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 nr. 132 633 van 31 oktober 2014 

in de zaak RvV X 

 

 

 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 Tunesische nationaliteit te zijn, op 12 juni 2014 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 6 mei 2014 waarbij de aanvraag om 

machtiging tot verblijf met 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 

onontvankelijk wordt verklaard. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 18 september 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

15 oktober 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat R. VAN DE SIJPE, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat C. MORARU, 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 29 september 2012 komt verzoeker België binnen met een ‘D-visum Polen’, geldig tot 30 september 

2012.  

 

Op 21 november 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding een beslissing om een bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13) af te geven, die op 28 november 2012 aan verzoeker wordt betekend. Tegen deze 

beslissing dient verzoeker een annulatieberoep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, die bij 

arrest nr. 99 493 van 21 maart 2013 afstand van geding vaststelt.  
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Op 31 mei 2013 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf met 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 (hierna: vreemdelingenwet). 

 

Op 6 mei 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding een beslissing waarbij deze aanvraag onontvankelijk wordt verklaard.   

 

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

 

“De aanvraag om machtiging tot verblijf, ingediend op 31/05/2013 bij de burgemeester van Temse door 

S.I. geboren te Enfidha op (…) 1985, onderdaan van Tunesië, verblijvende (…), in toepassing van art 

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gewijzigd door de wetten van 15 juli 1996 en 15 

september 2006, is onontvankelijk. 

 

MOTIVERING: 

Overwegende dat betrokkene een aanvraag tot machtiging tot voorlopig verblijf aïs student indiende m 

toepassing van artikel 9bis via de burgemeester van Temse; 

Overwegende dat betrokkene zich echter niet in legaal verblijf bevond op het ogenblik van de aanvraag; 

Overwegende dat er geen buitengewone omstandigheden worden ingeroepen die zouden kunnen 

rechtvaardigen dat de aanvraag voor studies in België niet werd ingediend via de diplomatieke post in 

het land van origine; 

wordt de aanvraag tot machtiging tot voorlopig verblijf onontvankelijk verklaard en dient betrokkene 

gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat aan hem wordt betekend.” 

 

Op 7 mei 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing tot afgifte van een bevel om 

het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Deze beslissing wordt aan verzoeker ter kennis gebracht op 14 

mei 2014. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Verzoeker heeft binnen de in artikel 39/81, vierde lid van de vreemdelingenwet voorziene termijn van 8 

dagen, de griffie in kennis gesteld dat hij geen synthesememorie wenst neer te leggen. Met toepassing 

van artikel 39/81, laatste lid van voormelde wet wordt de procedure voortgezet overeenkomstig het 

eerste lid. De Raad doet uitspraak op basis van de middelen uiteengezet in het inleidend verzoekschrift 

en zonder afbreuk te doen aan artikel 39/60 van de vreemdelingenwet. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 In het eerste middel voert verzoeker een schending aan van het redelijkheidsbeginsel, het 

zorgvuldigheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel als beginselen van behoorlijk bestuur en van de 

materiële motiveringsplicht.  

 

Verzoeker betoogt dat er geen rekening werd gehouden met het feit dat hij zich gedurende zijn 

verblijfsperiode in België op duurzame wijze heeft verankerd (onder meer door zijn studie aan de 

hogeschool) waardoor het voor hem bijzonder moeilijk is om na deze periode terug te keren naar zijn 

land van herkomst om aldaar de aanvraag in te dienen. 

 

Ter adstruering van het middel zet hij het volgende uiteen: 

 

“Iedere beslissing van de overheid dient in alle redelijkheid en met de nodige zorgvuldigheid te worden 

genomen. Uit het feitenrelaas is al gebleken dat de thans bestreden beslissing een enorm ernstig en 

onherstelbaar nadeel met zich mee kan brengen voor verzoeker. 

Nu is het zo dat iedere beslissing van een overheid in alle redelijkheid dient te worden genomen. Het 

redelijkheidsbeginsel veronderstelt dat de genomen beslissing dient voort te spruiten uit een zorgvuldig 

onderzoek en een beslissing moet zijn die door ieder ander redelijk denkend mens of orgaan zou 

kunnen worden genomen en die men als een redelijk verantwoorde beslissing zou kunnen zien en 

aanvaarden. Bovendien dient de overheid ook zorgvuldig te werk te gaan bij het nemen van haar 

beslissing, in casu de onontvankelijkheidsbeslissing. 

Als algemene regel geldt dat een machtiging om langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven door 

een vreemdeling moet worden aangevraagd bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die 
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bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland. In buitengewone 

omstandigheden wordt hem evenwel toegestaan die aanvraag te richten tot de burgemeester van zijn 

verblijfplaats in België. Enkel wanneer er buitengewone omstandigheden aanwezig zijn om het niet 

aanvragen van de machtiging bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers in het 

buitenland te rechtvaardigen, kan de verblijfsmachtiging in België worden aangevraagd. 

Geheel ten onrechte meent verwerende partij dat zij huidig verzoek tot verblijfsmachtiging om 

humanitaire redenen onontvankelijk dient te verklaren wegens afwezigheid van buitengewone 

omstandigheden. 

Het begrip buitengewone omstandigheden werd nergens in de wet omschreven. Ook de voorbereidende 

werken maken niet duidelijk wat onder buitengewone omstandigheden moet worden begrepen, doch dat 

in elk geval de nadruk moet worden gelegd op humanitaire redenen. 

Dat de Raad van State bij arrest nr. 73.025 dd. 9.10.1998 bepaalt dat buitengewone omstandigheden 

geen omstandigheden van overmacht zijn (RvSt nr. 73.025, 9 april 1998, RvSt 1998, 69). Dit betekent 

dat het enkel bijzonder moeilijk moet zijn voor de betrokkene om naar zijn land van herkomst te gaan 

om daar de aanvraag in te dienen (RvSt nr. 108.561, 28 juni 2002, T. Vreemd. 2003, nr. 4). 

Het is dan ook geen vereiste dat de buitengewone omstandigheden voor betrokkenen onvoorzienbaar 

zijn, nu het zelfs deels het gevolg mag zijn van het gedrag van betrokkene op voorwaarde dat hij zich 

gedraagt als een normaal zorgvuldig persoon die geen misbruik maakt door het opzettelijk creëren van 

een situatie waardoor deze moeilijk kan worden gerepatrieerd (RvSt nr. 99.424, 3 oktober 2001, RDE, 

nr. 115). 

In casu moet worden vastgesteld dat verzoeker in het verzoekschrift tot verblijfsmachtiging heeft 

uiteengezet dat hij hogeschoolstudent is in BRUSSEL 

Verzoeker heeft zich gedurende deze verblijfsperiode op duurzame wijze verankerd in België waardoor 

het voor hem bijzonder moeilijk is om na deze periode terug te keren naar zijn land van herkomst om 

aldaar de aanvraag in te dienen. 

Verwerende partij dient steeds een afweging te maken van de belangen van enerzijds de betrokken 

aanvrager en anderzijds de Belgische Staat, teneinde het evenredigheidsbeginsel te respecteren (RvSt. 

58.969, 1 april 1996,TVR 1997, 29), hetgeen in casu duidelijk niet is gebeurd. 

Uit de bestreden beslissing blijkt evenwel niet waarom de studie te Brussel, én de duurzame lokale 

verankering met verblijf bij zijn tante niet samen een buitengewone omstandigheid kunnen uitmaken. 

Aangenomen moet immers dat het kennelijk onredelijk is en niet in verhouding met het doel van de wet 

om verzoeker na een ononderbroken lang verblijf in procedure waarbij blijkt dat zij volledig geïntegreerd 

is en er sprake is van een duurzame lokale verandering met tal van sociale bindingen, terug te sturen 

naar hun land van herkomst om vandaar de aanvraag tot verblijfsmachtiging in te dienen. 

Gelet op de schending van de in het middel aangehaalde beginselen, dient de bestreden beslissing te 

worden vernietigd.” 

 

3.2 Waar verzoeker een schending inroept van de materiële motiveringsplicht, dient het middel te 

worden onderzocht in het raam van de toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

 

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

bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is bij 

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; RvS 28 oktober 2002, nr. 111.954). 

 

Uit de aanvraag om machtiging tot verblijf blijkt dat verzoeker toepassing wenst te maken van artikel 

9bis van de vreemdelingenwet. Artikel 9bis, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet bepaalt het 

volgende: 

 

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

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

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

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

afgegeven.” 

 

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

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

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

voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland. Overeenkomstig artikel 9bis van de 
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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. 

 

In casu heeft de verwerende partij de aanvraag van verzoekende partij om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet onontvankelijk verklaard omwille van de vaststelling dat 

er geen buitengewone omstandigheden werden ingeroepen die zouden kunnen rechtvaardigen dat de 

aanvraag voor studies in België, met toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, niet werd 

ingediend bij de diplomatieke post in het land van origine. In de mate verzoeker de bedoeling had een 

aanvraag als student in te dienen, met toepassing van de artikelen 9, tweede lid en 58 van de 

vreemdelingenwet, dient de Raad op te merken dat dergelijke aanvraag vanuit legaal verblijf kan worden 

ingediend. Het motief in de bestreden beslissing dat verzoeker zich niet in legaal verblijf bevond op het 

ogenblik van de aanvraag wordt door verzoeker niet betwist, laat staan weerlegd. Verzoeker kan 

derhalve geen beroep doen op de voordelige bepalingen van artikel 25/2 van het vreemdelingenbesluit.   

 

Uit nazicht van de aanvraag van 31 mei 2013 op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet blijkt 

verder dat verzoeker geen buitengewone omstandigheden heeft aangehaald die duidelijk maken 

waarom de aanvraag niet via de diplomatieke post in het land van herkomst kan gebeuren. Thans 

betoogt verzoeker dat het voor hem bijzonder moeilijk is om na zijn verblijf in België, waar hij zich naar 

eigen zeggen onder meer door zijn studie op duurzame wijze heeft verankerd, terug te keren naar zijn 

land van herkomst om daar de aanvraag tot verblijfsmachtiging in te dienen. Deze bewering wordt 

echter niet verder gestaafd in het verzoekschrift, en blijkt ook niet uit de stukken van het administratief 

dossier. Nergens maakt verzoeker duidelijk waarom het voor hem zeer moeilijk of zelfs onmogelijk zou 

zijn om terug te keren naar zijn land van herkomst en van daaruit de aanvraag tot verblijfsmachtiging in 

te dienen. Verzoeker gaat in de aanvraag van 31 mei 2013 integendeel meteen over tot een 

uiteenzetting van de redenen waarom hij zich - zijns inziens - in een prangende humanitaire situatie 

bevindt, daarbij verwijzend naar zijn inschrijving als student aan de  hogeschool ‘(…)’, en zijn 

beweerdelijke duurzame lokale verankering met verblijf bij zijn tante.  

 

De vaststelling van verweerder in de bestreden beslissing dat verzoekende partij geen buitengewone 

omstandigheden heeft ingeroepen, vindt bovendien steun in de vaste rechtspraak van de Raad van 

State. Dit rechtscollege stelde immers “dat echter omstandigheden die bijvoorbeeld betrekking hebben 

op de lange duur van het verblijf in België, de lange duur van de asielprocedure, de goede integratie, het 

zoeken naar werk, het hebben van vele vrienden en kennissen, de gegrondheid van de aanvraag 

betreffen en derhalve niet kunnen verantwoorden waarom deze in België, en niet in het buitenland, is 

ingediend” (RvS 9 december 2009, nr. 198.769). Het is niet kennelijk onredelijk om ook de studies van 

verzoeker en zijn beweerdelijke duurzame lokale verankering te beschouwen als omstandigheden die 

de gegrondheid van de aanvraag betreffen. Gelet op het voorgaande laat de uiteenzetting van 
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verzoeker niet toe te besluiten dat de bestreden beslissing is genomen op grond van onjuiste gegevens, 

op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de appreciatiebevoegdheid waarover de 

gemachtigde van de staatssecretaris beschikt. Een schending van de materiële motiveringsplicht kan 

niet worden weerhouden. 

 

De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt slechts 

het redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt 

hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Met andere woorden, om het 

redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan 

men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is, wat in casu niet het 

geval is. Uit de bespreking hierboven is reeds gebleken dat de gemachtigde van de staatssecretaris in 

alle redelijkheid tot de conclusie is gekomen dat verzoeker niet verantwoordt waarom hij de aanvraag 

niet kon indienen via de gewone procedure, namelijk via de diplomatieke of consulaire post bevoegd 

voor de verblijfsplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland. Gelet op de analyse van het 

voorgaande middelenonderdeel blijkt dat verzoeker met zijn betoog op generlei wijze een schending van 

het redelijkheidsbeginsel aannemelijk maakt. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel dat verzoeker ook geschonden acht, legt de overheid de verplichting op 

haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding 

(RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Het respect voor het 

zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve 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.  

 

Uit de gegevens van het dossier en uit wat voorafgaat, blijkt dat de gemachtigde van de staatssecretaris  

op basis van een correcte feitenvinding tot zijn conclusie is gekomen. Zoals hierboven reeds 

uiteengezet betreffen de door verzoeker aangehaalde omstandigheden van duurzame lokale 

verankering en het volgen van studies de gegrondheid van de aanvraag; zij vormen geen buitengewone 

omstandigheden die de verblijfsmachtiging vanuit België kunnen rechtvaardigen. Er kan dan ook niet 

worden geconcludeerd dat de bestreden beslissing niet degelijk werd voorbereid en niet is gegrond op 

een correcte feitenvinding. Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel blijkt niet.   

 

Het evenredigheidsbeginsel slaat op de verhouding van evenredigheid tussen de aangehaalde 

elementen en de beoordeling van die elementen door verweerder. Het evenredigheidsbeginsel wordt 

niet geschonden door de toepassing van de wettelijke bepaling die de mogelijkheid tot onontvankelijk 

verklaring van een verblijfsaanvraag uitdrukkelijk voorziet. De schending van het 

evenredigheidsbeginsel kan niet worden aangenomen. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

3.3 In het tweede middel voert verzoeker de schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag tot 

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 

november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM), van de materiële 

motiveringsplicht en van het redelijkheids- en evenredigheidsbeginsel als algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur.  

 

Ter adstruering van het middel zet verzoeker het volgende uiteen: 

 

“Bij het nemen van de beslissing is er bij verwerende partij de verplichting om op een objectieve en 

evenwichtige manier een afweging door te voeren van alle in het geding zijnde belangen (M. BOES, 

“Het redelijkheidsbeginsel”, in I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur, o.c., 101-129). Aldus mag door verwerende partij geen belangen buiten beschouwing 

worden gelaten. 

Dat niettegenstaande volgens de vaste rechtspraak van het E.H.R.M., het E.V.R.M. geen recht verleent 

aan burgers om zich blijvend te vestigen in een land waar zij de nationaliteit niet van bezitten, de staten 

toch gehouden zijn rekening te houden met het internationale recht en met de verdragsverplichtingen 

die zij zijn aangegaan. Aldus dienen beslissingen met betrekking tot het verblijf van vreemdelingen 

genomen te worden in het licht van verdragsrechtelijk gewaarborgde grondrechten, niet in het minst van 

de bescherming van het privé- en gezinsleven zoals gewaarborgd door artikel 8 E.V.R.M. 

Zie ook: 

Hof Mensenrechten (1e afd.) nr. 60654/00, 16 juni 2005 (Sisojeva e.a. / Letland) http://www.echr.coe.int 

(22 maart 2006), T. Vreemd. 2005 (weergave MAES, G.), afl. 4, 392: 
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‘Het E.V.R.M. verleent aan burgers geen recht om zich blijvend te vestigen in een land waar zij de 

nationaliteit niet van bezitten. De staten bewaren in het licht van de bescherming geboden door het 

E.V.R.M. het recht om, rekening houdend met het internationale recht en met de verdragsverplichtingen 

die zij zijn aangegaan, de toegang tot het grondgebied te controleren, het verblijf te reglementeren en 

vreemdelingen van het grondgebied te verwijderen. Toch kunnen deze beslissingen in belangrijke mate 

invloed ondergaan van verdragsrechtelijk gewaarborgde grondrechten, niet in het minst van de 

bescherming van het privé- en gezinsleven zoals gewaarborgd door artikel 8 E.V.R.M. 

Het recht op bescherming van het privéleven van verzoekers vereist in casu onder meer dat de overheid 

positieve maatregelen neemt opdat verzoekers hun permanent verblijfsrecht in Letland effectief kunnen 

uitoefenen en beleven. 

De beslissing van de Letse overheid dat verzoekers het grondgebied moeten verlaten berust op een 

wettelijke grondslag en dient een legitiem doel. Verzoekers zijn niet van Letse origine, maar hebben 

gedurende lange tijd in Letland geleefd, en hebben daar persoonlijke, sociale en economische banden 

ontwikkeld die voldoende solide lijken om te besluiten dat zij op voldoende wijze geïntegreerd zijn in de 

Letse samenleving. Enkel bijzonder zwaarwichtige redenen kunnen dan ook rechtvaardigen dat aan de 

verzoekers geen verblijfsrecht wordt toegekend. 

Omdat de overheid er niet in geslaagd is een redelijk evenwicht te vinden tussen het bereiken van een 

redelijk verantwoord doel enerzijds en het beschermen van de rechten en belangen van de verzoekers 

anderzijds en omdat deze wanverhouding niet noodzakelijk is in een democratische samenleving, is 

artikel 8 E.V.R.M. geschonden.’ 

 

Dat verwerende partij ook bij het nemen van bestreden beslissing rekening had moeten houden met 

artikel 8 E.V.R.M. (zie ook RvV 30 april 2009, nr. 26.878), meer bepaald met het onwenselijk karakter 

(lees: wanverhouding) om in dit stadium van integratie, terug te moeten keren naar het land van 

herkomst om aldaar de aanvraag in te dienen, en waarbij er geen afdoende rekening werd gehouden 

met het privéleven van verzoeker en de persoonlijke, sociale en economische banden die verzoeker 

heeft ontwikkeld. 

Zoals verzoeker reeds in onderhavig verzoekschrift heeft opgemerkt, dient verwerende partij in zijn 

motivatie steeds een afweging te maken van de belangen van enerzijds de betrokken aanvrager en 

anderzijds de Belgische Staat, teneinde het evenredigheidsbeginsel te respecteren (RvSt. 58.969, 1 

april 1996,TVR 1997, 29), hetgeen in casu duidelijk niet is gebeurd. Nergens wordt een afweging 

gemaakt tussen de belangen van verzoeker en die van de staat. De afwezigheid van motivering in de 

bestreden beslissing aangaande het afwegen van de belangen toont dan ook duidelijk aan dat artikel 8 

EVRM is geschonden. 

Immers moet worden opgemerkt dat het eisen van verzoeker om alles en ieder in België, zelfs tijdelijk, 

achter te laten louter en alleen om de ontvankelijkheid van de regularisatieaanvraag te verzekeren, in 

casu weinig redelijk is en geenszins in verhouding met het doel van de wet. Het doel van de wet beoogt 

namelijk de vreemdeling in zijn land van herkomst te houden alvorens hij een aanvraag tot 

verblijfsmachtiging van meer dan drie maanden indient. Uit het verzoekschrift blijkt duidelijk dat het 

eisen van het indienen van het verzoek in het land van herkomst in het kader van de 

ontvankelijkheidsfase in disproportionaliteit staat met de ingrijpende gevolgen voor het privé- en 

gezinsleven van verzoeker, nu uit het verzoekschrift naast zijn relatie met zijn tante bij wie hij inwoont, 

ook blijkt dat verzoeker naar de hogeschool gaat en goed geïntegreerd is. 

Dat artikel 8 EVRM dan ook geschonden is. 

De vernietiging van de bestreden beslissing, is dan ook op zijn plaats.” 

 

3.4 Vooreerst wordt opgemerkt dat de bestreden beslissing niet gepaard gaat met een 

verwijderingsmaatregel. Door een gebrek aan verwijderingsmaatregel is een schending van het gezins- 

en/of privéleven niet aan de orde en beschouwingen daaromtrent aldus niet dienstig.  

 

Verzoeker lijkt daarnaast van mening te zijn dat artikel 8 van het EVRM een motiveringsverplichting 

bevat aangezien hij van mening is dat uit de motieven van de bestreden beslissing moet blijken dat de 

overheid de evenredigheidstoets heeft gedaan. Noch de hiervoor aangehaalde formele motiveringsplicht 

vervat in de genoemde wet van 29 juli 1991, noch het door verzoeker aangevoerde artikel 8 van het 

EVRM omvatten evenwel een dergelijke motiveringsplicht, zodat dit onderdeel faalt in rechte.  

 

Waar verzoeker wijst op zijn privéleven en de persoonlijke, sociale en economische banden die hij heeft 

ontwikkeld in het Rijk, merkt de Raad op dat uit de loutere omstandigheid dat hij de twee jaar in precair 

en illegaal verblijf een privéleven heeft opgebouwd in België, geen gerechtigde verwachting op een 

toelating tot verblijf en bescherming tegen verwijdering onder artikel 8 van het EVRM kan worden 
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afgeleid (zie in die zin EHRM 5 september 2000 nr. 44328/98, Solomon v Nederland, EHRM 31 juli 

2008, nr. 265/07, Darren Omoregie v. Noorwegen; EHRM 26 april 2007, nr. 16351/03, Konstatinov v 

Nederland en EHRM 8 april 2008 nr. 21878/06 Nnyanzi v Verenigd Koninkrijk, par 77).  

 

Wat het redelijkheids- en evenredigheidsbeginsel betreft, stelt verzoeker verder dat het weinig redelijk is 

en geenszins in verhouding met het doel van de wet om te verlangen dat hij zich, zelfs tijdelijk, naar zijn 

land van herkomst begeeft, louter om de ontvankelijkheid van de aanvraag tot verblijfsmachtiging in 

toepassing van artikel 9bis te verzekeren. Uit de bewoording van artikel 9bis van de vreemdelingenwet 

blijkt echter duidelijk dat deze bepaling juist tot doel heeft om slechts in buitengewone omstandigheden 

de aanvraag tot verblijfsmachtiging vanuit België mogelijk te maken. Nu verzoeker dergelijke 

buitengewone omstandigheden niet heeft aangetoond, zoals blijkt uit  de bespreking onder het eerste 

middel, en tevens geen schending van artikel 8 van het EVRM kan worden vastgesteld, maakt 

verzoeker niet duidelijk waarom het onevenredig en kennelijk onredelijk zou zijn om van hem te 

verlangen zich naar de wet te voegen en de aanvraag in zijn land van herkomst in te dienen. 

 

Het tweede middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenendertig oktober tweeduizend veertien 

door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 

 


