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 nr. 143 577 van 20 april 2015 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE EERSTE VOORZITTER VAN DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Vietnamese nationaliteit te zijn, op 23 augustus 2012 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 17 juli 2012 van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding 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 werd verklaard. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 29 augustus 2012 met 

refertenummer X. 

 

Gelet op de beschikking van 11 maart 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 1 april 2015. 

 

Gehoord het verslag van eerste voorzitter C. BAMPS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat F. ADELHOF, die loco advocaat B. SOENEN verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat C. DECORDIER die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 17 juni 2009 diende de verzoekende partij een aanvraag in tot het verkrijgen van een visum kort 

verblijf.  

 

1.2. Op 19 augustus 2009 werd de aanvraag tot het verkrijgen van een visum kort verblijf geweigerd. 

Tegen deze weigeringsbeslissing diende de verzoekende partij een beroep in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna verkort: de Raad).  
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1.3. Het beroep tegen de beslissing van 19 augustus 2009 werd door de Raad verworpen bij arrest 

nummer 37 980 van 29 januari 2010. 

 

1.4. Op 29 september 2010 diende de verzoekende partij een nieuwe aanvraag in tot het verkrijgen van 

een visum kort verblijf. Ditmaal werd haar een visum toegekend.  

 

1.5. Op 28 december 2010 meldde de verzoekende partij zich aan bij de gemeente en werd zij in het 

bezit gesteld van een aankomstverklaring geldig tot 2 maart 2011.  

 

1.6. Op 8 juli 2011 diende de verzoekende partij een aanvraag in tot het verkrijgen van een verblijfskaart 

als familielid van een burger van de Unie en meer bepaald als bloedverwant in de opgaande lijn van 

haar Belgische schoonzoon.  

 

1.7. Op 5 december 2011 werd de beslissing genomen tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. De verzoekende partij diende een beroep in tegen 

deze beslissing bij de Raad. 

 

1.8. Op 14 mei 2012, bij arrest nummer 81.108, verwierp de Raad het beroep ingesteld tegen de 

beslissing van 5 december 2001. De verzoekende partij diende een cassatieberoep in tegen dit arrest bij 

de Raad van State. 

 

1.9. Op 29 januari 2014, bij arrest nummer 226.248 verwierp de Raad van State het beroep dat 

toelaatbaar werd verklaard op 9 juli 2012, bij beschikking nummer 8734. 

 

1.10. De verblijfsmachtigingsprocedure 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 verkort: de vreemdelingenwet). 

 

1.11. Op 10 augustus 2011 diende de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

 

1.12. Op 17 juli 2012 werd de aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet onontvankelijk verklaard. Deze beslissing, die de verzoekende partij op 24 juli 2012 

ter kennis werd gebracht, is gemotiveerd als volgt: 

 

“(…) Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 12.08.2011 werd 

ingediend door: L.T.T. (…) 

 

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, (…) deel ik u mee dat dit 

verzoek onontvankelijk is. 

 

Redenen  

 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de 

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

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

buitenland.  

 

Betrokkene verwijst naar het feit dat zij bij haar dochter, mevrouw M.T.T.N., haar Belgische schoonzoon, 

de heer L.D.W., en hun kinderen verblijft en zij beroept zich op het recht op eerbiediging van haar 

gezinsleven op grond van artikel 8 EVRM. Echter dient hierbij te worden opgemerkt dat het artikel 8 

EVRM hier niet geschonden wordt, gezien de terugkeer naar het land van herkomst om aldaar een 

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

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

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

en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Gewone sociale relaties vallen niet onder de 

bescherming van art. 8. 

 

Betrokkene verwijst naar het gegeven dat haar in het kader van de aanvraag tot gezinshereniging een 

bijlage 19 werd afgeleverd. Deze aanvraag werd echter geweigerd en op 02.01.2012 werd haar een 
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bijlage 20 met bevel om het grondgebied te verlaten afgegeven. Dit element kan dus geen 

buitengewone omstandigheid vormen waardoor betrokkene de gewone procedure voor het indienen van 

de aanvraag om machtiging tot verblijf niet kan volgen. 

 

Verder stelt betrokkene dat zij niet naar haar land van herkomst kan terugkeren, omdat het samenleven 

met haar echtgenoot onmogelijk is en dat zij door hem mishandeld wordt. Betrokkene verzuimt het 

echter om bewijzen voor te leggen die deze loutere bewering kunnen staven. Bovendien is betrokkene 

niet verplicht om terug te keren naar haar echtgenoot tijdens de behandeling van haar aanvraag. 

Hoewel betrokkene stelt dat het gezin van haar dochter haar enige familie is, toont zij dit niet aan met de 

nodige bewijzen en lijkt het onwaarschijnlijk dat betrokkene geen vrienden of kennissen in haar land van 

herkomst heeft bij wie zij zou kunnen verblijven in afwachting van een beslissing in het kader van haar 

aanvraag tot regularisatie. Betrokkene verbleef er immers ruim 54 jaar in en haar verblijf in België kan 

bijgevolg geenszins vergeleken worden met haar verblijf en relaties in het land van herkomst.  

 

Ook het feit dat betrokkene financieel gesteund wordt door haar dochter en haar schoonzoon kan niet 

weerhouden worden als buitengewone omstandigheid. Betrokkene kreeg in het verleden deze financiële 

steun via internationale bankverrichtingen en zij toont nu niet aan dat het uitvoeren van deze 

verrichtingen niet meer mogelijk is en haar zou verhinderen om de aanvraag om machtiging tot verblijf 

via de gewone procedure in te dienen. 

 

Wat de vermeende schending van artikel 3 van het EVRM betreft dient opgemerkt te worden dat de 

bescherming verleend via dit artikel slechts in buitengewone gevallen toepassing zal vinden. Hiervoor 

dient betrokkene haar beweringen te staven met een begin van bewijs terwijl in casu het enkel bij een 

bewering blijft en dit niet kan volstaan om een inbreuk uit te maken op het vernoemde artikel 3. De 

loutere vermelding van het artikel 3 EVRM volstaat dus niet om als buitengewone omstandigheid 

weerhouden te worden. De aanvraag kan in het land van herkomst gebeuren. 

 

Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkene nooit een inbreuk beging tegen de openbare orde 

dient opgemerkt te worden dat van alle vreemdelingen die in België verblijven, verwacht wordt dat zij 

zich houden aan de in België van kracht zijnde wetgeving. (…)” 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Artikel 39/72 juncto artikel 39/81 van de vreemdelingenwet bepaalt als volgt:  

 

“De verwerende partij bezorgt de griffier binnen acht dagen na de kennisgeving van het beroep het 

administratief dossier, waarbij ze een nota met opmerkingen kan voegen.”  

 

De Raad dient erop te wijzen dat de verwerende partij naliet het administratief dossier binnen de 

voorgeschreven termijn van acht dagen toe te sturen. Met toepassing van artikel 39/59, § 1 van de 

vreemdelingenwet dienen de door de verzoekende partij vermelde feiten als bewezen te worden geacht, 

tenzij deze feiten kennelijk onjuist zijn. 

 

In casu heeft de verzoekende partij alle nuttige gegevens betreffende de aanvraag om machtiging tot 

verblijf in het verzoekschrift opgenomen en kan voor de verblijfshistoriek ook worden geput uit de feiten 

van arrest nummer 81.108 van de Raad (zie punt 1.8.). 

 

Tevens heeft de verwerende partij in casu geen nota met opmerkingen bezorgd.  

 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. De verzoekende partij voert in een enig middel een schending aan van de formele motiveringsplicht, 

zoals vervat in artikel 62 van de vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna verkort: de wet van 29 juli 

1991), van de materiële motiveringsplicht, van de zorgvuldigheidsplicht, van het redelijkheidsbeginsel en 

van artikel 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 
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Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 

mei 1955 (hierna verkort: het EVRM). Zij betoogt dat er sprake is van een manifest beoordelingsfout. 

 

Zij licht het middel toe als volgt: 

 

“4.1. Dat de verwerende partij in de bestreden beslissing, genomen ten aanzien van de verzoekster een 

manifeste beoordelingsfout begaat, door mede te delen dat de verblijfsaanvraag in toepassing van art. 

9bis Vreemdelingenwet niet ontvankelijk verklaard wordt. 

Dat aan iedere administratieve rechtshandeling draagkrachtige motieven ten grondslag moeten liggen. 

 

4.2. De Dienst Vreemdelingenzaken motiveert dat de verblijfsaanvraag niet in België mocht ingediend 

worden en dat de aangehaalde redenen niet als buitengewoon kunnen worden beschouwd. 

 

[citaat artikel 9 van de vreemdelingenwet] 

 

4.2.1. Allereerst kan waargenomen worden dat de verzoekster in het bezit was van een 

verblijfsdocument op het ogenblik van de aanvraag in toepassing van artikel 9bis Vreemdelingenwet en 

dus wel degelijk wettig verblijf had in België. 

Effectief zij had in het kader van de procedure gezinshereniging een wettelijke verblijfstitel. 

De aanvraag overeenkomstig art. 9bis Vreemdelingenwet is dus terecht naar de Stad Gent verstuurd. 

 

4.2.2. De verzoekster had op datum van 12/08/2011, zijnde de datum van de aanvraag in toepassing 

van art. 9bis Vreemdelingenwet verblijfsrecht in België en diende derhalve haar aanvraag niet vanuit het 

buitenland in te dienen. 

Het zou trouwens merkwaardig zijn dat de verzoekster de aanvraag vanuit het buitenland moest 

indienen aangezien zij geen verblijfplaats of plaats van oponthoud had in het buitenland zoals art. 9, 

al. 2 Vreemdelingenwet stelt. 

De toepassing die de Dienst Vreemdelingenzaken van deze wettelijke bepaling maakt is dus oneigenlijk 

aangewend en louter ingegeven om een aanvraag op  puur formalistische wijze te kunnen afwijzen. 

 

4.3. Bovendien kan waargenomen worden dat de Dienst Vreemdelingen geen rekening hield met alle 

elementen eigen aan het dossier van de verzoekster. 

Het recht op gezinshereniging bestond wettelijk gezien op het ogenblik van verzoeksters aanvraag. 

Slechts naderhand maar nog tijdens de behandeling van de vraag tot gezinshereniging werd het recht 

op gezinshereniging zonder overgangsmaatregel van de wetgever afgeschaft. 

Evident kan de verzoekster niet leven met deze onrechtvaardige situatie aangezien zij haar recht op 

gezinshereniging indiende toen dit wettelijk nog kon. 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft verzoekster beroep weliswaar afgewezen maar de 

Raad van State heeft verzoeksters administratief cassatieberoep hiertegen op datum van 09/07/2012 

wel toelaatbaar verklaard. 

Er kan worden waargenomen dat de Dienst Vreemdelingenzaken dit element van verzoeksters 

verblijfsdossier niet in rekening bracht bij het beoordelen van de aanvraag in toepassing van art. 9bis 

Vreemdelingenzaken. 

Inderdaad, het administratief cassatieberoep werd op datum van 09/07/2012 toelaatbaar verklaard, 

terwijl de bestreden beslissing slechts op datum van 17/07/2012 werd genomen. 

De Dienst Vreemdelingenzaken had dus wel degelijk met kennis van zaken kunnen oordelen. 

De verzoekster kan hierbij nuttig verwijzen naar rechtspraak van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen omtrent het tijdstip van het beoordelen van alle nuttige relevante gegevens: 

[citaat RvV 29 april 2010, nr. 42.586]  

De beslissing dient derhalve vernietigd te worden wegens onzorgvuldig bestuur en het feit dat de 

beslissing hierdoor niet materieel draagkrachtig gemotiveerd kan zijn. 

De Dienst Vreemdelingenzaken had evident met dit element rekening kunnen houden op het ogenblik 

van het nemen van de bestreden beslissing. 

Het arrest van toelaatbaarheid dateert immers van voor het nemen van de bestreden beslissing. 

Gezien het voorgaande dient de bestreden beslissing in ieder geval te worden vernietigd.” 

 

3.2.1. Onderzoek van de materiële motiveringsplicht en de manifeste beoordelingsfout. 

 

In de bestreden beslissing wordt toepassing gemaakt van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, 

waarvan § 1, eerste lid bepaalt:  
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“In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een identiteitsdocument 

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

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

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

afgegeven.”  

 

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

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

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

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

vreemdelingenwet kan een vreemdeling die over een identiteitsdocument beschikt of vrijgesteld is van 

deze voorwaarde, enkel indien buitengewone omstandigheden dit rechtvaardigen een aanvraag om tot 

een verblijf gemachtigd te worden indienen bij de burgemeester van zijn verblijfplaats in België. 

Buitengewone omstandigheden, in de zin van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, zijn 

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

te doen op de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post.  

 

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

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

vreemdelingenwet houdt met andere woorden een dubbel onderzoek in:  

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

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

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

rechtvaardigen;  

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

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

staatssecretaris over een ruime appreciatiebevoegdheid.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

De verzoekende partij heeft haar aanvraag duidelijk gemotiveerd in het kader van de buitengewone 

omstandigheden, bedoeld in artikel 9bis van de vreemdelingenwet. De aanvraag om machtiging tot 

verblijf werd beoordeeld op 17 juli 2012, waarbij werd vastgesteld dat er geen sprake was van 

buitengewone omstandigheden. De verzoekende partij meent echter dat zij in aanmerking komt voor 

deze verblijfsmachtigingsprocedure louter op basis van het feit dat zij op het ogenblik van de aanvraag 

in het bezit was van een wettig verblijfsdocument. Dit middelonderdeel faalt naar recht omdat het al dan 

niet vervuld zijn van de buitengewone omstandigheden dient te worden beoordeeld op het ogenblik van 

het nemen van de bestreden beslissing, alsook in feite nu de verzoekende partij niet in redelijkheid kan 

voorhouden dat zij op 17 juli 2012 nog een wettig verblijf had in België. 

 

De verzoekende partij bekritiseert verder dat geen rekening werd gehouden met de door haar doorlopen 

gezinsherenigingsprocedure. Op 5 december 2011 werd de aanvraag van een recht op verblijf van meer 

drie maanden als familielid van een burger van de Unie geweigerd. De Raad heeft het beroep tegen 

deze beslissing verworpen, zodat op dat moment slechts een administratief cassatieberoep openstond 

tegen het arrest (zie punt 1.8.). Derhalve diende de bestreden beslissing geen rekening te houden met 

de beschikking van de Raad van State die slechts een uitspraak doet over de toelaatbaarheid van dit 

buitengewoon rechtsmiddel (zie punt 1.9).  

 

De verwijzing naar het arrest nummer 42.586 van de Raad is niet dienstig bij gebrek aan 

precedentenwerking. Bovendien was het voorwerp van dit arrest een weigering van een aanvraag om 

machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. De beoordeling is 

bijgevolg niet hetzelfde als wat de verblijfsmachtigingsprocedure in toepassing van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet betreft. 
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In bestreden beslissing wordt overigens ingegaan op het recht op de bescherming van het familie- en 

gezinsleven in het kader van artikel 8 van het EVRM en waarbij terecht wordt aangegeven dat een 

tijdelijke verwijdering naar het land van herkomst geen breuk van de familiale relaties betekent. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht wordt niet aangetoond. De bestreden beslissing 

steunt op deugdelijke feitelijke en juridische overwegingen en het besluit staat niet in kennelijke 

wanverhouding tot de motieven. De verzoekende partij toont evenmin aan dat er sprake is van een 

manifeste beoordelingsfout. 

 

3.2.2. Onderzoek van de schending van de formele motiveringsplicht. 

 

De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en in artikel 62 van de vreemdelingenwet 

neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing 

niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. De artikelen 2 en 3 van de 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 de determinerende motieven aangeven op grond waarvan zij is 

genomen. In casu geeft de bestreden beslissing duidelijk de motieven en de juridische grond aan op 

basis waarvan zij is genomen.  

 

De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing duidelijk de determinerende motieven aangeeft op basis 

waarvan deze is genomen. In de motivering van deze beslissing wordt, met verwijzing naar artikel 9bis 

van de vreemdelingenwet, immers vastgesteld dat de door de verzoekende partij aangehaalde 

elementen geen buitengewone omstandigheden vormen die toelaten te besluiten dat zij de aanvraag om 

machtiging tot verblijf niet kan indienen via de gewone procedure, namelijk via de diplomatieke of 

consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland. Er wordt 

tevens concreet toegelicht waarom de aangehaalde argumenten niet kunnen worden weerhouden als 

een buitengewone omstandigheid.  

 

De verzoekende partij 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 gegrond, 

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

 

3.2.3. Onderzoek van de schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel.  

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid verder de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 

167 411; RvS 14 februari 2006, nr. 154 954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt 

derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van 

het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken.   

 

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

op basis van een correcte feitenvinding tot zijn conclusie is gekomen. De verzoekende partij maakt niet 

aannemelijk dat geen zorgvuldig onderzoek van de aanvraag heeft plaatsgevonden. Zij kan zich op dit 

punt niet beperken tot een algemene stelling in deze zin.  

 

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

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

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

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

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

geval is.  

 

3.2.4. Onderzoek van artikel 3 van het EVRM. 

 

Dit middelonderdeel is onontvankelijk, aangezien de verzoekende partij niet toelicht op welke manier de 

bestreden beslissing in strijd is met artikel 3 van het  EVRM.  
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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 twintig april tweeduizend vijftien door: 

 

mevr. C. BAMPS, eerste voorzitter, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT C. BAMPS 

 


