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 nr. 146 676 van 29 mei 2015 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 7 januari 2014 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 3 

december 2013 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 en van de beslissing van 3 december 

2013 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. De beslissingen werden ter kennis 

gebracht op 10 december 2013. 

 

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 10 januari 2014 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 5 maart 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 9 april 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. MEULEMANS, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 25 april 2009 kwam verzoeker België binnen met een visum kort verblijf (type C) om op bezoek te 

komen bij zijn nonkel, de heer A.B.   
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Op 25 mei 2009 meldde verzoeker zich aan bij de gemeente Mechelen om melding te doen van zijn 

voorgenomen huwelijk met juffrouw R.A, met de Belgische nationaliteit.  

 

Op 28 mei werd verzoeker 2009 in het bezit gesteld van een aankomstverklaring, geldig tot 9 juni 2009. 

 

Op 3 augustus 2009 ontving verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten, waartegen hij op 2 

september 2009 bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna verkort de Raad) beroep 

aantekende. 

  

Op 16 november 2009 verwierp de Raad dit beroep bij arrest nr. 34 182. 

 

Op 31 augustus 2009 huwde verzoeker te Mechelen met mevrouw R.A. 

 

Op 13 maart 2012 diende verzoeker een vordering tot echtscheiding in bij de rechtbank van eerste 

aanleg. Verzoekers partner deed daarop een tegenvordering tot nietigverklaring van het huwelijk. Bij 

vonnis van 7 maart 2013 werd de echtscheiding uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg van 

Mechelen. De tegenvordering van de partner werd verworpen. Op 23 augustus 2013 werd de 

echtscheiding overgeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand te Mechelen. 

 

Op 10 oktober 2013 diende verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna verkort de Vreemdelingenwet). 

 

Op 3 december 2013 verklaarde de gemachtigde deze aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet onontvankelijk.  

 

Dit is thans de eerste bestreden beslissing: waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 10.10.2013 werd 

ingediend door : 

 

B.,M. (…) 

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. 

 

Betrokkene beroept zich op het feit dat hij op 31.08.2009 te Mechelen gehuwd is met de Belgische 

onderdane, mevrouw R.A., dat dit huwelijk echter nooit geconsumeerd werd en dat hij nooit met zijn 

echtgenote heeft samengewoond. Intussen is betrokkene van zijn echtgenote gescheiden. Hij beweert 

dat hij door de familie van zijn echtgenote misbruikt zou zijn, dat zijn echtgenote zich extreem religieus 

opstelde en met hem weigerde samen te wonen. Betrokkene beweert dat hij zijn bloeiende 

schrijnwerkerij in Marokko heeft opgegeven om met zijn echtgenote in België een gezinsleven te kunnen 

opbouwen en dat hij verschillende keren geprobeerd heeft om zijn huwelijk te redden. Betrokkene legt 

verschillende documenten voor (namelijk een getuigschrift van woonst van mevrouw R.A., het 

nationaliteitsbewijs van zijn echtgenote, hun huwelijksakte, het vonnis A.R. nr. 12/428/A van de 

rechtbank van 1e aanleg te Mechelen van 07.03.2013 dat de echtscheiding uitspreekt en de 

tegenvordering van mevrouw R.A. tot nietigverklaring van het huwelijk ongegrond verklaart en een attest 

van het Ministerie van het Artisanaat dat betrokkene het beroep van schrijnwerker heeft en in D.T. 

gevestigd is), maar hij verzuimt het om aan te tonen waarom dit een buitengewone omstandigheid is 

waardoor hij niet naar zijn land van herkomst kan terugkeren. Bijgevolg kunnen deze elementen niet als 

buitengewone omstandigheid worden weerhouden. 
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Verder verwijst betrokkene ook naar de instructie van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van artikel 

9.3 en art 9bis van de wet van 15.12.1980. Wij merken echter op dat deze vernietigd werd door de Raad 

van State (RvS arrest 198.769 van 09.12.2009 en arrest 215.571 van 05.10.2011). Bijgevolg zijn de 

criteria van deze instructie niet meer van toepassing. 

 

Betrokkene verklaart ook dat hij bij zijn oom, de heer A.M., die de Belgische nationaliteit bezit, verblijft 

en dat een terugkeer een schending van het artikel 8 EVRM zou inhouden. Echter legt betrokkene niet 

de nodige documenten voor om de verwantschap tussen oom en neef aan te tonen en zijn deze 

documenten ook niet gelegaliseerd, zoals vereist. Betrokkene legt een kopie van zijn eigen 

geboorteakte voor alsook een kopie van de geboorteakte van zijn oom, maar ook al zouden deze 

documenten gelegaliseerd zijn, dan nog zijn deze niet voldoende om de verwantschapsband tussen 

oom en neef aan te tonen. Bovendien dient te worden opgemerkt dat de verplichting om de aanvraag in 

het land van herkomst in te dienen slechts een tijdelijke scheiding inhoudt en niet in in 

disproportionaliteit staat ten aanzien van het recht op een gezin- of privéleven. 

 

Betrokkene beroept zich eveneens op de duur van behandeling van de aanvraag in het land van 

herkomst als buitengewone omstandigheid en beweert dat deze gemiddeld 9 maanden zou duren. Hij 

verwijst hierbij naar een specifiek dossier waarbij de behandeling 11 maanden heeft geduurd. 

Betrokkene is van mening dat hierbij de redelijke termijn zoals voorzien in artikel 6 EVRM niet zou 

worden nagekomen en dat zijn gezinsleven met zijn oom hierdoor schade zou oplopen. Hierbij dient 

echter gesteld te worden dat betrokkene op de feiten vooruit loopt en niet aantoont dat de termijn van 

behandeling van zijn dossier in het land van herkomst niet redelijk zou zijn. leder dossier wordt 

individueel behandeld en bijgevolg kan de behandelingstermijn op voorhand niet worden ingeschat. Wat 

beteft de verwijzing naar een specifiek dossier, dient te worden opgemerkt dat het aan de betrokkene is 

om de overeenkomsten aan te tonen tussen zijn eigen situatie en de situatie waarvan hij beweert dat 

deze vergelijkbaar is (Raad van State arrest 97.866 van 13.07.2001). Men kan er immers niet zonder 

meer van uitgaan dat de omstandigheden waarin verzoeker verkeert analoog (of commensurabel) zijn 

met degene waaraan hij refereert. Bovendien blijkt uit de studie van het administratief dossier dat zijn 

oom sinds 1991 in België verblijft en betrokkene in 2009 naar België is gekomen met een visum kort 

verblijf. Betrokkene heeft dus 18 jaar van zijn oom gescheiden geleefd. In het licht hiervan kan scheiding 

tussen betrokkene en zijn oom gedurende de behandelingstermijn van zijn aanvraag niet als onredelijk 

lang worden beschouwd. 

 

Wat betreft de verwijzing naar artikel 43, alinea 1, 2 van de vreemdelingenwet en het arrest van 31 

januari 2006 van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, dient te worden opgemerkt 

dat betrokkene niet aantoont dat dit een buitengewone omstandigheid vormt waardoor hij niet naar zijn 

land van herkomst kan terugkeren om via de gewone procedure de aanvraag tot machtiging tot verblijf 

in te dienen. 

 

De elementen van integratie, namelijk de verwijzing naar de duur van zijn verblijf in België, het feit dat hij 

Nederlandse les heeft gevolgd, dat hij een vrienden- en kennissenkring heeft opgebouwd en de 

verklaring dat hij werkbereid is, hebben betrekking op de gegrondheid en worden in de fase van het 

ontvankelijkheidsonderzoek niet behandeld. De elementen met betrekking tot de integratie kunnen het 

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

 

Op 3 december 2013 nam de gemachtigde eveneens de beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

Dit is thans de tweede bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“De heer: B.,M.(…)  

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten voile toepassen1, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, 

 

binnen 30 dagen na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 
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Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen en op grand van volgende feiten: 

 

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: betrokkene is niet in het bezit van een geldig 

visum.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Overeenkomstig artikel 39/81, zevende lid, van de Vreemdelingenwet, doet de Raad uitspraak op basis 

van de synthesememorie behoudens wat de ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen 

betreft. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Aangaande de eerste bestreden beslissing 

 

In een enig middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 9bis, 62 en 43, alinea 1,2 van de 

Vreemdelingenwet, van het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel, en het 

rechtvaardigheidsbeginsel als beginselen van behoorlijk bestuur, van de formele en materiële 

motiveringsplicht, van de artikelen 10, 11 en 191 van de Grondwet in combinatie met artikel 37 van het 

Bestuursreglement van de Raad van State, van de antidiscriminatiewet van 10 mei 2007, en van de 

artikelen 6, 8 en 13 van het EVRM.  

 

Hij licht dit middel toe als volgt: 

  

“Aangezien de Raad zich weliswaar niet in de plaats kan stellen van de overheid maar zij wel in de 

uitoefening van haar wettelijk toezicht kan nakijken of de 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 op onredelijke wijze tot haar beslissing is gekomen. 

Zie RvS 7 november 2011, nr. 101 624. 

Dat de bestreden beslissing absoluut voor verzoeker NIET duidelijk, concreet, volledig en precies is nu 

in de bestreden beslissing enkel een opsomming staat betreffende alle door verzoeker aangehaalde 

elementen zonder enige toelichting waarom de verscheidene aangehaalde bijzondere omstandigheden 

geen redenen vormen om de aanvraag in België in te dienen. 

Dat een motivering draagkrachtig moet zijn, duidelijk, niet tegenstrijdig, pertinent, concreet, precies maar 

vooral volledig; 

Zie RvSt nr. 72 635, 23 maart 1998, A.P.M. 1988, 64; 

Dat verzoeker nochtans een 11 blz tellende aanvraag heeft ingediend dewelke gestaafd werd met 18 

bewijskrachtige stukken. Aangezien verzoeker in zijn aanvraag regularisatie op grond van artikel 9 bis 

van de VW duidelijk volgende elementen van onontvankelijkheid van de aanvraag regularisatie heeft 

aangehaald en gemotiveerd: 

a) bijzondere omstandigheden die de aanvraag in België verantwoorden : 

- het verblijf van verzoeker in België was tot en met 7 maart 2013 alvast noodzakelijk omwille van zijn 

lopende echtscheidingsprocedure die in zijn voordeel werd uitgesproken en daarnaast het lopende 

strafonderzoek. Bovendien blijkt uit de stukken van het dossier, en het juridisch logisch gevolg, dat 

beroep door mevrouw A. mogelijk was. Op 23 augustus 2013 werd trouwens de 

echtscheidingsprocedure overgeschreven. Ondertussen is het steeds mogelijk dat de strafklacht wordt 

geactiveerd zodat artikel 6 en 13 van het EVRM zouden geschonden worden indien de aanvraag zou 

ingediend moeten worden in het land van herkomst. Bovendien werd ook artikel 8 van het EVRM 

ingeroepen zodat artikel 13 van het EVRM wel rechtstreekse werking heeft en er dusdanig een recht 

bestaat van daadwerkelijk beroep. 

- Verzoeker woont sedert zijn aankomst in België bij zijn oom, nl de heer A. M., te Mechelen 

Lakenmakerstraat 33. (stuk 5) Hij toont de bloedband aan dmv twee geboorteakten (van hemzelf en van 

de heer A.) (zie inventaris regularisatieaanvraag – stuk 3, 6) alsook door het voorbrengen van het 

paspoort (stuk 7). Verzoeker is financieel afhankelijk van zijn oom gezien hij als illegaal geen 

werkvergunning kan bekomen 

- Verzoeker heeft zijn werk opgegeven in het thuisland (stuk 5 aanvraag en stuk 7 van huidige 

inventaris) en indien hij opnieuw een zelfstandige zaak dient op te starten voor de korte periode van de 

aanvraag 9.2 VW in het land van herkomst is het niet in evenredigheid dat de familie hem in Marokko 
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ondertussen financieel dienen te ondersteunen terwijl zulks thans mogelijk is in natura ingevolge het 

verblijf bij zijn oom. 

- Verzoeker beroept zich op de criteria van de richtlijnen van 19 juli 2009 en de omzendbrief van De 

Waele (zie verzoekschrift 9bis VW) daar DVZ aan het Vlaams Minderhedencentrum heeft laten weten 

dat eens een rechtzoekende aan de criteria zou beantwoorden de aanvraag ook ontvankelijk dient 

verklaard te worden. Zie RvV van 28 augustus 2008 (nr. 15 247) Zie arrest van 13 maart 2012. 

Immers zelfs al zijn deze richtlijnen van 19.07.2009 vernietigd dan nog mag het 

rechtszekerheidsbeginsel niet worden geschonden i.v.m. de gelijkheid van toepassing van de criteria 

van de richtlijnen waarbij hoe dan ook de discretionaire bevoegdheid behouden blijft nu niet wordt 

gevraagd dat a priori de buitengewone omstandigheden worden aangetoond als men aan de richtlijnen 

van 19.07.09 voldoet maar wel dat er een vorm van rechtszekerheid bestaat voor de rechtszoekende 

wanneer er omstandigheden worden aangetoond die het voor de vreemdeling bijzonder moeilijk maken 

om terug te keren naar het land van herkomst. Verzoeker beroept zich dus niet, zoals vermeld in de 

nota van de verwerende partij op de instructies maar wel op bepaalde criteria en het principe dat een 

aanvraag die prima facie gegrond is dan ook ontvankelijk dient verklaard te worden. Hiermee wordt 

duidelijk niet gesteld dat de discretionaire bevoegdheid wordt ontnomen daar er vervolgens toch nog de 

mogelijkheid bestaat voor de verwerende partij om af te wijzen eens zij de gegrondheidsfase gaat 

beoordelen maw wordt beoordeeld. Aangezien uit artikel 9bis van de Vreemdelingenwet blijkt dat 

buitengewone omstandigheden wil zeggen “zodanige omstandigheden die het voor een vreemdeling 

onmogelijk of zeer moeilijk maken om terug te keren naar zijn land van herkomst”. 

Zie omzendbrief van 21 juni 2007. Dat verweerster maw voorwaarden toevoegt aan het begrip 

“onmogelijk of zeer moeilijk”. 

Aangezien overigens de inhoud van de motivering correct moet zijn en er geen appreciatievergissingen 

of onredelijke appreciatie mogelijk mag zijn van de gegevens in het dossier. 

Zie R.v.St. nr; 53 199, 10 mei 1999, BS. 57531, 16 januari 1996; 

Dat maw de verwerende partij duidelijk artikel 9bis van de Vreemdelingenwet schendt minstens 

kennelijk onredelijk is in combinatie met de vaststaande gegevens dat in het verzoekschrift werd 

aangetoond dat verzoeker woont bij zijn Belgische familie in België van wie hij afhankelijk is, hier in 

België te goeder trouw is toegekomen door zijn ex-echtgenote en voor wie hij zijn werk in Marokko heeft 

opgegeven. 

Dat vanzelfsprekend Uw Raad zich niet in de plaats kan stellen van het bestuur inzake de beoordeling 

maar enkel kan nazien of het oordeel niet tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur 

geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt. 

Zie RvS 20 september 1999, nr. 82 301 

Aangezien artikel 191 van de Grondwet in elk geval voorziet dat voor alle vreemdelingen die op het 

grondgebied verblijven deze gelijke rechten hebben, zoals recht op een gezin (artikel 8 EVRM, recht op 

een daadwerkelijk beroep (artikel 13 EVRM) en een eerlijk proces indien de strafprocedure zou 

geactiveerd worden door zijn ex-echtgenote. 

b) De integratie die op zich niet wordt betwist maakt deel uit van de behandeling in de gegrondheidsfase 

Aangezien de bestreden beslissing absoluut voor verzoeker NIET duidelijk is daar in diverse andere 

dossiers DVZ wel overgaat tot regularisering van personen met een onafgebroken verblijf in België van 

meer dan vier jaar, blanco strafregister, Belgische familie ed. Dat maw verzoeker nu absoluut, door de 

afwezigheid van een duidelijke motivering niet begrijpt, waarom anderen wel en hij niet. 

Dat volstrekt ten onrechte wordt gesteld in de bestreden beslissing : 

“betrokkene verwijzen ter ondersteuning van hun aanvraag naar de instructie van 19 juli 2009 

betreffende de toepassing van artikel….” dewelke inderdaad werden vernietigd maar op blz 3 van het 

verzoekschrift werd verwezen naar de richtlijnen van De Waele alsook het gegeven dat wanneer een 

aanvraag prima facie gegrond lijkt deze ook ontvankelijk dient verklaard te worden. 

Dat ook werd gesteld dat zelfs al zijn richtlijnen vernietigd, Minister Wathelet heeft toegezegd de 

principes te blijven toepassen met het oog op het niet schenden van het vertrouwensbeginsel. 

“een der beginselen van behoorlijk bestuur krachtens hetwelk de burger moet kunnen vertrouwen op 

een vaste gedragslijn van de overheid, of op toezeggingen of beloften die de overheid in het concrete 

geval heeft gedaan”. 

Zie RvSt Eeckhout, nr 32893, 28 juni 1989. 

Dat anders oordelen een schending uitmaakt van artikel 10 en 11 van de G.W. temeer daar de GW 

conform artikel 191 van de GW in combinatie met artikel 37 van het Bestuursreglement ook van 

toepassing is op vreemdelingen. 

Dat onbetwistbaar door de motivering in de bestreden beslissing er geen appreciatie of 

onredelijkheidsbeginsels mogen geschonden waaronder dus ook niet het gelijkheidsbeginsel 

Zie RvSt 53 199, 10 mei 1999 BW 57531, 16 januari 1996 
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Dat hierdoor minstens de antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 wordt geschonden nu uit de 

bovenvermelde rechtspraak blijkt dat deze vreemdelingen wel de aanvraag in België mochten indienen 

terwijl eerste verzoeker, die in dezelfde omstandigheden geplaatst is, deze mogelijkheid 

niet bekwam, alhoewel hij onbetwistbaar een meerwaarde zal betekenen voor de maatschappij gezien 

zijn opleiding en werkervaring als schrijnwerker, zijnde een knelpuntberoep, hetwelk hij wenst uit te 

oefenen als zelfstandige na het bekomen van een verblijfsvergunning. 

Aangezien ook art. 8 van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens duidelijk is geschonden nu 

ieder recht heeft op eerbiediging van zijn privéleven, familie en gezinsleven alsook zijn woning en 

correspondentie zonder enige inmenging van welk openbaar gezag ook tenzij vanzelfsprekend er een 

schending zou zijn van de nationale veiligheid, de openbare orde of het economisch welzijn van het land 

ter voorkoming van strafbare feiten; 

Aangezien het in casu trouwens gaat om een voorgezet verblijf en er wel degelijk werd aangetoond dat 

hij gezin vormt met zijn oom die hem ook financieel bijstaat. 

Dat niet alleen het gezinsleven met zijn oom maar ook maatschappelijke integratie kan gekwalificeerd 

worden als privéleven in de zin van artikel 8 van het EVRM. 

Dat hoe dan ook in de bestreden beslissing en de nota ten onrechte werd gesteld dat de bloedband niet 

is aangetoond waardoor de beslissing kennelijk onredelijk is nu inderdaad niet alleen van de oom maar 

ook van verzoeker de geboorteakten werden voorgebracht en het Belgisch paspoort met het rijksregister 

nummer. 

Dat geen rekening werd gehouden met de rechtspraak aangehaald in het verzoekschrift op blz 4 met 

name : 

“Aangezien indien DVZ zou twijfelen aan de bloedband met zijn familie uw diensten via een schrijven 

kunnen laten weten welke bijkomende stukken zij noodzakelijk acht gezien hun inzage mogelijkheid in 

het rijksregister daar de paspoorten worden voorgebracht; 

Zie identieke zaak: RvS 22 januari 2004, 127 329, Tijdschrift Vreemdelingenrecht blz 58 

Dat in die zin kan verwezen worden naar volgende RS: 

Zie RvS 22.04.2004 – 127329 TVV 2004 blz. 28” 

Aangezien inderdaad verzoeker de toepassing van artikel 43 alinea 1,2 van de VW heeft opgeworpen 

op blz 6 nl 

“De toegang en het verblijf kunnen niet geweigerd worden aan burgers van de Unie en aan de leden van 

hun familie dan om die redenen van openbare orde, nationale veiligheid en openbare gezondheid en dat 

in de volgende grenzen.” 

“2° De maatregelen van openbare orde of van nationale veiligheid moeten het principe van de 

evenredigheid eerbiedigen en uitsluitend steunen op het persoonlijk gedrag van het betrekken individu. 

Het bestaan van voorafgaande strafrechtelijke veroordelingen kan op zich zelf zulke maatregelen niet 

rechtvaardigen. Het gedrag van de betrokken persoon moet een reële, actuele en voldoende ernstige 

bedreiging vormen voor een fundamenteel belang van de gemeenschap. Rechtvaardigingen die niet 

rechtstreeks aan het betreffende individueel geval verbonden zijn of die rekening houden met redenen 

van algemene bescherming kunnen niet worden weerhouden”. 

Dat verzoeker eveneens verwijst naar een arrest van 31 januari 2006 (C-503/03) waarbij het Hof van 

Justitie van de Europese Gemeenschappen naar zijn constante rechtspraak verwijst o.m. op het feit dat: 

“Het beroep door een nationale overheid op het begrip van de openbare orde veronderstelt in elk geval 

het bestaan, buiten de sociale storing, die elke inbreuk in de wet vormt,, een reële en voldoende 

ernstige bedreiging die een fundamenteel belang van de gemeenschap schaadt en verwijst o.m. naar: 

RUTILI (36/75 van 28 oktober 1975), punt 28; BOUCHEREAU (30/77 van 27 oktober 1977), punt 35, 

evenals ORFANOPOULOS en OLIVERI (C-482/01 en C-493/01 van 29 april 2004), punt 66)”. 

Waarop enkel werd gereageerd ; “dient te worden opgemerkt dat betrokkene niet aantoont dat dit een 

buitengewone omstandigheid vormt waardoor hij niet naar zijn land van herkomst kan terugkeren om via 

de buitengewone procedure de aanvraag tot machtiging tot verblijf in te dienen” en waardoor maw totaal 

onbesproken blijkt de schending van het opgeworpen middelen. 

Zie gelijkaardige zaak E. A. A. van 26 oktober 2012 (stuk 8) 

Aangezien maw in de bestreden beslissing nooit de faire “balance toetst” terwijl er een positieve 

verplichting is voor de staat om het recht op privé- en /of familie- en gezinsleven te handhaven en te 

ontwikkelen 

Zie EHRM 17 oktober 1986, Rees/ The United Kingdom, §37 

Zie EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland § 38 

Zie gelijkaardige zaak EL ACHOUCHI Ahmed van 26 oktober 2012 (stuk 8) 

ZDat naar analogie kan verwezen worden naar een arrest van de RvSt dd 22 april 1998, T.Vreemd. 

1998, 49 

Haar uitspraak is niet naar behoren gemotiveerd wanneer het onderzoek 

onvolledig is gebleven en wanneer niet wordt geantwoord op de tijdens de 
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beroepsprocedure ontwikkelde argumenten en overlegde stavingstukken” 

Zie RvSt 18 december 2003, tijdschrift voor Vreemdelingenrecht, jaargang, 2004, blz 260 

Aangezien deze schending immers zowel door hoven, rechtbanken als administratieve rechtscolleges 

dient afgewogen te worden met respect voor de private gezinsbelangen en de publieke belangen 

waarbij de verwijdering in proportie dient te staan van het mogelijk nadeel dat een staat kan ondergaan 

indien zij hiertoe niet zou overgaan. 

Zie Hof voor de Rechten van de Mens dd 22 april 2004, Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht, jaargang 

2004 blz. 267 inzake Radovanovic / Oostenrijk 

Dat immers niet kan ontkend worden dat verzoeker beschikt over een blanco strafregister en door de 

gevolgde opleidingen en arbeidsmogelijkheden hij een meerwaarde voor de maatschappij zal betekenen 

zodat indien in de bestreden beslissing de fair balance toets had gemaakt geweest deze onbetwistbaar 

niet een onontvankelijkheidsverklaring tot gevolg had.” 

 

Verzoeker stelt dat de bestreden beslissing niet duidelijk, concreet, volledig en precies is nu zij alleen 

een opsomming bevat van alle door verzoeker aangehaalde elementen, zonder enige toelichting 

waarom zij geen redenen vormen om de aanvraag in België in te dienen, en voert daarmee in essentie 

de schending aan van de formele motiveringsplicht. 

 

De formele motiveringsplicht, zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de 

vreemdelingenwet, heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid de beslissing heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld 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 19 maart 

2004, nr. 129.466, RvS 21 juni 2004, nr. 132.710).  

 

De bestreden beslissing geeft duidelijk het determinerende motief aan op grond waarvan de beslissing 

is genomen. In de motivering van de bestreden beslissing wordt immers verwezen naar de toepasselijke 

rechtsregel, namelijk artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en het feit dat de aangehaalde elementen 

geen buitengewone omstandigheid vormen 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. Vervolgens wordt voor elk 

van die ingeroepen elementen – zijnde de scheiding van zijn echtgenote, door wier familie hij meent 

misbruikt te zijn, dat hij zijn bloeiende schrijnwerkerij in Marokko heeft opgegeven, de toepassing van de 

instructie van 19 juli 2009, zijn verblijf bij zijn oom en dat een terugkeer een schending van artikel 8 van 

het EVRM zou inhouden, de duur van de behandeling van zijn aanvraag die de redelijke termijn van 

artikel 6 van het EVRM zou overschrijden en zijn gezinsleven met zijn oom zou schaden, de verwijzing 

naar artikel 43 van de Vreemdelingenwet, en de elementen van integratie zoals de duur van zijn verblijf 

in België, het feit dat hij Nederlands heeft geleerd, dat hij een vrienden- en kennissenkring heeft 

opgebouwd en de verklaring dat hij werkbereid is – wel degelijk nader gemotiveerd waarom zij niet als 

buitengewone omstandigheden kunnen worden weerhouden. Verzoeker bespreekt overigens de 

verschillende motieven in de synthesememorie waardoor hij aantoont de juridische en feitelijke 

overwegingen te kennen. Verzoeker maakt dan ook niet duidelijk op welk punt deze motivering hem niet 

in staat stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de door hem bestreden beslissing is 

genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele 

motiveringsplicht. 

 

Een schending van de formele motiveringsplicht of van artikel 62 van de Vreemdelingenwet wordt niet 

aangenomen.  

 

Waar verzoeker inhoudelijke kritiek levert op de motieven van de bestreden beslissing, voert hij de 

schending aan van de materiële motiveringsplicht.  

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

om zijn beoordeling 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 haar 

beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op 

grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. De Raad dient daarbij de 

regelmatigheid van een bestuursbeslissing te beoordelen in functie van de gegevens waarover het 

bestuur kon beschikken ten tijde van het nemen van de bestreden beslissing (beoordeling ex tunc). 
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Aangezien de bestreden beslissing werd genomen op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, 

onderzoekt de Raad de beweerde schending van de materiële motiveringsplicht in het licht van dit 

artikel. 

 

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

 

“In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een identiteitsdocument 

beschikt, kan de machtiging tot verblijf worden aangevraagd bij de burgemeester van de plaats waar hij 

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

gemachtigde de machtiging tot verblijf toekent, zal de machtiging tot verblijf in België worden 

afgegeven.” 

 

De Raad herinnert eraan dat voorgaande bepaling voorziet in een uitzondering op de regel die vervat is 

in artikel 9 van de Vreemdelingenwet en die bepaalt dat een vreemdeling een machtiging om langer dan 

drie maanden in het Rijk te verblijven moet aanvragen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post 

die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland. Overeenkomstig 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet kan een vreemdeling die over een identiteitsdocument beschikt of 

vrijgesteld is van deze voorwaarde, enkel indien buitengewone omstandigheden dit rechtvaardigen een 

aanvraag om tot een verblijf gemachtigd te worden indienen bij de burgemeester van zijn verblijfplaats in 

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

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

te doen op de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post. 

 

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

worden ingeroepen om een verblijfsmachtiging aan te vragen. De toepassing van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet houdt met andere woorden een dubbel onderzoek in: 

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

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

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

rechtvaardigen; 

- wat de gegrondheid van de aanvraag betreft: of er reden is om de vreemdeling te machtigen langer 

dan drie maanden in het Rijk te verblijven; desbetreffend beschikt de bevoegde minister c.q. 

staatssecretaris over een ruime appreciatiebevoegdheid. 

 

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

gemachtigde van de bevoegde minister c.q. staatssecretaris na te gaan of de aanvraag wel regelmatig 

werd ingediend, te weten of de aanvrager beschikt over een identiteitsdocument of vrijgesteld is van 

deze verplichting en of hij aanvaardbare buitengewone omstandigheden heeft ingeroepen. De 

aanvrager heeft de plicht om klaar en duidelijk te vermelden welke de buitengewone omstandigheden 

zijn die hem verhinderen zijn verzoek via de diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de 

verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland in te dienen (RvS 20 juli 2000, nr. 89.048). Uit 

zijn uiteenzetting dient duidelijk te blijken waaruit het ingeroepen beletsel precies bestaat. 

 

Verzoeker stelt thans als bijzondere omstandigheden in zijn verblijfsaanvraag te hebben ingeroepen dat 

hij alvast tot 7 maart 2013 in België diende te verblijven omwille van zijn echtscheidingsprocedure en het 

lopende strafonderzoek. Bovendien is het volgens verzoeker steeds mogelijk dat de strafklacht wordt 

geactiveerd zodat de artikelen 6 en 13 van het EVRM zouden geschonden worden als de aanvraag in 

het land van herkomst moet ingediend worden. 

 

Verzoeker heeft in zijn verblijfsaanvraag inderdaad gewezen op zijn huwelijksproblemen, zijn 

echtscheidingsprocedure en het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen van 7 maart 

2013 waarin de echtscheiding in zijn voordeel werd uitgesproken en de tegenvordering van mevrouw A. 

tot nietigverklaring van het huwelijk werd afgewezen. De Raad wijst er echter op dat verzoeker in zijn 

verblijfsaanvraag heeft nagelaten om aan te tonen op welke manier dit alles hem zou verhinderen de 

verblijfsaanvraag in het land van herkomst in te dienen. Dit is des te meer zo daar verzoeker zijn 

verblijfsaanvraag pas indiende op 10 oktober 2013, hetzij zeven maanden na het vonnis van de 

rechtbank van eerste aanleg en anderhalve maand nadat het vonnis op 23 augustus 2013 in de 

registers van de Burgerlijke Stand werd overgeschreven, en hij niet aannemelijk heeft gemaakt waarom 

deze afgesloten echtscheidingsprocedure zijn aanwezigheid in het Rijk nog verder vereiste op het 

ogenblik van de verblijfsaanvraag. Zoals verweerder ter zitting terecht opmerkt, is gelijk krijgen in een 
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echtscheidingsprocedure daarom nog geen buitengewone omstandigheid. Ook in de synthesememorie 

slaagt hij er niet in aannemelijk te maken dat de echtscheidingsprocedure een buitengewone 

omstandigheid vormde die het hem zeer moeilijk maakte de aanvraag in te dienen in het land van 

herkomst. De bewering dat mevrouw A. mogelijk beroep kon instellen doet daaraan geen afbreuk, nu 

verzoeker zich in dergelijk geval kan laten vertegenwoordigen door zijn raadsvrouw. De gemachtigde 

kon dan ook in de bestreden beslissing in redelijkheid stellen met betrekking tot de 

echtscheidingsprocedure dat “hij verzuimt [het] om aan te tonen waarom dit een buitengewone 

omstandigheid is waardoor hij niet naar zijn land van herkomst kan terugkeren. Bijgevolg kunnen deze 

elementen niet als buitengewone omstandigheid worden weerhouden”.   

 

Waar verzoeker er in de synthesememorie op wijst dat het steeds mogelijk is dat “de strafklacht wordt 

geactiveerd”, wijst de Raad erop dat verzoeker een eventuele strafklacht in zijn verblijfsaanvraag niet 

heeft aangehaald als buitengewone omstandigheid, zodat de gemachtigde thans niet dienstig kan 

worden verweten hiermee geen rekening te hebben gehouden. Het is overigens geheel onduidelijk over 

welke strafklacht het nog gaat nu de tegenvordering van mevrouw A. tot nietigverklaring van het huwelijk 

reeds was afgewezen in het voormeld vonnis. Waar verzoeker in de inventaris bij het verzoekschrift en 

de synthesememorie een stuk 5 “kopij strafdossier” heeft gevoegd, moet vooreerst worden opgemerkt 

dat dit niet voorlag voor de bestreden beslissingen en kan bijkomend en ten overvloede worden 

vastgesteld dat die stukken betrekking hebben op de rol die de tolk zou gespeeld hebben in het kader 

van de vordering van mevrouw A. tot nietigverklaring van het huwelijk wegens schijnhuwelijk. De 

getuigenissen van de tolk in de verhoren werden echter reeds betrokken in de beoordeling van de 

rechtbank van eerste aanleg te Mechelen en deze vordering werd reeds afgewezen. Ten overvloede 

herhaalt de Raad dat verzoeker thans in de synthesememorie niet aannemelijk maakt dat hij zich inzake 

een eventueel beroep of een eventuele strafklacht niet zou kunnen laten vertegenwoordigen door zijn 

raadsvrouw wanneer hij in het land van herkomst zijn aanvraag zou indienen, zodat hieruit niet blijkt dat 

de artikelen 6 en 13 van het EVRM zouden geschonden worden en dit ook geen buitengewone 

omstandigheid vormt in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet.   

 

Hoewel de Raad verzoeker kan volgen waar hij thans lijkt te willen aanvoeren dat het zeer moeilijk zou 

zijn om opnieuw een zelfstandige zaak op te starten voor de korte periode waarin zijn aanvraag in het 

land van herkomst zou behandeld worden, moet worden aangestipt dat verzoeker dit niet in zijn 

verblijfsaanvraag heeft aangevoerd als buitengewone omstandigheid. Verzoeker heeft in zijn aanvraag 

wel verwezen naar zijn bloeiende schrijnwerkerij die hij heeft opgegeven om in België te komen 

samenwonen met zijn echtgenote, maar heeft dit slechts aangevoerd om zijn goede trouw inzake zijn 

huwelijk duidelijk te maken. Geenszins valt hieruit op te maken dat verzoeker dit wenste aan te voeren 

als een omstandigheid die het hem bijzonder moeilijk maakt om tijdelijk naar zijn land van herkomst 

terug te keren. De gemachtigde kon dan ook met betrekking tot het werk dat verzoeker in Marokko heeft 

opgegeven in redelijkheid stellen in de bestreden beslissing dat hij verzuimt om aan te tonen waarom dit 

een buitengewone omstandigheid is waardoor hij niet naar zijn land van herkomst kan terugkeren. 

Bovendien en ten overvloede maakt verzoeker geenszins aannemelijk dat hij in zijn land van herkomst 

evenmin een andere vorm van tewerkstelling zou kunnen vinden dan een zelfstandige zaak, die hem 

zou toelaten in zijn behoeften te voorzien terwijl zijn aanvraag behandeld wordt. Verzoeker kan dan ook 

niet worden gevolgd waar hij stelt dat zijn familie hem financieel zou moeten onderhouden indien hij 

naar Marokko dient terug te keren, terwijl hij in België bij zijn oom kan verblijven, te meer daar hij 

geenszins aannemelijk maakt dat hij in Marokko niet bij een familielid zou kunnen verblijven. Noch ziet 

de Raad in waarom zijn oom in het herkomstland de financiële steun, indien nodig, niet zou kunnen 

bestendigen, hierin kan geen onevenredigheid worden ontwaard.  

 

Verzoeker stelt zich niet te beroepen op de vernietigde instructies van 19 juli 2009, maar wel op 

“bepaalde criteria” daaruit en op de richtlijnen van Dewael, en op “het principe dat een aanvraag die 

prima facie gegrond is dan ook ontvankelijk dient verklaard te worden”. Hij stelt dat, zelfs al zijn deze 

instructies vernietigd, dan nog het rechtszekerheidsprincipe niet mag worden geschonden. In dat opzicht 

stelt verzoeker eveneens dat uit de bestreden beslissing absoluut niet duidelijk wordt waarom andere 

personen met een onafgebroken verblijf van meer dan vier jaar, blanco strafregister, Belgische familie 

en dergelijke meer wel werden geregulariseerd, maar hijzelf niet. Verzoeker acht om deze redenen 

tevens de artikelen 10, 11 en 191 van de Grondwet geschonden, evenals het vertrouwensbeginsel, het 

gelijkheidsbeginsel en de antidiscriminatiewet van 10 mei 2007. 

 

De Raad wijst erop dat de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid op 19 juli 2009 instructies heeft 

opgesteld waarin criteria worden opgesomd voor het gegrond verklaren van de aanvraag en de 

toekenning van een verblijfsmachtiging. Deze instructie van 19 juli 2009 werd echter vernietigd bij arrest 
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van de Raad van State nr. 198.769 van 9 december 2009 omdat deze instructie “het mogelijk maakt dat 

vreemdelingen die zich in de daarin omschreven voorwaarden bevinden ervan ontslagen worden aan te 

tonen dat er in hun geval buitengewone omstandigheden voorhanden zijn, terwijl enkel de wetgever dit 

vermag te doen”, omdat “door dit in de bestreden instructie te doen, een aan de wetgever voorbehouden 

domein wordt betreden” en omdat “uit het bovenstaande volgt dat de bestreden instructie voor 

vernietiging vatbaar is aangezien ze een nieuwe rechtsregel aan de rechtsorde toevoegt”. Uit dit arrest 

volgt duidelijk dat er volgens de Raad van State eerst een uitspraak dient te worden gedaan over de 

ontvankelijkheidsvoorwaarden, zijnde de ingeroepen buitengewone omstandigheden alvorens over te 

gaan tot het onderzoek van de gegrondheid.  

 

Het rechtszekerheidsbeginsel of vertrouwensbeginsel is een uit de rechtsstaat voortvloeiend beginsel 

dat inhoudt dat het recht voorzienbaar en toegankelijk dient te zijn zodat de rechtssubjecten in staat zijn 

de rechtsgevolgen van hun handelingen op voorhand in te schatten, en dat die rechtssubjecten moeten 

kunnen vertrouwen op een zekere standvastigheid bij het bestuur (I. OPDEBEECK en M. VAN DAMME 

(eds.), Beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure, 2006, 315-349).  

 

In de mate dat verzoeker aanvoert dat het rechtszekerheidsbeginsel impliceert dat de gemachtigde, na 

de vernietiging van de instructie van 19 juli 2009 door de Raad van State in zijn arrest nr. 198 769 van 9 

december 2009, toch de criteria en het principe uit de instructie diende te blijven toepassen, namelijk dat 

een aanvraag die op grond van bepaalde criteria prima facie gegrond leek, om die reden ontvankelijk 

diende te worden verklaard, kan de Raad niet volgen. Vooreerst gaat verzoeker eraan voorbij dat een 

vernietiging impliceert dat de instructie ex tunc uit het rechtsverkeer wordt verwijderd, ze wordt dus 

geacht nooit te hebben bestaan. Bovendien wijst de Raad erop dat de instructie in het voormeld arrest 

werd vernietigd precies omdat ze het mogelijk maakte dat werd overgegaan tot het onderzoek van de 

gegrondheid zonder dat eerst de ontvankelijkheidsvoorwaarden waren onderzocht, hetgeen volgens de 

Raad van State onwettig was. De Raad meent dat het wettigheidsbeginsel primeert op het 

rechtszekerheidsbeginsel. Een schending van het rechtszekerheidsbeginsel of van het 

vertrouwensbeginsel blijkt derhalve niet. 

 

Waar verzoeker in die zin nog meent dat de gemachtigde “met andere woorden voorwaarden toevoegt 

aan het begrip ‘onmogelijk of zeer moeilijk’” in artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, aangezien hij ook 

in de gegrondheidsfase nog de mogelijkheid heeft de aanvraag af te wijzen, kan hij niet worden gevolgd. 

Het maakt wel degelijk een inperking uit van de discretionaire bevoegdheid om criteria toe te passen die 

het ontvankelijkheidsonderzoek zouden overbodig kunnen maken. Het wel toepassen van de criteria 

zou juist voorwaarden toevoegen aan de begrippen “onmogelijk of zeer moeilijk”. De gemachtigde heeft 

in de thans bestreden beslissing het ontvankelijkheidsonderzoek naar de buitengewone 

omstandigheden zijn correcte plaats toegekend, voorafgaandelijk aan het gegrondheidsonderzoek, 

zonder dat het laatste onderzoek het eerste overbodig kan maken.  

 

Gelet op het voorgaande blijkt dat de gemachtigde in redelijkheid kon oordelen dat de aangehaalde 

elementen geen buitengewone omstandigheid waarom verzoeker 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. Er blijkt niet dat de gemachtigde bij 

het nemen van de bestreden beslissing niet uitging van een correcte feitenvinding of onzorgvuldig was 

bij de voorbereiding van de beslissing. Een schending van de materiële motiveringsplicht en van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet kan niet worden vastgesteld, evenmin als een schending van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en van het redelijkheidsbeginsel.  

 

 

De Raad merkt op dat het gelijkheidsbeginsel en de artikelen 10, 11 en 191 van de Grondwet inderdaad 

vereisen dat allen die zich in eenzelfde feitelijke en rechtstoestand bevinden, op gelijke wijze worden 

behandel. Artikel 191 van de Grondwet bepaalt dat dit ook geldt voor vreemdelingen die zich op het 

Belgische grondgebied bevinden. Verzoeker laat echter in het geheel na in concreto aan te tonen met 

welke personen hij zich in eenzelfde feitelijke en rechtstoestand bevindt, die wel werden 

geregulariseerd. Hoe dan ook dient gesteld dat uit een eventuele verkeerde toepassing van de wet in 

eerdere zaken geen recht kan worden geput op de herhaling van die onwettigheid, ook niet met 

verwijzing naar het gelijkheidsbeginsel (naar analogie RvS 16 september 2014, nr. 228.370). Met 

betrekking tot de eerbiediging van enerzijds verzoekers gezinsleven en anderzijds zijn recht op een 

daadwerkelijk beroep en op een eerlijk proces, wordt respectievelijk infra en supra vastgesteld dat deze 

niet werden geschonden, zodat ook in dat opzicht geen schending blijkt van artikel 191 van de 

Grondwet.   
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Met betrekking tot de antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 merkt de Raad op dat deze discriminatie 

verbiedt op grond van leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, geloof, burgerlijke staat, geboorte, 

vermogen, politieke of syndicale overtuiging, taal, gezondheidstoestand, fysieke of genetische 

eigenschap en sociale afkomst. Verzoeker laat echter na te duiden op welke wijze de bestreden 

beslissing zou discrimineren op een van de aangehaalde gronden. Het feit dat verzoeker een 

meerwaarde zou betekenen voor de arbeidsmarkt ontslaat hem evenmin van het aantonen van 

buitengewone omstandigheden om zijn aanvraag in Marokko in te dienen. 

 

Verzoeker gaat geheel niet in op de aangevoerde schending van artikel 37 van het Bestuursreglement 

van de Raad van State, zodat dit onderdeel van het middel onontvankelijk is. 

 

Een schending van de artikelen 10, 11 en 191 van de Grondwet en artikel 37 van het Bestuursreglement 

van de Raad van State of van de voormelde wet van 10 mei 2007 wordt niet aangenomen. Evenmin 

weerhoudt de Raad een schending van het rechtzekerheidsbeginsel of vertrouwensbeginsel of van het 

gelijkheidsbeginsel. 

 

Verzoeker stelt dat de bestreden beslissing artikel 8 van het EVRM schendt. Hij stelt dat hij in zijn 

aanvraag heeft aangetoond een gezin te vormen met zijn oom, die hem ook financieel bijstaat, en stelt 

in tegenstelling tot wat in de bestreden beslissing wordt beweerd wel degelijk de bloedband te hebben 

aangetoond, namelijk met geboorteaktes en een Belgisch paspoort. Verder stelt hij dat de gemachtigde 

in de bestreden beslissing de ‘fair balance-test’ niet heeft uitgevoerd, terwijl er een positieve verplichting 

was voor de Staat om het recht op een privé- en/of familie- en gezinsleven te ontwikkelen.  

 

De Raad wijst er vooreerst op dat de eerste bestreden beslissing in principe geen 

verwijderingsmaatregel is. Echter, nu de bestreden beslissing een beslissing is waarbij een aanvraag op 

grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard omdat er geen 

buitengewone omstandigheden werden aangevoerd die volgens de gemachtigde verantwoorden 

waarom de aanvraag niet in het herkomstland kan ingediend worden, houdt deze minstens een tijdelijke 

verwijdering in. Het Grondwettelijk Hof oordeelde eveneens dat “Het is juist dat de bestreden bepaling, 

voor alle andere gevallen, de « buitengewone omstandigheden » op grond waarvan een aanvraag om 

machtiging tot verblijf mag worden ingediend, niet definieert. Daaruit volgt dat de minister of zijn 

gemachtigde blijft beschikken over een discretionaire beoordelingsbevoegdheid met betrekking tot het 

inhoudelijke onderzoek van een groot aantal aanvragen om machtigingen tot verblijf, ingediend door 

vreemdelingen vanop het Belgisch grondgebied. Die discretionaire bevoegdheid kan evenwel niet aldus 

worden begrepen dat zij, zonder dat uitdrukkelijk wordt verwezen naar de noodzakelijke eerbiediging 

van verdragsrechtelijke grondrechten, de minister of zijn gemachtigde zou toestaan de artikelen 3 en 8 

van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens te schenden, derwijze dat aan een categorie 

van vreemdelingen het genot wordt ontzegd van de rechten die door die verdragsbepalingen worden 

gewaarborgd. Doordat zij een zorgvuldig onderzoek van iedere aanvraag vereist, biedt de bestreden 

regeling de mogelijkheid om elke aanvraag individueel, op grond van concrete elementen, te beoordelen 

in het licht van onder meer die verdragsbepalingen (GwH 26 juni 2008, nr. 95/2008, B.6)” Bijgevolg 

dringt zich in het kader van de beide bestreden beslissingen een onderzoek op inzake de aangevoerde 

verdragsbepaling. 

 

Verder benadrukt de Raad dat het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het 

gezins- en privéleven niet absoluut is en dat hij zich bij de beoordeling van een grief betreffende dit 

artikel houdt aan de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna verkort 

het EHRM). 

 

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, en dient hij dus het bestaan van een 

beschermingswaardig gezins- of privéleven te bewijzen.  

 

Het begrip ‘gezinsleven’ in het voormeld artikel 8, lid 1 van het EVRM is een autonoom begrip dat 

onafhankelijk van het nationaal recht dient te worden geïnterpreteerd. Er moet in casu nagegaan 

worden of er daadwerkelijk sprake is van een familie- of gezinsleven in de betekenis van artikel 8 van 

het EVRM (EHRM, Gül t. Zwitserland, 19 februari 1996). 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 
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zijn van een effectief beleefde gezinssituatie of van een voldoende hechte relatie tussen de vreemdeling 

en zijn familie. 

 

In de bestreden beslissing wordt gesteld dat de voorgelegde geboorteaktes niet werden gelegaliseerd, 

en dat verzoeker hoe dan ook niet de vereiste documenten heeft voorgelegd om de verwantschap met 

zijn oom aan te tonen. De Raad acht deze vaststelling niet onredelijk, nu de geboorteaktes in het 

administratief dossier inderdaad niet gelegaliseerd blijken te zijn, en nu uit de geboorteaktes van een 

man en zijn oom hun verwantschap niet kan worden afgeleid. Verzoekers kritiek dat ook de Belgische 

identiteitskaart van zijn oom bij de aanvraag werd gevoegd, doet daaraan geen afbreuk. Waar verzoeker 

lijkt te menen dat de gemachtigde minstens nadere toelichting had kunnen vragen, wijst de Raad erop 

dat het in de eerste plaats aan verzoeker toekomt om, wanneer hij zich beroept op de bescherming van 

artikel 8 van het EVRM, het bestaan van een beschermingswaardig gezins- of privéleven aannemelijk te 

maken. Op de gemachtigde rustte in casu dan ook geenszins een verplichting om in het kader van 

artikel 8 van het EVRM bijkomende inlichtingen in te winnen, zoals verzoeker lijkt te vereisen.  

 

Bovendien moet worden benadrukt dat de relatie tussen een volwassen man en zijn oom volgens het 

EHRM niet noodzakelijk onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM vallen. Daartoe zijn 

bijkomende elementen van afhankelijkheid vereist die anders zijn dan de gewone affectieve en 

emotionele banden (EHRM 15 oktober 2003, nr. 52206/99, Mokrani v. Frankrijk, par. 33; EHRM 13 

februari 2001, nr. 47160/99, Ezzouhdi v. Frankrijk, par. 34; EHRM 3 juli 2001, nr. 47390/99, Javeed v. 

Nederland). Het loutere feit dat verzoeker met zijn oom samenwoont en beweert financieel van hem 

afhankelijk te zijn, kan niet worden beschouwd als een dergelijke mate van afhankelijkheid. Verzoeker 

verduidelijkt immers niet waarom de financiële steun van zijn oom ook nodig zou zijn in het 

herkomstland, waar verzoeker immers wel gerechtigd is te werken, of daar niet kan worden verdergezet 

zodat verzoeker niet aannemelijk maakt dat de relatie met zijn oom een beschermingswaardig 

gezinsleven uitmaakt onder artikel 8 van het EVRM.  

 

Waar verzoeker vervolgens in essentie beweert dat de gemachtigde artikel 8 van het EVRM heeft 

geschonden door, bij de inmenging in zijn gezinsleven door middel van de bestreden beslissing, geen 

correcte afweging tussen dit privé-en gezinsleven enerzijds en de publieke belangen anderzijds te 

maken, wijst de Raad erop dat van een dergelijke verkeerde afweging geen sprake kan zijn nu 

verzoeker er in de eerste plaats niet in is geslaagd een beschermingswaardig gezinsleven aannemelijk 

te maken in de zin van artikel 8 van het EVRM. Ten overvloede wijst de Raad erop dat in de bestreden 

beslissing wordt gesteld dat verzoeker 18 jaar lang van zijn oom gescheiden heeft geleefd, zodat een 

tijdelijke scheiding tijdens de behandeling van een verblijfsaanvraag niet kan beschouwd worden als 

onredelijk lang. 

 

Een schending van het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM wordt niet aangenomen. 

 

Inzake de aangevoerde schending van zijn privéleven wijst verzoeker op zijn gezinsleven met zijn oom 

en op zijn maatschappelijke integratie. 

 

Het EHRM benadrukt dat het begrip ‘privéleven’ een brede term is en dat het noch mogelijk noch 

noodzakelijk is om een exhaustieve definitie te geven van dit begrip. Niettemin is het ook weer aan 

verzoeker om dit privéleven aannemelijk te maken. Gezien verzoeker op het ogenblik van de bestreden 

beslissing reeds enkele jaren tijd in België verbleef en onder andere Nederlandse les heeft gevolgd 

zoals blijkt uit de stukken gevoegd bij de aanvraag om verblijfsmachtiging, kan het bestaan van een 

privéleven worden aangenomen.  

 

Evenwel benadrukt de Raad dat het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor 

het privéleven niet absoluut is. Daargelaten de vraag of dit thans een situatie van eerste toelating 

betreft, nu verzoeker reeds een visum kort verblijf heeft gehad, is niet betwist dat zijn legaal verblijf in 

het land van zeer korte duur was. In deze dient volgens het EHRM te worden onderzocht of er een 

positieve verplichting is voor de staat om het recht op privéleven te handhaven en te ontwikkelen 

(EHRM 28 november 1996, Ahmut v. Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer v. Nederland, § 38). 

 

Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets. Het is aan de Verdragsluitende staten om een 

billijke afweging te maken tussen de belangen van het betrokken individu en de belangen van de 

samenleving, waarbij de Verdragsluitende staten een zekere beoordelingsmarge genieten. Als na deze 
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toets uit de belangenafweging blijkt dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is er een 

schending van artikel 8 van het EVRM (EHRM 17 oktober 1986, Rees v. Verenigd Koninkrijk, § 37). 

 

Het belang van de staat bestaat erin respect af te dwingen voor de Vreemdelingenwet, hetgeen een 

element is van immigratiecontrole of een overweging inzake openbare orde (EHRM 28 juni 2011, nr. 

55597/09, Nuñez v. Noorwegen, par. 70). Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor 

het leiden van een privéleven elders, zal er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het 

gezins- en privéleven  in de zin van artikel 8 van het EVRM (zie EHRM 14 februari 2012, nr. 26940/10, 

Antwi e.a. v. Noorwegen, par. 89).  

 

Verzoeker beperkt zijn summier betoog louter tot een verwijzing naar zijn gezinsleven met zijn oom en 

zijn integratie in België. Wat betreft het gezinsleven met de oom moet verwezen worden naar wat supra 

werd uiteengezet. Wat betreft de “maatschappelijke integratie” geeft hij op geen enkele manier aan 

waarom hij niet in staat is in zijn land van herkomst zijn privéleven verder te zetten met de hulp van 

moderne communicatiemiddelen. De aangehaalde integratie in België en het gezinsleven met zijn oom 

vormen geen elementen die in het kader van de ‘fair balance’- test op redelijke wijze zouden kunnen 

hardmaken dat België de positieve verplichting zou hebben de toepassing van de Vreemdelingenwet 

naast zich neer te leggen ten voordele van verzoekers privéleven. 

 

Tot slot meent de Raad dat uit de bewoordingen van artikel 8 van het EVRM geen motiveringsplicht kan 

worden afgeleid: het volstaat dat de gemachtigde hier impliciet mee rekening heeft gehouden. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM kan niet worden aangenomen. 

 

Verzoeker meent verder nog dat op zijn verwijzing in de verblijfsaanvraag naar artikel 43 van de 

Vreemdelingenwet slechts werd geantwoord dat hij niet heeft aangetoond dat dit een buitengewone 

omstandigheid vormt, en dat de gemachtigde dan ook heeft nagelaten verzoekers private 

gezinsbelangen af te wegen met de publieke belangen.  

 

De Raad wijst er echter op dat artikel 43 van de Vreemdelingenwet uitdrukkelijk vermeldt van 

toepassing te zijn op burgers van de Unie en hun familieleden. Verzoeker die zelf de Marokkaanse 

nationaliteit heeft en niet aannemelijk heeft gemaakt een familielid van een Unieburger te zijn zoals 

bepaald in de Vreemdelingenwet, kan zich niet dienstig op deze bepaling beroepen. Verzoeker heeft 

overigens geen verblijfsaanvraag ingediend als familielid van een Unieburger, maar een aanvraag om 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, zodat de gemachtigde in het 

kader van die procedure terecht kon oordelen dat deze verwijzing naar artikel 43 van de 

Vreemdelingenwet geen bijzondere omstandigheid vormt. Het arrest waarnaar verzoeker verwijst in 

diens stuk 8, heeft bovendien betrekking op een geheel andere betreden beslissing, dan thans aan de 

orde. 

 

Waar verzoeker nog in de aanhef een schending heeft aangehaald van het rechtvaardigheidsbeginsel, 

laat hij in het geheel na uiteen te zetten hoe de thans bestreden beslissingen dit beginsel zouden 

schenden, zodat dit onderdeel van het middel eveneens onontvankelijk is.  

 

Het enig middel is deels onontvankelijk, deels ongegrond. 

 

3.2. Aangaande de tweede bestreden beslissing 

 

In de synthesememorie kan de Raad enkel een middel op grond van artikel 8 van het EVRM ontwaren 

gericht tegen de verwijderingsmaatregel. Dit is op dezelfde wijze uiteengezet als tegen de eerste 

bestreden beslissing, zodat in deze kan worden volstaan met een verwijzing naar wat supra werd 

gesteld. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aangenomen. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van verzoeker. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoeker. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig mei tweeduizend vijftien 

door: 

 

mevr. A. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 

 


