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 nr. 143 456 van 16 april 2015 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Israëlische nationaliteit te zijn, op 

13 januari 2015 hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

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

Administratieve Vereenvoudiging van 28 november 2014 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf, 

ingediend 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, onontvankelijk wordt 

verklaard en van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging van dezelfde datum tot afgifte van bevelen om het grondgebied te 

verlaten (bijlagen 13). 

 

Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 16 januari 2015 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 25 februari 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 maart 2015. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. SENAVE, die loco advocaat M. SAMPERMANS verschijnt 

voor de verzoekende partijen en van advocaat J. DEMUYNCK, die loco advocaat E. MATTERNE 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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1.1. Op 2 oktober 2014 dienden verzoekers 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 verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet). 

 

1.2. Bij beslissing van 28 november 2014 verklaarde de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel 

en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de in punt 1.1. bedoelde aanvraag 

onontvankelijk.  

 

Dit vormt de eerste bestreden beslissing, gemotiveerd als volgt: 

 

“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.  

Betrokkenen halen aan dat zij zich in buitengewone omstandigheden zouden bevinden omdat zij 

meerdere eigendommen in België zouden bezitten en dat zij die van hieruit zouden dienen te beheren. 

Dit element kan echter onmogelijk aanvaard worden als een buitengewone omstandigheid aangezien 

betrokkenen niet aantonen waarom dit hen zou beletten om tijdelijk terug te keren en aldaar haar 

aanvraag in te dienen. Bovendien merken wij op dat betrokkenen deze eigendommen verworven 

hebben terwijl zij goed genoeg wisten dat zij geen recht hadden op een lang verblijf. Betrokkenen zijn 

namelijk enkel vrijgesteld van de visumplicht voor de maximale duur van 90 dagen op een periode van 

180 dagen voorzien in artikel 20 Uitvoeringsovereenkomst van Schengen.  

Indien betrokkenen een langdurig verblijf wensen in België dan dienen zij hiervoor de geëigende 

procedure te volgen.  .  

Betrokkene halen verder aan dat hun zoon alhier legaal zou verblijven. Ook dit element kan niet 

aanvaard worden als een buitengewone omstandigheid daar betrokkene op geen enkele wijze aantonen 

over welke persoon zij het hebben, laat staan dat zij nog contact onderhouden met deze persoon. Zelfs 

indien zou blijken dat hun zoon hier verblijft en dat zij contacten onderhouden dan nog dienen wij op te 

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

in het land van herkomst enkel een eventuele tijdelijke scheiding impliceert, wat geen ernstig of moeilijk 

te herstellen nadeel met zich meebrengt. Wat de vermeende schendlnq van art. 8 EVRM betreft kan 

worden gesteld dat de terugkeer naar het land van herkomst om aldaar een machtiging aan te vragen 

niet in disproportionaliteit staat ten aanzien van het recht op een gezins- of privéleven. De verplichting 

om terug te keren naar het land van herkomst betekent geen breuk van de familiale relaties maar enkel 

een eventuele tijdelijke verwijdering van het grondgebied wat geen ernstig en moeilijk te herstellen 

nadeel met zich meebrengt. Gewone sociale relaties vallen niet onder de bescherming van art. 8.  

De overige elementen met betrekking tot .. ne integratie van betrokkenen - nl. dat zij zeer goed 

geïntegreerd zouden zijn, dat zij zeer vlot Frans zouden spreken, dat zij alhier sociale contacten zouden 

hebben opgebouwd, dat zij duurzaam lokaal verankerd zouden zijn, dat zij zich op intensieve wijze 

gemengd zouden hebben onder de Belgische bevolking, dat zij een grote vrienden- en kennissenkring 

zouden hebben opgebouwd, dat zij op intense wijze zouden zijn overgegaan tot de verinnerlijking van 

onze Belgische taal, zeden en gewoonten en dat zij zich de Belgische samenlevingsnormen in hoge 

mate zouden hebben eigengemaakt - hebben betrekking op de gegrondheid en worden in deze fase niet 

behandeld (RvS 9 december 2009, nr. 198.769). De elementen met betrekking tot de integratie kunnen 

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

 

1.3. Eveneens op 28 november 2014 trof de verwerende partij de beslissing tot afgifte van bevelen om 

het grondgebied te verlaten onder de vorm van bijlagen 13.  

 

Zij vormen de tweede en derde bestreden beslissing, op identieke wijze gemotiveerd als volgt: 

 

“X  Krachtens artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 15 december 1980, is hij een vreemdeling 

vrijgesteld van de visumplicht die langer in het Rijk verblijft dan de maximale duur van 90 dagen op een 

periode van 180 dagen voorzien in artikel 20 Uitvoeringsovereenkomst van Schengen of er niet in slaagt 

het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd: betrokkene toont niet aan sedert wanneer 

hij in België verblijft.” 

 

 

 

2. Over de ontvankelijkheid 
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2.1. Verwerende partij werpt in haar nota in hoofdorde op dat de bestreden beslissingen niet op 

ontvankelijke wijze in hetzelfde verzoekschrift kunnen worden aangevochten omdat ze niet verknocht 

zijn. Ze maakt gewag van een bevel om het grondgebied te verlaten als tweede bestreden beslissing en 

een inreisverbod als derde bestreden beslissing die naar haar oordeel niet samenhangen met de eerste 

bestreden beslissing. Dit betoog van de verwerende partij mist echter feitelijke grondslag, gelet op het 

gestelde in de punten 1.2. en 1.3. Het komt voorts uitsluitend aan de rechter toe om te oordelen of de 

gezamenlijke behandeling van verschillende vorderingen het vlot verloop van het geding bevordert of 

schaadt (RvS 4 augustus 1997, nr. 67.627). In casu is de Raad van oordeel dat het vlot verloop van het 

geding niet geschaad is. De Raad kan ook niet om een zuiver procedurele reden verzaken aan haar 

plicht voortvloeiende uit artikel 13 EVRM om een grief inzake artikel 8 EVRM te beoordelen die 

opgeworpen wordt ten aanzien van het bevel om het grondgebied te verlaten.   

 

De eerste exceptie van onontvankelijkheid van het beroep, opgeworpen in de nota met opmerkingen 

voor zover deze gericht is tegen de bevelen om het grondgebied te verlaten, dient te worden verworpen. 

 

2.2.  Er kan verzoekers geen belang worden ontzegd bij het thans voorliggende beroep om de enkele 

reden dat de bestreden bevelen om het grondgebied te verlaten werden gegeven op grond van een 

gebonden bevoegdheid die voortvloeit uit de toepassing van artikel 7, eerste lid, 2° van de Vreemde-

lingenwet. Er mag geen bevel worden gegeven of het bevel  mag niet  ten uitvoer worden gelegd 

wanneer dat in strijd zou zijn met een aantal verdragsrechtelijke bepalingen, waaronder het Europees 

Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (hierna: het 

EVRM, cf. RvS 26 augustus 2010, nr. 206.948). Het EVRM primeert op de Vreemdelingenwet en de 

Raad dient telkens de middelen te onderzoeken die gestoeld worden op een schending van de hogere 

verdragsbepalingen, in casu artikel 3 EVRM. Artikel 13 van het EVRM vereist immers een intern beroep 

waardoor de inhoud van de grief kan worden onderzocht en waardoor passend herstel kan worden 

verkregen, ook al beschikken de staten over een zekere beoordelingsmarge voor wat betreft de manier 

waarop ze de verplichtingen nakomen die hen door deze bepaling worden opgelegd (EHRM 11 juli 

2000, Jabari/ Turkije, § 48; EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 291).  

 

Bijgevolg moet de tweede exceptie van onontvankelijkheid van het beroep, opgeworpen in de nota in 

ondergeschikte orde voor zover het beroep is gericht tegen de bevelen om het grondgebied te verlaten, 

worden verworpen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

Uit de bespreking van onderstaande middelen blijkt dat slechts korte debatten vereist zijn.   

 

 3.1. In een “Eerste middel, met betrekking tot de beslissing tot onontvankelijkverklaring van de 

aanvraag tot machtiging tot verblijf” werpen verzoekers op, “Schending van de wet betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen (Wet 29 juli 1991) en schending van de beginselen 

van behoorlijk bestuur : Zorgvuldigheidsplicht.” 

 

Verzoekers betogen als volgt: 

 

“Deze wet schrijft voor dat de overheid op straffe van onwettigheid van de beslissing in de akte die de 

beslissing zelf bevat ook de motivering voor deze beslissing moet opnemen. Deze motivering moet niet 

enkel weergegeven worden doch daarenboven moet ze ook afdoende zijn, dit wil zeggen draagkrachtig 

en deugdelijk. 

De minister van Migratie- en asielbeleid heeft tevens de plicht zijn beslissingen zorgvuldig voor te 

bereiden en te stoelen op correcte feitenvinding. Dat er geval per geval moet gekeken worden naar de 

concrete omstandigheden van de zaak. 

Dat de bestreden beslissing met betrekking tot de onontvankelijkheid namelijk de volgende motivering 

geeft: 

“De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom 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.” 

Dat een buitengewone omstandigheid niet hetzelfde is als overmacht. Het betekent dat het onmogelijk 

of bijzonder moeilijk is voor de betrokkenen om naar zijn land van herkomst te gaan om daar de 

aanvraag in te dienen. 



  

 

RvV X - Pagina 4 van 9 

Dat er bovendien geen vereiste is dat de buitengewone omstandigheid voor de betrokkenen 

"onvoorzienbaar" is. De buitengewone omstandigheden mogen zelfs deels het gevolg zijn van het 

gedrag van de betrokkenen zelf, op voorwaarde dat deze zich gedraagt als een normaal zorgvuldig 

persoon die geen misbruik maakt door opzettelijk een situatie te creëren waardoor hij moeilijk kan 

gerepatrieerd worden . 

Dat verzoekers zich in buitengewone omstandigheden bevindt, zoals ook gemotiveerd werd in de 

aanvraag tot machtiging tot verblijf op 26.09.2014. 

Dat de vermeende gewone procedure via de diplomatieke of consulaire post geen garanties biedt daar 

er geen opvolging wordt weerhouden aan aanvragen in hoofde van de diplomatieke of consulaire post. 

Dat dit manifest een schending inhoudt van de rechtszekerheidsbeginsel daar deze posten de 

aanvragen manifest naast zich neerleggen en zelfs niet op antwoorden. 

Dat de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken dan ook geenszins kan aanvaard worden, waar 

de Dienst stelt dat het verzoek overeenkomstig artikel 9bis van verzoekers onontvankelijk is. 

Dat verzoeker reeds vele jaren in België verblijven en hier sedertdien een nieuw leven hebben 

opgebouwd. Dat de Dienst Vreemdelingenzaken stelt dat dit element niet in overweging genomen kan 

worden, daar de beoordeling hiervan dient te gebeuren in de gegrondheidsfase. 

Dat de Dienst Vreemdelingenzaken er op deze manier echter aan voorbijgaat dat dit feit eveneens 

inhoudt dat verzoekers alhier hun centrum van belangen hebben gevestigd in de zin van artikel 8 

EVRM, wat maakt dat zij hun leven in België niet zomaar kunnen achterlaten om terug te keren naar 

een land waar zij geen enkele actuele band mee hebben. Verzoekers hebben in Israël niet alleen hun 

huisvesting achtergelaten, zij hebben bovendien momenteel ook geen sociale banden meer in het land 

dat zij jaren geleden verlieten. 

Dat er dan ook moeilijk van verzoekers verwacht kan worden dat zij het leven dat zij hier sedert de 

voorbije jaren hebben opgebouwd voor onbepaalde tijd in de steek zou laten om naar hun land van 

herkomst terug te keren. 

Dat verzoekers al reeds vele jaren in België verblijven, en dat verzoekers bovendien getuigen van een 

duurzame lokale verankering in België. 

Dat verzoekers over verschillende eigendommen beschikken waaronder ook een handelspand en deze 

vereisen een goede beheer dat uiteraard vanuit het buitenland niet gemakkelijk zal zijn. 

Verder kunnen verzoekers ook gewag maken van een uitstekende integratie, het beheersen van de 

Franse taal, en duurzame sociale banden in België. 

Dat er zonder twijfel gesteld kan worden dat verzoekers op zeer intense wijze is overgegaan tot de 

verinnerlijking van onze Belgische taal, zeden en gewoonten en zich de Belgische samenlevingsnormen 

in hoge mate heeft eigen gemaakt en op economisch, sociaal en cultureel terrein en op andere terreinen 

van het maatschappelijk leven. 

Dat er namelijk aan de integratie van verzoekers geenszins kan getwijfeld worden. 

Zeker zijn er aldus voldoende redenen om toepassing te maken van art. 9bis van de Vreemdelingenwet. 

De bestreden beslissing bevat dan ook geen voldoende motivering en komt tekort aan de 

zorgvuldigheidplicht die men mag verwachten in elk concreet geval. 

‘De beslissing die steunt op onjuiste of op juridisch onaanvaardbare motieven is met 

machtsoverschrijding genomen’ (R.v.St. 04 maart 1960, Brinkhuysen, nr. 7681; R.v.St. 30 september 

1960, Janssens, nr. 8094; R.v.St. 23 november 1965, stad Oostende, nr. 11.519) 

Krachtens de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen is 

het een substantiële vormvereiste dat motivering, en dan nog noodzakelijkerwijze een juiste en juridisch 

aanvaardbare motivering, gebeurt van de door de overheid genomen beslissingen. 

Uit het voorgaande blijkt dat de bestreden beslissing niet juist of juridisch niet aanvaardbaar is en dat zij 

steunt op onjuiste, juridisch onaanvaardbare en onwettige motieven en dat zij derhalve niet behoorlijk 

naar recht gemotiveerd is. 

De Raad van State eist dat de overheid tot haar voorstelling van de feiten (R.v.St. SPELEERS, nr. 

21.037, 17 maart 1981) en tot de feitenvinding (R.v.St. VAN KOUTER, nr. 21.094, 17 april 1981) komt 

met inachtneming van de zorgvuldigheidsplicht. 

Uit de zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vloeit voort dat in beginsel geen feiten als bewezen of 

niet bewezen worden beschouwd zonder bij de betrokkene direct en persoonlijk inlichtingen te vragen of 

hem in de gelegenheid te stellen de stukken over te leggen die naar zijn oordeel zijn voorstelling van de 

feiten of van zijn toestand geloofwaardig maken (R.v.St., THIJS, nr. 24.651, 18 september 1984, R.W., 

1984-85, 946; LAMBRECHTS, W. Geschillen van bestuur, 43) 

Dat het middel bijgevolg ernstig is”. 

 

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

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

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, 
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zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 

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

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

nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). De Raad stelt vast dat de verzoekende partijen de 

motieven die aan de grondslag liggen van de bestreden beslissing kennen nu zij deze aan een 

inhoudelijk onderzoek onderwerpen in een middel, zodat voldaan is aan de formele motiveringsplicht. 

Het middel dient derhalve vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht behandeld te worden. 

 

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

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

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

overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die 

correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101.624). 

 

Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht houdt in dat de administratie bij het nemen van een beslissing 

moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

3.3. Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond is om een vreemdeling een verblijfsmachtiging toe 

te kennen in het kader van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, dient de gemachtigde van de minister 

na te gaan of de aanvraag wel regelmatig werd ingediend, te weten of er aanvaardbare buitengewone 

omstandigheden werden ingeroepen om de aanvraag van de verblijfsmachtiging in België te verant-

woorden. 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: 

1. wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of er buitengewone omstandig-

heden worden ingeroepen om het niet aanvragen van de machtiging in het buitenland te rechtvaardigen 

en zo ja, of deze aanvaardbaar zijn; zo dergelijke buitengewone omstandigheden niet blijken voorhan-

den te zijn, kan de aanvraag tot het verkrijgen van een verblijfsmachtiging niet in aanmerking worden 

genomen; 

2. 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.  

 

3.4. In de eerste bestreden beslissing verwijst de verwerende partij naar de toepassing van artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet en stelt zij vast dat de aanvraag van verzoekers onontvankelijk is. Meer 

bepaald wordt er geoordeeld dat de door verzoekers aangehaalde elementen geen buitengewone 

omstandigheden vormen. 

 

3.5. Met hun betoog over de buitengewone omstandigheden tonen verzoekers niet aan dat de 

verwerende partij in casu een invulling heeft gegeven aan dit begrip dat zou neerkomen op het eisen 

van het aantonen van overmacht of een onvoorzienbare buitengewone omstandigheid. 

 

3.6. Verzoeker werpen op, “Dat de vermeende gewone procedure via de diplomatieke of consulaire post 

geen garanties biedt daar er geen opvolging wordt weerhouden aan aanvragen in hoofde van de 

diplomatieke of consulaire post. Dat dit manifest een schending inhoudt van de 

rechtszekerheidsbeginsel daar deze posten de aanvragen manifest naast zich neerleggen en zelfs niet 

op antwoorden.” 

 

De Raad merkt op dat verzoekers dit niet aangehaald hebben in hun in punt 1.1. bedoelde aanvraag. 

Verzoekers kunnen niet dienstig nieuwe buitengewone omstandigheden gaan ontwikkelen in hun 

verzoekschrift. De Raad kan niet in de plaats van de verwerende partij argumenten gaan beoordelen die 

niet ontwikkeld werden in de in punt 1.1. bedoelde aanvraag. De zorgvuldigheidsplicht voor de overheid, 

waarop verzoekers zich beroepen, rust ook op hen (RvS 28 april 2008, nr. 182.450) en het kwam hen 

aldus toe om met precisie de buitengewone  omstandigheden te omschrijven in hun in punt 1.1. 

bedoelde aanvraag. Ten overvloede, het betreft niet meer dan een bloot betoog van verzoekers, dat de 

door de verwerende partij gedane beoordeling niet aan het wankelen kan brengen.   

 

3.7. Verzoekers herhalen voor het overige in se de elementen die hun zaak kenmerken en zijn ervan 

overtuigd dat deze wel degelijk buitengewone omstandigheden betreffen, maar hiermee kunnen zij geen 

afbreuk doen aan de in de eerste bestreden beslissing gedane beoordeling ervan, waartegen zij niets in 

concreto inbrengen. 
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3.8. De motivering in de eerste bestreden beslissing, “De overige elementen met betrekking tot de 

integratie van betrokkenen - nl. dat zij zeer goed geïntegreerd zouden zijn, dat zij zeer vlot Frans 

zouden spreken, dat zij alhier sociale contacten zouden hebben opgebouwd, dat zij duurzaam lokaal 

verankerd zouden zijn, dat zij zich op intensieve wijze gemengd zouden hebben onder de Belgische 

bevolking, dat zij een grote vrienden- en kennissenkring zouden hebben opgebouwd, dat zij op intense 

wijze zouden zijn overgegaan tot de verinnerlijking van onze Belgische taal, zeden en gewoonten en dat 

zij zich de Belgische samenlevingsnormen in hoge mate zouden hebben eigengemaakt - hebben 

betrekking op de gegrondheid en worden in deze fase niet behandeld (RvS 9 december 2009, nr. 

198.769). De elementen met betrekking tot de integratie kunnen het voorwerp uitmaken van een 

eventueel onderzoek conform art. 9.2 van de wet van 15.12.1980”, is deugdelijk en pertinent want in 

overeenstemming met de in de beslissing aangehaalde vaste rechtspraak van de Raad van State.    

Door opnieuw te wijzen op hun volgens hun oordeel uitstekende integratie waaraan volgens hen niet 

kan getwijfeld worden en hun duurzame lokale verankering alhier, slagen verzoekers er niet in 

voormelde beoordeling aan het wankelen te brengen. 

 

3.9. Verzoekers verwijzen opnieuw naar hun eigendommen die ze in België hebben maar hiermee doen 

ze geen afbreuk aan de bestreden beslissing waar deze stelt, “Betrokkenen halen aan dat zij zich in 

buitengewone omstandigheden zouden bevinden omdat zij meerdere eigendommen in België zouden 

bezitten en dat zij die van hieruit zouden dienen te beheren. Dit element kan echter onmogelijk 

aanvaard worden als een buitengewone omstandigheid aangezien betrokkenen niet aantonen waarom 

dit hen zou beletten om tijdelijk terug te keren en aldaar haar aanvraag in te dienen. Bovendien merken 

wij op dat betrokkenen deze eigendommen verworven hebben terwijl zij goed genoeg wisten dat zij 

geen recht hadden op een lang verblijf. Betrokkenen zijn namelijk enkel vrijgesteld van de visumplicht 

voor de maximale duur van 90 dagen op een periode van 180 dagen voorzien in artikel 20 

Uitvoeringsovereenkomst van Schengen. Indien betrokkenen een langdurig verblijf wensen in België 

dan dienen zij hiervoor de geëigende procedure te volgen.”  

 

3.10. Verzoekers beklemtonen dat het centrum van hun belangen in België gevestigd is en verwijzen 

hierbij naar artikel 8 EVRM, maar hiermee en met een herhaling van de elementen die hun zaak 

kenmerken brengen zij niets in tegen en kunnen zij geen afbreuk doen aan de eerste bestreden 

beslissing waar deze stelt, “Wat de vermeende schendlnq van art. 8 EVRM betreft kan worden gesteld 

dat de terugkeer naar het land van herkomst om aldaar een machtiging aan te vragen niet in 

disproportionaliteit staat ten aanzien van het recht op een gezins- of privéleven. De verplichting om 

terug te keren naar het land van herkomst betekent geen breuk van de familiale relaties maar enkel een 

eventuele tijdelijke verwijdering van het grondgebied wat geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel 

met zich meebrengt. Gewone sociale relaties vallen niet onder de bescherming van art. 8.” 

 

3.11.  De afsluitende theoretische uiteenzetting over de motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsplicht 

tonen daarvan geen schending aan. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

3.12. In een “Tweede middel, met betrekking tot het bevel om het grondgebied te verlaten”  werpen 

verzoekers op, “Schending van artikel 8 EVRM; schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 22 

juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuursakten; schending van de algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur; meer in het bijzonder het redelijkheidsprincipe; manifeste 

appreciatiefout”. 

 

Verzoekers citeren artikel 8 EVRM en betogen vervolgens: 

 

“Het begrip 'gezinsleven' in voormeld artikel 8, 1ste lid van het EVRM is een autonoom begrip dat 

onafhankelijk van het nationaal recht dient te worden geïnterpreteerd. Om zich dienstig te kunnen 

beroepen op artikel 8 van het EVRM dient verzoeker te vallen onder het toepassingsgebied van artikel 

8, lid 1 van het EVRM. Er moet in casu nagegaan worden of er daadwerkelijk sprake is van een familie- 

of gezinsleven in de betekenis van artikel 8 EVRM1. De vreemdeling dient in zijn aanvraag ten aanzien 

van het bestuur en ten laatste voor deze tot zijn beslissing komt, aannemelijk te maken dat hij een 

feitelijk gezin vormt met een Belg of een vreemdeling met legaal verblijf in België. Er moet sprake zijn 

van een effectief beleefde gezinssituatie of van een voldoende hechte relatie tussen de vreemdeling en 

zijn familie. 
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Verzoekers vormen een feitelijk en effectief gezin met hun zoon, die definitief gerechtig werd tot een 

verblijf op het Belgische grondgebied. 

Aangezien verzoekers aldus onder het toepassingsgebied van artikel 8 EVRM vallen, dient artikel 8, 

tweede lid van het EVRM in ogenschouw genomen te worden. Wat de eerste voorwaarde van artikel 8, 

tweede lid van het EVRM betreft (legaliteitstoets), dien te worden opgemerkt dat de 'inmenging van het 

openbaar gezag' inderdaad bij wet is voorzien, met name in het artikel 12bis van de Vreemdelingenwet. 

Wat de tweede voorwaarde betreft, de legitimiteitstoets, dient dan weer te worden vastgesteld dat deze 

inmenging in casu minsten één van de in artikel 8, tweede lid van het EVRM opgesomde doelen 

nastreeft, namelijk de vrijwaring van 's lands openbare orde. De handhaving van de 

verblijfsreglementering door de overheid is een middel ter vrijwaring van 's lands openbare orde. 

Volgens een vaststaand principe van internationaal recht komt het immers aan de staten toe om de 

openbare orde te verzekeren door, meer in het bijzonder, de toegang en het verblijf van niet-

onderdanen te regelen. Tevens moet de inmenging noodzakelijk zijn in een democratische samenleving 

of anders geformuleerd moet er een proportioneel evenwicht bestaan tussen de inmenging en de ermee 

nagestreefde doelstelling (de noodzakelijkheids- of proportionaliteitstoets). 

Om te bepalen of er inmenging op het recht op gezinsleven heeft plaatsgevonden, moet er gekeken 

worden of de vreemdeling voor de eerste keer om toelating heeft verzocht, of dat het gaat om de 

weigering van voortgezet verblijf. Aangezien het gaat om een eerste toelating tot verblijf, dient 

verwerende partij enkel na te gaan of er op haar geen positieve verplichting rust om het gezinsleven in 

stand te houden. 

Aan de hand van de 'fair balance'-toets, zal blijken of er sprake is van een positieve verplichting. De 'fair 

balance'-toets is een afweging van belangen in redelijkheid, welke niet mag leiden tot onevenredige 

hardheid. 

Deze 'fair balance'-toets houdt in dat er een evenwicht moet zijn tussen het belang van een individu en 

het belang van de gemeenschap. Per geval moeten de concrete omstandigheden worden nagekeken 

om te kunnen beoordelen of er al dan niet sprake is van een positieve verplichting voor de staat om het 

recht op gezinsleven te handhaven. Wanneer er wel een positieve verplichting voor de staat is en de 

staat is deze niet nagekomen, dan is er sprake van een schending van artikel 8 van het EVRM. De staat 

is dan haar verplichtingen, die voortvloeien uit artikel 8 EVRM niet nagekomen. Als er na de 

belangenafweging, de 'fair balance'-toets blijkt dat er geen positieve verplichting voor de staat is, dan is 

er geen sprake van een schending van artikel 8 van het EVRM.2 

In het arrest "Rodrigues da Silva and Hoogkamer v. the Nederlands"3 heeft het EHRM geoordeeld dat 

een lidstaat zich niet mag laten leiden door een excessief formalisme. Factoren welke meespelen in 

deze belangenafweging zijn de beantwoording van de vraag of het voor verzoekers (on)mogelijk is een 

familieleven te leiden in het land van oorsprong, het al dan niet absoluut karakter van de verwijdering, 

de situatie in het land van herkomst, de leeftijd, de afhankelijkheid van de familie,... 

Met betrekking tot de reële banden met het land van herkomst, dient inderdaad te worden gesteld dat 

verzoeker wel degelijk nog banden hebben met hun land van herkomst, maar dat zij hun centrum van 

belangen de laatste tijd hebben overgebracht naar België. Zij hebben hier meerdere onroerende 

eigendommen. Ook de zoon van verzoekers verblijft sedert jaren op het Belgische grondgebied, en 

heeft hier zijn leven, gezin in werk. Van hen verwachten dat zij hier alles achterlaten geeft blijk van 

overdreven formalisme. 

Gelet op het feit dat het hier gaat om een zeer hechte gezinscel, en de mate van afhankelijkheid van alle 

gezinsleden ten opzichte van elkaar, dient in deze te worden gewezen dat het algemene belang van 

verwerende partij niet kan prevaleren op de persoonlijke belangen die verzoeker kan laten gelden. 

Tenslotte dient opgemerkt te worden dat de bestreden beslissing geen enkel gewag van een onderzoek 

naar de mogelijke schending van artikel 8 EVRM, laat staan dat deze overweging zo nauwkeurig 

mogelijk gemaakt zou zijn. Uit de bestreden beslissing blijkt op geen enkele manier dat de Belgische 

Staat ook maar de minste afweging van belangen heeft gemaakt. De Belgische Staat heeft volledig 

nagelaten om de actuele gezinssituatie van verzoekers in ogenschouw te nemen en na te gaan of er 

aanwijzingen zijn dat het gezinsleven van verzoekers niet verder gezet zou kunnen worden, elders dan 

in België. 

Zelfs wanneer men dus niet tot de conclusie zou komen dat er inderdaad een schending is van het 

artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, is het overduidelijk dat de Belgische 

Staat tekort schiet in haar zorgvuldigheidsplicht en de plicht tot formele motivering. De bestreden 

beslissing toont immers geen enkel spoor van de nochtans door Europese regelgeving verplicht 

gemaakte belangenafweging.” 

 

3.13. Een eerste punt van kritiek van verzoekers is dat verwerende partij voor wat betreft de tweede en 

derde bestreden beslissing nagelaten heeft hun gezinssituatie te onderzoeken en hieromtrent te 

motiveren. 
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3.14. De Raad ziet niet in op welke grond verzoekers’ verwachting gesteund is, daar waar de eerste 

bestreden beslissing, die samen met de tweede en derde bestreden beslissing getroffen en betekend 

werd, dienaangaande reeds een onderzoek doet en motiveert. 

 

3.15. Verzoekers voeren een theoretisch betoog over artikel 8 EVRM, waarbij ze verwijzen naar recht-

spraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, maar zij tonen niet in concreto aan dat zij 

alhier een gezinsleven leiden met hun zoon in de zin van artikel 8 EVRM waarop heel hun betoog 

steunt. Zij brengen niets in tegen de eerste bestreden beslissing waar deze stelt, “Betrokkenen halen 

verder aan dat hun zoon alhier legaal zou verblijven. Ook dit element kan niet aanvaard worden als een 

buitengewone omstandigheid daar betrokkene op geen enkele wijze aantonen over welke persoon zij 

het hebben, laat staan dat zij nog contact onderhouden met deze persoon.” Dat zij zich bewust zijn van 

het feit dat een gezinsleven dient te worden aangetoond, blijkt nochtans uit hun verzoekschrift waarin 

verzoekers betogen, “De vreemdeling dient in zijn aanvraag ten aanzien van het bestuur en ten laatste 

voor deze tot zijn beslissing komt, aannemelijk te maken dat hij een feitelijk gezin vormt met een Belg of 

een vreemdeling met legaal verblijf in België. Er moet sprake zijn van een effectief beleefde gezins-

situatie of van een voldoende hechte relatie tussen de vreemdeling en zijn familie.” Poneren in het 

verzoekschrift dat ze een feitelijk en effectief gezin vormen met hun zoon, volstaat te dezen niet. De 

Raad stelt voorts vast dat verzoekers ook niets inbrengen tegen de eerste bestreden beslissing waar 

deze stelt, “Zelfs indien zou blijken dat hun zoon hier verblijft en dat zij contacten onderhouden dan nog 

dienen wij op te merken dat de verplichting om de aanvraag in te dienen bij de bevoegde diplomatieke 

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

ernstig of moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Wat de vermeende schendlnq van art. 8 

EVRM betreft kan worden gesteld dat de terugkeer naar het land van herkomst om aldaar een 

machtiging aan te vragen niet in disproportionaliteit staat ten aanzien van het recht op een gezins- of 

privéleven. De verplichting om terug te keren naar het land van herkomst betekent geen breuk van de 

familiale relaties maar enkel een eventuele tijdelijke verwijdering van het grondgebied wat geen ernstig 

en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt.” Dit vormt een belangenafweging in het licht van 

artikel 8 EVRM waartegen verzoekers evenmin iets inbrengen. Voor de volledigheid wijst de Raad er 

nog op dat de bestreden beslissingen niet tot gevolg hebben dat verzoekers enig verblijfsrecht wordt 

ontnomen, zodat geen onderzoek aan de hand van artikel 8, tweede lid van het EVRM dient te 

geschieden en geen sprake kan zijn van een disproportionele inmenging in het gezinsleven, waaraan 

verzoekers een uitgebreid theoretisch betoog wijden. 

 

3.16. Met hun betoog dat in België het centrum van hun belangen gevestigd is en dat ze hier  eigen-

dommen hebben, tonen verzoekers niet aan dat de tweede bestreden beslissing artikel 8 EVRM 

schendt voor wat betreft hun privéleven. Het Europees Hof voor de rechten van de mens oordeelde in 

het arrest Nnyanzi t. het Verenigd Koninkrijk, na te hebben vastgesteld dat de verzoekende partij geen 

gevestigde vreemdeling was en dat zij nooit een definitieve toelating had gekregen om in de betrokken 

lidstaat te verblijven, dat eender welk privéleven dat de verzoekende partij had opgebouwd tijdens haar 

verblijf in het Verenigd Koninkrijk, bij het afwegen van het legitieme publieke belang in een effectieve 

immigratiecontrole, niet tot gevolg zou hebben dat de uitwijzing, en dus a fortiori louter een bevel om het 

grondgebied te verlaten, een disproportionele inmenging in het privéleven uitmaakt. De eerste 

bestreden beslissing oordeelt terecht, “Wat de vermeende schending van art. 8 EVRM betreft kan 

worden gesteld dat de terugkeer naar het land van herkomst om aldaar een machtiging aan te vragen 

niet in disproportionaliteit staat ten aanzien van het recht op een gezins- of privéleven.”   

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

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

beslissingen kan leiden aangevoerd. 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.  

 

 

 

5. Kosten 
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Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partijen.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 350 euro, komen ten laste van de verzoekende partijen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien april tweeduizend vijftien door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 


