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 nr. 152 496 van 15 september 2015 

in de zaak RvV X 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 4 juni 2015 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 24 maart 2015 van de gemachtigde 

van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging tot 

onontvankelijkheid van een aanvraag voor een toelating tot verblijf (bijlage 15quater). De bestreden 

beslissing werd aan verzoeker ter kennis gebracht op 5 mei 2015.  

 

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 8 juni 2015 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 10 juli 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10 september 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat C. DRIESEN, die loco advocaat J. DE LIEN verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat S. BOUMAHDI, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 25 februari 2014 legde verzoeker, van Nigeriaanse nationaliteit, te Antwerpen, een verklaring van 

wettelijke samenwoning af met Mevrouw O. I, van Nigeriaanse nationaliteit en met verblijfsrecht in 

België. 

 

Op 27 februari 2014 werd een onderzoek naar een schijnwettelijke samenwoning gestart. 

 

Op 6 mei 2014 kreeg verzoeker het bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13), daar de 

gemachtigde oordeelde dat hij niet in het bezit was van een geldig visum in zijn paspoort. Tegen deze 
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beslissing diende verzoeker een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna verkort 

de Raad). 

 

Bij schrijven van 14 mei 2014 werd door de ambtenaar van de burgerlijke stand van Wilrijk 

medegedeeld dat de verklaring van wettelijke samenwoning werd overgeschreven in het 

bevolkingsregister. 

 

Bij arrest nr. X van 28 oktober 2014 werd het beroep tegen de bijlage 13 van 6 mei 2014 door de Raad 

verworpen. 

 

Op 28 januari 2015 diende verzoeker een aanvraag in voor een toelating tot verblijf op grond van artikel 

12bis 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). 

 

Op 24 maart 2015 werd een beslissing genomen tot onontvankelijkheid van een aanvraag voor een 

toelating tot verblijf (bijlage 15quater). 

 

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

 

“Met het oog op artikel 12bis, §4, eerste lid van de wet van 15 december 1980 betreffende dé toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en artikel 26/1, §2, 

tweede lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen is de aanvraag voor een toelating tot verblijf, 

ingediend op 28.01.2015, in toepassing van de artikelen 10,12bis, §1, tweede lid van de wet van 15 

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

vreemdelingen, door: 

 

[…] 

 

om de volgende reden onontvankelijk: 

 

Betrokkene toont niet aan zich in buitengewone omstandigheden te bevinden die hem verhinderen terug 

te keren naar het land van herkomst om ginds het vereiste visum te vragen bij de bevoegde Belgische 

diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger, zoals bepaald in artikel 12bis §1, tweede lid, 3" van de 

wet van 15,12.1980. 

 

Betrokkene haalt aan dat hij de wettelijke samenwonende partner is van mevrouw O. I. M. J.; ze zijn 

samen woonachtig te W. Mevrouw is al meer dan 12 maanden gemachtigd om zich in het Rijk te 

vestigen en het is voor hem quasi onmogelijk is of minstens buitengewoon moeilijk om naar Abuja af te 

reizen om aldaar zijn aanvraag in te dienen gezien de lange afstand. De lange afstand verhindert 

betrokkene niet om tijdelijk terug te keren. 

 

Tevens haalt betrokkene aan dat hij onmogelijk kan terugkeren naar zijn land van herkomst om daar 

een aanvraag in te dienen daar hij tegen zijn wil gescheiden zou worden van zijn partner en dit voor 

onbepaalde tijd, hetgeen een fundamentele schending zou impliceren van art. 8 EVRM, 

Wat de vermeende schending van art 8 EVRM betreft kan worden gesteld dat de terugkeer naar het 

land van herkomst van betrokkene om aldaar een machtiging aan te vragen niet in disproportionaliteit 

staat ten aanzien van het recht en eerbiediging van het gezins- en privéleven. 

"In zijn arrest dd 27,05.2009 stelt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het volgende : " De Raad 

wijst er verder op dat artikel 8 van het EVRM niet als een vrijgeleide beschouwd kan worden dat 

verzoekster zou toelaten de Vreemdelingenwet naast zich neer te leggen" Overeenkomstig de vaste 

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

om zich in regel te stellen met de Belgische immigratiewetgeving niet beschouwd kan worden als een 

schending van artikel 8 van het EVRM. {RvS 22 februari 1993, nr X RvS 20 juli 1994, nr X, RvS 13 

december 2005, nr X)" 

 

Er dient opgemerkt te worden dat bij puntje II Ten gronde in de aanvraag vermeid staat dat de verzoeker 

zich bevindt in de voorwaarden van art. 10§1 van de vreemdelingenwet als zijnde de minderjarige zoon 

van mevrouw A. K. die sinds 16.05.2012 in het bezit is van een F-kaart. De vader van verzoeker heeft 

een verblijfskaart type A. Het verband van deze gegevens met dit dossier kan door onze dienst niet 

gemaakt worden; waarschijnlijk betreft het een ander dossier van de advocaat van betrokkene. 
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Tot slot wordt verwezen art. 3 van het kinderrechtenverdrag. Wat de vermeende schending van art. 3 

van het EVRM betreft dient opgemerkt te worden dat deze hier niet terzake doet gezien betrokkene en 

zijn partner geen kinderen hebben, " indien hij zou moeten terugkeren naar Bangladesh om aldaar een 

visum aan te vragen", dit betreft opnieuw een foutief gegeven van de advocaat, want betrokkene moet 

naar Nigeria.  

 

De verplichting om terug te keren betekent geen breuk van de familiale relaties maar betreft slechts 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 van het EVRM. 

Van zodra betrokkene zich in het bezit gesteld heeft van de nodige documenten vereist om tot 

binnenkomst in het Rijk te worden toegelaten, is het voor betrokkene mogelijk zich opnieuw te herenigen 

met zijn partner. 

Het feit dat hij in geval van indiening van de aanvraag in Nigeria voor lange tijd verwijderd zal zijn van 

partner, geeft aan betrokkene ipso facto eveneens geen recht op verblijf. ( zie Raad van State nr. X dd 

02.10.2010) Trouwens, ook andere aanvragers worden geconfronteerd met deze wachttijden. 

Betrokkene heeft trouwens doelbewust in illegaal verblijf een wettelijke samenwoonst afgesloten met 

zijn partner en haalt nu deze situatie aan als buitengewone omstandigheid in de zin van art. 12bis van 

de wet; dit is de zaken omkeren. 

 

Tevens wordt aangebracht dat zij alle nodige documenten die nodig zijn voor de aanvraag zoals, 

medisch attest, ziektekostenverzekering, voldoende bestaansmiddelen en huisvestingsvoorwaarden 

voldaan heeft. Dit zijn echter de basisvoorwaarden en vereisten die bij elke aanvraag gezinshereniging 

voorgelegd dienen te worden en kunnen dus niet beschouwd worden als buitengewone 

omstandigheden die de aanvraag in België rechtvaardigen.” 

 

Op 24 maart 2015 nam de gemachtigde de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13). 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

In zijn enig middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de redelijkheidsplicht, van  

artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele 

Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 

(hierna verkort het EVRM) en van artikel 12bis van de Vreemdelingenwet. 

 

Hij licht zijn enig middel toe als volgt: 

 

“De in de bestreden beslissing motivering aangaande de opgeworpen schending van art. 8 EVRM in 

luidt als volgt (eigen onderlijning): 

“Wat de vermeende schending van art 8 EVRM betreft kan worden gesteld dat de terugkeer naar het 

land van herkomst van betrokkene om aldaar een machtiging aan te vragen niet in disproportionaliteit 

staat ten aanzien van het recht en eerbiediging van het gezins- en privéleven” 

In zijn arrest dd. 27.05.2009 stelt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het volgende: “De Raad 

wijst er verder op dat artikel 8 van het EVRM niet als een vrijgeleide beschouwd kan worden dat 

verzoekster zou toelaten de Vreemdelingenwet naast zich neer te leggen”. Overeenkomstig vaste 

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

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

schending van artikel 8 van het EVRM (…)”. 

Dat verwerende partij blijkbaar een belangenafweging heeft gemaakt tussen het volgen van de 

procedure conform art. 12bis §1 Vw en het recht op eerbiediging van het gezins- en privéleven, zoals 

neergelegd in art. 8 EVRM. 

Dat dit geenszins blijkt uit de bestreden beslissing; hoewel verzoekster in haar aanvraag tot 

gezinshereniging uitvoerig uiteen heeft gezet waarom zij zich op art. 8 EVRM beroept, wordt in de 

bestreden beslissing op geen enkele manier gemotiveerd waarom een schending van art. 8 EVRM niet 

aanwezig wordt geacht. Bovenstaande is een dusdanig algemene motivering dat aan de 

motiveringsplicht niet is voldaan. Er wordt immers op geen enkele manier verwezen naar de specifieke 

omstandigheden die zich in casu voordoen. Dat art. 8 EVRM in onderhavige zaak wel degelijk belet dat 

verzoeker zijn aanvraag niet in zijn land van herkomst kan indienen en derhalve is geschonden. Dat de 

beslissing dient te worden nietig verklaard.” 
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Vooreerst merkt de Raad op dat verzoeker nalaat toe te lichten op welke wijze de bestreden beslissing 

het redelijkheidsbeginsel schendt, zodat dit onderdeel van het enig middel onontvankelijk is. 

 

De bestreden beslissing werd genomen op grond van de artikelen 10 en 12bis van de 

Vreemdelingenwet: 

 

Artikel 10, § 1, eerste lid, 4° van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 1 

Onder voorbehoud van de bepalingen van artikelen 9 en 12, zijn van rechtswege toegelaten om meer 

dan drie maanden in het Rijk te verblijven: 

1°[…]; 

2°[…]; 

3°[…]; 

4° […] 

5° de vreemdeling die door middel van een wettelijk geregistreerd partnerschap verbonden is met een 

vreemdeling [die sedert minimaal twaalf maanden toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf van 

onbeperkte duur in het Rijk of sedert minimaal twaalf maanden gemachtigd is om er zich te vestigen,](1) 

evenals de kinderen van deze partner, die met hen komen samenleven alvorens zij de leeftijd van 

achttien jaar hebben bereikt en alleenstaand zijn, voor zover hij over het recht van bewaring beschikt en 

de kinderen te zijnen laste zijn en, indien het recht van bewaring wordt gedeeld, op voorwaarde dat de 

andere houder van het recht van bewaring zijn toestemming heeft gegeven. Die termijn van twaalf 

maanden vervalt indien de echtelijke band of het geregistreerde partnerschap reeds bestond voor de 

vreemdeling die vervoegd wordt, in het Rijk aankwam of indien zij een gemeenschappelijk minderjarig 

kind hebben. 

De in het eerste lid vermelde partners moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: 

a) […] 

b)[…]; 

c)[…]; 

d)[…]; 

e)[…]; 

f)[…]; 

6° […] 

7°[…]” 

 

Artikel 12bis, § 1 van de Vreemdelingenwet, waarvan verzoeker eveneens de schending aanvoert, luidt 

als volgt: 

 

“De vreemdeling die verklaart dat hij zich in één der in artikel 10 voorziene gevallen bevindt, moet zijn 

aanvraag indienen bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger die bevoegd is voor 

zijn woonplaats of zijn verblijfplaats in het buitenland.  

In de volgende gevallen kan hij zijn aanvraag echter indienen bij het gemeentebestuur van zijn 

verblijfplaats : 

1° indien hij al in een andere hoedanigheid toegelaten of gemachtigd werd tot een verblijf van meer dan 

drie maanden in het Rijk en indien hij voor het einde van deze toelating of machtiging alle in § 2 

bedoelde bewijzen overlegt; 

2° indien hij tot een verblijf van maximaal drie maanden is gemachtigd, en indien dit wettelijk is vereist, 

hij beschikt over een geldig visum met het oog op het afsluiten van een huwelijk of partnerschap in 

België; dit huwelijk of partnerschap effectief werd gesloten voor het einde van deze machtiging en hij 

voor het einde van deze machtiging alle in § 2 bedoelde bewijzen overlegt; 

3° indien hij zich bevindt in buitengewone omstandigheden die hem verhinderen terug te keren naar zijn 

land om het op grond van artikel 2 vereiste visum te vragen bij de bevoegde Belgische diplomatieke of 

consulaire vertegenwoordiger en alle in § 2 bedoelde bewijzen overmaakt, evenals een bewijs van zijn 

identiteit; 

4° indien hij tot een verblijf van maximaal drie maanden is gemachtigd en hij een minderjarig kind is als 

bedoeld in artikel 10, § 1, eerste lid, 4°, tweede en derde streepje of hij de ouder is van een minderjarige 

erkende vluchteling of minderjarige die de subsidiaire bescherming geniet als bedoeld in artikel 10, § 1, 

eerste lid, 7°.” 
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Uit de bovenstaande bepalingen blijkt dat op grond van artikel 10 van de Vreemdelingenwet de wettelijk 

geregistreerde partner van een derdelander met een onbeperkte machtiging tot verblijf van rechtswege 

is toegelaten om meer dan drie maanden in het Rijk te verblijven, mits evenwel is voldaan aan bepaalde 

voorwaarden. Zo moet een vreemdeling die verklaart zich in een van de in artikel 10 van de 

Vreemdelingenwet voorziene gevallen te bevinden, zijn aanvraag in principe indienen bij de Belgische 

diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger die bevoegd is voor zijn woonplaats of zijn verblijfplaats in 

het buitenland. Indien hij zich echter bevindt in buitengewone omstandigheden die hem verhinderen 

terug te keren naar zijn land om het vereiste visum te vragen bij de bevoegde Belgische diplomatieke of 

consulaire vertegenwoordiger en daartoe alle vereiste bewijzen overmaakt, evenals een bewijs van zijn 

identiteit, kan hij zijn aanvraag indienen bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats. Het 

gemeentebestuur moet zich dan onverwijld vergewissen van de ontvankelijkheid van de aanvraag bij de 

gemachtigde. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker, bij de aanvraag tot gezinshereniging van 28 januari 

2015, de volgende documenten heeft voorgelegd: een kopie van zijn paspoort, een verklaring van 

wettelijke samenwoning, een certificaat van goed gedrag, een kopie van het geregistreerd huurcontract, 

een attest van de mutualiteit, een medisch attest van verzoeker dat hij niet lijdt aan ziekten die de 

volksgezondheid kunnen bedreigen, een arbeidsovereenkomst, loonfiches en foto’s van verzoeker met 

zijn partner. Verzoeker heeft in diens aanvraag wat betreft de buitengewone omstandigheden gewezen 

op een potentiële schending van artikel 8 van het EVRM, nu hij stelde dat het buitengewoon moeilijk is 

de aanvraag in te dienen in Abuja, gezien de lange afstand. Hij voerde aan dat hij tegen zijn wil zou 

gescheiden worden van zijn partner en dat voor onbepaalde tijd. Verzoeker wees in zijn aanvraag op de 

disproportionaliteit van de tijdelijke verwijdering en meende dat indien de gemachtigde van oordeel is 

dat zulks niet voldoende is, hij erop wijst dat zulks enkel vastgesteld kan worden door een specialist ter 

zake, namelijk een arts. Verzoeker verwees naar verscheidene arresten van de Raad van State om te 

concluderen dat de situatie een buitengewone omstandigheid vormt in de zin van artikel 12bis, § 1, 3° 

van de Vreemdelingenwet. In zijn besluit kwam verzoeker nogmaals terug op de buitengewone 

omstandigheden en stelde dat onder meer artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag zou geschonden 

worden indien hij naar Bangladesh zou moeten terugkeren om een visum aan te vragen.  

 

De stad Antwerpen heeft daarop om instructies gevraagd aangaande de ontvankelijkheid van de 

aanvraag. De gemachtigde nam vervolgens de bestreden beslissing waarin wordt gesteld dat de 

aanvraag onontvankelijk is.  

 

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 in kennis te stellen van de 

redenen waarom de administratieve overheid de bestreden bestuurshandeling heeft genomen, zodat 

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

artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de administratieve 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 (RvS 7 november 2001, nr. 

100.628, RvS 30 mei 2006, nr. 159.298, RvS 12 januari 2007, nr. 166.608, RvS 15 februari 2007, nr. 

167.848, RvS 26 juni 2007, nr. 172.777). 

 

De bestreden beslissing geeft duidelijk het determinerende motief aan op grond waarvan de beslissing 

is genomen. In de motivering van de bestreden beslissing wordt immers verwezen naar de toepasselijke 

rechtsregels, nl. de artikelen 10 en 12bis, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet en het feit dat 

verzoeker volgens de gemachtigde geen buitengewone omstandigheden heeft aangetoond die hem 

verhinderen terug te keren naar zijn herkomstland om daar het vereiste visum te vragen bij de bevoegde 

Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger. Aangaande de opgeworpen potentiële 

schending van artikel 8 van het EVRM motiveerde de gemachtigde: “Betrokkene haalt aan dat hij de 

wettelijke samenwonende partner is van mevrouw O. I. M. J.; ze zijn samen woonachtig te W. Mevrouw 

is al meer dan 12 maanden gemachtigd om zich in het Rijk te vestigen en het is voor hem quasi 

onmogelijk is of minstens buitengewoon moeilijk om naar Abuja af te reizen om aldaar zijn aanvraag in 

te dienen gezien de lange afstand. De lange afstand verhindert betrokkene niet om tijdelijk terug te 

keren. 

Tevens haalt betrokkene aan dat hij onmogelijk kan terugkeren naar zijn land van herkomst om daar 

een aanvraag in te dienen daar hij tegen zijn wil gescheiden zou worden van zijn partner en dit voor 

onbepaalde tijd, hetgeen een fundamentele schending zou impliceren van art. 8 EVRM, 
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Wat de vermeende schending van art 8 EVRM betreft kan worden gesteld dat de terugkeer naar het 

land van herkomst van betrokkene om aldaar een machtiging aan te vragen niet in disproportionaliteit 

staat ten aanzien van het recht en eerbiediging van het gezins- en privéleven. 

"In zijn arrest dd 27,05.2009 stelt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het volgende : " De Raad 

wijst er verder op dat artikel 8 van het EVRM niet als een vrijgeleide beschouwd kan worden dat 

verzoekster zou toelaten de Vreemdelingenwet naast zich neer te leggen" Overeenkomstig de vaste 

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

om zich in regel te stellen met de Belgische immigratiewetgeving niet beschouwd kan worden als een 

schending van artikel 8 van het EVRM. {RvS 22 februari 1993, nr 42.039, RvS 20 juli 1994, nr 48.653, 

RvS 13 december 2005, nr 152.639)" Er dient opgemerkt te worden dat bij puntje II Ten gronde in de 

aanvraag vermeid staat dat de verzoeker zich bevindt in de voorwaarden van art. 10§1 van de 

vreemdelingenwet als zijnde de minderjarige zoon van mevrouw A. K. die sinds 16,05,2012 in het bezit 

is van een F-kaart. De vader van verzoeker heeft een verblijfskaart type A. Het verband van deze 

gegevens met dit dossier kan door onze dienst niet gemaakt worden; waarschijnlijk betreft het een 

ander dossier van de advocaat van betrokkene. Tot slot wordt verwezen art. 3 van het 

kinderrechtenverdrag. Wat de vermeende schending van art. 3 van het EVRM betreft dient opgemerkt te 

worden dat deze hier niet terzake doet gezien betrokkene en zijn partner geen kinderen hebben, " indien 

hij zou moeten terugkeren naar Bangladesh om aldaar een visum aan te vragen", dit betreft opnieuw 

een foutief gegeven van de advocaat, want betrokkene moet naar Nigeria. De verplichting om terug te 

keren betekent geen breuk van de familiale relaties maar betreft slechts 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 van het EVRM. Van zodra 

betrokkene zich in het bezit gesteld heeft van de nodige documenten vereist om tot binnenkomst in het 

Rijk te worden toegelaten, is het voor betrokkene mogelijk zich opnieuw te herenigen met zijn partner. 

Het feit dat hij in geval van indiening van de aanvraag in Nigeria voor lange tijd verwijderd zal zijn van 

partner, geeft aan betrokkene ipso facto eveneens geen recht op verblijf. ( zie Raad van State nr. 89980 

dd 02.10.2010) Trouwens, ook andere aanvragers worden geconfronteerd met deze wachttijden. 

Betrokkene heeft trouwens doelbewust in illegaal verblijf een wettelijke samenwoonst afgesloten met 

zijn partner en haalt nu deze situatie aan als buitengewone omstandigheid in de zin van art. 12bis van 

de wet; dit is de zaken omkeren.” 

 

Verzoeker voert aan in het verzoekschrift dat de gemachtigde enkel een belangenafweging heeft 

gemaakt tussen het volgen van de procedure conform artikel 12bis van de Vreemdelingenwet en het 

recht op eerbiediging van het gezins- en privéleven zoals neergelegd in artikel 8 van het EVRM, hij 

meent dat de gemachtigde niet is ingegaan op de uitvoerige uiteenzetting in de aanvraag aangaande 

artikel 8 van het EVRM en “op geen enkele manier” heeft gemotiveerd waarom een schending van 

artikel 8 van het EVRM niet aanwezig wordt geacht. Hij stelt eveneens dat de gemachtigde zou 

nagelaten hebben te verwijzen naar de specifieke omstandigheden. Tot slot meent verzoeker dat artikel 

8 van het EVRM hem belet een aanvraag te doen in het herkomstland. Hij komt bijgevolg tot de 

conclusie dat zowel de motiveringsplicht als artikel 8 van het EVRM geschonden zijn.  

 

De Raad kan verzoeker geenszins volgen. Zoals verweerder in de nota terecht opmerkt, was de in de 

aanvraag aangehaalde argumentatie omtrent artikel 8 van het EVRM in hoofdzaak theoretisch met 

verwijzing naar rechtspraak, maar waren de uiteengezette concrete elementen summier. Bovendien 

moet de Raad vaststellen dat de gemachtigde wel degelijk uitgebreid is ingegaan op de aangevoerde 

schending van artikel 8 van het EVRM, zoals supra geciteerd, en daarbij eveneens heeft geantwoord op 

die enkele concrete elementen die werden aangevoerd. Zo merkte de gemachtigde terecht op dat een 

terugkeer naar het herkomstland om aldaar een machtiging aan te vragen niet in disproportionaliteit 

staat ten aanzien van het gezinsleven met diens partner aangezien conform rechtspraak van de Raad 

van State een tijdelijke scheiding om zich in regel te stellen met de Belgische immigratiewetgeving niet 

kan worden beschouwd als een schending van artikel 8 van het EVRM. Verzoeker haalt geen 

elementen aan die in casu ondanks het tijdelijk karakter van de scheiding desalniettemin aanleiding 

zouden kunnen geven tot een schending van artikel 8 van het EVRM. Verzoeker verliest bijkomend uit 

het oog dat uit artikel 12bis, § 2 van de Vreemdelingenwet blijkt dat de gemachtigde verplicht is de 

aanvraag om een visum gezinshereniging zo snel mogelijk te behandelen waarbij de beslissing ten 

laatste zes maanden na de datum van de indiening van de aanvraag moet volgen. Enkel in bijzondere 

omstandigheden is een verlenging van de behandelingstermijn mogelijk, maar de maximumduur 

daarvan wordt op twaalf maanden gesteld. De beslissing om de termijn met drie maanden te verlengen, 

dient, in concreto, het uitzonderlijk karakter hiervan aan te tonen, verband houdend met de complexiteit 

van de behandeling van de aanvraag (GwH 26 september 2013, nr. 121/2013, B.26.3) Verzoeker mag 

dus verwachten dat zijn aanvraag, ingediend in Nigeria, zo snel mogelijk wordt behandeld en dat in 
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normale omstandigheden een beslissing omtrent zijn aanvraag om een visum gezinshereniging ten 

laatste zes maanden na de indiening van de aanvraag zal volgen. Verzoeker haalt geen bijzondere 

omstandigheden aan die op een complexiteit van de aanvraag kunnen wijzen. 

 

De gemachtigde heeft vervolgens terecht opgemerkt dat het aangehaalde feit dat verzoeker zich zou 

bevinden in de voorwaarden van artikel 10, § 1 van de Vreemdelingenwet als minderjarige zoon van 

mevrouw A.K, die in het bezit zou zijn van een F-kaart, niet strookt met de gegevens van het dossier, 

evenals het aangehaalde feit dat er een vader met een verblijfskaart type A zou zijn. Eveneens terecht 

heeft de gemachtigde vastgesteld dat verzoeker en zijn partner geen kinderen hebben, althans dit was 

niet gekend op het ogenblik van de bestreden beslissing en wordt thans evenmin aangevoerd, en dat 

dus een verwijzing naar het Kinderrechtenverdrag niet dienstig is, evenmin als de verwijzing dat 

verzoeker naar Bangladesh zou moeten terugkeren, nu het herkomstland van verzoeker Nigeria betreft. 

Ter zitting bevestigt de raadsvrouw dat dit vergissingen betreffen in de aanvraag. Tot slot geeft 

verzoeker in diens verzoekschrift ook niet aan welke concrete gegevens de gemachtigde niet zou 

beantwoord hebben in het licht van de aangevoerde schending van artikel 8 van het EVRM. Verzoeker 

liet bovendien na de (oude) rechtspraak van de Raad van State, waarnaar hij in diens aanvraag heeft 

verwezen, op zijn concrete zaak toe te passen. De arresten hadden onder meer betrekking op situaties 

waarin enkel een gezinsleven in België mogelijk was, er veiligheidsrisico’s waren verbonden aan de 

terugkeer naar het herkomstland of er minderjarige kinderen waren. Geen van deze elementen worden 

echter aangevoerd of aangetoond in casu. 

 

De Raad beschouwt de motivering zoals weergegeven in de bestreden beslissing dan ook als afdoende, 

zowel in het licht van artikel 12bis van de Vreemdelingenwet als in het licht van artikel 8 van het EVRM.  

 

Een schending van artikel 3 van de voormelde wet van 29 juli 1991, van artikel 12bis van de 

Vreemdelingenwet of van artikel 8 van het EVRM kunnen niet aangenomen worden. 

 

Het enig middel is deels onontvankelijk, deels ongegrond. 

 

3. Kosten 

 

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

 

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 verzoeker. 

 

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

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 


