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 nr. 155 350 van 26 oktober 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 Turkse nationaliteit te zijn, op 6 januari 2014 heeft 
ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 
van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 
Armoedebestrijding van 29 oktober 2013 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van 
artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk verklaard wordt en van de beslissing 
tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten van 29 oktober 2013. 
 
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 10 januari 2014 met 
refertenummer X. 
 
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 
 
Gelet op de beschikking van 2 september 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 
2 oktober 2015. 
 
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 
 
Gehoord de opmerkingen van advocaat M.-C. FRERE, die loco advocaat T. TASDEMIR verschijnt voor 
de verzoekende partij en van advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor 
de verwerende partij. 
 
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 
 
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
 
1.1. Verzoeker dient op 27 februari 2013 een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van 
artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet). 
 
1.2. Op 29 oktober 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 
Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde) een beslissing waarbij de 
aanvraag om verblijfsmachtiging in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, onontvankelijk 
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wordt verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing waarvan verzoeker op 13 december 2013 in 
kennis wordt gesteld. De motieven luiden als volgt:  
 
“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 27.02.2013 werd 
ingediend door: 
P.C.  
nationaliteit: Turkije 
(….) 
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. 
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 haalt aan dat hij onmogelijk kan terugkeren naar Turkije om aldaar een aanvraag in te 
dienen en dit omdat zijn partner en kind in België verblijven. Betrokkene legt hiervan verschillende 
stavingsstukken voor m.n. een huwelijksakte, een kopij van de identiteitskaart, geboorteakte en een 
erkenningsakte. Hieromtrent dient opgemerkt te worden dat de verplichting om terug te keren naar het 
land van herkomst enkel een eventuele tijdelijke verwijdering van het grondgebied wat geen ernstig en 
moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. 
Wat de vermeende schending van art. 8 EVRM betreft kan worden gesteld dat de terugkeer naar het 
land van herkomst om aldaar een machtiging aan te vragen niet in disproportionaliteit staat ten aanzien 
van het recht op een gezins- of privéleven. In zijn arrest dd. 27.05.2009 stelt de Raad voor 
Vreemdelingbetwistingen het volgende: "De Raad wijst er verder op dat artikel 8 van het EVRM niet als 
een vrijgeleide kan beschouwd worden dat verzoekster zou toelaten de bepalingen van de 
Vreemdelingenwet naast zich neer te leggen." Overeenkomstig de vaste rechtspraak van de Raad van 
State dient bovendien te worden benadrukt dat een tijdelijke scheiding om zich in regel te stellen met de 
immigratiewetgeving niet kan beschouwd 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). 
Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkene nooit in aanraking is geweest met de politie 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. 
De wil tot integratie en de goede verstandhouding met de buren behoren tot de gegrondheid en worden 
in deze fase niet behandeld. Zij kunnen het voorwerp uitmaken van een eventueel onderzoek conform 
art 9.2 van de wet van 15.12.1980. 
Betrokkene stelt verder niet meer terug te kunnen naar Turkije omdat hij er geen enkele binding of 
relatie meer met onderhoudt. Dit gegeven wordt niet gestaafd en kan dan ook niet weerhouden worden. 
Bovendien lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkene geen familie, vrienden of kennissen meer zou 
hebben in het land van herkomst waar hij voor korte tijd zou kunnen verblijven in afwachting van een 
beslissing in het kader van zijn aanvraag tot regularisatie. 
Het zou voor betrokkene onmogelijk zijn om zich te regulariseren met de administratieve moeilijkheden 
die aldaar gelden gelet op zijn lange afwezigheid. Ook dit wordt niet gestaafd en kan dan ook niet 
weerhouden worden. 
De aanvraag kan in het land van herkomst gebeuren. “ 
 
1.3. Tevens neemt de gemachtigde op 29 oktober 2013 een beslissing tot afgifte van een bevel om het 
grondgebied te verlaten. Dit is de tweede bestreden beslissing waarvan verzoeker op 13 december 
2013 in kennis wordt gesteld. De motieven luiden als volgt: 
 
“Aan de heer, die verklaart te heten: 
Naam, voornaam: geboortedatum: geboorteplaats: nationaliteit: 
P.C. (…) Turkije 
wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 
die het Schengenacquis ten volle toepassen1, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om 
er zich naar toe te begeven, 
binnen 30 (dertig) dagen na de kennisgeving. 
REDEN VAN DE BESLISSING: 
Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 
15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 
o Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 
houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: 
Niet in het bezit van een geldig paspoort voorzien van een geldig visum.”  
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2. Onderzoek van het beroep 
 
2.1. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 
1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van artikel en 9bis en 62 van de 
Vreemdelingenwet, van het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel en van de materiële 
motiveringsplicht. Het middel wordt als volgt uiteengezet: 
 
“Artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen en artikel 62 van 

Vreemdelingenwet bepalen dat de administratieve beslissingen zowel in feite als in rechte moeten 

worden gemotiveerd. 

De artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen stellen dat de administratieve 

handeling uitdrukkelijk dient te worden gemotiveerd en dat in de motivering van de akte de feitelijke en 

de juridische motivering dienen te worden opgenomen. Bovendien dient de motivering afdoende te zijn. 

Zo stipuleert artikel 62 van de Vreemdelingenwet het volgende: 

"De administratieve beslissingen worden met redenen omkleed.[...]" 

Er moet worden benadrukt dat conform artikelen 2 en 3 Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen in 

de motivering van de administratieve beslissing steeds uitdrukkelijk de feitelijke en de juridische gronden 

vermeld moeten worden opdat de  

 

1. IN FEITE 

B.l. Eerste middel: 1991 betreffende 

  

betrokken perso(o)n(en) kennis zouden hebben van gronden waarop de administratieve overheid zich 

baseert om een (weigerings)beslissing te nemen. 

Uit de samenlezing van de artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen volgt 

duidelijk dat: 

a) De administratieve beslissing uitdrukkelijk dient gemotiveerd te worden; 

b) In de motivering (opgenomen in de betrokken administratieve beslissingen - in casu de 

bestreden beslissingen d.d. 09.05.2012 en d.d. 10.07.2012) zowel de feitelijke als de juridische gronden 

dienen vermeld te worden; 

c) De motivering afdoende dient te zijn; 

De administratieve beslissing is slechts afdoende gemotiveerd wanneer de aangehaalde motieven 

draagkrachtig zijn rekening houdend met de evenredigheid van de te nemen beslissing door de 

administratieve overheid. Zo kan er slechts sprake zijn van een afdoende motivering wanneer de 

motivering duidelijk, juist, pertinent, concreet, precies en volledig geformuleerd wordt zodat de 

bestuurde in alle duidelijkheid kan oordelen of het al dan niet zinvol is de genomen beslissing aan te 

vechten. 

Er is sprake van een schending van het redelijkheidsbeginsel wanneer men zich tevergeefs afvraagt 

hoe het bestuur tot een dergelijke keuze is gekomen. Met andere woorden, om het redelijkheidsbeginsel 

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

ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Het is de taak van Uw Raad om het oordeel 

van het bestuur onwettig te bevinden wanneer de administratieve beslissing tegen alle redelijkheid 

ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief 

volkomen ontbreekt (R.v.St. n° 82.301 van 20 september 1999; R.v.V. arrest n° 43.735 van 25 mei 

2010; R.v.V. arrest nr. 28602 van 11 juni 2009, punt 2.3. in fine en R.v.V. arrest nr. 28599 van 11 juni 

2009, punt 2.4. in fine). 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op zijn beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (R.v.St. arrest n° 154.954 van 14 

februari 2006; R.v.St. arrest n° 167.411 van 2 februari 2007; R.v.V. arrest n° 43.735 van 25 mei 2010). 

Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratieve overheid bij het 

nemen van de beslissing moet steunen op ALLE GEGEVENS van het betreffende dossier en op ALLE 

daarin vervatte dienstige stukken (R.v.V. arrest n° 43.735 van 25 mei 2010; R.v.V. arrest n° 28.599 van 

11 juni 2009, punt 2.4.). 

Het rechtszekerheidsbeginsel in combinatie met het vertrouwensbeginsel houdt in dat een 

rechtsonderhorige erop moet kunnen vertrouwen dat de administratieve overheid een vaste gedragslijn 

zal blijven aanhouden en dat de rechtsonderhorige bij het uitblijven van enig handelen van de 

administratieve overheid ervan mag uitgaan dat er geen reden zal bestaan dat het bestuur anders zal 

handelen dan de schijn die zij heeft opgewekt door te verzuimen te handelen. De rechtsonderhorige 

mag er dan ook op rekenen dat hij niet langer in een rechtsonzekere positie verkeerd, zodat hij erop kan 

vertrouwen dat er geen reden bestaat dat de administratie een andere gedragslijn zal aannemen. 
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Het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur van de hoorplicht houdt in dat een rechtsonderhorige het 

recht heeft om te worden gehoord of om zijn standpunt naar voor te brengen wanneer een 

administratieve overheid het overweegt om ten aanzien van een rechtsonderhorige een ernstige 

maatregel te nemen gebaseerd om zijn persoonlijk gedrag, dat hem als een tekortkoming wordt 

aangerakend en welke maatregel van aard is om de belangen van de rechtsonderhorige zwaar aan te 

tasten. 

In casu is de bestreden beslissing op een niet-afdoende wijze gemotiveerd, daar administratieve 

beslissingen slechts afdoende gemotiveerd zijn wanneer de motivering duidelijk, juist, pertinent, 

concreet, precies en volledig geformuleerd wordt zodat de bestuurde in alle duidelijkheid kan oordelen 

of het al dan niet zinvol is de genomen beslissing aan te vechten. Bovendien legt het 

zorgvuldigheidsbeginsel de verwerende partij de plicht op om beslissingen zorgvuldig voor te bereiden 

en te stoelen op een correcte en volledige feitenvinding (Cf. R.v.V. arrest n° 28.602 van 11 juni 2009, 

punt 2.3.). De zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vereist dat de verwerende partij slechts na een 

behoorlijk onderzoek van de zaak en met kennis van alle relevante gegevens een beslissing mag 

nemen (Cf. R.v.V. arrest n° 28599 van 11 juni 2009, punt 2.4.). Overigens staat ook vast dat het 

redelijkheidsbeginsel Uw Raad toestaat de bestreden beslissing onwettig te bevinden wanneer het 

tegen alle redelijkheid ingaat (Cf. Cf. R.v.V. arrest n° 28.602 van 11 juni 2009, punt 2.3. in fine en Cf. 

R.v.V. arrest n° 28.599 van 11 juni 2009, punt 2.4. in fine). 

In weerwil van de beslissing van FOD Binnenlandse Zaken, is verzoeker in België binnengekomen 

medio februari 2013 en sedertdien verblijft hij hier ononderbroken. Dit is wel degelijk een lange periode, 

met dien verstande dat hij moeilijkheden zal ondervinden mocht hij zich terug begeven naar zijn land 

van herkomst. 

Ook kan hij nergens meer terecht in zijn land van herkomst, waarmee hij geen enkele binding meer 

heeft. 

Van verzoeker kan niet verwacht worden dat hij een negatief bewijs moet leveren. Hiermee wordt 

bedoeld dat de FOD Binnenlandse Zaken in haar beslissing verwacht dat verzoeker dient aan te tonen 

dat hij geen enkele binding zou hebben van zijn land van herkomst. 

Welnu het voorleggen van een dergelijk bewijs is absoluut niet mogelijk, zeker nu dit een negatief bewijs 

zal betekenen in hoofde van verzoeker, hetgeen niet mogelijk is conform het Burgerlijk Wetboek. 

Het eerste middel is gegrond.” 

 
2.2. De Raad stelt vast dat verzoeker in de uiteenzetting van zijn eerste middel tevens de schending 
aanvoert van het rechtszekerheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel en de hoorplicht.  
Volgens vaste rechtspraak van de Raad van State moet onder “middel” worden begrepen de voldoende 
duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel door de 
bestreden rechtshandeling wordt geschonden  (RvS 17 december 2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, 
nr. 130.972; RvS  1 oktober 2004, nr. 135.618). De Raad stelt vast dat waar verzoeker de schending 
aanvoert van het rechtszekerheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel en de hoorplicht, hij zich beperkt 
tot een theoretische uiteenzetting over de rechtsbeginselen, doch evenwel geheel niet in concreto 
verduidelijkt op welke wijze deze rechtsbeginselen door de bestreden beslissingen werden geschonden. 
Het middel is in die mate dan ook onontvankelijk. 
 
2.3. De motieven van de bestreden beslissingen kunnen op eenvoudige wijze in die beslissingen 
gelezen worden zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of het zin 
heeft de bestreden beslissingen aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover hij in rechte 
beschikt. Daarmee is voldaan aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht, zoals 
voorgeschreven in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 
bestuurshandelingen en artikel 62 van de Vreemdelingenwet (RvS 5 februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 
oktober 2006, nr. 164.298; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.358; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.357; RvS 
21 september 2005, nr. 149.149; RvS 21 september 2005, nr. 149.148). Verzoeker houdt een uitgebreid 
theoretisch betoog omtrent de formele motiveringsplicht, maar brengt dienaangaande geen enkel 
concreet argument bij en maakt bijgevolg niet duidelijk op welk punt deze formele motivering hem niet in 
staat zou stellen te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden 
beslissingen zijn genomen derwijze dat niet voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette doel van de 
formele motiveringsplicht. 
 
De Raad stelt vast dat verzoeker in wezen tegen de eerste bestreden beslissing inhoudelijke kritiek uit, 
zodat hij in wezen de schending aanvoert van de materiële motiveringsplicht.  
Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad zijn 
beoordeling in de plaats te stellen van deze 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 (RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 
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De schending van de materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van de aangevoerde 
schending van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet waarop de eerste bestreden beslissing tevens 
steunt.  
 

Artikel 9bis, §1 van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“§1.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 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 zijn 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.  

 

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. 

 

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.  

 

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

buitengewone omstandigheden die verzoeker heeft ingeroepen om te verantwoorden waarom hij geen 

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

aanvaard of bewezen. 

 

In dit kader merkt de Raad op 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 bewijslast 

omtrent de aanwezigheid van buitengewone omstandigheden die het onmogelijk of bijzonder moeilijk 

maken om de aanvraag om verblijfsmachtiging in te dienen vanuit het land van herkomst, rust dan ook 

op de aanvrager zelf.  

 

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. 

 
2.4. In zijn betoog wijst verzoeker op zijn verblijf in België sinds “medio februari 2013”, het 
ononderbroken en lang verblijf en de moeilijkheden die hij zou ondervinden mocht hij terugkeren naar 
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het land van herkomst waarbij hij stelt dat hij nergens meer terecht kan in het land van herkomst 
waarmee hij geen bindingen meer heeft.  
 
Vooreerst stelt de Raad vast dat verzoeker in zijn in punt 1.1. vermelde aanvraag zijn lang en 
ononderbroken verblijf sinds medio februari 2013 niet uitdrukkelijk heeft aangehaald als een 
buitengewone omstandigheid in de zin van artikel 9bis, zodat de gemachtigde dan ook niet kan worden 
verweten hiermee geen rekening te hebben gehouden.  
 
De Raad stelt verder vast dat overige argumenten en elementen reeds werden aangehaald in de punt 
1.1. vermelde aanvraag om verblijfsmachtiging in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, 
die zich in het administratief dossier bevindt. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde met 
deze elementen rekening heeft gehouden en beoordeeld, met volgende motivering: “Betrokkene stelt 
verder niet meer terug te kunnen naar Turkije omdat hij er geen enkele binding of relatie meer met 
onderhoudt. Dit gegeven wordt niet gestaafd en kan dan ook niet weerhouden worden. Bovendien lijkt 
het erg onwaarschijnlijk dat betrokkene geen familie, vrienden of kennissen meer zou hebben in het land 
van herkomst waar hij voor korte tijd zou kunnen verblijven in afwachting van een beslissing in het kader 
van zijn aanvraag tot regularisatie. Het zou voor betrokkene onmogelijk zijn om zich te regulariseren met 
de administratieve moeilijkheden die aldaar gelden gelet op zijn lange afwezigheid. Ook dit wordt niet 
gestaafd en kan dan ook niet weerhouden worden.” Een loutere herhaling van de elementen die werden 
aangevoerd in de aanvraag, volstaat niet om de concrete motieven daaromtrent in de bestreden 
beslissing te weerleggen.  
 

Verzoeker stelt dat van hem niet kan worden verwacht dat hij een negatief bewijs levert over de 

bindingen met zijn land van herkomst. De Raad herhaalt dat de bewijslast aangaande de aanwezigheid 

van buitengewone omstandigheden die het onmogelijk of bijzonder moeilijk maken om de aanvraag om 

verblijfsmachtiging in te dienen vanuit het land van herkomst, volledig bij verzoeker ligt. Uit de aanvraag, 

vermeld in punt 1.1., blijkt dat verzoeker zich beperkte tot de bewering dat hij geen enkel binding of 

relatie meer onderhoudt met zijn land van herkomst en de bewering dat het hem dermate onmogelijk is 

zich te regulariseren met de administratieve moeilijkheden die aldaar gelden gelet op zijn afwezigheid. 

De vaststellingen van de gemachtigde dat beide beweringen niet worden gestaafd, vinden steun in het 

administratief dossier. Het is dan ook, wegens het gebrek aan staving, niet kennelijk onredelijk om deze 

beweringen niet te weerhouden als buitengewone omstandigheden. Het oordeel dat het erg 

onwaarschijnlijk is dat verzoeker geen familie, vrienden of kennissen meer zou hebben in het land van 

herkomst waar hij korte tijd zou kunnen verblijven in afwachting van de behandeling van zijn aanvraag, 

komt de Raad evenmin kennelijk onredelijk voor, daar uit de stukken van het administratief dossier blijkt 

dat verzoeker op het moment van de bestreden beslissing van 29 oktober 2013,  nog maar slechts een 

jaar afwezig was in het land van herkomst. Verzoeker voegde immers aan zijn verblijfsaanvraag een 

kopie van zijn paspoort toe waarin zich een Schengenvisum bevond geldig van 24 januari 2012.  

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de gemachtigde van de staatssecretaris zijn beslissing 

zorgvuldig dient voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Verzoeker maakt met zijn 

betoog op geen enkele concrete wijze aannemelijk dat de gemachtigde van de staatssecretaris bij het 

nemen van de eerste bestreden beslissing niet uitging van een correcte feitenvinding of dat 

laatstgenoemde onzorgvuldig was bij de voorbereiding van de beslissing.  

De uiteenzetting van verzoeker laat niet toe te concluderen dat de eerste bestreden beslissing op 

kennelijke onredelijke wijze of met overschrijding van de appreciatiebevoegdheid waarover de 

gemachtigde beschikt, werd genomen. Een schending van de materiële motiveringsplicht blijkt niet, 

evenmin blijkt dat de bestreden beslissing werd genomen met miskenning van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet. Daar er geen kennelijke wanverhouding wordt aangetoond tussen de overwegingen 

die de eerste bestreden beslissing onderbouwen en het dispositief van deze beslissing, blijkt evenmin 

een schending van het redelijkheidsbeginsel.  

 

Het eerste middel, in zoverre ontvankelijk, is niet gegrond.  

 

2.5. In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van artikel  8 van het Europees Verdrag 

voor de Rechten van de Mens. Het middel wordt als volgt uiteengezet:  

 

"Artikel 8 EVRM: Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, 

zijn huis". 

Artikel 8, 2° EVRM beperkt de macht van de staat en stelt dat: "Geen inmenging van enig openbaar 

gezag is toegestaan m.b.t. de uitoefening van dit recht dan voor zover bij de wet is voorzien in een 

democratische samenleving nodig is in het belang van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid of het 
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economisch welzijn van het land, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. " 

Dit betekent dat inmenging gerechtvaardigd is en geen inbreuk maakt op artikel 8,1° EVRM in zover zij 

bij de wet voorzien is in het belang van een aantal opgesomde oogmerken nodig in een democratische 

samenleving. 

In casu is evenwel niet voldaan aan de voorwaarden van artikel 8,2° EVRM. 

De rechten op het privaatleven zijn fundamenteel. Ze kunnen slechts worden aangetast met het oog op 

beperkend door de E.V.R.M. opgesomde doeleinden. Elke aantasting van deze rechten doet een 

vermoeden van ernstig nadeel rijzen. 

- R.v.St. nr. 81.725, 8 juli 1999 http:/ /www.raadvst-consetat.be (4 februari 2001); A.P.M. 1999 

(samenvatting), 128; 

De bedoeling van de verwerende partij ligt hierin verzoekster de erkenning van om het even welk 

verblijfsrecht te weigeren. De wil om om het even welk verblijfsrecht te weigeren aan de verzoekster 

vormt een inmenging in haar privéleven die niet verenigbaar is met  art. 8.2 E.V.R.M. 

De handhaving van de bestreden beslissing zou een ernstig en moeilijk te herstellen nadeel 

teweegbrengen gezien het ertoe zou leiden om gescheiden te leven van zijn kind en onevenredige 

schade zou toebrengen aan zijn gezinsleven. 

R.v.St. nr. 79.295, 16 maart 1999 http : / / www.raadvst-consetat.be (7 januari 2000); A.P.M. 1999 

(samenvatting), 64; , Rev. dr. étr. 1999, 258, noot -; , T. Vreemd. 1998, 329; 

Verzoeker leefde al nog voor de geboorte van hun kind samen met zijn echtgenote. Het kind heeft sinds 

zijn geboorte steeds de vader gezien. Van verzoeker kan niet verwacht worden dat hij gedwongen zou 

worden om terug te gaan naar Turkije, aangezien hij geen banden meer heeft met dat land, vermits hij 

zich met al zijn hebben en laten hier heeft gevestigd en een gezin heeft opgericht. Art. 8 EVRM 

beschermt alleszins de familie en gezinsleven in dit geval. 

Verzoeker kan zijn rol als vader in Turkije niet deftig vervullen daar dit voor hem onmogelijk zou zijn, 

aangezien het niet haalbaar is voor zijn echtgenote en zijn kind om telkens af te reizen naar Turkije of 

voor verzoeker om naar België te komen. 

Indien verzoeker niet gemachtigd zou worden om in het Rijk te verblijven, zou dit betekenen dat hij geen 

menswaardig leven gaat kunnen leiden met zijn kind. 

De woorden enkel een eventuele tijdelijke verwijdering", in geval van verwijdering van verzoeker vanuit 

België is een grandioze vergissing en zijn bewust zeer poëtisch gekozen door de FOD Binnenlandse 

Zaken, aangezien de kans ook bestaat dat de hereniging, in geval van een al dan niet gedwongen 

verwijdering uit het land ettelijke jaren in beslag zal kunnen nemen! 

Deze risico mag absoluut niet genomen worden, vermits dit de toekomst van het kind zal hypotheceren, 

die vaderloos moet opgroeien, zodoende dat de aanwezigheid van de vader/verzoeker in de levensloop 

van het kind absoluut in het belang van het kind is! 

Het middel is bijgevolg gegrond.” 

 

2.6. Artikel 8 van het EVRM omvat het recht op eerbiediging van privé- en gezinsleven en luidt als volgt: 

 

“1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling.  

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit 

recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang 

van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid, of 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 voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

In casu wordt het bestaan van een gezinsleven tussen verzoeker, zijn echtgenote en hun 

gemeenschappelijk kind niet betwist noch weerlegd.  

 

2.7. De Raad stelt vast dat verzoeker zijn middel opbouwt in het licht van artikel 8, lid 2 van het EVRM. 

Ten dezen merkt de Raad op dat in casu de eerste bestreden beslissing betrekking heeft op een eerste 

vraag om toelating tot verblijf. De bestreden beslissing heeft geen betrekking op een weigering van 

voortgezet verblijf. In tegenstelling tot wat verzoeker betoogt, gebeurt er in een situatie van eerste 

toelating geen toetsing aan de hand van artikel 8, lid 2 van het EVRM, maar dient er volgens het EHRM 

te worden onderzocht of er een positieve verplichting is voor de staat om de betrokken vreemdeling op 

zijn grondgebied te laten blijven zodat hij zijn recht op gezinsleven aldaar kan handhaven en 

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

Da Silva en Hoogkamer v. Nederland, § 38). Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets, dit is 

een billijke afweging. Als na deze toets uit de belangenafweging blijkt dat er een positieve verplichting 



  

 

 

RvV  X - Pagina 8 

voor de staat is, dan is er een schending van artikel 8, eerste lid van het EVRM (EHRM 17 oktober 

1986, Rees v. Verenigd Koninkrijk, § 37).  

 

De omvang van de positieve verplichtingen die op de staat rusten, is afhankelijk van de precieze 

omstandigheden die eigen zijn aan het voorliggend individueel geval. In het kader van een billijke 

afweging worden een aantal elementen in rekening genomen, met name de mate waarin het gezins- en 

privéleven daadwerkelijk wordt verbroken bij verwijdering naar het land van bestemming, de omvang 

van de banden in de Verdragsluitende Staat, alsook de aanwezigheid van onoverkomelijke hinderpalen 

die verhinderen dat het gezins- en privéleven elders normaal en effectief wordt uitgebouwd of 

verdergezet. Deze elementen worden afgewogen tegen de aanwezige elementen van 

immigratiecontrole of overwegingen inzake openbare orde (EHRM 28 juni 2011, nr. 55597/09, Nuñez v. 

Noorwegen, par. 70). Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een 

gezins- en privéleven elders, zal er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezins- 

en privéleven in de zin van artikel 8 van het EVRM (zie EHRM 14 februari 2012, nr. 26940/10, Antwi e.a. 

v. Noorwegen, par. 89).  

 

In het kader van een onontvankelijkheidsbeslissing op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, 

kan de aangevoerde grief op grond van artikel 8 EVRM enkel worden aangenomen wanneer blijkt dat de 

verplichting tot terugkeer naar het land van herkomst om aldaar een aanvraag om verblijfsmachtiging in 

te dienen in een concreet geval een schending van artikel 8 van het EVRM oplevert.  

 

De Raad benadrukt verder dat de bestreden onontvankelijkheidsbeslissing geen betrekking heeft op de 

gegrondheid van de aanvraag maar enkel verantwoordt waarom de aanvraag om verblijfsmachtiging 

niet in België kan worden ingediend. Verzoeker kan niet ernstig beweren dat de gemachtigde de 

bedoeling heeft verzoeker “de erkenning van om het even welk verblijfsrecht te weigeren”. In casu wordt 

geen verblijf ten gronde geweigerd, maar wordt in de bestreden onontvankelijkheidsbeslissing enkel 

gesteld dat de aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheden vormen die rechtvaardigen 

dat de verblijfsaanvraag in België wordt ingediend.  

 

2.8. Uit de bestreden beslissing blijkt dat naar aanleiding van de verblijfsaanvraag van verzoeker 

rekening werd gehouden met zijn integratie in België en goede verstandhouding met de buren – 

elementen die onderdeel uitmaken van zijn privéleven - waarbij werd gemotiveerd: “De wil tot integratie 

en de goede verstandhouding met de buren behoren tot de gegrondheid en worden in deze fase niet 

behandeld. Zij kunnen het voorwerp uitmaken van een eventueel onderzoek conform art 9.2 van de wet 

van 15.12.1980.” 

Deze concrete motieven worden door verzoeker niet betwist noch weerlegd. De Raad wijst er, 

aangaande de elementen die betrekking hebben op de integratie in België, op dat buitengewone 

omstandigheden niet verward mogen 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 … De Raad van 

State stelde verder “dat echter omstandigheden die bijvoorbeeld betrekking hebben op de lange duur 

van het verblijf in België, de lange duur van de asielprocedure, de goede integratie, het zoeken naar 

werk, het hebben van vele vrienden en kennissen, de gegrondheid van de aanvraag betreffen en 

derhalve niet kunnen verantwoorden waarom deze in België, en niet in het buitenland” (RvS 9 december 

2009, nr. 198.769, punt 3.3.3). De integratie van verzoeker en zijn goede verstandhouding met de buren  

zijn dus in beginsel elementen die de gegrondheidsfase betreffen. De beoordeling van de gemachtigde 

ligt dan ook in lijn met de bovenvermelde rechtspraak van de Raad van State. In casu oordeelt de 

gemachtigde dat deze elementen van integratie niet voldoende zijn om te rechtvaardigen dat de 

verblijfsaanvraag in België wordt ingediend. Tenslotte wijst de gemachtigde erop dat deze elementen 

nog steeds het voorwerp kunnen uitmaken van een eventueel onderzoek conform artikel 9, tweede lid 

van de Vreemdelingenwet. 

 

2.9. Wat betreft zijn gezinsleven werd in de bestreden onontvankelijkheidsbeslissing als volgt 

gemotiveerd: “Betrokkene haalt aan dat hij onmogelijk kan terugkeren naar Turkije om aldaar een 

aanvraag in te dienen en dit omdat zijn partner en kind in België verblijven. Betrokkene legt hiervan 

verschillende stavingsstukken voor m.n. een huwelijksakte, een kopij van de identiteitskaart, 

geboorteakte en een erkenningsakte. Hieromtrent dient opgemerkt te worden dat de verplichting om 
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terug te keren naar het land van herkomst enkel een eventuele tijdelijke verwijdering van het 

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

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

land van herkomst om aldaar een machtiging aan te vragen niet in disproportionaliteit staat ten aanzien 

van het recht op een gezins- of privéleven. In zijn arrest dd. 27.05.2009 stelt de Raad voor 

Vreemdelingbetwistingen het volgende: "De Raad wijst er verder op dat artikel 8 van het EVRM niet als 

een vrijgeleide kan beschouwd worden dat verzoekster zou toelaten de bepalingen van de 

Vreemdelingenwet naast zich neer te leggen." Overeenkomstig de vaste rechtspraak van de Raad van 

State dient bovendien te worden benadrukt dat een tijdelijke scheiding om zich in regel te stellen met de 

immigratiewetgeving niet kan beschouwd 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).” 

 

Uit de eerste bestreden beslissing, op basis waarvan het bevel om het grondgebied te verlaten werd 

afgeleverd, blijkt derhalve dat de gemachtigde is overgegaan tot een belangenafweging in het licht van 

artikel 8 van het EVRM. 

 

Verzoeker betoogt dat de handhaving van de bestreden beslissing een ernstig en moeilijk te herstellen 

nadeel teweegbrengt aangezien het ertoe leidt dat hij gescheiden moet leven van zijn kind, wat 

onevenredige schade toebrengt aan zijn gezinsleven.  

De Raad merkt op dat de eerste bestreden beslissing in geen geval inhoudt of stelt dat hij gescheiden 

moet leven van zijn kind. Er wordt enkel gesteld dat het hebben van een gezin in België geen afbreuk 

doet aan de verplichting om terug te keren naar het land van herkomst om aldaar zijn verblijfsaanvraag 

in te dienen en in casu niet als een buitengewone omstandigheid kan worden weerhouden. Verzoeker 

toont niet concreet aan dat het enkele gegeven dat verzoeker dient terug te keren naar het land van 

herkomst om aldaar zijn verblijfsaanvraag in te dienen, ertoe leidt dat de gezinsbanden onherstelbaar 

worden beschadigd.   

 

Verzoeker stelt dat van hem niet kan worden verwacht dat hij gedwongen terugkeert naar Turkije daar 

hij geen banden meer heeft met dat land. Dit betoog heeft verzoeker echter al aangehaald in het kader 

van zijn in punt 1.1. vermelde verblijfsaanvraag. Uit de bespreking in punt 2.4. blijkt dat de gemachtigde 

met dit element rekening heeft gehouden en daaromtrent heeft gemotiveerd. Verder blijkt uit punt 2.4. 

dat verzoeker er niet in slaagt de concrete motieven daaromtrent te weerleggen, met name de 

vaststelling dat dit betoog niet wordt gestaafd en de niet kennelijk onredelijke vaststelling dat het 

onwaarschijnlijk is dat verzoeker geen familie, vrienden of kennissen meer zou hebben in het land van 

herkomst waar hij korte tijd zou kunnen verblijven in afwachting van de behandeling van zijn aanvraag.  

 

Verzoeker stelt dat hij zijn rol als vader in Turkije niet deftig kan vervullen daar het niet haalbaar is voor 
zijn echtgenote en kind om telkens naar Turkije af te reizen of voor verzoeker om naar België te komen. 
De Raad stelt vast dat dit argument als zodanig niet werd aangehaald in de in punt 1.1. vermelde 
aanvraag. Voorts merkt de Raad op dat verzoeker niet concretiseert, verduidelijkt of staaft waarom het 
voor zijn echtgenote en kind niet mogelijk is om tijdens de behandeling van de verblijfsaanvraag af en 
toe naar Turkije af te reizen.  
 
Verzoeker stelt dat indien hij niet gemachtigd zou worden om in het Rijk te verblijven, dit betekent dat hij 
geen menswaardig leven gaat kunnen leiden met zijn kind. Met dit betoog loopt verzoeker reeds voor op 
de zaken, aangezien de bestreden onontvankelijkheidsbeslissing enkel stelt dat de aangehaalde 
elementen geen buitengewone omstandigheden vormen die rechtvaardigen waarom de 
verblijfsaanvraag niet in het land van herkomst kan worden ingediend. Nogmaals, de bestreden 
onontvankelijkheidsbeslissing heeft geen betrekking op de gegrondheid van de aanvraag maar 
verantwoordt enkel waarom de aanvraag om verblijfsmachtiging niet in België kan worden ingediend.  
Enige uitspraak over de gegrondheid van verzoekers aanspraak op een verblijfsmachtiging wordt in de 
bestreden onontvankelijkheidsbeslissing niet gedaan.  
 
Verzoeker betwist dat het in casu “enkel een eventuele tijdelijke verwijdering” betreft. Hij meent dat de 
kans bestaat dat de gezinshereniging ettelijke jaren in beslag zal kunnen nemen.  
Uit artikel 9 van de Vreemdelingenwet blijkt geen behandelingstermijn waartoe de gemachtigde is 
gehouden. De Raad wijst er evenwel op dat verzoeker nog een andere mogelijkheid heeft tot 
bescherming van de eerbiediging van het gezinsleven in België, met name in het kader van een 
aanvraag om toelating tot verblijf, ingediend in het land van herkomst bij de bevoegde Belgische 
diplomatieke of consulaire post, op grond van artikel 10, § 1, 4° juncto artikel 12bis, § 2 van de 
Vreemdelingenwet. Uit artikel 12bis, § 2 van de Vreemdelingenwet volgt dat wanneer verzoeker zijn 
aanvraag indient in het buitenland, de beslissing met betrekking tot de toelating tot verblijf, d.i. de 
visumaanvraag, zo snel mogelijk en ten laatste zes maanden volgend op de datum van indiening van de 



  

 

 

RvV  X - Pagina 10 

aanvraag wordt getroffen en betekend. Enkel in complexe gevallen is een verlenging van de 
behandelingstermijn mogelijk, maar de maximumduur daarvan wordt op negen maanden gesteld. Van 
een scheiding van onbepaalde tijd of ettelijke jaren kan dan ook bezwaarlijk gewag worden gemaakt. 
Aldus maakt verzoeker in deze stand van zaken en gezien deze wettelijk openstaande mogelijkheid niet 
aannemelijk dat zijn kind gedurende ettelijke jaren dan wel onbepaalde tijd vaderloos moet opgroeien en 
dat bijgevolg zijn toekomst zal worden gehypothekeerd.  
 
2.10. Daarbij dient nog te worden opgemerkt dat het EHRM stelt dat Staten het recht hebben om van 
vreemdelingen die een verblijfsrecht of verblijfsmachtiging wensen op hun grondgebied, te vereisen 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. 3391/12, Djokaba Lambi vs. Nederland, par. 81; en EHRM, 3 
oktober 2014, nr. 12738/10, Jeunesse vs. Nederland, par. 101). De scheiding met het oog op het 
vervullen van de noodzakelijke formaliteiten ter voldoening van de wettelijke bepalingen, verstoort het 
gezins- en privéleven van verzoeker noch het belang van zijn kind in beginsel niet in die mate dat er 
sprake kan zijn van een schending van artikel 8 EVRM, minstens toont verzoeker dit aan de hand van 
zijn summier betoog niet aan. De Raad wijst er bovendien nog op dat moderne communicatiemiddelen 
verzoeker in staat kunnen stellen om tijdens de scheiding in nauw contact te blijven met zijn gezin en 
het gezinsleven met hen verder te onderhouden 
 

De Raad stelt daarenboven vast dat verzoeker op geen enkele wijze aantoont dat hij zijn gezins- en 

privéleven niet elders, of desgevallend in zijn land van herkomst, kan verderzetten. De verzoeker toont 

met voormeld betoog niet aan dat er hieromtrent onoverkomelijke hinderpalen bestaan.  

  

De Raad wijst tenslotte op de nauwe samenhang tussen beide bestreden beslissingen. 

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 het bestreden 

bevel, eerst nadat werd beschikt over de door verzoekende partij ingediende aanvraag om 

verblijfsmachtiging. Aldus heeft de vaststelling in de eerste bestreden beslissing dat er geen 

buitengewone omstandigheden zijn die de terugkeer naar Turkije verhinderen, 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 bestreden bevel om het grondgebied te verlaten. Dit 

wordt bevestigd door het feit dat de beslissingen werden genomen door dezelfde gemachtigde en op 

dezelfde datum werden betekend, waaruit de samenhang van beide bestreden beslissingen blijkt.  

 

Er kan op goede gronden worden vastgesteld dat op grond van de elementen die aan de gemachtigde 

werden kenbaar gemaakt in de verblijfsaanvraag, vermeld in punt 1.1., een afweging omtrent het 

gezinsleven van verzoeker heeft plaats gehad in het licht van de eerste bestreden beslissing. Aangezien 

deze negatief uitviel voor verzoeker, kon de gemachtigde vervolgens overgaan tot afgifte van de tweede 

bestreden beslissing na onderzoek naar en vaststelling van de onregelmatigheid van haar verblijf.  

 

Samengevat besluit de Raad dat met bovenstaand betoog in deze stand van zaken niet wordt 

aangetoond dat er sprake is van een disproportionaliteit tussen haar belangen enerzijds, die bestaan in 

het verderzetten van haar gezinsleven en privéleven in België, en de belangen van de Belgische Staat 

in het kader van het doen respecteren van de verblijfswetgeving, doelstelling die raakt aan de Belgische 

openbare orde.  

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt derhalve in deze stand van zaken niet aannemelijk 

gemaakt. 

 

Het tweede middel is niet gegrond.  

 

3. Korte debatten 
 
De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden 
beslissingen kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van 
het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 
nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  
 
4. Kosten 
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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 
 
De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden 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 zesentwintig oktober tweeduizend vijftien 
door: 
 
mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 
 
mevr. I. VERLOOY, toegevoegd griffier. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
I. VERLOOY M. MAES 
 


