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 nr. 140 899 van 12 maart 2015 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

handelend in eigen naam en als wettelijk vertegenwoordiger 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 VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Rwandese nationaliteit te zijn en die handelt in eigen 

naam en in haar hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger van X, op 17 april 2014 heeft ingediend 

om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 27 maart 2014 waarbij de 

aanvraag om machtiging tot verblijf, ingediend op grond van artikel 9bis van de wet van 15 december 

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen, onontvankelijk wordt verklaard. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 30 januari 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 februari 

2015. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat W. GOOSSENS, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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1.1. Op 27 juli 2012 diende verzoekster een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

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

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

 

1.2. Op 27 maart 2014 verklaarde de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de in punt 1.1. bedoelde aanvraag onontvankelijk.  

 

Dit vormt de bestreden beslissing, gemotiveerd als volgt 

 

“De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de 

aanvraag om machtiging tot verblijf niet kan indienen via de gewone procedure namelijk via de 

diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het 

buitenland. 

Het feit dat betrokkene, geïntegreerd is, Nederlandse taallessen heeft gevolgd, evenals een cursus 

inburgering, vrijwilligerswerk verricht, werkbereid is en reeds gewerkt heeft toen dit toegelaten was, 

verantwoordt niet dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in België wordt ingediend. Deze elementen 

behoren tôt de gegrondheid en worden in deze fase niet behandeld (RvS 24 oktober2001, nr. 100.223; 

RvS 9 december 2009, nr. 198.769). Zij kunnen het voorwerp uitmaken van een eventueel onderzoek 

conform art 9.2 van de wet van 15.12.1980. 

Betrokkene wist dat haar verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de asielprocedure 

en dat zij bij een negatieve beslissing het land diende te verlaten. 

Betrokkene vroeg op 03.05.2011 asiel in België aan. Deze asielaanvraag werd afgesloten op 

06.09.2011 met een beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de 

subsidiaire bescherming door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Betrokkene betekende op 

06.02.2013 een bevel om het grondgebied te verlaten, doch verkoos geen gevolg te geven aan dit bevel 

en verblijft sindsdien illegaal in België. 

De duur van de asielprocedure - namelijk ongeveer 1 jaar en 4 maanden - was ook niet van die aard dat 

ze als onredelijk lang kan beschouwd worden. Het feit dat er een zekere behandelingsperiode is, geeft 

aan betrokken ipso facto geen recht op verblijf (Raad van State, arrest nr 89980 van 02.10.2000). 

Wat de vermeende schending van art. 8 EVRM betreft kan worden gesteld dat de verplichting om terug 

te keren naar het land van herkomst zowel voor haar als voor haar kindje geldt zodat er van een 

verbreking van de familiale banden geen sprake is. Ook betekent de verplichting om terug te keren naar 

het land van herkomst geen breuk van eventuele, andere familiale relaties maar enkel een eventuele 

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

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

Wat betreft de in het verzoekschrift aangehaalde argumenten die betrekking hebben op de medische 

toestand van betrokkene en haar kindje en de toegankelijkheid van de medische zorgen in Rwanda; de 

wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 maakt duidelijk een 

onderscheid tussen twee verschillende procedures: aan de ene kant het artikel 9bis dat in België 

verblijvende personen die menen te beschikken over buitengewone omstandigheden om humanitaire 

redenen een verblijfsmachtiging kunnen aanvragen bij de burgemeester van de plaats waar zij 

verblijven, aan de andere kant het artikel 9ter als een unieke procedure voor in België verblijvende 

personen met een medische aandoening. De hier ingeroepen medische elementen vallen buiten de 

context van artikel 9bis en derhalve kan in dit verzoek aan deze medische argumenten geen verder 

gevolg worden gegeven”. 

 

2 Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel werpt verzoekster de schending op van “de zorgvuldigheidsplicht en van de 

motiveringsplicht”. 

 

Verzoekster betoogt als volgt: 

 

 “Aangezien de verwerende partij erkent dat verzoekende partij reeds sedert 2011 in het land verblijft en 

volledig geïntegreerd is; 

Dat zij evenwel stelt dat elementen met betrekking tot integratie enkel het voorwerp kunnen uitmaken 

van een eventueel onderzoek conform art. 9.2 van de Vreemdelingenwet, waarna zij besliste tot de 

onontvankelijkheid; 

Dat deze motivering ten eerste onzorgvuldig is, gezien art. 9.2 niet meer bestaat; 

Dat de zorgvuldigheidsplicht geschonden werd, reden voor vernietiging van de bestreden beslissing; 
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Dat deze motivering ten tweede onjuist is, nu elementen van verregaande integratie eveneens dienstig 

kunnen zijn in de ontvankelijkheidsfase; 

Dat er aan weze herinnerd dat eenzelfde feit (verre integratie) zowel de buitengewone omstandigheid 

kan staven als een reden van gegrondheid van de aanvraag kan zijn (R.v.St., 9 april 1998, nr. 73025); 

Dat mijn verzoeker geen banden meer heeft in het land van origine, doch des te meer in België, zodat 

het buitengewoon moeilijk is om gedurende lange tijd naar het land van origine te trekken en haar 

thuisbasis langdurig in de steek te laten; 

Dat hierbij nog komt dat een asielaanvraag wijst op problemen in het thuisland, zelfs indien de 

asielprocedure achteraf wordt afgewezen; dat zodoende de buitengewone moeilijkheid nog versterkt 

wordt; 

Dat de bestreden weigeringsbeslissing zodoende onvoldoende door de hoger vermelde motivering 

gedragen wordt, zodat onderhavige motivering niet afdoende is (Cass., 3 februari 2000, 

http://www.juridat.be/cgi_juris/jurn.pl); 

Dat de formele motiveringsplicht een substantiële vormvereiste inhoudt; 

Dat de schending ervan de beslissing onwettig maakt (schending art. 149 G.W. en art. 3 Wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen), zodat Uw Raad deze 

bestuurshandeling behoort te vernietigen; 

Dat het eerste middel gegrond is wegens schending van de zorgvuldigheidsplicht en van de 

motiveringsplicht (zowel op materieel als formeel vlak);” 

 

2.2. Aangezien verzoekster opwerpt dat de motivering onjuist is, gaat de Raad ervan uit dat zij de 

schending beoogt op te werpen van de materiële motiveringsplicht. Zo heeft de verwerende partij het 

blijkens haar nota ook begrepen. 

 

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

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

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

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

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

december 2001, nr. 101.624). 

   

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

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

 

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

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

c.q. staatssecretaris na te gaan of de aanvraag wel regelmatig werd ingediend, te weten of er aanvaard-

bare buitengewone omstandigheden werden ingeroepen om de aanvraag van de verblijfsmachtiging in 

België te verantwoorden. Deze buitengewone omstandigheden mogen niet worden verward met de 

argumenten ten gronde die worden ingeroepen om een verblijfsmachtiging aan te vragen. De toepas-

sing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, houdt met andere woorden een dubbel onderzoek in: 

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

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

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

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

genomen.  

2. Wat de gegrondheid van de aanvraag betreft: of er reden is om de vreemdeling te machtigen langer 

dan drie maanden in het Rijk te verblijven.  

 

2.4. In de bestreden beslissing verwijst de gemachtigde van de staatssecretaris naar de toepassing van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en stelt hij vast dat de aanvraag van verzoekster onontvankelijk 

is. Meer bepaald wordt er geoordeeld dat de door verzoekster aangehaalde elementen geen 

buitengewone omstandigheden vormen.  

 

2.5. De bestreden beslissing stelt, “Het feit dat betrokkene, geïntegreerd is, Nederlandse taallessen 

heeft gevolgd, evenals een cursus inburgering, vrijwilligerswerk verricht, werkbereid is en reeds gewerkt 

heeft toen dit toegelaten was, verantwoordt niet dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in België 

wordt ingediend. Deze elementen behoren tot de gegrondheid en worden in deze fase niet behandeld 

(RvS 24 oktober2001, nr. 100.223; RvS 9 december 2009, nr. 198.769). Zij kunnen het voorwerp 

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

afdoende en pertinente motivering in het licht van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, want in lijn met 
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de rechtspraak van de Raad van State die in zijn arrest nr. 198.769 van 9 december 2009 oordeelde dat 

“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 verant-

woorden waarom deze in België, en niet in het buitenland, is ingediend.” Verzoeksters andersluidende 

overtuiging dat verregaande integratie eveneens dienstig kan zijn voor de ontvankelijkheidsfase toont 

niet aan dat de door de verwerende partij gedane beoordeling van de door verzoekster aangebrachte 

elementen inzake haar integratie kennelijk onredelijk of onzorgvuldig is. 

 

2.6. Verzoekster dwaalt wanneer ze stelt dat artikel 9, tweede lid van de Vreemdelingenwet niet meer 

bestaat. Immers luidt artikel 9 van de Vreemdelingenwet als volgt: “Om langer dan de in artikel 6 

bepaalde termijn in het Rijk te mogen verblijven, moet de vreemdeling die zich niet in een der in artikel 

10 voorziene gevallen bevindt, daartoe gemachtigd worden door de Minister of zijn gemachtigde.   

Behoudens de in een internationaal verdrag, in een wet of in een koninklijk besluit bepaalde afwijkingen, 

moet deze machtiging door de vreemdeling aangevraagd worden bij de Belgische diplomatieke of 

consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland.”  

 

2.7. Dat verzoekster geen banden meer heeft met het land van oorsprong is niet meer dan een bloot 

betoog. Zij heeft dit blijkens haar in punt 1.1. bedoelde aanvraag niet aangehaald als buitengewone 

omstandigheid en kan dit niet dienstig voor het eerst in het verzoekschrift  ontwikkelen en vervolgens 

stellen dat verwerende partij onzorgvuldig of kennelijk onredelijk is tewerk gegaan door hiermee geen 

rekening te houden. Verwerende partij kan niet verweten worden onzorgvuldig tewerk te zijn gegaan 

door geen rekening te houden met elementen waarvan ze niet op de hoogte was op het ogenblik dat ze 

de bestreden beslissing trof. 

 

2.8. Verzoeksters asielaanvraag werd verworpen. Hieraan wordt herinnerd in de bestreden beslissing. 

Verzoekster kan niet eenvoudig stellen dat een asielaanvraag wijst op problemen in haar thuisland, ook 

al werd de asielaanvraag verworpen. Alleszins geldt ook hier de vaststelling dat dit voor het eerst in het 

verzoekschrift ontwikkeld wordt als buitengewone omstandigheid en dat de verwerende partij niet kan 

verweten worden onzorgvuldig tewerk te zijn gegaan door geen rekening te houden met elementen 

waarvan ze niet op de hoogte was op het ogenblik dat ze de bestreden beslissing trof. 

   

Het eerste middel is ongegrond.   

 

2.9. In een tweede middel werpt verzoekster op, “schending van de wet en tweede schending van de 

motiveringsplicht”. 

    

Verzoekster betoogt als volgt: 

 

“Aangezien de verwerende partij meent dat het relaas omtrent de medische toestand niet ter zake doet, 

gezien hiervoor een aparte procedure bestaat, de 9ter; 

Dat er inderdaad een aparte medische regularisatie bestaat; 

Dat echter medische redenen perfect kunnen opgeworpen worden als elementen die het buitengewoon 

moeilijk maken om de aanvraag 9bis in het land van origine te doen; 

Dat het feit dat “buitengewone omstandigheden” niet gedefinieerd wordt door de wetgever eveneens 

impliceert dat medische elementen niet zijn uitgesloten uit deze term en hieromtrent perfect relevant 

kunnen zijn; 

Dat het feit dat medische redenen niet ter zake dienen betreffende de gegrondheidsvraag absoluut geen 

afbreuk doet aan het feit dat medische redenen wel degelijk relevant kunnen zijn betreffende de 

ontvankelijkheidsvraag; 

Dat de verwerende partij zodoende de wet, meer bepaald art. 9bis van de Vreemdelingenwet, schendt 

door medische redenen opgegeven i.k.v. de ontvankelijkheidsvraag terzijde te leggen louter omdat er 

een procedure 9ter bestaat; 

Dat evident de (formele én materiële) motiveringsplicht geschonden wordt doordat men medische 

elementen zomaar afwijst als niet relevant terwijl ze dit wel degelijk zijn, zodat de bestreden beslissing 

absoluut niet kan gegrond worden door deze motivering; 

Dat het tweede middel gegrond is; 

 

2.10. Het middel is onontvankelijk voor zover de schending wordt opgeworpen van “de wet”, aangezien 

niet nader toegelicht wordt welke bepaling van welke wet verzoekster geschonden acht.  
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2.11. Aangezien verzoekster opwerpt dat de motivering onjuist is, gaat de Raad er opnieuw van uit dat 

zij de schending beoogt op te werpen van de materiële motiveringsplicht. Zo heeft de verwerende partij 

het blijkens haar nota andermaal begrepen. 

 

2.12. Gelet op het gestelde in artikel 9 bis,§2, 4° van de Vreemdelingenwet dat stelt, “Onverminderd de 

andere elementen van de aanvraag, kunnen niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheden 

en worden onontvankelijk verklaard : (…) 4° elementen die ingeroepen werden in het kader van een 

aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter”, acht de Raad de 

motivering in de bestreden beslissing, “Wat betreft de in het verzoekschrift aangehaalde argumenten die 

betrekking hebben op de medische toestand van betrokkene en haar kindje en de toegankelijkheid van 

de medische zorgen in Rwanda; de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 

december 1980 maakt duidelijk een onderscheid tussen twee verschillende procedures: aan de ene 

kant het artikel 9bis dat in België verblijvende personen die menen te beschikken over buitengewone 

omstandigheden om humanitaire redenen een verblijfsmachtiging kunnen aanvragen bij de 

burgemeester van de plaats waar zij verblijven, aan de andere kant het artikel 9ter als een unieke 

procedure voor in België verblijvende personen met een medische aandoening. De hier ingeroepen 

medische elementen vallen buiten de context van artikel 9bis en derhalve kan in dit verzoek aan deze 

medische argumenten geen verder gevolg worden gegeven”. deugdelijk en pertinent. Daar komt nog bij 

dat de op 15 mei 2012 ingediende aanvraag om verblijfsmachtiging om medische redenen op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet op 10 januari 2013, dus vóór het treffen van de bestreden 

beslissing, onontvankelijk verklaard werd en dat het tegen deze beslissing ingestelde beroep bij de 

Raad ook vóór het treffen van de bestreden beslissing werd verworpen bij arrest nr. 107 422 van 26 juli 

2013. Niet aanvaarde elementen in het kader van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet kunnen 

onmogelijk aantonen dat deze elementen een buitengewone omstandigheid vormen die verhinderen dat 

de aanvraag om verblijfsmachtiging om humanitaire redenen vanuit het land van herkomst kan worden 

ingediend.  

 

Het tweede middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond. 

 

2.13. In een derde middel werpt verzoekster op,“schending van art. 8 EVRM, schending van de 

zorgvuldigheidsplicht en schending van de motiveringsplicht.” 

 

Verzoekster betoogt als volgt: 

 

“1. Aangezien de verwerende partij stelt dat de aanvraag onontvankelijk is, hiermee aanduidende dat 

mijn verzoeker in het thuisland de aanvraag kan doen; Dat nochtans de verwerende partij hierbij 

nochtans nalaat na te kijken of en te motiveren dat de terugkeer om een machtiging aan te vragen niet 

disproportioneel is ten aanzien van art. 8 EVRM; 

Dat de verwerende partij had moeten nagaan wat doorweegt: het recht van verzoekende partij op het 

behoud van haar reeds gecreëerde netwerk in België of één van de wettig nagestreefde doelen, met 

name de nationale veiligheid, de openbare orde, het economisch welzijn van het land, het voorkomen 

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

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen; 

Dat in casu bij verwerende partij geen enkele van deze wettige doelen is onderzocht; 

Dat de terugkeer wel degelijk disproportioneel is, nu verzoekende partij uiteraard niet weet hoe groot 

haar kans op slagen aldaar zal zijn, zodat zij mogelijks voor lange tijd of definitief daar zal moeten 

blijven; 

Dat te moeten terugkeren een reëel gevaar vormt, niet enkel voor het verlies van haar netwerk, maar 

ook omdat zij in het thuisland geen netwerk meer heeft en zelfs gezocht wordt (reden waarom zij een 

asielaanvraag heeft gedaan) en dat dit risico niet in verhouding staat tot de actie die verwerende partij 

van hen eist, terwijl in België hetzelfde kan worden benaarstigd; 

Dat een terugreis van verzoekende partij hoogst onredelijk zou zijn, en aldus art. 8 EVRM wel degelijk 

wordt geschonden; 

Dat deze belangenafweging nooit is gebeurd; 

Dat verzoeker niet het slachtoffer kan zijn van het feit dat de overheid geen evenwicht vindt tussen zijn 

immigratiepolitiek en het eigen belang van verzoekende partij, nu men verzoekende partij op die manier 

dwingt zijn hier verworven leven op te geven en reële risico’s te lopen (in die zin: EHRM, Sen t. 

Nederland 21 december 2001, randnr. 41); 

Dat er naast de schending van art. 8 EVRM een evidente schending van de zorgvuldigheidsplicht te 

weerhouden is: verzoeker uit zijn vertrouwde omgeving trekken en sturen naar een plaats die zij niet 

kent en waar zij zelfs vervolgd wordt; 
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Dat de bestreden weigeringsbeslissing onvoldoende door de hoger vermelde motivering gedragen 

wordt, zodat onderhavige motivering niet afdoende is (Cass., 3 februari 2000, 

http://www.juridat.be/cgi_juris/jurn.pl); 

Dat de formele motiveringsplicht een substantiële vormvereiste inhoudt; 

Dat de schending ervan de beslissing onwettig maakt (schending art. 149 G.W. en art. 3 Wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen), zodat Uw Raad deze 

bestuurshandeling behoort te vernietigen; 

Dat het tweede middel gegrond is, wegens schending van art. 8 EVRM, van de zorgvuldigheidsplicht en 

van de motiveringsplicht (zowel op formeel als op materieel vlak); 

2. Aangezien het terugsturen van verzoeker naar het land van herkomst indruist tegen al het 

bovenstaande en eveneens tegen het proportionaliteitsbeginsel zoals geformuleerd in art. 8, lid 2 van 

het EVRM, nu hierdoor alle huidige banden die verzoekster zorgvuldig heeft opgebouwd, verloren 

zouden gaan. (R.v.St., 13 juli 1993, nr. 49821: bevestiging dat art. 8 E.V.R.M. van toepassing is op art. 

9bis Vreemdelingenwet); 

Dat de Raad van State heeft geoordeeld dat art. 8 EVRM ook van toepassing is in zaken betreffende 

één persoon, zonder dat het nodig moet zijn dat een heel gezin betrokken is: “Le paragraphe 1er de l’art 

8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ne garantit pas seulement la vie familiale, ainsi 

que paraît l’y réduire la partie adverse, mais protège aussi le droit au respect de la vie privée; ce droit 

couvre un domaine d’application large, qui comprend notamment les rapports humains qui l’individu est 

appelé à nouer avec autrui; qu’il résulte que la partie adverse, en s’étant dispensé d’examiner les 

raisons culturelles et affectives et les liens personnels d’amitié qui pourraient justifier l’examen par la 

Belgique de la demande d’asile du requérant, n’a pas statué en prenant en compte toutes les 

circonstances de l’espece, et n’a pas motivé adéquatement sa décision.” (R.v.St., 6 december 2001, nr. 

101.547) ; 

Dat de motivering dat art. 8 E.V.R.M. enkel familiale banden beschermt en geen andere sociale relaties, 

volkomen onjuist is, zo blijkt uit bovenstaand arrest van de Raad van State; 

Dat de verwerende partij zodoende de formele en materiële motiveringsplicht schendt én de wet, meer 

bepaald art. 8 E.V.R.M., schendt;” 

 

2.14. Aangezien verzoekster in haar betoog gewag maakt van de formele motiveringsplicht, bekijkt de 

Raad het middel vanuit dit oogpunt.    

 

2.15. De verwerende partij stelt in de bestreden beslissing “Wat de vermeende schending van art. 8 

EVRM betreft kan worden gesteld dat de verplichting om terug te keren naar het land van herkomst 

zowel voor haar als voor haar kindje geldt zodat er van een verbreking van de familiale banden geen 

sprake is. Ook betekent de verplichting om terug te keren naar het land van herkomst geen breuk van 

eventuele, andere familiale relaties maar enkel een eventuele tijdelijke verwijdering van het grondgebied 

wat geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Gewone sociale relaties vallen 

niet onder de bescherming van art. 8.”  Hiermee geeft de verwerende partij wel degelijk aan dat de 

terugkeer om een machtiging aan te vragen niet disproportioneel is ten aanzien van artikel 8 EVRM, 

gelet op het feit dat het slechts gaat om een tijdelijke terugkeer. Verzoekster koestert hogere 

verwachtingen inzake de motiveringsplicht voor de verwerende partij doch deze vinden geen steun in 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet of artikel 8 EVRM. Verwerende partij heeft te dezen geen enkele 

andere motiveringsplicht dan te motiveren of de door verzoekster aangehaalde elementen een buiten-

gewone omstandigheid vormen in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Verzoekster had in 

haar in punt 1.1. bedoelde aanvraag niet aangehaald dat ze hier een gezinsleven leidt met andere 

personen dan met haar illegaal in het Rijk verblijvend minderjarig kind en had in concreto niet meer 

aangehaald dan dat door een terugkeer “alle huidige banden die cliënt zorgvuldig heeft opgebouwd, 

verloren zouden gaan”, waarbij ze er nog op wijst dat artikel 8 EVRM ook van toepassing is op zaken 

betreffende één persoon. In het licht van de door verzoekster aangehaalde argumenten inzake artikel 8 

EVRM, is de aangehaalde motivering deugdelijk en pertinent.  

 

2.16. De bestreden beslissing vormt voorts geen verwijderingsmaatregel zodat verzoekster niet dienstig 

gewag kan maken van het reële gevaar dat een terugkeer of terugreis naar haar land van herkomst 

vormt. Alleszins, verzoekster voert op dit vlak niet meer dan een bloot betoog, namelijk dat ze in het 

thuisland geen netwerk heeft en dat ze gestuurd wordt naar “een plaats die ze niet kent”. Opnieuw dient 

de Raad op te merken dat verzoeksters asielaanvraag werd afgewezen zodat zij niet dienstig kan 

poneren dat ze gezocht wordt in haar thuisland.  

 

2.17. Door in haar verzoekschrift opnieuw de argumenten aan te halen die zij aangehaald heeft in haar 

in punt 1.1. bedoelde aanvraag, kan verzoekster de bestreden beslissing niet aan het wankelen 
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brengen. Zij wenst een privéleven gehonoreerd te zien doch zij laat na, zowel in de in punt 1.1. 

bedoelde aanvraag als in het verzoekschrift, in concreto uiteen te zetten welk privéleven ze alhier leidt 

dat valt onder de bescherming van artikel 8 EVRM. Een schending van artikel 8 EVRM wordt dan ook 

niet aangetoond.  

 

Het derde middel is ongegrond. 

 

2.18. In een vierde middel werpt verzoekster op, “onwettigheid door schending motiveringsplicht “. 

 

Verzoekster betoogt als volgt: 

 

“Aangezien art. 9bis van de wet van 15 december 1980 “buitengewone omstandigheden” niet definieert; 

Dat de Raad van State zulks definieert als omstandigheden die weliswaar geen overmacht behelzen, 

doch die een terugkeer met het oog op het doen van een aanvraag in het land van oorsprong niettemin 

bijzonder moeilijk maken (R.v.St., 9 april 1998, nr. 73025; R.v.St., 6 maart 2001, nr. 93760); 

“Uitzonderlijke omstandigheden in de zin van art. 9, §3 zijn geen omstandigheden van overmacht. Het 

volstaat dat de betrokkene minstens aantoont dat het voor hem bijzonder moeilijk is terug te keren naar 

zijn land van oorsprong om de bedoelde machtiging te vragen.” (R.v.St., nr. 93.760, 6 maart 2001, 

Rev.Dr.Etr., 2001, 217, advies B. CUVELIER). 

Dat de beslissing omtrent de regularisatie moet rekening houden met het sociaal en economisch welzijn 

dat verzoeker in ons land heeft opgericht in de zin van art. 8 E.V.R.M. (R.v.St., 13 juli 1993, nr. 49821, 

waarin wordt bevestigd dat art. 8 E.V.R.M. van toepassing is op art. 9bis Vreemdelingenwet); 

Dat de Raad van State heeft geoordeeld dat art. 8 EVRM ook van toepassing is in zaken betreffende 

één persoon, zonder dat het nodig moet zijn dat een heel gezin betrokken is: “Le paragraphe 1er de l’art 

8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ne garantit pas seulement la vie familiale, ainsi 

que paraît l’y réduire la partie adverse, mais protège aussi le droit au respect de la vie privée; ce droit 

couvre un domaine d’application large, qui comprend notamment les rapports humains qui l’individu est 

appelé à nouer avec autrui; qu’il résulte que la partie adverse, en s’étant dispensé d’examiner les 

raisons culturelles et affectives et les liens personnels d’amitié qui pourraient justifier l’examen par la 

Belgique de la demande d’asile du requérant, n’a pas statué en prenant en compte toutes les 

circonstances de l’espece, et n’a pas motivé adéquatement sa décision.” (R.v.St., 6 december 2001, nr. 

101.547); 

Dat er aan weze herinnerd dat eenzelfde feit (verre integratie) zowel de buitengewone omstandigheid 

kan staven als een reden van gegrondheid van de aanvraag kan zijn (R.v.St., 9 april 1998, nr. 73025); 

Dat de verwerende partij hier, zoals hoger aangegeven, geen rekening mee houdt; 

Dat de bestreden weigeringsbeslissing onvoldoende door de hoger vermelde motivering gedragen 

wordt, zodat onderhavige motivering niet afdoende is (Cass., 3 februari 2000, 

http://www.juridat.be/cgi_juris/jurn.pl); 

Dat de formele motiveringsplicht een substantiële vormvereiste inhoudt; 

Dat de schending ervan de beslissing onwettig maakt (schending art. 149 G.W. en art. 3 Wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen), zodat Uw Raad deze 

bestuurshandeling behoort te vernietigen; 

Dat het vierde middel gegrond is wegens schending van de motiveringsplicht (zowel op materieel als op 

formeel vlak);”. 

 

2.19. Met haar betoog inzake de draagwijdte van het begrip buitengewone omstandigheden, toont 

verzoekster niet aan dat de verwerende partij in casu een invulling gegeven heeft aan dit begrip dat 

strijdig is met de door verzoekster in haar verzoekschrift aangehaalde rechtspraak van de Raad van 

State. 

 

2.20. Gelet op de overige kritiek van verzoekster, volstaat het te verwijzen naar de bespreking van 

voorgaande middelen. 

 

Het vierde middel is ongegrond. 

 

2.21. In een vijfde middel werpt verzoekster op, “onwettigheid door schending van art. 2 van de UVRM 

en de artt. 2 en 3 van het EVRM”     

 

Verzoekster betoogt als volgt: 
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“Aangezien verzoekende partij recht heeft op het leven, de vrijheid en de veiligheid van haar persoon 

(art. 2 UVRM); 

Dat verzoekende partij door de beslissing van de verwerende partij blootgesteld wordt aan gevaar voor 

haar persoon: zij dient naar een land te gaan dat zij ontvlucht is en waarbij de plaatselijke situatie 

verzoekende partij heeft aangezet tot het indienen van een asielaanvraag; 

Dat deze Universele Verklaring werd uitgewerkt door het Europees Verdrag van 4 november 1950 tot 

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (B.S., 19 augustus 1955, err., 

B.S., 29 juni 1961); 

Dat de artt. 2 en 3 van het EVRM van toepassing zijn, nu de beslissing van de verwerende partij een 

gevaar voor het leven van verzoekende partij betekent en haar blootstelt aan foltering; 

Dat de verwerende partij bijgevolg zowel door haar beslissing als door de motivering die eraan ten 

grondslag ligt, art. 2 van de UVRM en de artt. 2 en 3 van het EVRM schendt; 

Dat het vijfde middel gegrond is;” 

 

2.22. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens heeft geen bindende juridische waarde en 

verzoekster kan er dan ook niet dienstig naar verwijzen. De Raad herhaalt dat de bestreden beslissing 

geen verwijderingsmaatregel vormt zodat er geen sprake van kan zijn dat de bestreden beslissing op 

zich de artikelen 2 en 3 EVRM schendt. Voorts is het betoog van verzoekende partij inzake een 

mogelijke schending van de artikelen 2 en 3 EVRM niet meer dan een bloot betoog inzake een gevaar 

voor het leven en een blootstelling aan foltering. Waar zij opnieuw verwijst naar haar asielaanvraag 

herhaalt de Raad dat deze asielaanvraag werd afgewezen. Zonder minstens een begin van bewijs kan 

verzoekster de door de asielinstanties gedane beoordeling niet ombuigen. 

 

Het vijfde middel 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 twaalf maart tweeduizend vijftien door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 


