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 nr. 144 381 van 28 april 2015 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Soedanese nationaliteit te zijn, op 27 februari 2013 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 21 januari 2013 van de 

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

Armoedebestrijding waarbij een aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9 bis 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 tot afgifte en van de beslissing van 21 

januari 2013 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 12 februari 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 maart 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat Mr. C. DRIESEN verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. De verzoekster dient op 18 juni 2012 een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

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

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

op 13 december 2012 aangevuld. 

 

1.2. Op 21 januari 2013 wordt deze aanvraag door de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel 

en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde) onontvankelijk 
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verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing, waarvan de verzoekster op 28 januari 2013 kennis 

neemt. De motieven luiden als volgt: 

 

“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 haalt aan dat zij mede zou instaan voor de zorg van haar kleinkinderen. Dit element kan 

echter niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid daar de verplichting om de aanvraag in te 

dienen bij de bevoegde diplomatieke of consulaire post in het land van herkomst enkel een eventuele 

tijdelijke scheiding impliceert, wat geen ernstig of moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. 

Bovendien kan haar dochter steeds beroep doen op diverse diensten die naschoolse opvang aanbieden 

en dit in afwachting dat betrokkene eventueel kan terugkeren naar België. Ook de bewering dat haar 

dochter onvoldoende financiële middelen zou hebben om de opvang voor de kinderen te betalen kan 

niet aanvaard worden daar zij hiervan niet de nodige bewijzen van voorlegt. Bovendien toont betrokkene 

niet aan dat zij geen beroep zou kunnen doen op vrienden en andere kennissen om eventueel even bij 

te springen. 

Betrokkene haalt verder nog aan dat haar dochter als kleinkinderen zwaar onder de indruk zouden zijn 

vanwege het overleden de heer B.. Niettegenstaande wij de impact van deze gebeurtenis op het gezin 

geenszins willen minimaliseren dienen wij op te merken dat dit element niet aanvaard kan worden als 

buitengewone omstandigheid. De verplichting voor betrokkene om haar aanvraag in te dienen in het 

land van herkomst betekent enkel een tijdelijke scheiding van haar dochter en kleinkinderen, wat dus 

geen ernstig of moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. 

Niets verhindert betrokkene derhalve om terug te keren en via de reguliere weg een aanvraag om 

machtiging tot verblijf in te dienen. Het staat betrokkene vrij hiertoe een beroep te doen op de 

Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) om zo de nodige financiële steun te verkrijgen voor een 

terugreis.” 

 

 

1.3. De gemachtigde neemt op 21 januari 2013 een beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13). Dit is de tweede bestreden beslissing, die op 28 januari 2013 ter 

kennis wordt gebracht aan de verzoekster. De motieven van de tweede bestreden beslissing luiden als 

volgt: 

 

“In uitvoering van de beslissing van B.N.  - Attaché, gemachtigde van de Staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie, wordt aan de genaamde: 

M.A.G.B.A. (…)  

nationaliteit Soedan 

Het bevel gegeven, om ten laatste binnen 30 dagen na de kennisgeving, het grondgebied van België te 

verlaten, evenals het (de) grondgebied(en) van de volgende Staten : 

Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, 

Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, 

Slovenië, Slowakije, Zweden, Zwitserland en Tsjechië1, tenzij zij beschikt over de documenten die 

vereist zijn om er zich naar toe te begeven2. 

Krachtens artikel 7, eerste lid van de wet van 15 december 1980: 

X 2° zij langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in slaagt 

het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd het regelmatig verblijf i s verstreken 

sedert 15.07.2012” 

 

 

 

 

 

2. Over de rechtspleging 
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Aan de verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van verweerder om de kosten van het geding ten laste van de verzoekster te 

leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoekster voert in een eerste middel dat enkel tegen de eerste bestreden beslissing is gericht de 

schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna: EVRM), 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en van de materiële motiveringsverplichting. Het middel wordt als 

volgt toegelicht: 

 

“Het art. 8 E.V.R.M. beschermt het privé-, familie- en gezinsleven: 

"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." 

  

Verzoekster is de moeder van mevrouw S.A., eveneens van Soedanese nationaliteit, met onbeperkt 

verblijfsrecht (B-kaart) in België. 

Verzoeksters dochter werd in maart 2012 onverwacht weduwe en alleenstaande moeder van haar vier 

jonge kinderen (tussen 2 en 9 jaar oud). 

Verzoekster staat in voor de zorg van de kinderen sedert het overlijden van de heer B. Den. Zij reisde 

met een toeristenvisum uit Soedan om haar dochter en kleinkinderen te helpen. 

Verzoekster wenst voor haar kleinkinderen en dochter te kunnen zorgen in België, omdat dit 

vanzelfsprekend in het belang is van de kinderen. 

De kinderen hebben nood aan een stabiliteit: het zou voor de kinderen zeer moeilijk zijn om zo kort na 

het overlijden van hun vader afscheid te moeten nemen van hun grootmoeder die heden voortdurend bij 

hen is en hen verzorgd wanneer hun moeder het moeilijk heeft en op zoek is naar werk. De 

onderbreking van de band die de kinderen hebben opgebouwd met hun grootmoeder kan nefaste 

gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de kinderen, die op een zeer moeilijk moment in hun leven 

dreigen ook deze nieuwe hechting met een (groot)ouderfiguur dreigen te verliezen. 

Het is voor de dochter en kleinkinderen van verzoekster onmogelijk terug te keren naar Soedan, om 

aldaar met hun (groot)moeder te wachten voor onbepaalde duur. De kinderen zijn geboren en getogen 

in België, spreken vloeiend Nederlands en hebben geen enkele band meer met Soedan. 

Bovendien ontvluchtte de dochter van verzoekster Soedan destijds omdat zij er vreesde voor vervolging. 

Indien verzoekster verplicht zou worden naar Soedan terug te keren louter om de vormvereiste van het 

artikel 9, al. 2 van de Vreemdelingenwet na te leven zou dit dan ook een inmenging vormen in het 

gezinsleven van dit uiterst kwetsbare gezin. 

De Raad van State heeft in verscheidene arresten door de jaren heen vermeld dat deze inmenging niet 

valt onder de uitzonderingen op het artikel 8, § 2 van het E.V.R.M.: 

• R.v.St. 25 maart 1994, nr. 46.660, T. Vreemd. 1994 (verkort), 132: 

De vormvereiste die is voorgeschreven door art. 9, lid 2 Vreemdelingenwet en volgens dewelke de 

machtiging tot een verblijf van meer dan 3 maanden moet worden aangevraagd bij de Belgische 

diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van verblijf in het 

buitenland, is een zuiver vormelijke vereiste en vormt een inmenging in de uitoefening van het recht van 

verzoeker op de eerbiediging van zijn privé- en gezinsleven. Zij valt niet onder de uitzonderingen op de 

toepassing van art. 8 E.V.R.M. en maakt dus inbreuk op deze bepaling. 

• R.v.St. 25 september 1996, nr. 61.972, T.Vreemd. 1997, 31: 

De aangevochten akte (het bevel om het grondgebied te verlaten) vormt een inmenging in het privé- en 

gezinsleven van de verzoekster. Deze inmenging is bij wet voorzien en beoogt een wettig doel, namelijk 

'de economische welvaart van het land'. Om in overeenstemming te zijn met de vereisten van art. 8 

E.V.R.M., moet ze evenwel 'nodig zijn in een democratische samenleving', dat wil zeggen 

gerechtvaardigd door een dwingende maatschappelijke behoefte, en moet ze, meer in het bijzonder, 

evenredig zijn met het nagestreefde doel (Hof Mensenrechten 13 juli 1995 (Nasri)). Verzoekster leeft 

sinds negen jaar in België en ze heeft daar noodzakelijkerwijze intense sociale en affectieve banden 

gesmeed. Ze heeft geen enkele binding meer met haar vaderland. Bovendien wordt nergens 

aangetoond dat de tweejarige zoon van verzoekster, zonder ernstige gevolgen, een totale breuk met de 

omgeving waarin hij altijd heeft geleefd, zou kunnen doorstaan. In deze bijzondere omstandigheden. 
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kan de inbreuk in het privé- en gezinsleven van verzoekster. die haar verwijdering van het grondgebied 

zou inhouden, niet worden beschouwd als zijnde redelijkerwijze evenredig met het nagestreefde doel. 

• R.v.St. 16 maart 1999, nr. 79.295, T. Vreemd. 1998, 329: 

De bedoeling van de tegenpartij (Belgische Staat) ligt hierin verzoekster de erkenning van om het even 

welk verblijfsrecht te weigeren en niet om haar een tijdelijke verwijdering van het grondgebied op te 

leggen met het oog op een regularisatie van haar situatie. De wil om om het even welk verblijfsrecht te 

weigeren aan de verzoekster en haar te verplichten om terug te keren naar Marokko voor een 

onbepaalde tijd vormt een inmenging in haar privé-leven die niet verenigbaar is met art. 8.2 E.V.R.M. De 

uitvoering van het bevel tot het verlaten van het grondgebied zou een ernstig en moeilijk te herstellen 

nadeel teweegbrengen gezien de verwijdering van het grondgebied haar ertoe zou verplichten om 

gescheiden te leven van haar echtgenoot en onevenredige schade zou toebrengen aan haar 

gezinsleven. 

• R.v.St. 7 november 2001, nr. 100.587, Rev.dr.étr. 2001, 704: 

Een vreemdelinge verplichten tot terugkeer naar haar land voor de tijd die vereist is om bij de bevoegde 

diplomatieke overheden de verblijfsvergunning die zij aanvraagt, te verkrijgen, maakt een inmenging uit 

in haar privé- en gezinsleven die overeenkomstig art. 8 E.V.R.M. slechts toegelaten is als ze bij de wet 

is voorzien en een maatregel vormt die in een democratische samenleving nodig is in het belang van de 

veiligheid van het land, de openbare veiligheid, het economisch welzijn van het land, de bescherming 

van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de 

goede zeden, of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Dit 

noodzakelijkheidscriterium houdt in dat de inmenging gebaseerd moet zijn op een dwingende vitale 

behoefte en dat ze met name evenredig is aan het wettige doel dat men wil bereiken. Het is dus 

belangrijk dat de overheid aantoont dat ze een juist evenwicht heeft proberen te bereiken tussen het 

beoogde doel en de ernst van de inbreuk op het recht van de vreemdelinge op de eerbiediging van haar 

privé- en gezinsleven. wat niet blijkt uit de inhoud van de bestreden beslissing. noch uit het 

administratief dossier. 

• R.v.St. 27 augustus 2004, nr. 134.410, J.dr.jeun. 2004, 40: 

De beslissing om de regularisatieaanvraag onontvankelijk te verklaren, mag zich er niet toe beperken 

uiteen te zetten dat de door verzoekster (die gehuwd is. met haar echtgenoot samenleeft en bij wie een 

kind inwoont) aangevoerde omstandigheden niet uitzonderlijk zijn. zonder ten aanzien van het recht op 

het gezinsleven dat wordt gewaarborgd door art. 8 E.V.R.M. de duur te onderzoeken van de 

onderbreking van de gezinsrelatie. die zou voortvloeien uit de noodzaak van een terugkeer naar het 

land van herkomst om er een verblijfsvergunning in te dienen op grond van art. 9, lid 2 

Vreemdelingenwet en de weerslag van deze duur op het genot van dit recht. 

De Dienst Vreemdelingenzaken is hierover zeer summier in de bestreden beslissing. Niettegenstaande 

gedaagde expliciet stelt de impact van het overlijden van de heer Den B. op het gezin niet te willen 

minimaliseren, blijkt gedaagde dit toch te doen, door niet te motiveren waarom er dan wel geen 

buitengewone omstandigheden zouden zijn. 

Gedaagde gaat er zonder meer van uit dat de scheiding van haar dochter en kleinkinderen van hun 

grootmoeder geen ernstig of moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. 

De motivering van gedaagde beperkt zich tot de vaststelling dat verzoekster niet de nodige bewijzen 

voorlegt dat haar dochter over onvoldoende financiële middelen beschikt ter betaling van opvang en dat 

verzoekster niet zou aantonen dat zij geen beroep zou kunnen doen op vrienden en andere kennissen 

'om eventueel even bij te springen'. 

Verzoekster merkt op dat haar dochter van OCMW-steun overleeft en dat het de heer Den B. was die 

voor inkomsten zorgde. In de aanvraag werd uitdrukkelijk gesteld dat de financiële reserves van de heer 

Den B. reeds grotendeels waren verdwenen door ziekte en arbeidsongeschiktheid en dat na de kosten 

van het overlijden het gezin geen financiële reserves meer heeft. 

Het OCMW voorziet bovendien niet in opvang voor de kinderen, maar verlangt dat de moeder op zoek 

gaat naar werk en haar plan trekt wat betreft de opvang van haar kinderen. 

Het staat vast dat verzoekster nodig is om de toekomst van S.A. en haar kinderen niet te hypothekeren. 

Indien zij verder kan instaan voor de opvang, zal S kunnen werken en zullen de kinderen niet opnieuw 

getroffen worden door een verlies. 

Er is overduidelijk sprake van een prangende humanitaire situatie die gedaagde niet voldoende ernstig 

heeft ingeschat met deze summiere motivering. 

De terugkeer naar het land van herkomst om aldaar een machtiging aan te vragen staat niet in proportie 

ten aanzien van het recht op gezins-en privéleven en het belang van het kind. 

De verplichting om terug te keren naar het land van herkomst betekent een breuk van de familiale 

relaties en dit voor onbepaalde duur, wat een ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich 

meebrengt, in het bijzonder voor de kinderen. 
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Men had concreet moeten onderzoeken en motiveren welke weerslag de verplichte terugkeer naar 

Soedan voor onbepaalde duur met zich zou meebrengen, zeker in de omstandigheden zoals boven 

beschreven; de motivering is louter stereotiep. 

De materiële motiveringsverplichting is dan ook geschonden, net als het artikel 8 E.V.R.M. 

Art. 9 bis van de Vreemdelingenwet 

Tenslotte is het artikel 9 bis geschonden doordat de Dienst Vreemdelingenzaken op een gebrekkig 

gemotiveerde manier en met schending van het E.V.R.M. heeft geweigerd dit artikel toe te passen op de 

situatie van verzoekster.” 

 

3.2. Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

zijn beoordeling in de plaats te stellen van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van 

zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling is uitgegaan van de 

juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in 

onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

Een eventuele schending van de materiële motiveringsplicht moet worden beoordeeld in het licht van de 

toepasselijke wetsbepaling, in casu artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

3.3. Artikel 9bis, §1 van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“§1. In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een identiteits-

document 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 de verblijfplaats van de vreemdeling 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 verblijf gemachtigd te worden indienen bij de 

burgemeester van haar verblijfsplaats 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.  

 

Buitengewone omstandigheden mogen niet verward worden met de argumenten ten gronde die worden 

ingeroepen om een verblijfsmachtiging aan te vragen. Als typische buitengewone omstandigheden 

kunnen, volgens de rechtspraak van de Raad van State, onder meer worden aangevoerd, weliswaar 

naargelang de concrete omstandigheden van de zaak: de situatie van oorlog of burgeroorlog in het land 

van herkomst, de afwezigheid aldaar van een Belgische diplomatieke of consulaire post, vervolging in 

het land van herkomst, moeilijkheden om een paspoort of reistitel te bekomen, ernstige ziekte enz …  

Omstandigheden echter 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, betreffen de gegrondheid van de aanvraag en kunnen derhalve niet 

verantwoorden waarom deze in België, en niet in het buitenland, is ingediend, aldus de Raad van State 

(RvS 9 december 2009, nr. 198.769, punt 3.3.3). 

 

De toepassing 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 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. Zo dergelijke buitengewone omstandigheden niet blijken voorhanden 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. Desbetreffend beschikt de bevoegde overheid over een 

ruime appreciatiebevoegdheid. 
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Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond is om een verblijfsmachtiging toe te kennen dient de 

gemachtigde 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.  

 

Daarbij moet worden opgemerkt dat de vreemdeling de plicht heeft om in zijn aanvraag klaar en duidelijk 

te vermelden welke de buitengewone omstandigheden zijn die hem verhinderen zijn verzoek bij de 

consulaire of diplomatieke dienst in het buitenland in te dienen (RvS 20 juli 2000, nr. 89.048) Uit zijn 

uiteenzetting dient duidelijk te blijken waarin het ingeroepen beletsel precies bestaat. De appreciatie van 

de feitelijke gegevens ter beoordeling van zulke buitengewone omstandigheden is in de eerste plaats 

een zaak van de overheid. De Raad moet enkel nagaan of de overheid deze beoordeling op in rechte en 

in feite aanneembare redenen heeft gesteund en de grenzen van de redelijkheid niet heeft 

overschreden. 

 

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

buitengewone omstandigheden die verzoekster heeft ingeroepen om te verantwoorden waarom zij geen 

aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf vanuit haar land van herkomst kan indienen, niet werden 

aanvaard of bewezen. 

 

3.4. Verzoekster voert aan dat zij de moeder is van een dochter, die over een onbeperkt verblijfsrecht in 

België geniet. Haar dochter werd onverwachts weduwe en is alleenstaande moeder van vier kinderen. 

Verzoekster wenst te zorgen voor haar dochter en kleinkinderen in België. Zij benadrukt dat de kinderen 

nood hebben aan stabiliteit, dat zij hen verzorgt wanneer hun moeder het moeilijk heeft en naar werk 

zoekt en dat het zeer moeilijk zou zijn voor de kinderen om van haar afscheid te nemen zo kort na het 

overlijden van hun vader. Verzoekster voert verder aan dat haar dochter van OCMW steun overleeft, dat 

dhr. B. voor inkomsten zorgde en dat door ziekte, arbeidsongeschiktheid en het overlijden het gezin 

geen financiële reserves meer heeft.  

 

De Raad stelt vast dat verzoekster hiermee dezelfde argumenten herhaalt die zij reeds naar voren 

bracht in haar verblijfsaanvraag, vermeld in punt 1.1. 

In tegenstelling tot wat verzoekster beweert, blijkt uit de bestreden beslissing dat de gemachtigde 

aangaande deze argumenten wel motiveert en dit als volgt: 

“Betrokkene haalt aan dat zij mede zou instaan voor de zorg van haar kleinkinderen. Dit element kan 

echter niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid daar de verplichting om de aanvraag in te 

dienen bij de bevoegde diplomatieke of consulaire post in het land van herkomst enkel een eventuele 

tijdelijke scheiding impliceert, wat geen ernstig of moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. (…) 

Betrokkene haalt verder nog aan dat haar dochter als kleinkinderen zwaar onder de indruk zouden zijn 

vanwege het overleden de heer B.. Niettegenstaande wij de impact van deze gebeurtenis op het gezin 

geenzins willen minimaliseren dienen wij op te merken dat dit element niet aanvaard kan worden als 

buitengewone omstandigheid. De verplichting voor betrokkene om haar aanvraag in te dienen in het 

land van herkomst betekent enkel een tijdelijke scheiding van haar dochter en kleinkinderen, wat dus 

geen ernstig of moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt.” 

 

Hieruit blijkt duidelijk dat de gemachtigde rekening heeft gehouden met de aangehaalde 

omstandigheden van verzoekster, haar dochter en kleinkinderen. Hoewel de impact van  het overlijden 

van de dhr. B. op het gezin niet wordt geminimaliseerd, oordeelt de gemachtigde dat deze 

omstandigheden niet kunnen worden weerhouden als buitengewone omstandigheden in de zin van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. De gemachtigde stelt dat een terugkeer naar het land van 

herkomst om aldaar een verblijfsaanvraag in te dienen, enkel een eventuele tijdelijke scheiding 

impliceert wat geen ernstig of moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt.  Verzoekster stelt dat de 

gemachtigde hier zonder meer van uitgaat, maar met deze loutere kritiek slaagt verzoekster er niet in de 

concrete motieven op ernstige wijze te betwisten, laat staan te weerleggen.  

 

Uit de bestreden beslissing blijkt verder dat de gemachtigde rekening heeft gehouden met de 

argumenten inzake nood aan kinderopvang zodat de dochter van verzoekster werk kan zoeken en het 

gebrek aan financiële middelen. Hij oordeelde als volgt: 

“Bovendien kan haar dochter steeds beroep doen op diverse diensten die naschoolse opvang 

aanbieden en dit in afwachting dat betrokkene eventueel kan terugkeren naar België. Ook de bewering 

dat haar dochter onvoldoende financiële middelen zou hebben om de opvang voor de kinderen te 

betalen kan niet aanvaard worden daar zij hiervan niet de nodige bewijzen van voorlegt. Bovendien 
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toont betrokkene niet aan dat zij geen beroep zou kunnen doen op vrienden en andere kennissen om 

eventueel even bij te springen.” 

 

In haar verblijfsaanvraag haalde verzoekster aan dat ze door het OCMW wordt begeleid in het vinden 

van werk. Het argument dat het OCMW niet voorziet in opvang voor kinderen werd echter niet 

ontwikkeld in de verblijfsaanvraag. Deze loutere bewering wordt in het verzoekschrift ook niet gestaafd 

en strookt overigens niet met de realiteit waarbij werkzoekende ouders worden ondersteund in het 

vinden van betaalbare kinderopvang. Tenslotte doet dit geen afbreuk aan de vaststelling dat verzoekster 

beroep kan doen op diverse diensten die naschoolse opvang aanbieden. De vaststelling dat geen 

bewijzen worden voorgelegd met betrekking tot onvoldoende financiële middelen, vindt steun in het 

administratief dossier, nu er geen ondersteunende stukken werden gevoegd bij het verzoekschrift. Ook 

in haar verzoekschrift beperkt verzoekster zich tot loutere beweringen die niet worden gestaafd. De 

vaststelling dat verzoekster in haar verblijfsaanvraag niet aantoont dat haar dochter geen beroep kan 

doen op vrienden of andere kennissen om eventueel bij te springen, vindt eveneens steun in het 

administratief dossier.  

 

Met het betoog dat er sprake is van een prangende humanitaire situatie, dat zij nodig is om de toekomst 

van haar dochter en kleinkinderen niet te hypothekeren, dat indien zij verder kan instaan voor de 

opvang, haar dochter zal kunnen werken en de kinderen niet opnieuw worden getroffen door een 

verlies, uit verzoekster kritiek die in wezen wederom beperkt is tot het herhalen van de argumenten die 

reeds werden aangehaald in de verblijfsaanvraag. Hiermee weerlegt verzoekster niet de concrete 

motieven van de bestreden beslissingen noch toont zij dat de beoordeling van de aangehaalde 

buitengewone omstandigheden onzorgvuldig zijn dan wel alle redelijkheid te buiten gaat.  

 

3.5. De Raad merkt verder op dat het betoog dat haar dochter en kleinkinderen onmogelijk kunnen terug 

keren naar Soedan, niet dienstig is aangezien uit de bestreden beslissing geenszins blijkt dat de 

gemachtigde verwacht of eist dat haar dochter en kleinkinderen terugkeren naar Soedan om de 

behandeling van de verblijfsaanvraag van verzoekster ginder af te wachten.  

 

3.6. In de mate dat verzoekster deze elementen verbindt met haar gezinsleven en de bescherming 

ervan onder artikel 8 EVRM, wijst de Raad er op dat artikel 8 van het EVRM geen uitdrukkelijke 

motiveringsplicht inhoudt. De  Raad gaat als annulatierechter wel na of de gemachtigde in casu niet op 

kennelijk onredelijke wijze of in strijd met de voorhanden zijnde feitelijke gegevens van de zaak tot zijn 

beslissing is gekomen in het licht van artikel 8 van het EVRM (RvS 29 juni 2010, nr. 205.942; RvS 22 juli 

2013, nr. 224.386). 

 

De eerste bestreden beslissing heeft betrekking op een vraag om machtiging tot verblijf, die negatief 

werd beoordeeld en in navolging waarvan het bevel om het grondgebied te verlaten werd genomen. De 

eerste bestreden beslissing heeft geen betrekking op een weigering van voortgezet verblijf zodat in casu 

ook geen sprake is van een inmenging in het gezinsleven van verzoekster. In een situatie van eerste 

toelating gebeurt er geen toetsing aan de hand van artikel 8, tweede lid van het EVRM, zoals 

verzoekster verkeerdelijk voorhoudt. Er dient dan volgens het EHRM te worden onderzocht of er een 

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

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

Hoogkamer v. Nederland, § 38). Dit gebeurt aan de hand van een billijke belangenafweging.  

 

Er moet worden opgemerkt dat artikel 8 EVRM en de vereiste belangenafweging in de 

ontvankelijkheidsfase van een verblijfsprocedure op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet 

slechts een rol spelen in het beantwoorden van de vraag of een terugkeer naar het land van herkomst 

om aldaar een aanvraag om verblijfsmachtiging in te dienen in een concreet geval een schending van 

artikel 8 EVRM oplevert. Wanneer dit het geval is, dan zal er sprake zijn van een buitengewone 

omstandigheid die rechtvaardigt dat de aanvraag in België wordt ingediend.  

 

Uit de eerste bestreden beslissing blijkt dat naar aanleiding van verzoeksters verblijfsaanvraag rekening 

werd gehouden met het gezinsleven en dat een belangenafweging in dit kader heeft plaatsgehad 

waarbij in casu werd nagegaan of het gezinsleven in België een mogelijke buitengewone omstandigheid 

uitmaakt die het indienen van een aanvraag om verblijfsmachtiging in België rechtvaardigt.  

Zoals uit punt 3.4 blijkt, weerhield de gemachtigde het gezinsleven niet als een buitengewone 

omstandigheid waarbij hij oordeelde dat de verplichting om de verblijfsaanvraag in te dienen bij de 

bevoegde diplomatieke of consulaire post in het land van herkomst enkel een eventuele tijdelijke 
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scheiding van dochter en kleinkinderen betekent wat geen ernstig of moeilijk te herstellen nadeel met 

zich meebrengt. 

 

De Raad wijst erop dat de verplichting om terug te keren naar het land van herkomst om aldaar de 

aanvraag om verblijfsmachtiging in te dienen, zoals gesteld in de bestreden beslissing, in wezen enkel 

inhoudt dat verzoekster tijdelijk het land dient te verlaten – zij heeft immers de mogelijkheid terug te 

keren op het ogenblik dat voldaan is aan de in de Vreemdelingenwet bepaalde vereisten. 

 

Verzoekster bekritiseert de vormvereiste onder artikel 9, tweede lid van de Vreemdelingenwet, dit is de 

verplichting om tijdelijk terug te keren. Het EHRM stelt evenwel dat Staten het recht hebben om te 

vereisen van vreemdelingen die een verblijfsrecht of verblijfsmachtiging wensen op hun grondgebied, 

dat zij een passende aanvraag indienen in het buitenland. Staten hebben geen verplichting om 

vreemdelingen het resultaat van de behandeling van hun aanvraag op hun grondgebied te laten 

afwachten (EHRM, 9 oktober 2012, nr. 33917/12,  Djokaba Lambi Longa vs. Nederland, par.  81; en 

EHRM, 3 oktober 2014, nr. 12738/10, Jeunesse vs. Nederland, par. 101).  

 

Verzoekster stelt dat de gemachtigde concreet had moeten onderzoeken en motiveren welke weerslag 

de verplichte terugkeer voor onbepaalde duur met zich zou meebrengen, zeker in de omschreven 

omstandigheden. Uit punt 3.4. blijkt dat de impact van het overlijden van de dhr. B. op het gezin niet 

werd geminimaliseerd, maar dat de gemachtigde oordeelde dat deze omstandigheden niet kunnen 

worden weerhouden als buitengewone omstandigheden in de zin van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet omdat een terugkeer naar het land van herkomst om aldaar een verblijfsaanvraag in 

te dienen, enkel een eventuele tijdelijke scheiding impliceert wat geen ernstig of moeilijk te herstellen 

nadeel met zich meebrengt. 

 

De eventuele tijdelijke scheiding met het oog op het vervullen van de noodzakelijke formaliteiten ter 

voldoening van de wettelijke bepalingen, verstoort het gezinsleven van verzoekster in beginsel niet in 

die mate dat er sprake kan zijn van een schending van artikel 8 EVRM, minstens toont verzoekster dit 

met haar betoog niet aan. Zij stelt dat een onderbreking van de band die de kinderen met haar hebben 

opgebouwd, nefaste gevolgen “kan” hebben, maar zij toont niet dat de gezinsbanden tijdens een 

eventuele tijdelijke scheiding onherstelbaar worden beschadigd of tot een definitieve breuk van de 

gezinsbanden leidt. Bovendien wordt vastgesteld dat de kleinkinderen in het gezelschap blijven van hun 

moeder, die in beginsel in hun zorg kan voorzien. Hierboven werd ook vastgesteld dat niet wordt 

aangetoond dat de moeder geen beroep kan doen op kinderopvang om werk te zoeken. Een schending 

van het belang van het kind wordt dan ook niet aannemelijk gemaakt.  

 

Verzoekster uit ook kritiek op het feit dat de tijdelijke terugkeer voor een onbepaalde duur geldt. Hoewel 

er geen termijnen verbonden zijn aan de behandeling van verblijfsaanvragen in toepassing van artikel 9, 

tweede lid van de Vreemdelingenwet, kan verzoekster uit het feit dat een aanvraag om machtiging tot 

verblijf vanuit het herkomstland een bepaalde tijd in beslag neemt, niet afleiden dat de gemachtigde een 

kennelijke onredelijke beslissing heeft genomen. Verder toont verzoekster met deze kritiek niet in 

concreto aan dat er sprake zou zijn van een onredelijk lange behandelingstermijn.  

 

De Raad wijst er tevens op dat moderne communicatiemiddelen verzoekster in staat kunnen stellen om 

tijdens de scheiding in nauw contact te blijven met dochter en kleinkinderen en het gezinsleven met hen 

verder te onderhouden (EHRM 26 juni 2014, nr. 71398/12, M.E. v. Zweden, par. 100).  

 

Tenslotte wordt benadrukt dat de eerste bestreden beslissing geen betrekking heeft op de gegrondheid 

van de aanvraag maar enkel verantwoordt waarom de aanvraag om verblijfsmachtiging niet in België 

kan worden ingediend. Een wettelijke mogelijkheid tot bescherming van de eerbiediging van het 

voorgehouden privéleven zoals zou bestaan in België, met name in het kader van een aanvraag om een 

verblijfsmachtiging die in het land van herkomst of elders bij de bevoegde Belgische diplomatieke of 

consulaire post wordt ingediend op grond van artikel 9, tweede lid, van de Vreemdelingenwet, staat nog 

steeds open. Het is dan ook in dit kader dat een onderzoek ten gronde naar een eventuele positieve 

verplichting in het licht van artikel 8 van het EVRM vervolgens zal plaatsvinden. Een schending van 

artikel 8 EVRM wordt derhalve in deze stand van zaken niet aannemelijk gemaakt. 

 

Voor wat betreft de aangehaalde arresten van de Raad van State, dient de Raad op te merken dat deze 

arresten in de continentale rechtstraditie geen bindende werking of precedentswaarde kennen. De Raad 

dient op zich dan ook niet in te gaan op de door verzoekster aangehaalde rechtspraak. 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 9 

3.7. Verzoekster toont niet aan dat de gemachtigde in casu een andere invulling aan het begrip 

“buitengewone omstandigheden” zoals opgenomen in artikel 9bis van de Vreemdelingenwet heeft 

gegeven die strijdig is met de wijze waarop dit begrip dient te worden ingevuld. Er is geen schending 

van artikel 9bis aangetoond.  

 

In het licht van wat hierboven werd besproken blijkt dat de gemachtigde rekening heeft gehouden met 

de concrete omstandigheden die het geval van verzoekster kenmerken en dat hij hieromtrent uitvoerig 

heeft gemotiveerd zodat van een stereotiepe motivering geen sprake is. Met haar betoog, zoals 

hierboven besproken, toont verzoekster niet aan dat de gemachtigde onzorgvuldig of kennelijk 

onredelijk tot het besluit is gekomen dat “De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone 

omstandigheid waarom de betrokkenen de aanvraag om machtiging tot verblijf niet kunnen indienen via 

de gewone procedure namelijk via de diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of 

de plaats van oponthoud in het buitenland.” De materiële motiveringsplicht werd niet geschonden. 

 

Het eerste middel is niet gegrond.  

 

3.8. In een tweede middel dat enkel gericht is tegen het bestreden bevel voert verzoekster de schending 

aan van de materiële motiveringsplicht. Het middel wordt als volgt uiteengezet: 

 

“Het bevel om het grondgebied te verlaten begint als volgt: 

"In uitvoering van de beslissing van Broeckaert Nele -attaché, gemachtigde van de Staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie (...)" 

De beslissing zelf is tevens ondertekend door Broeckaert Nele. 

Dient verzoeker hieruit op te maken dat mevrouw Broeckaert zichzelf de opdracht heeft gegeven aan 

hem een bevel om het grondgebied te verlaten af te leveren? 

Het is totaal onduidelijk welke beslissing er precies uitgevoerd wordt. Er wordt geen datum van de 

beslissing opgegeven, noch wordt de beslissing verder benoemd. 

De materiële motiveringsplicht is geschonden.” 

 

3.9. Uit de beide bestreden beslissingen en de feiten van het administratief dossier blijkt duidelijk dat dat 

de tweede bestreden beslissing tot afgifte van het bevel om het grondgebied te verlaten, uitdrukkelijk is 

genomen in uitvoering van de eerste bestreden beslissing. 

In casu, dient de samenhang tussen beide bestreden beslissingen te worden benadrukt. 

Niettegenstaande het feit dat beide bestreden beslissingen formeel steun vinden in een andere bepaling 

uit de Vreemdelingenwet, stelt de Raad vast, op basis van de feitelijke gegevens in het dossier, dat de 

gemachtigde het nuttig en noodzakelijk heeft geacht om over te gaan tot de afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten, eerst nadat werd beschikt over de door verzoekster ingediende aanvraag om 

verblijfsmachtiging.  

Het bestreden bevel is dus nauw verbonden met de eerste bestreden beslissing. De vaststelling in de 

eerste bestreden beslissing dat er geen buitengewone omstandigheden zijn die de terugkeer naar 

Soedan verhinderen, heeft eveneens geleid tot het oordeel dat er geen hinderpalen zijn die zich 

verzetten tegen de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. De beoordeling van de 

aanvraag om verblijfsmachtiging blijkt aldus bepalend te zijn geweest voor de beslissing tot afgifte van 

het bevel om het grondgebied te verlaten. Dit wordt tevens bevestigd door het feit dat de beslissingen 

op dezelfde datum werden genomen door dezelfde gemachtigde en op dezelfde datum werden 

betekend, waaruit de samenhang van beide bestreden beslissingen blijkt. 

 

Aangezien de verblijfsaanvraag negatief werd beoordeeld, kon de gemachtigde in navolging daarvan op 

goede gronden overgaan tot afgifte van het bestreden bevel na onderzoek van de persoonlijke 

omstandigheden van verzoekster en de vaststelling van de onregelmatigheid van haar verblijf. De Raad 

stelt vast dat het bestreden bevel formeel is gemotiveerd, en verwijst naar artikel 7, eerste lid, 2° van de 

Vreemdelingenwet, waarbij wordt vastgesteld dat het regelmatig verblijf van verzoekster is verstreken 

sinds 15 juli 2012. De vaststelling dat verzoekster zich op onregelmatige wijze in het Rijk bevindt, wordt 

niet betwist of weerlegd en vindt steun in het administratief dossier. Een schending van de materiële 

motiveringsplicht wordt niet aangetoond. 

 

Het tweede middel is niet gegrond.  

 

Verzoekster heeft geen gegrond middel aangevoerd dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen kan leiden.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel. 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig april tweeduizend vijftien door: 

 

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

 

mevr. I. VERLOOY, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

I. VERLOOY M. MAES 

 


