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 nr. 276 600 van 26 augustus 2022 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. FADILI 

Terninckstraat 13/C.1 

2000 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, als wettelijk vertegenwoordigers van hun minderjarige zoon X, die 

verklaren allen van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 4 april 2022 hebben ingediend om de 

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

Migratie van 1 maart 2022 houdende het bevel tot terugbrenging.  

 

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. 

  

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 H. ELGAZI, die loco advocaat A. FADILI verschijnt voor de 

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

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De moeder van de minderjarige Y. B. N. (hierna: verzoeker) dient op 22 september 2021 een aanvraag 

tot vestiging in, in functie van haar Belgische zus H. M. Op 1 maart 2022 wordt beslist tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten onder een bijlage 20. Het 

beroep tegen deze beslissing wordt verworpen bij arrest nr. 276 598 van 26 augustus 2022.  

 

Verzoeker dient op 22 september 2021 een aanvraag tot vestiging in, in functie van zijn Belgische tante 

H.M. Op 1 maart 2022 wordt beslist tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel 

om het grondgebied te verlaten onder een bijlage 20. Het beroep tegen deze beslissing wordt verworpen 

bij arrest nr. 276 599 van 26 augustus 2022.  
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Op 1 maart 2022 wordt aan verzoekers moeder het bestreden bevel tot terugbrenging van verzoeker 

gegeven: 

 

“Afgegeven in toepassing van artikel 118 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

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

 

In uitvoering van de beslissing van de gemachtigde van de Voor de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

 

wordt aan HN. geboren te Beni Nsar (Marokko), op (…)1988 (1), van Marokkaanse nationaliteit, 

verblijvende te (…) 2020 ANTWERPEN, 

bevel gegeven de genaamde BN, Y, geboren te Antwerpen, op (…)2019, van Marokkaanse nationaliteit 

verblijvende op hetzelfde adres, binnen dertig dagen terug te brengen naar de plaats vanwaar hij (zij) 

gekomen is. 

 

REDEN VAN MAATREGEL: 

 

Zie motivering van de beslissing tot weigering van het recht op verblijf als familielid van een burger van 

de Unie van 01.03.2022. 

De aanvraag gezinshereniging van betrokkene werd geweigerd. Bovendien werd ook de aanvraag 

gezinshereniging van zijn moeder HN geweigerd Mevrouw H. kreeg op 01.03.2022 het bevel om het 

grondgebied te verlaten. De vader van betrokkene bevindt zich thans in illegaal verblijf en heeft geen 

stappen ondernomen om zijn verblijf te regulariseren. Het staat betrokkene en zijn ouders vrij om hun 

gezinsleven samen verder te beleven in het land van herkomst of elders, mits zij er voldoen aan de 

voorwaarden voor binnenkomst en verblijf. Van een verbreking van de gezinsband tussen betrokkene en 

zijn ouders is geen sprake. Het is immers in het belang van de minderjarige dat hij niet wordt gescheiden 

van zijn ouders. Het gezinsleven kan gelet op al het voorgaande geenszins een beletsel vormen voor het 

nemen van huidige beslissing. Van problemen met betrekking tot betrokkenes gezondheid is nergens in 

het dossier sprake. 

 

Uit het onderzoek van het dossier blijkt dat de vreemdeling geen aanspraak kan maken op enig 

verblijfsrecht op basis van een andere rechtsgrond. Om deze reden levert de gemachtigde van de 

Staatssecretaris een bevel tot terugbrenging af 

 

Deze beslissing is overeenkomstig artikel 39/2, §2, van de wet van 15 december 1980 vatbaar voor een 

beroep tot nietigverklaring bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, dat ingediend moet worden, bij 

verzoekschrift, binnen de dertig dagen na de kennisgeving van deze beslissing. 

 

Een vordering tot schorsing kan ingediend worden overeenkomstig artikel 39/82 van de wet van 15 

december 1980. Behoudens in het geval van uiterst dringende noodzakelijkheid moeten in een en 

dezelfde akte zowel de vordering tot schorsing als het beroep tot nietigverklaring worden ingesteld.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert twee middelen aan: 

 

“EERSTE MIDDEL: 

 

- de schending van de formele en materiële motiveringsplicht en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; 

-Schending van de artikelen 74/13 en 74/16 van de Vreemdelingenwet; 

- Schending van artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag. 

 

Verzoeker meent de volgende middelen te kunnen aanvoeren tegen de motivatie van de bestreden 

beslissing. 

 

1. Theoretische beschouwing 

 

7. - De formele motiveringsplicht vereist dat de feitelijke en juridische motieven in de beslissing zelf 

dienen te worden weergegeven. 

De artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen (29 juli 1991) stellen dat de 

administratieve handeling uitdrukkelijk dient gemotiveerd te worden en dat in de motivering van de akte 
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de feitelijke en de juridische overwegingen die aan de beslissing ten gronde liggen dienen te worden 

opgenomen. Verder dient de motivering afdoende te zijn. 

De materiële motiveringsplicht gebiedt dat iedere bestuurshandeling gedragen wordt door de motieven 

die in rechte en in feite aanvaardbaar zijn en blijken hetzij uit de beslissing zelf hetzij uit het administratief 

dossier. 

De administratieve beslissing is slechts afdoende gemotiveerd wanneer de aangehaalde motieven 

draagkrachtig zijn rekening houdend met de evenredigheid van de te nemen beslissing door de 

administratieve overheid. Zo kan er slechts sprake zijn van een afdoende motivering wanneer de 

motivering duidelijk, juist, pertinent, concreet, precies en volledig geformuleerd wordt zodat de bestuurde 

in alle duidelijkheid kan oordelen of het al dan niet zinvol is de genomen beslissing aan te vechten. 

Dat verzoekende partij zich ervan bewust is dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bij de 

beoordeling van de materiële motiveringsplicht, niet bevoegd is zijn beoordeling van de aanvraag in de 

plaats te stellen van die van de verwerende partij. 

De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of verwerende partij 

als administratieve overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke 

gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is 

gekomen (R.v.S. nr. 101.624, 7 december 2001). 

 

2. Concrete toepassing 

 

8.- In casu heeft verwerende partij het bestreden bevel niet op een afdoende manier gemotiveerd. 

Verwerende partij legt enkel en alleen een bevel tot terugbrenging op omwille van de volgende redenen: 

- Dat de aanvraag van de moeder van verzoeker is geweigerd; 

- Dat de ouders van verzoeker hun gezinsleven in het land van herkomst dienen verder te zetten of 

elders anders; 

- Dat verzoeker geen aanspraak kan maken op enig verblijfsrecht op basis van een andere rechtsgrond. 

Vooraleer een bevel tot terugbrenging te nemen, moest verwerende partij rekening houden met het hoger 

belang van het kind overeenkomstig artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet. 

Nergens blijkt uit de beslissing dat verwerende partij hiermee rekening heeft gehouden. 

Verzoeker is verankerd in België, aangezien hij hier is geboren en sedertdien onafgebroken verblijft in het 

Rijk. Het is manifest duidelijk dat de verwijdering van het kind naar een ander land absoluut niet in het 

belang is van het kind. 

Verwerende partij heeft op geen enkele manier rekening gehouden met het belang van het kind, doordat 

zij geen onderzoek heeft verricht naar de specifieke omstandigheden. Zo heeft zij geen rekening 

gehouden met het feit dat de minderjarige hier in België is geboren, en overigens geen enkele band zou 

hebben met zijn land van herkomst. Daarnaast gaat het kind binnenkort naar school. Bovendien werd 

door verwerende partij evenmin rekening gehouden met het feit dat het kind zal gescheiden worden van 

zijn minderjarige broer NBN, waarover geen woord wordt gerept in het bestreden bevel! 

Meer nog, verwerende partij heeft zich enkel gesteund op het feit dat de betrokkene zijn gezinsleven met 

zijn ouders in het land van herkomst of elders dient verder te zetten. Hoewel verwerende partij maar al te 

goed wist dat de ouders van verzoeker gescheiden zijn. Verwerende partij baseert zich op onvolledige 

informatie om de betwiste bijlage 38 te motiveren. 

In de veronderstelling dat het kind met de moeder zijn gezinsleven elders gaat verderzetten wordt hij 

gescheiden van zijn minderjarige broer N. en diens vader, waardoor er een verbreking van de gezinsband 

is. Verwerende partij betwist weliswaar niet dat het in het belang van de minderjarige is om niet gescheiden 

te worden van de ouders. 

Dat verwerende partij rekening dient te houden met het feit dat de uitvoering van het bevel tot gevolg zou 

hebben dat het feitelijk (kern-)gezin gescheiden wordt, te meer er absoluut geen rekening werd gehouden 

met de verregaande gevolgen die het bevel heeft ten aanzien van de 13-jarige zoon van verzoekster, 

zijnde NBN, ten aanzien van verzoekers vader die in het Rijk verblijft, alsook ten aanzien van verzoeker 

zelf. Het bevel is manifest in strijd met het hoger belang van verzoeker, als minderjarig kind. 

Op geen enkel ogenblik heeft verwerende partij enig gewag gemaakt in de bestreden beslissing over het 

lot van de minderjarige broer van verzoeker. De broer loopt op regelmatige wijze school in een Vlaamse 

onderwijsinstelling en heeft alhier zijn leven opgebouwd ! Evenmin werd rekening gehouden met het feit 

dat de vader van verzoeker gescheiden is van de moeder van verzoeker. Verwerende partij heeft op geen 

enkel ogenblik stilgestaan op het gegeven dat verzoeker zal gescheiden worden van zijn vader, wanneer 

hij zou terugkeren naar het land van herkomst met zijn moeder. 

Met deze gezinssituatie van verzoeker werd op geen enkele wijze rekening gehouden door verwerende 

partij. Het is opmerkelijk dat verwerende partij geen woord heeft gerept over het kind. Dat enige motivering 

hierover mankeert en alleen al omwille van die reden de beslissing vernietigd dient te worden. Gelet op 
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het voorgaande is verwerende partij in casu schromelijk tekort gekomen aan haar motiveringsplicht. Het 

middel is ontvankelijk en gegrond en derhalve dient de bestreden beslissing vernietigd te worden. 

 

9.- Daarnaast diende verwerende partij in principe overeenkomstig artikel 74/16, §2 van de 

Vreemdelingenwet te onderzoeken of er garanties bestaan in het land van herkomst qua opvang en 

tenlasteneming naar het land waarnaar verzoeker zou moeten terugkeren. 

Artikel 74/16, §2 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

"§ 2. De minister of zijn gemachtigde vergewist zich ervan dat deze minderjarige, die wordt verwijderd van 

het grondgebied, garanties qua opvang en tenlasteneming krijgt in zijn land van herkomst of in het land 

waar hij gemachtigd of toegelaten is tot verblijf gelet op zijn behoeften volgens zijn leeftijd en graad van 

zelfstandigheid, ofwel van zijn ouders of een ander familielid of zijn voogd die voor hem zorgt ofwel van 

regeringsinstanties of niet-gouvernementele instanties. " 

Dat nergens uit de beslissing van het bevel tot terugbrenging blijkt dat verwerende partij overeenkomstig 

artikel 74/16 van de Vreemdelingenwet heeft onderzocht of er voldoende garanties bestaan dat de 

minderjarige in het land van herkomst zal opgevangen worden en ten laste zal genomen worden. 

Bovendien moet verwerende partij onderzoeken of de eventuele terugbrenging naar zijn herkomstland de 

nodige bescherming en zorg met zich zal meebrengen die noodzakelijk is voor het welzijn van verzoeker. 

Dat verzoeker geen familiaal netwerk heeft in het land van herkomst, zodat niemand hem kan opvangen. 

In het land van herkomst zou hij in een totale armoede en ware verwaarlozing terechtkomen. Dat 

verzoeker zijn netwerk in België heeft uitgebouwd, waar hij samen met zijn familieleden verblijft. Doordat 

verwerende partij geen onderzoek heeft gedaan overeenkomstig artikel 74/16, §2 van de 

Vreemdelingenwet, moet geoordeeld worden dat het bevel tot terugbrenging een schending van de 

materiële motiveringsplicht met zich meebrengt. 

 

10.-Wanneer het kind naar het land van herkomst gerepatrieerd zou worden, maakt dit een manifeste 

inbreuk uit van het artikel 3 van het Internationaal Kinderrechtenverdrag dewelke het belang van het kind 

waarborgt. Het is uiteraard in het belang van het kind dat hij wettig kan verblijven in België. Bovendien is 

het ook zijn keuze/beslissing niet geweest om niet legaal in het Rijk te leven, daar hij hier geboren is. De 

omstandigheden waarin hij zich thans bevindt, hebben zich buiten zijn wil voorgedaan. Bovendien verwijst 

verwerende partij in de beslissing houdende het bevel tot terugbrenging enkel en alleen naar de 

weigeringsbeslissing - bijlage 20 van verzoeker zonder enigszins de redenen te motiveren die het bevel 

zouden moeten dragen. De motivering is hier bijgevolg gebrekkig en schendt het motiveringsbeginsel 

omdat verwerende partij het bevel tot terugbrenging niet afdoende motiveert. Dat het bevel tot 

terugbrenging in strijd is met de artikelen 74/13 en 74/16 van de Vreemdelingenwet en artikel 3 van het 

Kinderrechtenverdrag, alsook een schending impliceert van de motiveringsplicht en dient vernietigd te 

worden. Dat dit middel ernstig en gegrond is. 

 

TWEEDE MIDDEL: 

 

- Schending van het redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel; 

- Schending van artikel 8 EVRM; 

-     Schending van de fair-balance toets. 

 

11.-Uit de houding van verweerster mag duidelijk blijken dat ze schromelijk tekort komt aan haar 

verplichtingen om als een redelijke en voorzichtige overheid te werk te gaan; Bij de beoordeling van het 

dossier maakt verwerende partij geen enkele afweging tussen de belangen van verzoekende partij en het 

gezin enerzijds en het maatschappelijk belang anderzijds. Op geen enkel ogenblik werd er rekening 

gehouden met de belangen van verzoeker, alsook de belangen van zijn familie en gezin, waardoor zij 

tevens op een kennelijk onredelijke wijze handelt. 

 

12.-Verwerende partij schendt door haar foutief handelen het zorgvuldigheidsbeginsel als algemeen 

beginsel van behoorlijk bestuur. Uit het administratief dossier blijkt dat de oudste broer van verzoeker, 

zijnde NBN, deel uitmaakt van het gezin. Minstens had verwerende partij een correcte feitenvinding 

moeten doen waarbij zij rekening diende te houden met het lot van N. De gevolgen die de beslissingen 

hebben ten aanzien van verzoeker en diens minderjarige broer N. werden geenzins onderzocht, laat staan 

vermeld in de bestreden beslissingen. Het zorgvuldigheidsbeginsel als van behoorlijk bestuur legt de 

overheid de verplichting op zijn beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op 

een correcte feitenvinding (RvS arrest n° 154.954 van 14 februari 2006; RvS. arrest n° 167.411 van 2 

februari 2007; RvS 21 september 2009, nr. 196.247; RvS 22 maart 2010, nr. 202.182; RvV arrest n° 

43.735 van 25 mei 2010). Een zorgvuldige voorbereiding van de beslissing impliceert dat deze beslissing 

dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten die met de vereiste zorgvuldigheid werden 
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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 maart 

2013, nr. 222.953; RvS 29 januari 2013, nr. 222.290; RvS 28 juni 2012, nr. 220.053). 

 

13. -In casu is verwerende partij omwille van het gebrekkige onderzoek onzorgvuldig en nalatig geweest. 

Doordat er in de beslissing houdende het bevel tot terugbrenging geen rekening werd genomen met de 

artikelen 74/13 en 74/16, §2 van de Vreemdelingenwet heeft verwerende partij haar beslissing op een 

onzorgvuldige wijze genomen. Zoals reeds aangehaald heeft verwerende partij een verwijzing gemaakt 

naar de situatie van de minderjarige in zijn thuisland, laat staan dat verwerende partij enig onderzoek 

heeft uitgevoerd. Bovendien heeft verwerende partij in haar motivering op geen enkel manier verwezen 

naar de dienstige stukken in het administratief dossier en gemotiveerd waarom deze stukken niet 

voldoende zouden zijn om de afhankelijkheidssituatie met zijn tante te bewijzen? Door te stellen dat 

verzoeker als minderjarige samen met zijn ouders het gezinsleven in het land van herkomst dient verder 

te zetten of elders anders, slaagt verwerende partij de bal volledig mis. De familiale - en gezinssituatie 

van verzoeker werden geenszins onderzocht. Dit blijkt uit het bestreden bevel gezien er absoluut geen 

rekening werd gehouden met het feit dat verzoeker van zijn minderjarige broer N. wordt gescheiden, 

alsook van zijn vader, dewelke uit de echt is gescheiden van de moeder van verzoeker. Dus verzoeker 

bevindt zich zelfs in de onmogelijkheid om het gezinsleven in het land van herkomst verder te zetten. 

Indien verwerende partij het administratief dossier en de gezinssituatie van verzoeker had onderzocht, 

was zij zeker tot deze vaststelling gekomen en diende zij het bevel in die zin te motiveren, hetgeen zij 

duidelijk niet heeft gedaan. Dergelijke nalatigheid houdt op zich een schending van het 

zorgvuldigheidsbeginsel. Dat dit middel ernstig en gegrond is 

 

14. -In elke beslissing die mogelijk het recht op gezinsleven overeenkomstig artikel 8 EVRM schendt, 

zoals hierboven aangehaald, moet de staat het hoger belang van het kind in overweging nemen. Artikel 

8 van het EVRM waarborgt het recht op een gezins- en privéleven. Dit houdt in dat eenieder recht heeft 

op eerbiediging van zijn privéleven, familie- en gezinsleven. 

Vervolgens beperkt artikel 8, 2° EVRM de macht van de staat door te bepalen: 

"Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan m.b.t. de uitoefening van dit recht dan voor 

zover bij de wet is voorzien 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 

gezondheid of de goede zeden, of voorde bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. " 

Dit betekent dat inmenging gerechtvaardigd is en geen inbreuk maakt op artikel 8,1° EVRM in zover zij bij 

de wet voorzien is in het belang van een aantal opgesomde oogmerken nodig in een democratische 

samenleving. 

In casu speelt het gezinsleven van verzoeker zich hier in België af. De 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. Verwerende partij moest nagaan of de banden tussen 

verzoeker en zijn tante dermate hecht zijn en dat er een dermate graad van afhankelijkheid is tussen hen 

dat de bescherming van artikel 8 van het EVRM zich opdringt., wat in casu het geval is. Dat de bestreden 

beslissing laat zien dat er op geen enkele wijze grondig is ingegaan op de te onderzoeken elementen in 

het kader van artikel 8 EVRM. De gemachtigde heeft op geen enkele wijze met de privé-situatie van 

verzoekende partij rekening gehouden, die hem bekend zou zijn en hetgeen uit het administratief dossier 

zou moeten blijken. Dat in het bestreden bevel totaal ten onrechte geen rekening werd gehouden met de 

hierna vermelde elementen: 

- Dat verzoeker een minderjarig is; 

- Dat het sociaal en het familiaal leven van het kind en het vertrouwd milieu door de bestreden beslissing 

wordt geschaad; 

- Dat verzoeker heel zijn leven in België verblijft. 

- Dat verzoeker ten laste wordt genomen door zijn Belgische tante. 

- Dat de 13-jarige broer van N. eveneens in het Rijk verblijft en meer dan 10 jaar school loopt in een 

Vlaamse school, en deel uitmaakt van het gezin van verzoeker. 

- Dat de vader van verzoeker eveneens in het Rijk verblijft en uit de echt gescheiden is van de moeder 

van verzoeker; 

- Dat het bevel ervoor zal zorgen dat hij gescheiden wordt van zijn minderjarige broer, alsook van diens 

vader, indien verzoeker met zijn moeder zou dienen terugkeren naar het land van herkomst; 

Dat verzoeker duidelijk aantoont dat hij afhankelijk is van zijn tante en dat hij hechte banden heeft met 

haar, zodat een bescherming van artikel 8 van het EVRM zich opdringt. Dit blijkt overigens duidelijk uit de 

aangebrachte stukken en het feit dat verzoeker heel zijn leven een afhankelijkheidsrelatie heeft met de 
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referentiepersoon en hij wel degelijk deel uitmaakt van het gezin. Verwerende partij gaat zeer kort door 

de bocht wanneer zij stelt dat het gezin elders het gezinsleven kan verderzetten. Meer nog, de motieven 

van verweerster zijn absoluut niet ernstig. Dat verwerende partij door dergelijke stelling te nemen, de 

rechten van verzoeker alsook die van de moeder, de referentiepersoon, alsook van de broer en de vader, 

manifest worden geschonden. Dat verwerende partij op geen enkele manier rekening heeft gehouden met 

artikel 8 EVRM. Het recht op gezinsleven en het hoger belang van verzoeker zijn door de bestreden 

beslissing manifest geschonden. Het middel is ontvankelijk en gegrond. 

 

15. -Tot slot heeft verwerende partij op geen enkel ogenblik een belangenafweging ('fair balance'- toets) 

gemaakt: dat is een afweging tussen het belang van de staat om immigratie te controleren, en het belang 

van de vreemdeling om een gezinsleven te hebben op het grondgebied van de staat. In die afweging moet 

de overheid voldoende gewicht toekennen aan het hoger belang van het kind. Dat volgt uit het arrest 

Jeunesse tegen Nederland van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Dit arrest gaat 

verder gaan dan de Belgische rechtspraktijk. Het 'belang van het kind' is doorslaggevend (arrest Butt 

tegen Noorwegen). Verwerende partij schendt derhalve de 'fair balance test' alwaar aandacht zou uitgaan 

naar het 'belang van het kind' en de jurisprudentie van het EHRM en uiteindelijk toch kan beslissen dat 

het algemeen belang (het voeren van een restrictief vreemdelingenbeleid en de bescherming van de 

openbare orde) zwaarder weegt. Nergens uit de bestreden beslissing en administratief dossier blijkt dat 

verwerende partij een belangenafweging heeft gemaakt. Verwerende partij heeft geen rekening gehouden 

met het feit dat verzoeker hier geboren is, binnenkort naar school zal gaan en dat hij ondertussen altijd in  

België heeft verbleven bij de referentiepersoon. Meer nog, ook verzoeker zijn vader, broer en overige 

familieleden wonen in België. Evenmin stelt verwerende in haar bestreden beslissing dat verzoekende 

partij een verzoek om machtiging heeft ingediend bij de gemeente, alwaar hij verblijft in toepassing van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Dat enige motivering hierover mankeert en alleen al omwille van 

die reden de beslissing vernietigd dient te worden. Dit middel is dan ook ernstig en gegrond.” 

 

2.2. De verwijzing naar artikel 74/16 van de Vreemdelingenwet is niet dienstig omdat het artikel betrekking 

heeft op de niet-begeleide minderjarige vreemdeling, wat niet het geval is met verzoeker. 

 

In de bestreden beslissing wordt verwezen naar de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten onder een bijlage 20, die werd genomen omdat 

verzoeker niet aantoonde reeds in het land van herkomst ten laste te zijn van de referentiepersoon of deel 

uit te maken van het gezin van de referentiepersoon. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat er rekening werd gehouden met de belangen van de minderjarige in 

dit dossier. Zo wordt in de bestreden beslissing gemotiveerd als volgt: “De aanvraag gezinshereniging 

van betrokkene werd geweigerd. Bovendien werd ook de aanvraag gezinshereniging van zijn moeder HN 

geweigerd. Mevrouw H. kreeg op 01.03.2022 het bevel om het grondgebied te verlaten. De vader van 

betrokkene bevindt zich thans in illegaal verblijf en heeft geen stappen ondernomen om zijn verblijf te 

regulariseren. Het staat betrokkene en zijn ouders vrij om hun gezinsleven samen verder te beleven in 

het land van herkomst of elders, mits zij er voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst en verblijf. 

Van een verbreking van de gezinsband tussen betrokkene en zijn ouders is geen sprake. Het is immers 

in het belang van de minderjarige dat hij niet wordt gescheiden van zijn ouders. Het gezinsleven kan gelet 

op al het voorgaande geenszins een beletsel vormen voor het nemen van huidige beslissing. Van 

problemen met betrekking tot betrokkenes gezondheid is nergens in het dossier sprake. Uit het onderzoek 

van het dossier blijkt dat de vreemdeling geen aanspraak kan maken op enig verblijfsrecht op basis van 

een andere rechtsgrond. Om deze reden levert de gemachtigde van de Staatssecretaris een bevel tot 

terugbrenging af.” 

 

Verzoeker is twee jaar en vier maanden oud op het moment van de bestreden beslissing. Hij betwist het 

motief dat het  “in het belang van de minderjarige (is) dat hij niet wordt gescheiden van zijn ouders”. 

 

In de middelen wordt betoogt dat geen rekening is gehouden met verzoekers minderjarige broer NBN. 

 

Verzoekers moeder dient op 22 september 2021 een vierde aanvraag tot vestiging in, in functie van haar 

Belgische zuster. Op 1 maart 2022 wordt beslist tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

met bevel om het grondgebied te verlaten onder een bijlage 20. In de bevelscomponent van deze 

beslissing wordt als volgt gemotiveerd: “Hierbij werd wel degelijk rekening gehouden met art. 74/13 van 

de wet van 15.12.1980. Het gegeven dat de referentiepersoon en haar gezin in België gevestigd zijn, kan 

een bevel aan betrokkene niet in de weg staan, immers, betrokkene behoort niet tot het originele kerngezin 

van de referentiepersoon, derhalve kan het aangehaalde gezinsleven van beiden niet als argument 
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worden aangehaald waarom het bevel niet zou mogen worden genomen. De aangehaalde 

afhankelijkheidsrelatie tegenover de referentiepersoon wordt betwist. Bijkomende elementen van 

afhankelijkheid in de relatie met de referentiepersoon of overige gezinsleden, anders dan de gewone 

affectieve banden, werden niet aangetoond. Betrokkene is een volwassen persoon waarvan mag 

verwacht worden dat zij ook een leven kan opbouwen in het land van herkomst of origine zonder de 

nabijheid van de referentiepersoon en ondanks het precaire verblijf in België. Nergens uit het dossier blijkt 

dat zij daar niet toe in staat zou zijn. Er dient tevens opgemerkt te worden dat de huidige beslissing geen 

weigering van voortgezet verblijf inhoudt. Er is geen sprake van minderjarige kinderen met verblijfsrecht 

in België, noch van enige medische problematiek op naam van betrokkene.“ 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat rekening is gehouden met verzoeksters kinderen, er wordt gesteld: 

“Er is geen sprake van minderjarige kinderen met verblijfsrecht in België.” De minderjarige zonen volgen 

het statuut van de ouders. Bijgevolg zullen de kinderen samen met verzoekster het grondgebied moeten 

verlaten. Uit het administratief dossier blijkt niet dat verzoekers minderjarige broer heeft getracht om zijn 

verblijf te regulariseren. Het is niet kennelijk onredelijk om te oordelen dat het in het belang is van 

verzoeker en zijn broer om niet te worden gescheiden van hun ouders. Het feit dat verzoekers ouders 

gescheiden zijn doet geen afbreuk aan voorgaande vaststelling. 

 

In de thans bestreden beslissing wordt ook gemotiveerd met betrekking tot de vader: “De vader van 

betrokkene bevindt zich thans in illegaal verblijf en heeft geen stappen ondernomen om zijn verblijf te 

regulariseren. Het staat betrokkene en zijn ouders vrij om hun gezinsleven samen verder te beleven in 

het land van herkomst of elders, mits zij er voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst en verblijf. 

Van een verbreking van de gezinsband tussen betrokkene en zijn ouders is geen sprake. Het is immers 

in het belang van de minderjarige dat hij niet wordt gescheiden van zijn ouders.”  

 

Uit voorgaande blijkt dat de gemachtigde een belangenafweging heeft gemaakt met betrekking tot het 

kerngezin en de minderjarige kinderen. 

 

Een schending van de door verzoeker opgeworpen wetsbepalingen en beginselen wordt niet aannemelijk 

gemaakt. 

 

De middelen zijn niet gegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig augustus tweeduizend 

tweeëntwintig door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 

 

 


