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 nr. 136 958 van 23 januari 2015 

in de zaak RvV X/ II 

 

 

 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, IIe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 1 juli 2014 heeft 

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

staatssecretaris van 20 mei 2014 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 de gemachtigde van de staatssecretaris van 20 mei 2014 houdende een bevel om het grondgebied 

te verlaten (bijlage 13), beide aan de verzoekster ter kennis gegeven op 3 juni 2014. 

 

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 9 juli 2014 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 12 december 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 januari 

2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken D. DE BRUYN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat B. VRIJENS verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat S. MATROYE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. De verzoekster, van Pakistaanse nationaliteit, verzoekt op 11 augustus 2011 om toelating tot 

verblijf. Op dezelfde dag ontvangt zij een beslissing tot onontvankelijkheid van de verblijfsaanvraag 

(bijlage 15ter). 
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1.2. Op 26 maart 2012 dient de verzoekster een aanvraag in om machtiging tot verblijf 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 (hierna: Vreemdelingenwet). Op 20 mei 2014 wordt 

de aanvraag onontvankelijk verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing, die aan de verzoekster ter 

kennis wordt gegeven op 3 juni 2014. Deze beslissing is als volgt gemotiveerd: 

 

 “(…) 

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. 

 

Reden(en): 

 

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 verklaart dat zij een relatie heeft met de heer Z (…), dewelke over een legaal verblijf 

beschikt, en dat zij samen een kind hebben, nl. Z (…), geboren op 07.10.2010 en eveneens legaal in 

België verblijft. Zij beroept zich hiervoor op art. 8 EVRM. 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. 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. De verplichting om terug te keren betreft slechts een tijdelijke 

verwijdering van het grondgebied, wat niet wil zeggen dat betrokkene definitief gescheiden zal worden 

van haar gezin, waardoor deze geen onherstelbare of ernstige schade met zich meebrengt. In zijn arrest 

dd. 27.05.2009 stelt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het volgende: "De Raad wijst er verder 

op dat artikel 8 van het EVRM niet als een vrijgeleide kan beschouwd worden dat verzoeker zou 

toelaten de bepalingen van de Vreemdelingenwet naast zich neer te leggen. Overeenkomstig de vaste 

rechtspraak van de Raad van State dient bovendien te worden benadrukt dat een tijdelijke scheiding om 

zich in regel te stellen met de immigratiewetgeving niet kan worden beschouwd als een schending van 

artikel 8 van het EVRM. (Rvs 22 februari 1993, nr42.039, Rvs 20 juli 1994,nr 48.653, Rvs 13 december 

2005, nr 152.639)" 

Bovendien dient er eveneens opgemerkt te worden dat betrokkene niet aantoont dat het voor haar 

partner en kind onmogelijk is om haar te vergezellen naar het land van herkomst om daar samen de 

beslissing in het kader van haar aanvraag om machtiging tot verblijf af te wachten. 

(…)” 

 

1.3. Op 20 mei 2014 wordt tevens aan de verzoekster bevel gegeven om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 13). Dit is de tweede bestreden beslissing die aan de verzoekster ter kennis wordt gegeven op 

3 juni 2014. Deze beslissing is als volgt gemotiveerd: 

 

“(…) 

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 grond van volgende feiten: 

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

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: 

 

 Betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort en/of geldig visum. 

(…)” 

 

 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. In haar nota met opmerkingen werpt de verwerende partij een exceptie op van niet-ontvankelijkheid 

van het beroep in zoverre dit gericht is tegen het bevel om het grondgebied te verlaten. Zij ontwaart in 
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hoofde van de verzoekster een gebrek aan het rechtens vereiste belang omdat de gemachtigde van de 

staatssecretaris bij het nemen van de bestreden beslissing, die gestoeld is op artikel 7, eerste lid, 1°, 

van de Vreemdelingenwet, niet beschikt over een discretionaire bevoegdheid en een eventuele 

vernietiging van de bestreden beslissing de verzoekster bijgevolg geen enkel nut kan opleveren. 

 

2.2. Zoals de raadsvrouw van de verzoekster ter terechtzitting terecht stelt, voert de verzoekster in haar 

middel 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: EVRM) en heeft zij deze bepaling zelfs reeds bij haar aanvraag 

ingeroepen. Het EVRM primeert op de Vreemdelingenwet waardoor de Raad, ondanks de vaststelling 

dat het bestuur over een gebonden bevoegdheid beschikt, de middelen dient te onderzoeken die 

gestoeld zijn op een schending van hogere verdragsbepalingen. Artikel 13 van het EVRM vereist 

immers een intern beroep waarbij de inhoud van de grief die gebaseerd is op een artikel uit het EVRM 

kan worden onderzocht en waarbij passend rechtsherstel kan worden verleend, ook al beschikken de 

staten over een zekere beoordelingsmarge voor wat de manier betreft 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). 

 

2.2.1. Met betrekking tot artikel 8 van het EVRM voert de verzoekster in het vijfde onderdeel van het 

eerste middel aan dat in de bestreden beslissing geen enkele motivering wordt gegeven waarom in haar 

concrete geval de scheiding geen ernstig of moeilijk te herstellen nadeel met zich zou brengen. Dit 

betoog kan niet worden aangenomen. In de bestreden beslissing wordt immers gesteld dat de 

verplichting om terug te keren slechts een tijdelijke verwijdering van het grondgebied betreft, wat niet wil 

zeggen dat de verzoekster definitief gescheiden zal worden van haar gezin. Bovendien wordt erin 

opgemerkt dat de verzoekster niet aantoont dat het voor haar partner en kind onmogelijk is haar te 

vergezellen naar het land van herkomst om daar samen de beslissing in het kader van haar aanvraag 

om machtiging tot verblijf af te wachten. 

 

Waar de verzoekster in dat onderdeel tevens laat gelden dat aan de hand van een ‘fair balance’-toets 

zou blijken dat de bestreden beslissing kennelijk onredelijk is en het beoogde doel geenszins evenredig 

is met de nadelen die de beslissing voor haar teweegbrengt zodat de beslissing een schending inhoudt 

van artikel 8 van het EVRM, maakt zij met deze summiere, in zeer algemene bewoordingen gevoerde 

uiteenzetting, een schending van artikel 8 van het EVRM niet aannemelijk. De tijdelijke scheiding met 

het oog op het vervullen van de noodzakelijke formaliteiten ter voldoening van de wettelijke bepalingen, 

verstoort het gezinsleven van de verzoekster immers niet in die mate dat er sprake kan zijn van een 

schending van voornoemde bepaling (EHRM 19 februari 1996, Gul/Zwitserland, 22 EHRR 228). Een 

tijdelijke scheiding en verwijdering leidt in beginsel niet tot een verbreking of een “ernstige aantasting” 

van de relatie tussen de partners. Bovendien kunnen moderne communicatiemiddelen de verzoekster in 

staat stellen om tijdens de scheiding in nauw contact te blijven met haar partner en kind en haar 

gezinsleven met hen verder te onderhouden. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt geen disproportionaliteit tussen de belangen van de verzoekster 

enerzijds, die in se erin bestaan om haar gezins- en privéleven verder te zetten in België hoewel zij niet 

voldoet aan enige verblijfsvoorwaarde gesteld in de Vreemdelingenwet, en de belangen van de 

Belgische Staat in het kader van het doen naleven van de verblijfsreglementering anderzijds. 

 

2.2.2. Ingevolge artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet houdt de minister of zijn gemachtigde bij het 

nemen van een verwijderingsbeslissing rekening met het hoger belang van het kind, het gezins- en 

familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land. De 

verzoekster acht deze bepaling geschonden omdat in de tweede bestreden beslissing enkel 

gemotiveerd is dat zij niet in het bezit is van een geldig paspoort en/of visum en er niet uit blijkt of de 

verwerende partij rekening heeft gehouden met haar gezins- en familieleven, terwijl deze op de hoogte 

is van het feit dat zij in België een echtgenoot en kind heeft. 

 

Wat betreft het bevel om het grondgebied te verlaten, dient te worden opgemerkt dat artikel 74/13 van 

de Vreemdelingenwet geen motiveringsplicht omvat en dat uit de stukken van het administratief dossier 

blijkt dat wel degelijk rekening werd gehouden met de persoonlijke situatie van de verzoekster. Zo wordt 

in de synthesenota 4917774 van 20 mei 2014, die zich in het administratief dossier bevindt, opgemerkt 

dat “(b)ij de behandeling van de aanvraag, (…) de volgende elementen (werden) onderzocht (in 

toepassing van artikel 74/13): 
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1) Hoger belang van het kind: betrokkene toont niet aan dat het kind haar niet kan vergezellen naar 

haar land van herkomst om daar de beslissing inzake haar machtiging tot verblijf af te wachten; Het 

kind is nog niet schoolplichtig. 

2) Gezin- en familieleven: de verplichting om terug te keren betekend (sic) slechts een eventuele 

tijdelijke verwijdering wat geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. 

betrokkene toont niet aan dat haar echtgenoot haar niet kan vergezellen naar haar land van 

herkomst om daar de beslissing inzake haar machtiging tot verblijf af te wachten 

3) Gezondheidstoestand: betrokkene toont niet aan dat ze medische problemen zou hebben” 

 

Bijgevolg maakt de verzoekster een schending van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet niet 

aannemelijk. 

 

2.2.3. Uit het voorgaande blijkt dat noch een schending van artikel 8 van het EVRM, noch een 

schending van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet worden aangetoond. Het beroep is dan ook 

onontvankelijk in zoverre het gericht is tegen het bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. Het eerste middel, waarin de verzoekster de schending aanvoert van artikel 9bis, de artikelen 10, 

iuncto 12bis, en artikel 62 van de Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de algemene 

rechtsbeginselen en beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald het motiveringsbeginsel, de 

zorgvuldigheidsplicht, het redelijkheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel, en van artikel 8 van het 

EVRM, bestaat uit vijf onderdelen: 

 

“(…) 

Dat de bestreden beslissing opwerpt dat de door verzoekster aangehaalde elementen geen 

buitengewone omstandigheden zouden vormen waarom zij de aanvraag om machtiging tot verblijf niet 

kan indienen via de diplomatieke of consulaire post bevoegd voor haar verblijfplaats of plaats van 

oponthoud in het buitenland. 

 

Voort zou een feitelijke scheiding van haar partner (sic. echtgenoot) en kind niet verhinderen dat 

verzoekster een aanvraag kan indienen in het land van herkomst, nu dit niet in disproportionaliteit zou 

staan ten aanzien van het recht op gezins-of privéleven en dus geen schending zou uitmaken van artikel 

8 EVRM. 

 

Tenslotte zou verzoekster niet aantonen dat het voor haar partner en kind onmogelijk zou zijn om haar 

te vergezellen naar het land van herkomst om daar samen de beslissing in het kader van haar aanvraag 

om machtiging tot verblijf af te wachten. 

 

Dat een dergelijke motivatie een schending inhoudt van artikel 9bis en de artikelen 10 juncto 12bis van 

de Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de formele 

motivering van bestuurshandelingen en van de algemene rechtsbeginselen en beginselen van behoorlijk 

bestuur en meer bepaald het motiveringsbeginsel, de zorgvuldigheidsplicht en het redelijkheidsbeginsel. 

 

Dat dit blijkt uit het volgende. 

 

2.1.1. Schending van de artikelen 10 juncto 12bis Vreemdelingenwet 

 

Verzoekster is, in tegenstelling tot wat de bestreden beslissing stelt, gehuwd met de Heer I (…) en is 

dus zijn wettelijke echtgenote. 

 

Verweerder is hiervan genoegzaam op de hoogte, aangezien hij in de aanhef van de beslissing 

vermeldt: “Naam voor het huwelijk : S (…)”. 

 

Verweerder diende de aanvraag van verzoekster dan ook te beoordelen in het licht van de bepalingen 

van de artikelen 10, juncto 12 bis van de Wet van 15 december 1980, welke bepalen dat buitenlandse 

echtgenoten van rechtswege toegelaten zijn om meer dan drie maanden in het rijk te verblijven en zij 

een aanvraag gezinshereniging kunnen indienen bij de gemeentebestuur van hun verblijfplaats, mits zij 
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zich in buitengewone omstandigheden bevinden welke hen verhinderen terug te keren naar hun land 

van herkomst. 

 

Verweerder heeft de door verzoekster ingeroepen buitengewone omstandigheden enkel onderzocht in 

het kader van de bepalingen van artikel 9bis Vw. en niet conform de bepalingen van de artikelen 10, 

juncto 12bis Vw. 

 

Dat de bestreden beslissing dan ook een schending inhoudt van de artikelen 10, juncto 12bis van de 

Wet van 15 december 1980. 

 

2.1.2. Schending van de artikelen 9bis en 62 Vreemdelingenwet, de artikelen 2 en 3 Wet van 29 juli 

1991 en het motiveringsbeginsel 

 

Dat met betrekking de door verzoekster aangehaalde buitengewone omstandigheden, verweerder louter 

opmerkt dat deze geen buitengewone omstandigheden zouden uitmaken en bijgevolg niet zouden 

rechtvaardigen waarom verzoekster de aanvraag om machtiging tot verblijf niet kan indienen op de 

Belgische diplomatieke of consulaire post bevoegd voor haar verblijfplaats of plaats van oponthoud in 

het buitenland. 

 

Verzoekster is evenwel gehuwd met een vreemdeling welke over een onbeperkt verblijfsrecht beschikt 

en ook hun zoon beschikt over een verblijfsrecht van onbepaalde duur. Verzoekster vormt bovendien 

een feitelijk gezin met hen en kan onmogelijk haar echtgenoot en kind voor onbepaalde tijd achterlaten, 

temeer daar haar echtgenoot werkzaam is en hij mede hierdoor niet alleen voor zijn kind kan zorgen. 

 

Dergelijke elementen maken volgens verzoekster wel degelijk buitengewone omstandigheden uit, nu de 

relatie tussen echtgenoten en zeker deze tussen ouder en kind een van de meest belangrijke zaken in 

een mensenleven uitmaken. 

 

Verweerder beschikt daarenboven over een discretionaire bevoegdheid bij het nemen van beslissingen 

inzake regularisatieaanvragen en het is thans voor verzoekster dan ook onduidelijk wat verweerder dan 

wel onder ‘buitengewone omstandigheden’ verstaat, temeer daar hieromtrent geen enkele motivering 

wordt gegeven. 

 

Aangezien verzoeksters aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk wordt verklaard omwille van 

het feit dat er geen ‘buitengewone omstandigheden’ in haar hoofde zouden bestaan, mag van de 

beslissende overheid minstens verwacht worden dat hij nadere motivering en uitleg geeft betreffende dit 

begrip. 

 

Waar de bestreden beslissing nalaat dit te doen, houdt zij dan ook een schending in van artikel 9bis Vw. 

en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de formele motivering van 

bestuurshandelingen en van de algemene motiveringsplicht. 

 

2.1.3. Schending van de zorgvuldigheidsplicht, de motiveringsplicht en het redelijkheidsbeginsel 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze dient voor te 

bereiden. De beslissing dient eveneens het resultaat te zijn van een correcte feitenvinding. 

 

In casu beperkt de bestreden beslissing zich louter tot de opmerking dat door verzoekster geen 

buitengewone omstandigheden werden aangehaald, een scheiding tussen verzoekster en haar 

echtgenoot en kind niet disproportioneel zou zijn ten aanzien van het recht op een gezins-of privéleven 

en niet werd aangetoond dat haar echtgenoot en kind haar niet zouden kunnen vergezellen naar het 

land van herkomst. 

 

Dat een dergelijke motivering geenszins omstandig is en louter een standaardformulering uitmaakt. 

 

Immers wordt geen enkele motivering gegeven waarom in het concrete geval van verzoekster deze 

scheiding geen ernstig of moeilijk te herstellen nadeel met zich zou meebrengen. Evenmin blijkt uit de 

bestreden beslissing of de individuele situatie van verzoekster wel onderzocht werd en dus de 

zorgvuldigheidsplicht in acht genomen werd. 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 6 

Onder meer wordt zomaar gesteld dat verzoekster niet heeft aangetoond dat haar gezin haar niet kan 

vergezellen naar het land van herkomst om aldaar een aanvraag om machtiging tot verblijf in te dienen. 

 

Verweerder gaat dan ook voorbij aan het feit dat de echtgenoot van verzoekster werkzaam is en haar 

zoontje naar school gaat. Bovendien zou – indien verzoeksters echtgenoot haar zou vergezellen naar 

Pakistan – de aanvraag tot gezinshereniging worden afgewezen omwille van het feit dat verzoeksters 

echtgenoot niet over stabiele inkomsten beschikt (door zijn terugkeer naar Pakistan zou de Heer Z (…) 

minstens gedurende een paar maanden zijn tewerkstelling moeten onderbreken) en dit overeenkomstig 

de artikelen 10 e.v. Vreemdelingenwet. 

 

Indien verweerder meende dat hieromtrent onduidelijkheid bestond, diende navraag te gebeuren bij 

verzoekster, zodat zij eventuele bewijzen van tewerkstelling van haar echtgenoot en eventueel een 

schoolattest van haar zoon kon voorleggen. 

 

Verweerder heeft dit evenwel nagelaten en heeft met een stereotype en eenvoudige formule de 

aangehaalde motieven van verzoekster verworpen. 

 

Dat "vage, duistere of niet ter zake dienende uitleg, onduidelijke, onnauwkeurige, ongeldige en niet 

plausibele motivering, stereotiepe, geijkte of gestandaardiseerde motiveringen niet afdoende zijn”. 

 

Tenslotte moet verweerder bij het uitoefenen van zijn discretionaire bevoegdheid het 

redelijkheidsbeginsel in acht nemen en mag er geen kennelijke wanverhouding mag bestaan tussen het 

bestuursoptreden en de feiten waarop de beslissing is gebaseerd. 

 

Dat verweerder in casu geen onderzoek heeft gedaan naar de individuele situatie van verzoekster en 

dan ook kennelijk onredelijk tot zijn besluit is gekomen, zodat er sprake is van een schending van het 

redelijkheidsbeginsel. 

 

Dat dit o.m. blijkt uit het gegeven dat verweerder, door het uitnodigen van verzoekster om terug te gaan 

naar haar land van herkomst om er via de Belgische diplomatieke post een aanvraag in te dienen, 

verweerder verzoekster in de onmogelijkheid plaatst een beslissing te nemen die het best overeenstemt 

met het belang van haar gezin en inzonderheid haar kind. 

 

Verzoekster wordt immers verplicht om, als zij terugkeert naar het herkomstland, haar kind mee te 

nemen – waardoor minstens tijdelijk alle banden van het kind met zijn vader en omgeving in België 

verbroken worden en zijn economische en sociale rechten die hij in België geniet, ontnomen worden - 

hetzij om het kind op het grondgebied achter te laten - wat er op neerkomt dat tenminste tijdelijk de 

relatie van het kind met zijn moeder verbroken wordt. 

 

Gelet op het voorgaande, is de bestreden beslissing kennelijk onredelijk en schendt deze de 

zorgvuldigheidsplicht en de motiveringsplicht. 

 

2.1.4. Schending van het vertrouwensbeginsel 

 

Uit het vertrouwensbeginsel volgt dat de door de overheid opgewekte gerechtvaardigde verwachtingen 

van de burger in de regel moeten worden gehonoreerd (Cass. 14 juni 1999, A.C., 1999, nr. 352; Cass. 

17 mei 1999, A.C., 1999, nr. 285). 

 

Verzoekster heeft in maart 2012 een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis Vw. 

ingediend. 

 

Pas bij beslissing van 20 mei 2014, hetzij meer dan 2 jaar later, wordt deze aanvraag onontvankelijk 

verklaard. 

 

Aangezien verzoekster dermate lang diende te wachten alvorens zij een beslissing ontving, ontstond bij 

haar het gerechtvaardigde vertrouwen dat haar aanvraag zou worden goedgekeurd. Minstens was dit de 

verwachting die bij verzoekster is ontstaan, waardoor zij zich verder geïntegreerd heeft in de 

samenleving. 

 

De bestreden beslissing behelst dan ook een schending van het vertrouwensbeginsel. 
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2.1.5. Schending van artikel 8 EVRM 

 

Dat verweerder opwerpt dat een tijdelijke scheiding van partner en kind om een machtiging tot verblijf in 

het land van herkomst aan te vragen, niet in disproportionaliteit staat ten aanzien van het recht op een 

gezins- of privéleven. 

 

Evenwel wordt geen enkele motivering gegeven waarom in het concrete geval van verzoekster deze 

scheiding geen ernstig of moeilijk te herstellen nadeel met zich zou meebrengen. Evenmin blijkt uit de 

bestreden beslissing of de individuele situatie van verzoekster wel werd onderzocht. 

 

Dat volgens vaststaande rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, in geval een 

schending van artikel 8 EVRM wordt aangevoerd, moet nagegaan worden of er sprake is van een privé- 

en/of familie-gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM, vooraleer te onderzoeken of hierop een inbreuk 

werd gepleegd Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een privé en/of familie- of gezinsleven, 

dient de raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen (cf. EHRM 13 

februari 2001, Ezzoudhi/Frankrijk §25; EHRM 31 oktober 2002 Yildiz/Oostentijk, §34; EHRM, 15 juli 

2003, Mokrani/Frankrijk, §21). 

 

Artikel 8 EVRM definieert het begrip ‘familie- en gezinsleven’, noch het begrip privéleven. Beide 

begrippen zijn autonome begrippen die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 

geïnterpreteerd. 

 

Wat het bestaan van een familie- en gezinsleven betreft, moet vooreerst worden nagegaan of er sprake 

is van een familie of een gezin. Vervolgens moet blijken dat in de feiten de persoonlijke band tussen 

deze familie- of gezinsleden voldoende hecht is (cf. EHRM 12 juli 2001, K. en T./finland, §150. 

 

Aangezien verzoekster gehuwd is met de Heer Z (…) en zij samen een zoon hebben, is er in casu 

zonder enige twijfel sprake van een hechte en persoonlijke band. 

 

De volgende vraag die moet worden onderzocht is of er sprake is van een inmenging in het privé- en/of 

familieleven en gezinsleven. 

 

Gezien het in casu een eerste toelating tot verblijf betreft, geschiedt er geen toetsing aan de hand van 

het 2e lid art. 8 EVRM. In dit geval moet er volgens het EHRM onderzocht worden of er een positieve 

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

ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, Ahmut/Nederland, §63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da 

Silva en Hoogkamer/Nederland, §38). 

 

Dit geschiedt aan de hand van een ‘fair balance’-toets. Als na deze toets uit de belangenafweging blijkt 

dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is er schending van artikel 8 EVRM (EHRM 17 

oktober 1986 Rees/The United Kingdom, §37). 

 

In casu blijkt duidelijk dat na een belangenafweging duidelijk sprake is van een schending van artikel 8 

EVRM door de bestreden beslissing. 

 

Zoals reeds uiteengezet blijkt uit een proportionaliteitsonderzoek dat de beslissing kennelijk onredelijk is 

en het beoogde doel geenszins evenredig is met de nadelen welke de beslissing voor verzoekster en 

zijn haar teweegbrengt. 

 

Dat de bestreden beslissing dan ook een schending inhoudt van artikel 8 EVRM.” 

 

3.1.2. De verwerende partij repliceert hierop als volgt in haar nota met opmerkingen: 

 

“(…) 

In een eerste middel beroept verzoekende partij zich op een schending van: 

 

- Art. 9bis Vreemdelingenwet, 

- Art. 10 juncto art. 12bis Vreemdelingenwet, 

- Art. 62 Vreemdelingenwet; 

- Art. 2 en 3 van de Wet van 29.07.1991, 
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- Het motiveringsbeginsel, de zorgvuldigheidsplicht, het redelijkheidsbeginsel en het 

vertrouwensbeginsel. 

 

In een eerste onderdeel voert verzoekende partij aan dat zij gehuwd is met dhr. I (…). Zij stelt dat uit de 

bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde van de Staatssecretaris hiervan op de hoogte is (gezien 

werd vermeld: ‘naam voor het huwelijk’), en meent dat haar aanvraag dan ook conform de bepalingen 

van art. 10 juncto art. 12bis Vreemdelingenwet had moeten zijn onderzocht, en niet enkel in functie van 

art. 9bis Vreemdelingenwet. 

 

Verweerder laat gelden dat verzoekende partij per schrijven van 22.03.2012 een aanvraag indiende 

“overeenkomstig het art. 9 bis van de Wet van 15 december 1980.” 

 

Nergens in deze aanvraag verzocht verzoekende partij dat haar aanvraag zou worden behandeld 

overeenkomstig art. 10 juncto art. 12bis Vreemdelingenwet. 

 

Zij legde ook geen huwelijksakte voor of een bewijs van erkenning van dit huwelijk in België; in de 

aanvraag maakte zij enkel melding van een relatie met dhr. I (…). 

 

Zij legde enkel het bewijs voor van de geboorte van haar zoontje met dhr. Z (…) en een attest van de 

ambassade van Pakistan, in verband met de wijziging van de naam van verzoekster (hetgeen de door 

verzoekende partij aangehaalde vermelding in de bestreden beslissing verklaart). 

 

De gemachtigde van de Staatssecretaris heeft dan ook rechtens de door verzoekende partij ingediende 

aanvraag onderzocht in het licht van art. 9bis Vreemdelingenwet, zoals verzoekende partij had verzocht. 

 

In een tweede onderdeel houdt verzoekende partij voor dat de bestreden beslissing onduidelijk zou zijn. 

Zij stelt dat zij meent zich wél in buitengewone omstandigheden te bevinden, en uit kritiek op het 

gegeven dat dit begrip door de gemachtigde van de Staatssecretaris niet wordt gedefinieerd in de 

bestreden beslissing. 

 

Vooreerst laat verweerder nopens de vermeende schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 

29.07.1991 en artikel 62 Vreemdelingenwet, die allen de formele motiveringsplicht betreffen, gelden dat 

bij lezing van het inleidend verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij daarin niet enkel inhoudelijke 

kritiek levert, maar er ook in slaagt de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer te geven 

en daarbij blijk geeft kennis te hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing. 

 

De verweerder is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekende 

partij het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek nopens de formele motiveringsverplichting (cf. 

R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 1994, z.p.). 

 

De verweerder merkt op dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die 

beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en heeft 

kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden 

waarover verzoekende partij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de 

formele motiveringsplicht voldaan (RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298; RvS 5 februari 2007, nr. 167.477). 

 

In antwoord op de in het middel ontwikkelde concrete kritiek die de inhoud van de motivering betreft, laat 

verweerder gelden dat de juridische beschouwingen die in de uiteenzetting van verzoekende 

partijvoorkomen bovendien niet pertinent zijn. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de aanvraag onontvankelijk werd verklaard. Het hoofdmotief van de 

bestreden beslissing bestaat erin dat de verzoekende partij geen buitengewone omstandigheden heeft 

ingeroepen die kunnen rechtvaardigen dat de aanvraag in België wordt ingediend. 

 

Luidens artikel 9bis van de Vreemdelingenwet kan het een vreemdeling, in buitengewone 

omstandigheden en op voorwaarde dat hij over een identiteitsdocument beschikt, worden toegestaan 

zijn aanvraag om machtiging tot verblijf te richten tot de burgemeester van zijn verblijfplaats in België. 

Hieruit volgt dat enkel wanneer er buitengewone omstandigheden voorhanden zijn om het niet afhalen 

van de machtiging bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers in het buitenland te 

rechtvaardigen, de verblijfsmachtiging in België kan worden aangevraagd. Deze buitengewone 

omstandigheden mogen niet worden verward met de argumenten ten gronde die worden ingeroepen om 
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een verblijfsmachtiging aan te vragen. Verweerder laat gelden dat uit art. 9 Vreemdelingenwet, duidelijk 

blijkt dat dit wetsartikel een algemene regel is, ten aanzien waarvan artikel 9bis Vreemdelingenwet zich 

verhoudt als een restrictief toe te passen uitzondering. 

 

De toepassing van artikel 9bis Vreemdelingenwet houdt met andere woorden een dubbel onderzoek in: 

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

omstandigheden 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 voorhanden te zijn, kan de aanvraag tot het verkrijgen van een verblijfsmachtiging onontvankelijk 

worden verklaard; 

- 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 de verzoekende partij een voorlopige 

verblijfsmachtiging toe te kennen, dient de gemachtigde van de Staatssecretaris na te gaan of de 

aanvraag wel regelmatig werd ingediend, en onder meer te weten of er aanvaardbare buitengewone 

omstandigheden werden ingeroepen om de afgifte van de verblijfsmachtiging in België te 

verantwoorden. 

 

In casu werd de aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf onontvankelijk verklaard, wat betekent dat 

de buitengewone omstandigheden die de verzoekende partij heeft ingeroepen om te verantwoorden 

waarom verzoekende partij geen aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf in het land van herkomst 

heeft ingediend, niet werden aanvaard of bewezen. 

 

Uit de omstandige motieven van de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris de door verzoekende partij aangehaalde argumenten betreffende de ingeroepen 

buitengewone omstandigheden beantwoordt op kennelijk redelijke wijze. 

 

Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij de bestreden beslissing bekritiseert omdat de 

gemachtigde van de Staatssecretaris nalaat te motiveren wat dan wel onder buitengewone 

omstandigheden dient te worden verstaan. 

 

Verweerder laat gelden dat de gemachtigde van de Staatssecretaris over een ruime 

beoordelingsbevoegdheid beschikt bij de beoordeling van de vraag of een vreemdeling zich al dan niet 

in buitengewone omstandigheden bevindt, die verhinderen dat de gewone procedure worden gevolgd. 

De wetgever heeft niet gedefinieerd wat als buitengewone omstandigheden dient te worden begrepen, 

dit werd overgelaten aan het oordeel van de gemachtigde van de Staatssecretaris, die geval per geval 

zal dienen na te gaan of er sprake is van dergelijke omstandigheden. 

 

De gemachtigde van de Staatssecretaris vermag dan ook niet te decreteren wat als buitengewone 

omstandigheden dient te worden verstaan, nu hij zich op die manier zou begeven op een terrein 

voorbehouden aan de wetgever. Het volstaat dat de gemachtigde van de Staatssecretaris de door 

verzoekende partij aangehaalde elementen beantwoordt, hetgeen in casu is gebeurd. De kritiek van 

verzoekende partij mist aldus juridische grondslag. 

 

Zie dienomtrent: 

 

“Bovendien is het niet de taak van de verwerende partij in de bestreden beslissing aan te geven wat dan 

wel buitengewone omstandigheden zouden zijn. Zij dient enkel de door de verzoekende partijen 

opgeworpen elementen te beoordelen in het kader van de “buitengewone omstandigheden. De Raad 

verwijst in deze naar de uiteenzetting met betrekking tot artikel 9bis van de vreemdelingenwet in het 

eerste middel.” (R.v.V. nr. 124 304 van 21 mei 2014). 

 

Het loutere gegeven dat verzoekende partij meent wél te beantwoorden aan de in art. 9bis 

Vreemdelingenwet gestelde voorwaarden, zonder dat zij daarbij ingaat op de motieven van de 

bestreden beslissing, is niet van aard afbreuk te doen aan de bestreden beslissing. 

 

In een derde onderdeel voert verzoekende partij aan dat de gemachtigde van de Staatssecretaris zich 

zou hebben beperkt tot standaardformuleringen, zonder de individuele situatie van verzoekende partij 

na te gaan. De gemachtigde van de Staatssecretaris stelt dat niet blijkt dat werd nagegaan door de 
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gemachtigde van de Staatssecretaris wat het ‘best overeenstemt met het belang van het gezin’. De 

gemachtigde van de Staatssecretaris uit kritiek op het feit dat er sprake zou zijn van een tijdelijke 

scheiding van verzoekende partij en haar kind, en wijst erop dat haar echtgenoot alhier werkt en dat 

haar zoontje alhier naar school gaat. Verzoekende partij meent dat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris navraag diende te doen bij haarzelf indien er onduidelijkheid bestond. 

 

Verweerder stelt vooreerst vast dat de gemachtigde van de Staatssecretaris wel degelijk rekening heeft 

gehouden met de individuele situatie van verzoeker, en inzonderheid met de door verzoekende partij 

aangehaalde relatie met een man die in België kan verblijven, en met wie zij een kind heeft gekregen. 

 

In de bestreden beslissing werd omstandig gemotiveerd dat de scheiding tussen verzoekende partij en 

partner en kind slechts tijdelijk zou zijn, nu verzoekende partij kan terugkeren van zodra zij over de 

nodige documenten beschikt. Ook werd gemotiveerd dat niet werd aangetoond dat het voor haar partner 

en kind niet mogelijk zou zijn haar te vergezellen. 

 

De bestreden beslissing behandelt aldus de specifieke situatie waarin verzoekende partij zich bevindt. 

Er is geen sprake van een stereotiepe motivering. 

 

Tevens dient te worden opgemerkt dat zelfs indien een beslissing gemotiveerd is met algemene 

overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een stereotiepe, geijkte- en gestandaardiseerde 

motivering, dit louter feit op zich alleen nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren 

is gemotiveerd (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171, RvS 27 juni 2007, nr.172.821, e.a.). 

 

Verweerder laat gelden dat de bezwaren die door verzoekende partij worden aangehaald (m.n. 

tewerkstelling van haar partner, die niet tijdelijk zou kunnen worden onderbroken, en het schoollopen 

van haar kind) niet werden aangevoerd in de aanvraag. 

 

Aan de gemachtigde van de Staatssecretaris kan dan ook niet worden verweten hieromtrent niet te 

hebben gemotiveerd. 

 

Terwijl verzoekende partij niet ernstig is waar zij stelt dat hieromtrent navraag had moeten zijn gedaan 

door de gemachtigde van de Staatssecretaris. De bewijslast in het kader van een aanvraag om 

machtiging tot verblijf op grond van art. 9bis Vreemdelingenwet rust op de aanvrager. 

 

Zie in die zin: 

 

“het komt immers aan de verzoekster toe om in haar aanvraag duidelijk en concreet uiteen te zetten op 

welke elementen zij zich beroept teneinde een machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van 

de Vreemdelingenwet te bekomen. De gemachtigde van de staatssecretaris spreekt zich in het kader 

van de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet dat -het 

weze benadrukt- een gunstmaatregel uitmaakt, enkel uit omtrent de elementen die door de aanvrager 

werden naar voor geschoven en het komt alleszins niet aan de gemachtigde van de staatssecretaris 

toe, laat staan dat hij hiertoe verplicht zou zijn, om zelf ten behoeve van de aanvrager elementen te 

vergaren die de buitengewone omstandigheden ken/of de toekenning van de verblijfsmachtiging zouden 

kunnen verantwoorden.” (R.v.V. nr. 104.221 dd. 31.05.2013) 

 

“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.” 

(R.v.V. nr. 105.913 dd. 26.06.2013) 

 

“Het weze nogmaals benadrukt dat de bewijslast voor het aantonen van de buitengewone 

omstandigheden bij de aanvrager berust en dat van de aanvrager tevens de nodige zorgvuldigheid kan 

worden verwacht om de nodige concrete elementen voor te leggen derwijze dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris kan oordelen over de aan- of afwezigheid van buitengewone omstandigheden in de zin 

van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Dit geldt bij uitstek voor de aanvraag om machtiging tot 

verblijf in toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, hetgeen onmiskenbaar een 

gunstmaatregel uitmaakt. De verplichting die in casu rust op de vreemdeling, kadert bijgevolg in de 

wederkerige zorgvuldigheidsverplichting. De verweerder heeft in het raam van het bepaalde artikel 9bis 

van de vreemdelingenwet slechts de plicht om te onderzoeken of de aanvrager, op wie de bewijslast te 
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dezen rust, al dan niet elementen heeft aangebracht die aantonen dat er in zijn specifiek geval 

buitengewone omstandigheden zijn die er hem van verhinderen om zijn aanvraag vanuit het buitenland 

in te dienen.” (R.v.V. nr. 121 369 van 24 maart 2014) 

 

Ten overvloede, verzoekende partij maakt de door haar aangevoerde elementen die zouden 

verhinderen dat haar partner en kind tijdelijk mee terugkeren naar Pakistan, geenszins aannemelijk. 

Haar zoontje is immers niet schoolplichtig, en er wordt niet aangetoond dat het niet mogelijk zou zijn 

voor haar partner om tijdelijk loopbaanonderbreking aan te vragen om mee te reizen naar Pakistan. 

 

Waar verzoekende partij tenslotte kritiek uit op het feit dat er sprake zou zijn van een tijdelijke scheiding 

(i.e. indien zij alleen zou terugkeren naar Pakistan), laat verweerder gelden dat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris hiermee rekening heeft gehouden, maar heeft geoordeeld dat dit geen onherstelbare 

schade met zich meebrengt en dus ook geen buitengewone omstandigheid uitmaakt, onder verwijzing 

naar rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en de Raad van State. 

 

In een vierde onderdeel voert verzoekende partij aan dat het vertrouwensbeginsel zou zijn geschonden. 

Zij stelt dat de lange behandelingstermijn bij haar het vertrouwen wekte dat de aanvraag gegrond zou 

worden verklaard. 

 

Het vertrouwensbeginsel kan worden omschreven als een van de 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 (RvS 6 februari 2001, nr. 

93.104). Het vertrouwensbeginsel houdt in dat het bestuur de bij een rechtsonderhorige gewekte 

rechtmatige verwachtingen zo mogelijk dient te honoreren (RvS 28januari 2008, nr. 179.021). 

 

Verzoekende partij toont evenwel geenszins aan dat in haren hoofde sprake was van rechtmatige 

verwachtingen. 

 

Beschouwingen aangaande de redelijke termijn kunnen geen afbreuk doen aan de bestreden beslissing. 

 

Het feit dat er niet binnen een redelijke termijn uitspraak wordt gedaan over een aanvraag om 

machtiging tot verblijf in toepassing van art. 9bis van de Vreemdelingenwet kan namelijk niet tot gevolg 

hebben dat dit verzoek dan maar moet worden ingewilligd. Inderdaad voorziet geen enkele verdrag- of 

wetsbepaling, dat een dergelijke aanvraag automatisch wordt ingewilligd indien geen uitspraak is 

gedaan binnen een redelijke termijn. 

 

“3.1.8. Waar verzoeker meent dat het onverantwoord is dat de gemachtigde van de staatssecretaris 

bijna één jaar nodig had om te beslissen over zijn aanvraag en dat het dan nog een half jaar geduurd 

heeft voor de beslissing hem ter kennis werd gebracht, wijst de Raad erop dat verzoeker niet aantoont 

welk belang hij heeft bij deze grief. De eventuele schending van de redelijke termijn kan hoe dan ook 

niet tot gevolg hebben dat er enig recht op verblijf zou ontstaan in hoofde van verzoeker, die heel die tijd 

illegaal op het grondgebied verbleef. (RvS 5 maart 2007, nr. 168.530).” 

(R.v.V. nr. 58.557 van 25.03.2011, www.rvv-cce.be) 

 

In een vijfde onderdeel houdt verzoekende partij voor dat er sprake zou zijn van een schending van art. 

8 EVRM. 

 

Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

 

"1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen." 

 

De verweerder laat ter zake gelden dat in casu geen toetsing aan de hand van artikel 8, tweede lid 

EVRM dient te gebeuren. 
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Immers heeft de verzoekende partij voor de eerste keer om toelating verzocht en betreft de bestreden 

beslissing geen weigering van een voortgezet verblijf. 

 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna afgekort EHRM) is van oordeel dat er geen 

inmenging is en derhalve geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 EVRM dient te 

gebeuren indien het om een eerste toelating gaat. 

 

In dit geval moet er volgens het EHRM onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de 

staat om het recht op privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 

november 1996, Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 38). Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets. Als na deze toets 

uit de belangenafweging blijkt dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is er schending van 

artikel 8 van het EVRM (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37). 

 

“Teneinde de omvang van de verplichtingen die voor een Staat uit artikel 8, eerste lid van het EVRM 

voortvloeien te bepalen, dient in de eerste plaats te worden nagegaan of er hinderpalen worden 

aangevoerd voor het uitbouwen of het verderzetten van een normaal en effectief gezinsleven elders. 

Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een gezinsleven elders, zal 

er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het 

EVRM.” 

(zie onder andere R.v.V. nr. 71 430 van 7 december 2011) 

 

In casu toont de verzoekende partij niet aan dat zij het voorgehouden gezinsleven niet elders kan leiden. 

 

Zij voert zelfs geen hinderpalen aan, maar beperkt zich tot een verwijzing naar de voorwaarden voor 

een inmenging in het gezinsleven – waarbij zij er evenwel aan voorbijgaat dat er in casu geen sprake is 

van een inmenging, nu het gezinsleven waarop zij zich beroept werd opgebouwd in illegaal verblijf. 

 

Bovendien merkt verzoekende partij op dat zowel verzoekster als haar partner en kind de Pakistaanse 

nationaliteit hebben, zodat kan worden aangenomen dat het mogelijk moet zijn om in Pakistan een 

gezinsleven uit te bouwen. 

 

Aldus kan de opgeworpen schending van artikel 8 EVRM niet worden aangenomen. 

 

Voorts, en dit geheel ten overvloede merkt de verweerder op dat het EHRM inzake immigratie er bij 

diverse gelegenheden aan heeft herinnerd dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor een 

vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te 

komen of er te verblijven (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; EHRM 26 maart 1992, 

Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43). Artikel 8 van het EVRM 

kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene verplichting inhoudt om de 

door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om 

de gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 39). Met toepassing van een vaststaand beginsel van internationaal recht is 

het immers de taak van de Staat om de openbare orde te waarborgen en in het bijzonder in de 

uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen te controleren (EHRM 

12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga/België, § 81; EHRM 18 februari 1991, 

Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, Cabales en Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 

67). De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden hiertoe vast te leggen. De minister kan oordelen 

dat het belang van de staat voorrang heeft op dat van de vreemdeling die hier onwettig verblijft (zie 

R.v.St. nr. 40.061, 28.07.1992, R.A.C.E. 1992, z.p.). 

 

Art. 8 EVRM staat een rechtmatige toepassing van de Vreemdelingenwet dan ook niet in de weg (zie 

ook Raad van State nr. 99.581 dd. 09.10.2001 en Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nr. 1493 dd. 

30.08.2007). 

 

Bovendien werd reeds geoordeeld dat een tijdelijke verwijdering om reden dat de vreemdeling niet in het 

bezit is van die documenten geenszins strijdig is met dit verdragsartikel (zie R.v.St. nr 48.653, 

20.07.1994, Arr. R. v. St. 1994, z.p.; R.v.St. nr. 42.039, 22.02.1993, Arr. R. v. St. 1993, z.p.) 

 

De bestreden beslissing heeft inderdaad niet tot gevolg dat de verzoekende partij definitief van haar 

partner en kind wordt gescheiden, doch enkel dat zij tijdelijk het land dient te verlaten met de 
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mogelijkheid er terug te keren nadat zij zich in het bezit zal hebben gesteld van de nodige documenten 

voor een regelmatige binnenkomst in het Rijk. De bestreden beslissing houdt geen absoluut verbod in 

om het Belgisch grondgebied binnen te komen en er te verblijven, de verzoekende partij dient evenwel 

te voldoen aan de door de Vreemdelingenwet opgelegde binnenkomst- en verblijfsvereisten (zie ook 

R.v.St. nr.170.806 dd. 04.05.2007, R.v.V. nr. 4.070 dd. 27.11.2007). 

 

De schending van art. 8 EVRM wordt dan ook niet aannemelijk gemaakt. 

 

Het middel faalt in rechte. 

 

Het eerste middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. Het kan niet worden aangenomen. 

(…)” 

 

3.1.3. Het eerste middel is uitsluitend gericht tegen de eerste bestreden beslissing. 

 

3.1.3.1. De uitdrukkelijke motiveringsplicht, vervat 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 burger, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan 

worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De 

artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de 

juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op 

een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite 

evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In de motieven van de eerste bestreden beslissing wordt verwezen naar de 

toepasselijke rechtsregel, namelijk artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Tevens bevat deze beslissing 

een motivering in feite, met name dat de aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheid 

vormen waarom de verzoekster de aanvraag om machtiging tot verblijf niet kan indienen via de gewone 

procedure. Dit besluit steunt inzonderheid op de vaststelling 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, dat deze verplichting geen breuk betekent van de familiale relaties 

maar enkel een eventuele tijdelijke verwijdering van het grondgebied, wat niet wil zeggen dat de 

verzoekster definitief gescheiden zal worden van haar gezin en dat de verzoekster bovendien niet 

aantoont dat het voor haar partner en kind onmogelijk is om haar te vergezellen naar het land van 

herkomst om daar samen de beslissing in het kader van haar aanvraag om machtiging tot verblijf af te 

wachten. De verzoekster maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te 

begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen 

derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele motiveringsplicht. 

 

Uit de uiteenzetting van het eerste middel blijkt dat de verzoekster de motieven van de bestreden 

beslissing kent, doch deze inhoudelijk bekritiseert. Bijgevolg dient het middel te worden bekeken vanuit 

het oogpunt van de materiële motiveringsplicht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd 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 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 in onredelijkheid tot haar 

besluit is gekomen. 

 

Het zorgvuldigheidbeginsel legt de bestuurlijke overheid de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het respect voor het 

zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat het bestuur bij het nemen van een beslissing moet 

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

 

In de bestreden beslissing wordt toepassing gemaakt van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Deze 

bepaling voorziet in een uitzondering op de regel die vervat is in artikel 9, tweede lid, van de 

Vreemdelingenwet, dat 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 
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deze voorwaarde, bij de burgemeester van zijn verblijfplaats in België een aanvraag indienen om tot een 

verblijf te worden gemachtigd, doch enkel indien buitengewone omstandigheden dit rechtvaardigen. 

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. 

 

Op 26 maart 2012 dient de verzoekster bij de burgemeester van de gemeente Assenede een “(v)erzoek 

overeenkomstig art. 9bis van de Wet van 15 december 1980” in. Nergens in haar aanvraag verzocht zij 

dat haar aanvraag zou worden behandeld overeenkomstig de artikelen 10, iuncto 12bis van de 

Vreemdelingenwet. Zij kan bijgevolg niet worden gevolgd waar zij in het eerste onderdeel van het eerste 

middel aanvoert dat de verwerende partij haar aanvraag diende te beoordelen in het licht van de 

bepalingen van de artikelen 10, iuncto 12bis van de Vreemdelingenwet. Er wordt immers niet ingezien 

hoe een bestuur dat een verzoek, ingediend overeenkomstig artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, 

beoordeelt in het licht van deze laatste bepaling, de artikelen 10, iuncto 12bis van de Vreemdelingenwet 

schendt. 

 

3.1.3.2. Uit de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet 

van 26 maart 2012, die in het administratief dossier is opgenomen, blijkt dat de verzoekster wat betreft 

de buitengewone omstandigheden argumenteerde dat zij voor onbepaalde tijd onmogelijk gescheiden 

kan worden van haar levenspartner en van haar tot verblijf in België toegelaten kind met wie zij te 

Assenede samenwoont en dat een scheiding van haar levenspartner en van haar kind in België een 

ernstige schending inhoudt van artikel 8 van het EVRM. 

 

In de bestreden beslissing wordt daaromtrent geoordeeld 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 tijdelijke verwijdering van het grondgebied wat geen 

ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. De verplichting om terug te keren betreft 

slechts een tijdelijke verwijdering van het grondgebied, wat niet wil zeggen dat betrokkene definitief 

gescheiden zal worden van haar gezin (…).” Tenslotte wordt in de bestreden beslissing opgemerkt “dat 

betrokkene niet aantoont dat het voor haar partner en kind onmogelijk is om haar te vergezellen naar 

het land van herkomst om daar samen de beslissing in het kader van haar aanvraag om machtiging tot 

verblijf af te wachten.”. 

 

In tegenstelling tot wat de verzoekster in het tweede onderdeel van het eerste middel suggereert, is het 

niet de taak van de verwerende partij om in de bestreden beslissing aan te geven wat zij dan wel onder 

buitengewone omstandigheden verstaat. Zij dient enkel te beoordelen of de door de verzoekster 

opgeworpen elementen buitengewone omstandigheden uitmaken in de zin van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet. 

 

De aanvrager van de verblijfsmachtiging op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet dient in zijn 

aanvraag om machtiging tot verblijf 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 moet duidelijk blijken waaruit het ingeroepen beletsel precies bestaat. 

 

In haar aanvraag van 26 maart 2012 heeft de verzoekster weliswaar aangehaald dat zij voor 

onbepaalde tijd onmogelijk gescheiden kan worden van haar levenspartner en van haar kind, doch 

zonder daarbij in concreto te verduidelijken waarom dit onmogelijk is. Het is pas in haar verzoekschrift 

dat zij verduidelijkt dat haar echtgenoot werkzaam is en hij mede hierdoor niet alleen voor zijn kind kan 

zorgen. Het kan de verwerende partij niet worden verweten geen rekening te hebben gehouden met 

deze informatie die haar door de verzoekster vóór het nemen van de bestreden beslissing niet werd 

meegedeeld. 

 

3.1.3.3. Hetzelfde kan worden gesteld met wat de verzoekster in het derde onderdeel van haar eerste 

middel aanvoert, namelijk dat indien haar echtgenoot haar zou vergezellen naar Pakistan, de aanvraag 

tot gezinshereniging zou worden afgewezen omwille van het feit dat haar echtgenoot niet over stabiele 

inkomsten beschikt, nu hij door zijn terugkeer minstens gedurende een paar maanden zijn tewerkstelling 

zou moeten onderbreken. Daargelaten de vraag of deze hypothese juist is, wordt er op gewezen dat de 

verzoekster ook dit gegeven niet vóór het nemen van de bestreden beslissing aan de verwerende partij 
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heeft meegedeeld, zodat het de verwerende partij niet kan worden verweten dat zij er geen rekening 

mee heeft gehouden, laat staan dat zij hieromtrent niet uit eigen beweging navraag heeft gedaan. 

 

Het loutere feit dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene overwegingen of zelfs een 

voorbeeld zou zijn van een stereotiepe, geijkte en gestandaardiseerde motivering betekent op zich 

alleen nog niet dat de bestreden beslissing niet naar behoren gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 

164.171; RvS 27 juni 2007, nr. 172.821). Te dezen is de motivering van de eerste bestreden beslissing, 

die zich volgens de verzoekster louter zou beperken tot de opmerking dat door de verzoekster geen 

buitengewone omstandigheden werden aangehaald, dat een scheiding tussen de verzoekster en haar 

echtgenoot en kind niet disproportioneel zou zijn ten aanzien van een recht op een gezins- of privéleven 

en dat niet werd aangetoond dat haar echtgenoot en kind haar niet zouden kunnen vergezellen naar het 

land van herkomst, evenwel geen standaardformulering. In tegendeel, uit deze motivering blijkt juist dat 

de elementen die de verzoekster met betrekking tot haar individuele situatie heeft uiteengezet worden 

onderzocht en dat omtrent deze elementen concreet wordt gemotiveerd. 

 

Het redelijkheidsbeginsel legt aan de bestuurlijke overheid de verplichting op om bij de uitoefening van 

haar wettelijke bevoegdheid redelijk te werk te gaan. Een schending van het redelijkheidsbeginsel kan 

slechts worden vastgesteld wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt 

hoe het bestuur tot een bepaalde beslissing is kunnen komen. Om het redelijkheidsbeginsel 

geschonden te kunnen noemen, moet men dus voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur 

ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Het redelijkheidsbeginsel staat de Raad 

niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer 

het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de 

motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). In de eerste 

bestreden beslissing worden de motieven opgesomd op grond waarvan de gemachtigde in toepassing 

van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet tot de onontvankelijkheid van de door de verzoekster 

ingediende machtigingsaanvraag heeft besloten. De gemachtigde heeft daarbij enkel gebruik gemaakt 

van de hem bij wet toegekende bevoegdheden en is hierbij, door op grond van de gegevens die de 

verzoekster hem ter beschikking stelde te oordelen dat de verplichting om terug te keren slechts een 

tijdelijke verwijdering van het grondgebied betreft waardoor deze geen onherstelbare of ernstige schade 

met zich meebrengt en dat bovendien niet werd aangetoond dat het voor de partner en het kind van de 

verzoekster onmogelijk is om haar te vergezellen naar het land van herkomst, niet op een kennelijk 

onredelijke wijze tot zijn besluit gekomen. Bijgevolg kan niet worden volgehouden dat de gemachtigde 

bij het nemen van de bestreden beslissing het redelijkheidsbeginsel heeft geschonden. 

 

3.1.3.4. Het vertrouwensbeginsel houdt in dat door het bestuur bij een rechtsonderhorige gewekte 

rechtmatige verwachtingen zo mogelijk dienen te worden gehonoreerd (RvS 26 februari 2007, nr. 

168.263). Er is slechts sprake van een schending van het vertrouwensbeginsel indien aan drie 

voorwaarden is voldaan: het bestaan van een bestuurlijke vergissing, het ten gevolge van die vergissing 

verlenen van een voordeel aan een rechtsonderhorige en de afwezigheid van gewichtige redenen om 

die rechtsonderhorige het verleende voordeel te ontnemen (RvS 17 maart 1987, nr. 27.685, 

Vermeulen). Met de argumentatie in het vierde onderdeel van het eerste middel, namelijk dat zij 

dermate lang diende te wachten alvorens zij een beslissing ontving zodat bij haar het gerechtvaardigde 

vertrouwen ontstond dat haar aanvraag zou worden goedgekeurd waardoor zij zich verder geïntegreerd 

heeft, zet de verzoekster niet uiteen op welke wijze aan deze voorwaarden zou zijn voldaan. Het 

verstrijken van een lange termijn heeft immers niet tot gevolg dat de aanvraag om machtiging tot verblijf 

dient te worden ingewilligd, zodat er bij de verzoekster dan ook geen rechtmatige verwachtingen konden 

bestaan dat dit zou gebeuren. Een schending van het vertrouwensbeginsel kan dan ook niet worden 

aangenomen. 

 

3.1.3.5. Voor de bespreking inzake de opgeworpen schending van artikel 8 van het EVRM wordt 

verwezen naar wat hierover bij de beoordeling van de ontvankelijkheid van het beroep onder punt 2.2.1. 

wordt gesteld. 

 

Het eerste middel is niet gegrond. 

 

3.2.1. De verzoekster voert in een tweede middel, dat gericht is tegen het bevel om het grondgebied te 

verlaten, de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet en 

van artikel 8 van het EVRM. 
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3.2.2. Het tweede middel is gericht tegen de tweede bestreden beslissing, waarover in punt 2.2.3. van 

dit arrest reeds werd geconcludeerd dat het beroep ertegen onontvankelijk is. 

 

 

4. Kosten 

 

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

partij.  

 

 

 

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 verzoekende partij. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig januari tweeduizend vijftien 

door: 

 

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN 

 


