1000m voor dat bovendien 

behaald werd in schoolverband niet in clubverband. Uit het SEFOR terugkeergesprek blijkt dat het gezin 

in familiale sfeer Albanees spreekt. Betrokkene maakt dan ook niet aannemelijk dat haar dochter een 

zodanige taal-en culturele achterstand heeft dat zij in Albanië niet zou kunnen aansluiten op school 

Betrokkene maakt dan ook niet aannemelijk dat het hoger belang van haar dochter geschaad zal worden 

bij een terugkeer naar Albanië. 

 

Betrokkene beroept zich op het feit dat zij geen banden meer zou hebben met haar land van herkomst. 

Het lijkt echter 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 bijna veertig jaar in 

Albanië en haar verblijf in België, haar integratie en opgebouwde banden kunnen bijgevolg geenszins 

vergeleken worden met haar relaties in het land van herkomst. Temeer daar het feit dat een vreemdeling 

langdurig in het buitenland verblijft niet impliceert dat dient te worden aangenomen dat de bestaande 

familiebanden of vriendschapsbanden die gedurende een jarenlang verblijf in het land van herkomst 

werden opgebouwd, zijn teniet gegaan zijn (RVV arrest 221362 van 05.06.2020). Volledigheidshalve 

wijzen we er bovendien op dat haar echtgenoot op 03.08.2020 vrijwillig terugkeerde naar Albanië en pas 

in februari 2021 naar België terugkwam. 

 

Betrokkene beroept zich op de scholing van haar dochter, waarbij zij wijst op het feit dat zij goede 

schoolresultaten zou behalen, net haar diploma basisonderwijs behaalde en werd ingeschreven in het 

eerste jaar secundair onderwijs. Het feit dat haar kind 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 betrokkene zelf is die de belangen van 

haar kind heeft geschaad door zich te nestelen in dergelijk verblijf. Het feit dat haar dochter in België 

school gelopen heeft, geeft enkel aan dat haar het recht op onderwijs niet werd ontzegd. Dit verandert 

echter niets aan de vaststelling dat betrokkene bewust de keuze hebben gemaakt om haar uiterst precaire 

verblijf verder te zetten ondanks de weigeringsbeslissingen die aan haar al betekend werden. Zij liet het 

schoolbezoek van haar kind bewust plaatsvinden in deze precaire situatie. 

Betrokkene wijst erop dat haar dochter zich zou ontpoppen als een ware Belg, dat zij haar moedertaal 

niet zou beheersen qua lezen en schrijven. Een terugkeer naar het land van herkomst zou hierdoor bij 

haar dochter een trauma teweegbrengen. Betrokkene maakt echter niet aannemelijk dat haar dochter een 

zodanige taal-en culturele achterstand heeft dat ze in Albanië niet zou kunnen aansluiten op school. Haar 

dochter is geboren in Albanië en bracht er haar eerste levensjaren door alvorens op zevenjarige leeftijd 
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naar België te komen in september 2016. Er mag dan ook van uitgegaan worden dat haar dochter zich 

de Albanese taal en cultuur in hoge mate eigen gemaakt heeft. Dit wordt bevestigd door het SEFOR 

terugkeergesprek dat plaatsvond op 28.04.2021 waarin betrokkenen duidelijk aangeven dat er thuis 

Albanees gesproken wordt. Betrokkene toont dan ook niet aan waarom haar dochter, vanuit haar 

doorgedreven mondelinge beheersing van het Albanees, zich niet meer zou kunnen aanpassen aan een 

scholing in deze taal of dat zij deze taal niet zou snel onder de knie zou kunnen krijgen qua lezen en 

schrijven. Dit element kan dan ook niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid. 

 

Betrokkene beroept zich op de coronamaatregelen, echter zonder dit verder te verduidelijken of te 

specifiëren Vooralsnog moet de corona-pandemie echter worden beschouwd als een probleem van 

tijdelijke aard waarvan kan worden verondersteld dat deze ooit voorbijgaat. Verzoeker maakt ook niet 

aannemelijk dat de reisbeperkingen van die aard zijn dat zij onmogelijk zou kunnen terugkeren naar het 

land van herkomst (RVV, arrest nr 246450 van 18 december 2020). Zo toont zij bijvoorbeeld niet aan dat 

er geen vluchten zijn of dat haar reis als een niet-essentiële verplaatsing zou worden beschouwd, te meer 

gelet op de verplichting om uitvoering te geven aan een bevel om het grondgebied te verlaten (RVV, arrest 

nr 245338 van 1 december 2020). Volledigheidshalve merken we op dat uit de informatie van de FOD 

Buitenlandse Zaken blijkt reizen naar Albanië mogelijk is mits het voorleggen van een bewijs van 

vaccinatie/genezing of negatieve test. We benadrukken bovendien dat de terugkeer van betrokkene naar 

het land waarvan zij de nationaliteit heeft, een andere situatie uitmaakt dan het uitvoeren van toeristische 

reizen of andere niet-essentiële reizen van personen naar een ander land dan het land waar zij gewoonlijk 

en rechtmatig verblijven (RW, arrest nr 251314 van 22.03.2021). Betrokkene toont niet aan dat zij als 

Albanese onderdaan vruchteloze pogingen heeft ondernomen om naar Albanië terug te keren om volgens 

de gewone procedure haar aanvraag in te dienen. De verzoekende partij maakt niet aannemelijk dat de 

coronacrisis in haar geval een buitengewone omstandigheid uitmaakt die rechtvaardigt dat de 

verblijfsaanvraag op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet in België ingediend moet worden 

(RW arrest 241788 van 30 september 2020). 

 

Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkene nooit een inbreuk beging tegen de openbare orde 

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

houden aan de in België van kracht zijnde wetgeving. 

 

De elementen van lang verblijf en integratie (met name het feit dat zij sinds 2016 ononderbroken in België 

zouden verblijven, dat er sprake is van duurzame sociale verankering, dat al haar economische en sociale 

belangen in België gevestigd zouden zijn, dat zij zich heel goed zou hebben weten te integreren, dat zij 

vlot Nederlands zou spreken, dat zij hiertoe lessen gevolgd zou hebben, dat zij op de hoogte zou zijn van 

de regels, gebruiken, normen en waarden in België, dat zij contacten zou hebben met Belgen en legaal 

verblijvende vreemdelingen, dat zij zeer goed aangeschreven zou staan, dat zij een groot sociaal netwerk 

opgebouwd zou hebben, dat ook haar dochter actief zou deelnemen aan het leven van de 

onthaalgemeenschap, dat haar dochter haar zwembrevet 1000m behaalde, dat zij werkbereid zou zijn, 

dat zij twee attesten van Nederlandse taallessen voorlegt evenals een werkbelofte en zeventien 

getuigenverklaringen) 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. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoekster voert de schending aan van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, van de materiële 

motiveringsplicht, van artikel 62 van de Vreemdelingenwet, van de artikelen 1 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering inzake bestuurshandelingen, en van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel. 

 

“De aanvraag van verzoekers om machtiging tot verblijf wordt onontvankelijk verklaard om reden dat 

verwerende partij van oordeel is dat de aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheid 

vormen waarom betrokkenen de aanvraag om machtiging tot verblijf niet kunnen dienen via de bevoegde 

diplomatieke of consulaire post. 

In de motivering gaat de bestreden bestreden beslissing voorbij aan de concrete omstandigheden van 

verzoekster en haar dochter.  

Immers dienen verzoekers — wanneer zij de aanvraag op de bevoegde diplomatieke post zouden 

indienen- eerst terug te keren naar het land van herkomst, gedurende een periode van minstens 90 dagen 

(noodzakelijk om opnieuw de Schengenzone binnen te reizen) om vervolgens naar Sofia te reizen om 
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aldaar de aanvraag in te dienen om vervolgens terug naar Albanië te reizen om aldaar de beslissing af te 

wachten. 

De diplomatieke post bevindt zich immers niet in het land van herkomst, doch wel in Sofia, en verzoekers 

hebben geen huisvesting in hun land van herkomst, noch beschikken zij over eigen bestaansmiddelen. 

Gelet op de afwezigheid van huisvesting en inkomen is het onmogelijk om 90 dagen in Albanië te 

verblijven en zouden zij aangewezen zijn op een leven op straat hetgeen onverenigbaar is met art. 3 

EVRM. 

Vervolgens is het de fado onmogelijk om naar Sofia te reizen om de aanvraag in te dienen aangezien zij 

hiervoor niet over voldoende middelen beschikken, niet om de vliegreis te bekostigen, en evenmin om te 

voldoen aan de voorwaarde van de voldoende bestaansmiddelen (minstens 95 EUR/ dag). 

Ten slotte zouden zij in het land van herkomst de beslissing dienen af te wachten (met een huidige 

gemiddelde behandelingsduur van 2 jaar) hetgeen impliceert dat zij een uitgestrekte periode zonder 

inkomen/ uitkering/ huisvesting aldaar zouden dienen te verblijven, hetgeen evenmin in overeenstemming 

te brengen is met art. 3 EVRM. 

Voor verzoekers is het aldus de fado onmogelijk om de aanvraag in te dienen in Sofia. 

De (motivering van de) bestreden beslissing is onzorgvuldig waar deze geen rekening houdt met de 

afwezigheid van een diplomatieke vertegenwoordiging in het land van herkomst van verzoekster. 

Een schending van de materiële motiveringsplicht iuo. de zorgvuldigheidsplicht iuo. het 

redelijkheidsbeginsel iuo. art. 3 EVRM dient te worden aangenomen. 

De motivering van verwerende partij terzake het schooltraject en het lopende schooljaar is gebrekkig, 

minstens onvolledig. Verzoekster heeft nadrukkelijk vermeld dat haar dochter in het eerste jaar secundair 

onderwijs zit en de studierichting Latijn volgt. M.b.t. deze buitengewone omstandigheid motiveert de 

attaché als volgt: 

betrokkene toont niet aan dat zij haar studies niet kan voortzetten in het land van herkomst; 

- de scholing van K. behoeft geen gespecialiseerd onderwijs die niet in het land van herkomst te vinden 

is; 

- verzoekster toont niet aan dat haar dochter een taal- of culturele achterstand heeft; 

dat er mag van worden uitgegaan dat de dochter van verzoekster zich de Albanese taal en cultuur eigen 

heeft gemaakt;  

Met voormelde overwegingen geeft verwerende partij geen bevredigdend antwoord op het door 

verzoekster ingeroepen argument dat een terugkeer van verzoekster met haar dochter naar Albanië een 

verlies van schooljaar zou betekenen voor Klara die alle belang heeft bij de voortzetting van haar 

schooljaar en schooltraject: 

-dat er geen gespecialiseerd onderwijs noodzakelijk zou zijn, is allerminst van aard het belang te 

weerleggen van K. om haar schooljaar op Belgisch grondgebied voort te zetten en af te werken; 

- dat het de verantwoordelijkheid van de moeder zou zijn dat de dochter haar schooltraject in illegaal 

verblijf heeft opgebouwd, doet allerminst afbreuk aan het voor de hand liggend belang om geen 

onderbreking in het schooljaar/ schooltraject te hebben; 

- dat K. toch affiniteit zou hebben met de Albanese taal en cultuur, doet geen afbreuk dat zij sinds haar 

schoolplicht school loopt op Belgisch grondgebied en hier het ganse lager onderwijs heeft doorlopen; zij 

heeft aldus geen enkele vetrrouwdheid met het Albanese schoolsysteem zodat indien zij zou terugkeren 

naar Albanië (of beter Sofia in Bulgarije) zulks een verlies van een schooljaar zou betekenen, aangezien 

zij niet zomaar kan ingeschakeld worden in een lopend schooljaar in een Albanese middelbare school; 

Verwerende partij weerlegt aldus allerminst de pertinentie van de door verzoekster aangevoerde 

omstandigheid dat K. haar schooljaar dient af te werken en dat een (tijdelijke) terugkeer hiermee 

onverenigbaar is. Een terugkeer impliceert onvermijdelijk het verlies van een schooljaar voor K, minstens 

een niet-te- verantwoorden onderbreking in het schooltraject. 

De motivering is derhalve niet adequaat aangezien zij de ingeroepen buitengewone omstandigheid niet 

of minstens niet adequaat ontmoet.” 

 

2.2. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 voorzien dat de beslissingen van de besturen 

uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de motivering de juridische en de feitelijke overwegingen 

dient te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat deze motivering afdoende moet zijn. 

Deze uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft 

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

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

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

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

aangegeven op basis waarvan deze beslissing is genomen. Verweerder heeft, met verwijzing naar artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet, geduid dat verzoekster niet aantoonde dat er buitengewone 
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omstandigheden bestaan die toelaten te besluiten dat zij haar aanvraag om machtiging tot verblijf niet kan 

indienen via de gewone procedure, namelijk via de diplomatieke of consulaire post bevoegd voor haar 

verblijfplaats of voor de plaats van oponthoud in het buitenland. Hij heeft tevens toegelicht waarom hij 

meent dat uit de door verzoekster aangebrachte gegevens geen buitengewone omstandigheden kunnen 

worden afgeleid. Deze motivering is pertinent en draagkrachtig.   

 

Verzoekster betoogt dat zij onmogelijk het vervoer kan betalen om naar Sofia kan reizen en om er te 

verblijven gedurende de behandelingstermijn van de verblijfsaanvraag. Er zou voorts onvoldoende 

rekening gehouden zijn met de belangen van de minderjarige dochter en het feit dat zij Latijn volgt in het 

eerste middelbaar en dat zij dit schooltraject moet onderbreken. 

 

De Raad stelt vast dat verweerder heeft onderzocht of de door verzoekster ingeroepen elementen als 

buitengewone omstandigheden kunnen worden aanvaard. Verzoekster betwist dit niet. Verzoekster geeft 

aan van mening te zijn dat de door haar ingeroepen elementen dienen te worden aanvaard als 

buitengewone omstandigheid. 

 

Verzoekster stelt dat zij niet over voldoende middelen beschikt om te reizen naar Albanië en om daar te 

verblijven en een aanvraag in te dienen. De Raad stelt vast dat dit element niet aangehaald werd in de 

verblijfsaanvraag zelf zodat het bestuur daarover ook geen standpunt kon innemen. Bovendien wordt in 

de bestreden beslissing gemotiveerd als volgt: “Echter, we merken op dat haar dochter tot de leeftijd van 

zeven jaar in Albanië verbleef en pas in september 2016 naar België kwam samen met haar ouders en 

broer. Haar dochter heeft dus langer geleefd en gewoond in Albanië dan in België. Bovendien beschikken 

de gezinsleden van haar dochter, met name haar ouders en haar meerderjarige broer niet over enig 

verblijfsrecht en kan het gezin aldus samen terugkeren naar Albanië. Gezien geen enkel gezinslid een 

verzoekschrift tot internationale bescherming indiende, mag redelijkerwijs verondersteld worden dat haar 

dochter geen ernstige moeilijkheden riskeert in Albanië. Dit wordt bevestigd door de vaststelling dat de 

vader op 03.08.2020 vrijwillig terugkeerde naar Albanië en pas in februari 2021 naar België terugkwam. 

Uit het administratief dossier blijkt verder dat zij nog familiebanden hebben in Albanië, met name de 

paternale grootmoeder en paternale oom van hun dochter wonen daar, ook zou één maternale oom – die 

in Duitsland verblijft – op regelmatige basis naar Albanië terugkeren. Betrokkene toont niet aan dat hun 

situatie in Albanië bij een terugkeer penibel zou zijn, integendeel zij en haar echtgenoot beschikken nog 

over verschillende sociale contacten waarop zij een beroep kunnen doen.” Verzoekster maakt niet 

aannemelijk dat zij niet opnieuw in Albanië zou kunnen verblijven en dat zij voor eventuele hulp geen 

beroep zouden kunnen doen op de vele contacten en familieleden die zij daar heeft. De Raad van State 

heeft geoordeeld dat “omstandigheden die bijvoorbeeld betrekking hebben op de lange duur van het 

verblijf in België, de lange duur van de asielprocedure, de goede integratie, het zoeken naar werk, het 

hebben van vele vrienden en kennissen, de gegrondheid van de aanvraag betreffen en derhalve niet 

kunnen verantwoorden waarom deze in België, en niet in het buitenland, is ingediend.” (zie RvS 4 

december 2014, nr. 10.943 (c)). 

 

In de bestreden beslissing wordt gemotiveerd omtrent het schoolgaan van de minderjarige dochter in 

België: “Betrokkene beroept zich op de scholing van haar dochter, waarbij zij wijst op het feit dat zij goede 

schoolresultaten zou behalen, net haar diploma basisonderwijs behaalde en werd ingeschreven in het 

eerste jaar secundair onderwijs. Het feit dat haar kind 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 betrokkene zelf is die de belangen van 

haar kind heeft geschaad door zich te nestelen in dergelijk verblijf. Het feit dat haar dochter in België 

school gelopen heeft, geeft enkel aan dat haar het recht op onderwijs niet werd ontzegd. Dit verandert 

echter niets aan de vaststelling dat betrokkene bewust de keuze hebben gemaakt om haar uiterst precaire 

verblijf verder te zetten ondanks de weigeringsbeslissingen die aan haar al betekend werden. Zij liet het 

schoolbezoek van haar kind bewust plaatsvinden in deze precaire situatie. Betrokkene wijst erop dat haar 

dochter zich zou ontpoppen als een ware Belg, dat zij haar moedertaal niet zou beheersen qua lezen en 

schrijven. Een terugkeer naar het land van herkomst zou hierdoor bij haar dochter een trauma 

teweegbrengen. Betrokkene maakt echter niet aannemelijk dat haar dochter een zodanige taal-en 

culturele achterstand heeft dat ze in Albanië niet zou kunnen aansluiten op school. Haar dochter is 

geboren in Albanië en bracht er haar eerste levensjaren door alvorens op zevenjarige leeftijd naar België 

te komen in september 2016. Er mag dan ook van uitgegaan worden dat haar dochter zich de Albanese 

taal en cultuur in hoge mate eigen gemaakt heeft. Dit wordt bevestigd door het SEFOR terugkeergesprek 
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dat plaatsvond op 28.04.2021 waarin betrokkenen duidelijk aangeven dat er thuis Albanees gesproken 

wordt. Betrokkene toont dan ook niet aan waarom haar dochter, vanuit haar doorgedreven mondelinge 

beheersing van het Albanees, zich niet meer zou kunnen aanpassen aan een scholing in deze taal of dat 

zij deze taal niet zou snel onder de knie zou kunnen krijgen qua lezen en schrijven. Dit element kan dan 

ook niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid.”  

 

Door het louter herhalen van de in de aanvraag aangevoerde elementen toont verzoekster het kennelijk 

onredelijk karakter van de motivering niet aan. 

 

Het staat de verzoekster vrij om ten allen tijde bij gemotiveerd verzoek een verlenging van het bevel om 

het grondgebied te verlaten aan te vragen conform artikel 74/14, § 1, derde lid van de Vreemdelingenwet, 

waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke omstandigheid van het kunnen afronden van het 

lopende schooljaar. 

 

Verzoekster stelt dat er geen rekening werd gehouden met de mogelijke duur van haar verblijfsaanvraag 

op grond van artikel 9 die wordt ingediend vanuit het herkomstland. Zij stelt dat zij gedurende die 

behandelingsperiode - die zij zelf inschat op 2 jaar – huisvesting moet voorzien hetgeen volgens haar in 

strijd is met artikel 3 van het EVRM. De Raad merkt op dat dit element niet aangehaald werd als 

buitengewone omstandigheid in de verblijfsaanvraag.  

 

Het loutere feit dat verzoekster het niet eens is met de beoordeling van de gemachtigde, toont niet aan 

dat de bestreden beslissing op kennelijk onredelijke of op onzorgvuldige wijze zou zijn genomen. 

Verzoekster geeft in wezen blijk van een andere feitelijke beoordeling van de elementen die door de 

gemachtigde werd gemaakt. Het komt de Raad enkel toe de wettigheid van de bestreden beslissing te 

beoordelen aan de hand van de aangevoerde middelen en na te gaan of het bestuur in deze niet 

onzorgvuldig of kennelijk onredelijk heeft gehandeld. In dit geval toont verzoekster met haar kritiek niet 

aan dat de gemachtigde onzorgvuldig of kennelijk onredelijk heeft geoordeeld dat uit de voorgelegde  

elementen geen buitengewone omstandigheid  kan worden afgeleid. Verzoekster maakt de schending 

van de motiveringsplicht niet aannemelijk. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig augustus tweeduizend 

tweeëntwintig door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 


