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 nr. 159 811 van 13 januari 2016 

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 Servische nationaliteit te zijn, op 30 september 2013 

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 Armoebestrijding van 12 september 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 wordt verklaard. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 22 oktober 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 november  

2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat I. SIMONE, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat L. VAN DE PUTTE, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij verklaart de Servische nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 15 december 

1958.  

 

Op 30 november 2011 dient de verzoekende partij een eerste maal een asielaanvraag in.  

 

Op 9 februari 2005 beslist de gemachtigde tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te 

verlaten over te gaan.  
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Op 10 oktober 2005 wordt de verzoekende partij overgeleverd aan de Belgische autoriteiten door de 

Nederlandse autoriteiten.  

 

Op 10 oktober 2005 beslist de gemachtigde een bevel om het grondgebied te verlaten uit te vaardigen. 

De verzoekende partij neemt dezelfde dag kennis van deze beslissing.  

 

Op 11 oktober 2005 dient de verzoekende partij een tweede asielaanvraag in.  

 

Op 17 oktober 2005 beslist de gemachtigde tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te 

verlaten. Deze beslissing wordt aan de verzoekende partij ter kennis gebracht op 17 oktober 2005. 

 

Op 12 december 2005 bevestigt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de 

beslissing van de gemachtigde van 17 oktober 2005. Op 6 januari 2006 tekent de verzoekende partij 

beroep aan bij de Raad van State. Bij arrest van 27 januari 2010 met nummer 200.136 stelt de Raad 

van State de afstand van geding vast.  

 

Op 25 april 2007 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9, derde lid 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). 

 

Op 1 oktober 2007 beslist de gemachtigde om de aanvraag van 25 april 2007 onontvankelijk te 

verklaren. Deze beslissing wordt op 29 november 2007 ter kennis gebracht aan de verzoekende partij.  

 

Op 29 november 2007 beslist de gemachtigde een bevel om het grondgebied te verlaten uit te 

vaardigen. De verzoekende partij neemt dezelfde dag kennis van deze beslissing.  

 

Op 25 mei 2008 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 14 december 2009 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 10 juni 2010 beslist de gemachtigde om de aanvraag van 25 mei 2008 onontvankelijk te verklaren. 

Deze beslissing wordt ter kennis gebracht aan de verzoekende partij op 24 juni 2010.  

 

Op 12 december 2011 geeft de Commissie van Advies voor Vreemdelingen een ongunstig advies voor 

de regularisatieaanvraag van 14 december 2009. Dit advies werd aan de verzoekende partij ter kennis 

gebracht op 12 december 2011.  

 

Op 12 april 2012 beslist de gemachtigde om de aanvraag van 14 december 2009 ontvankelijk doch 

ongegrond te verklaren. Deze beslissing werd aan de verzoekende partij ter kennis gebracht op 17 april 

2012. Op 16 mei 2012 tekent de verzoekende partij beroep aan tegen deze beslissing. Bij arrest van 4 

oktober 2012 met nummer 88 946 stelt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) 

afstand van geding vast. 

 

Op 6 december 2012 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet.  

 

Op 19 maart 2013 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 26 maart 2013 beslist de gemachtigde om de aanvraag van 19 maart 2013 onontvankelijk te 

verklaren.  

 

Op 12 september 2013 beslist de gemachtigde om de aanvraag van 6 december 2012 onontvankelijk te 

verklaren. Dit is de bestreden beslissing die op 23 september 2013 ter kennis wordt gebracht aan de 

verzoekende partij en waarvan de motieven als volgt luiden: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 06.12.2012 werd 

ingediend door : 

E.(…), N.(…) (…) 



  

 

RvV X - Pagina 3 van 15 

nationaliteit: Servië 

geboren te Mitrovic op 15.12.1958 

adres: (…) 

 

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): 

 

Ter ondersteuning van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, beroept betrokkene zich op de instructie 

van 19 juli 2009 (meer bepaald op punt 2.8A en in ondergeschikte orde 2.8B) betreffende de toepassing 

van artikel 9.3 en art 9bis van de wet van 15.12.1980. We merken echter op dat deze vernietigd werd 

door de Raad van State (RvS arrest 198.769 van 09.12.2009 en arrest 215.571 van 05.10.2011). 

Bijgevolg zijn de criteria van deze instructie niet meer van toepassing. 

 

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 vroeg op 30.11.2004 een eerste maal asiel aan. Deze asielprocedure werd op 09.02.2005 

afgesloten met de beslissing 'weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten' door de 

Dienst Vreemdelingenzaken, hem betekend op 11.02.2005. 

Op 11.10.2005 vroeg betrokkene een tweede maal asiel. Deze procédure werd op 14.12.2005 

afgesloten met een bevestigende beslissing van weigering van verblijf door het Commissariaat-generaal 

voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, hem betekend op 15.12.2005. 

De duur van de procedures — namelijk iets meer dan 2 maanden voor de eerste en de tweede 

asielprocedure - was ook niet van die aard dat ze als onredelijk lang kan beschouwd worden. 

 

Betrokkene beweert dat hij van 29.11.2004 tot 27.01.2010 legaal in België verbleef aangezien er een 

beroep hangende was bij de Raad van State. Er dient echter opgemerkt te worden dat betrokkene 

tussen zijn twee asielprocedures illegaal in België verbleef daar hij geen gevolg heeft gegeven aan het 

bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26bis, betekend op11.02.2005). Ook na de tweede 

asielprocedure diende betrokkene het land te verlaten maar weer verkoos hij geen gevolg te geven aan 

het bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26bis, betekend op 17.10.2005) en sindsdien verblijft 

hij illegaal in België. Uit langdurig illegaal verblijf kunnen geen rechten geput worden met het oog op 

regularisatie. Betrokkene wist dat zijn verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de 

asielprocedure en dat hij bij een negatieve beslissing het land diende te verlaten. Voor wat betreft de 

procédure bij de Raad van State dient er opgemerkt te worden dat deze geen opschortende werking 

heeft. Bovendien dient er tevens opgemerkt te worden dat onder asielprocedure enkel de duur van de 

behandeling van de asielaanvraag door de verschillende asielinstanties wordt verstaan, zijnde de Dienst 

Vreemdelingenzaken, het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen en de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen. Zij oordelen immers over de gegrondheid van de asielaanvraag. De 

beroepsprocedure voor de Raad van State behoort niet bij die asielprocedure, daar men niet oordeelt 

over de gegrondheid van de asielaanvraag, dan wel over de correctheid van de procedure. 

Verder verwijst betrokkene naar het feit dat andere burgers die zich in dezelfde omstandigheden 

bevinden ondertussen allemaal geregulariseerd zijn. Echter, het is aan betrokkene om de 

overeenkomsten aan te tonen tussen zijn eigen situatie en de situatie waarvan hij beweert dat ze 

vergelijkbaar is (Raad van State arrest 97.866 van 13.07.2001). Men kan er immers niet zonder meer 

van uitgaan dat de omstandigheden waarin verzoeker verkeert analoog (of commensurabel) zijn met 

degene waaraan hij refereert. Ook het feit dat andere vreemdelingen van een verblijfsregularisatie 

hebben kunnen genieten brengt niet ipso facto een verblijfsregularisatie voor de betrokkene met zich 

mee, noch vormt dit een buitengewone omstandigheid die een tijdelijke terugkeer naar het land van 

herkomst verhindert of bemoeilijkt. Overigens wordt elk dossier naar aanleiding van een 

regularisatieaanvraag individueel onderzocht. 

 

De overige aangehaalde elementen (betrokkene verblijft sedert 29.11.2004 in België, heeft Nederlandse 

lessen gevolgd, spreekt vloeiend Duits, is lid van de bibliotheek van Zaventem, is in het bezit van een 

rijbewijs C, is werkwillig, heeft reeds gesolliciteerd en legt een werkbelofte en diverse 
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getuigenverklaringen voor) verantwoorden niet dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in België 

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

(RvS 24 oktober 2001, nr. 100.223; RvS 9 december 2009, nr. 198.769). Zij kunnen het voorwerp 

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

 

Op 12 september 2013 neemt de gemachtigde ook de beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten.  

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 In een eerste en enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991) en 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: het 

EVRM).  

 

De verzoekende partij adstrueert haar middel als volgt:  

 

“Schending van artikel 9 bis van de Vreemdelingenwet 15.12.1980 

Schending van de artikels 2 en 3 van de wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen (Wet 29 juli 1991), 

Schending van artikel 8 EVRM 

De motiveringswet schrijft voor dat de overheid op straffe van onwettigheid van de beslissing in de akte 

die de beslissing zelf bevat ook de motivering voor deze beslissing moet opnemen. 

Deze motivering moet bestaan uit de juridische en feitelijke overwegingen die aan de beslissing ten 

grondslag liggen. 

Deze motiveringsplicht heeft "drie onlosmakelijk met elkaar verbonden verplichtingen tot gevolg: 

1. motieven van de rechtshandeling moeten kenbaar zijn 

2. moeten beantwoorden aan de realiteit 

3. tenslotte moeten zij draagkrachtig zijn en deze beslissing effectief verantwoorden 

Deze verplichting houdt in dat de beslissing niet alleen uitdrukkelijk gemotiveerd moet zijn, maar dat de 

motieven aangehaald in de bestreden beslissing ook afdoende moeten zijn. 

Bijgevolg moet de omvang van de motivering aangepast zijn aan het belang van de beslissing alsook 

dat de ingeroepen redenen van toepassing moeten zijn en de beslissing moeten verantwoorden. 

Wanneer men spreekt over ontvankelijkheid van de regularisatieaanvraag : 

Sinds 1 juni 2007 vermeldt de wet expliciet dat men over een identiteitsdocument moet beschikken om 

de aanvraag te kunnen doen: 

• In principe moet een internationaal erkend paspoort of een nationale identiteitskaart voorgelegd 

worden. De geldigheid van deze documenten mag reeds verlopen zijn. 

• Deze verplichting geldt niet voor asielzoekers wiens asielprocedure nog in behandeling is door het 

CGVS of de RW. Indien er een toelaatbaar cassatieberoep of een (oud) annulatieberoep hangende is bij 

de RvS tegen een afgewezen asielprocedure, geldt de verplichting ook niet (zie o,m. RvS 13 februari 

2009, nr. 190.417 in de rechter kolom). 

• Ook de vreemdelingen die kunnen aantonen dat ze in de onmogelijkheid zijn om identiteitsdocumenten 

voor te leggen, zijn vrijgesteld van deze verplichting. 

• Een kopie van het identiteitsdocument, of de motivering waarom men vrijgesteld is van deze 

verplichting, dient opgenomen te zijn in de verblijfsaanvraag. 

Verzoeker had een kopie van zijn paspoort toegevoegd aan zijn regularisatieaanvraag 9 bis. 

Verzoeker bevindt zich meer dan 8 jaar in België en was in de onmogelijkheid om zijn 

regularisatieaanvraag in te dienen bij de consulaire en diplomatieke post in het buitenland. Verzoeker 

heeft in die 8 jaar dat hij in België is alles gedaan om zich te integreren, hij voegde vele stavingstukken 

aan zijn regularisatieaanvraag 9 bis. 

De bestreden beslissing bevat aldus geen voldoende motivering. 

'De beslissing die steunt op onjuiste of op juridisch onaanvaardbare motieven is met 

machtsoverschrijding genomen' (R.v.St. 04 maart 1960, Brinkhuysen, nr. 7681; R.v.St. 30 september 

1960, Janssens, nr. 8094; R.v.St. 23 november 1965, stad Oostende, nr. 11.519) 

Krachtens de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen is 

het een substantiële vormvereiste dat motivering, en dan nog noodzakelijkerwijze een juiste en juridisch 

aanvaardbare motivering, gebeurt van de door de overheid genomen beslissingen. 
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Uit het voorgaande blijkt dat de bestreden beslissing niet juist of juridisch aanvaardbaar is en dat zij 

steunt op onjuiste, juridisch onaanvaardbare en onwettige motieven en dat zij derhalve niet behoorlijk 

naar recht gemotiveerd is. 

Dat het middel bijgevolg ernstig is. 

*Artikel 8 van het EVRM beschermt het recht op eerbiediging van het privé en familieleven. 

Verzoeker is op 29.11.2004 België binnengekomen. 

Op 30.11.2004 heeft hij een eerste asielaanvraag ingediend, die op 09.02.2005 werd afgesloten met 

een negatieve beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken. Deze beslissing werd hem betekend op 

11.02.2005 

Op 11.10.2005 heeft verzoeker een tweede asielaanvraag ingediend, die werd afgesloten op 

14.12.2005 door een bevestigende beslissing van de Commissaris Generaal voor de Vluchtelingen en 

Apatriden. De beslissing werd aan verzoeker betekend op 15.12.2005. 

Tegen deze beslissing heeft verzoeker hoger beroep ingediend bij de Raad van State. De hoger beroep 

werd afgesloten op 27.01.2010. 

Vervolgens diende verzoeker driemaal een regularisatieaanvraag 9 bis van de Wet van 15 december 

1980, met name in 2007, 2008 en 2009. 

De laatste regularisatieaanvraag is ingediend op basis van artikel 9 bis van de wet van 15.12.1980 en 

de instructie nota van 19.07.2009 

Na de indiening van deze aanvraag, heeft de Staatsecretaris advies gevraagd aan de Raadgevende 

Commissie voor Vreemdelingen op datum van 08.09.2010. 

Bij de klachten/ opmerkingen die zijn gemaakt door de adviescommissie, had verzoeker de volgende 

items toegevoegd aan zijn regularisatieaanvraag dd, 06.12.2012 : 

- Certifïcaat voor het volgen van Nederlandse cursussen door verzoeker in het Centrum voor 

Basiseducatie Halle-Vilvoorde (lessen gestart op 01/09/2011). Merk op dat verzoeker vloeiend Duits 

spreekt; 

- Registratiekaart van de bibliotheek Zaventem 

- Een afschrift van de rijbewijs van verzoeker (vrachtwagenchauffeur en vertaling) 

- Werkbelofte door M. C. […]  bvba, gedateerd op 05.11.2012 

- Kopie van zijn curriculum vitae : in Ex-Joegoslavië heeft verzoeker gewerkt als chauffeur van 1980 t/m 

2002 

- Integratiecertificaat opgesteld door mevrouw D. L. […] : «Monsieur E. […] est un locataire que 

beaucoup de propriétaires souhaiteraient avoir» 

- Certifïcaat opgesteld door de heer D. p. […] op datum van 24.10.2012 : s'il devait choisir un 

demandeur d'asile qui a fait de son mieux pour être intégré, il choisirait Monsieur E.N.  […]Il précise au 

surplus que Monsieur parle couramment l'allemand et entre-temps a amélioré son néerlandais et dès 

lors il devrait trouver sans problème un emploi en tant que chauffeur 

- Certifïcaat opgemaakt door F. G. […] : Monsieur E. […] fait de son mieux pour s'intégrer dans la 

communauté belge et a des connaissances en Belgique 

Tot staving van verzoek dat ingediend is tussen 15.09.2009 en 15.12.2009, verzoeker heeft de 

toepassing gevraagd van de critérium 2.8.A van de instructie nota van 19.07.2009. 

Verzoeker heeft verschillende stukken aan zijn regularisatieaanvraag toegevoegd waaruit blijkt dat 

verzoeker zich volledig heeft geïntegreerd in België. 

Verzoeker heeft zijn privé-leven ontwikkeld in België. Hij heeft hier vele vrienden, terwijl hij reeds meer 

dan 8 jaar geleden is vertrokken uit zijn thuisland. Hij had in land van herkomst al zijn spullen verkocht 

om naar België te kunnen komen.. 

De Raad van State oordeelde in dat opzicht dat de verwijdering van een persoon, zelfs voor een korte 

periode, een ernstig en niet te herstellen nadeel veroorzaakt en dus een schending uitmaakt van artikel 

8 EVRM. (zie R.v.S. 28/01/2002, n° 102.960 en 4/03/2002, n° 104.280) 

De Raad van State besloot in het hieronder geciteerde arrest dat er sprake was van een manifeste 

beoordelingsfout: 

(• • •) aV0lr décide que la suspension, pour une durée incertaine, fut-elle en principe limitée, des liens 

familiaux du requérant, ne constitue pas des circonstances exceptionnelles justifiant la demande 

d'autorisation de séjour en Belgique » (C.E 8 février 2002, n° 103.410) 

Artikel 8 van het EVRM beschermt niet enkel het familieleven in de strikte zin van het woord, maar ook 

het privé-leven en beperkt zich dus niet tôt bloedverwanten. 

De Raad van State heeft zich hierover reeds verschillende malen uitgesproken: 

"le paragraphe 1er de l'art. 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ne garantit pas 

seulement la vie familiale, ainsi que paraît l'y réduire la partie adverse, mais protège aussi le droit au 

respect de la vie privée ; ce droit couvre un domaine d'application large, qui comprend notamment les 

rapports humains que l'individu est appelé à nouer avec autrui ; qu 'il résulte que la partie adverse, en 

s'étant dispensé d'examiner les raisons culturelles et affectives et les liens personnels d'amitié qui 
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pourraient justifier l'examen par la Belgique de la demande d'asile du requérant, n 'a pas statué en 

prenant en compte toutes les circonstances de l'espèce, et n'a pas motivé adéquatement sa décision. 

(C.E. 6/12/2001, n° 101.547) 

« L'art. 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme protège, non seulement le droit au 

respect de la vie familiale, mais également- de droit au respect de la vie privée ; que cette dernière 

comporte le droit- d'établir et d'entretenir des relations avec d'autres êtres humains, notamment dans le 

domaine affectif, pour le développement et l'épanouissement de sa propre personnalité. .»(C.E. n° 

81.931 du 27 juillet 1999) 

Een beperking van het grondrecht kan enkel gebeuren in de gevallen voorzien door artikel 8§2 van het 

EVRM: 

"Geen inmenging van enig openbaargezag 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. " 

Ook hierover sprak de Raad van State zich reeds uit: 

"Une mesure d'éloignement du territoire constitue une ingérence dans le droit de l'étranger au respect 

de sa vie privée" et que « une telle ingérence n'est permise que pour autant qu'elle constitue une 

mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire, notamment à la défense et à la prévention 

des infractions pénales. »(C.E,, n°78.711,11 février 1999 ; C.E., n° 105,428, 9 avril 2002) 

Een inbreuk op artikel 8 EVRM is dan ook enkel toegelaten indien ze noodzakelijk is voor het 

verwezenlijken van éen van de doeleinden voorzien door het Verdrag, en indien ze bovendien 

noodzakelijk is in een democratische samenleving. 

Door geen rekening te houden met het feit dat verzoeker hier al meer dan 8 jaar verblijft hier ook zijn 

privé-leven heeft ontwikkeld, schendt men artikel 8 van het EVRM.” 

 

2.2 De verwerende partij repliceert als volgt op het middel van de verzoekende partij:  

 

“In het enig middel voert verzoekende partij de schending aan van artikel 9bis van de wet van 15 

december 1980, de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van de bestuurshandelingen en artikel 8 EVRM. 

De bestreden beslissing zou geen voldoende motivering bevatten omdat verzoekende partij een 

paspoort toevoegde aan haar aanvraag, meer dan acht jaar in België verblijft, alles heeft gedaan om 

zich te integreren en haar aanvraag niet kan indienen via een diplomatieke of consulaire post in het land 

van herkomst. Haar privéleven beschermd onder artikel 8 EVRM zou niet geëerbiedigd zijn omdat zij 

hier vele vrienden heeft en in haar land van herkomst al haar spullen zou hebben verkocht om naar 

België te kunnen komen. Een toetsing aan artikel 8 EVRM zou vereist zijn. 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in 

de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen, tot doel heeft de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing 

te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de 

middelen die het recht hem verschaft. (RvS 2 februari 2007, nr. 167.408; RvS 15 februari 2007, nr. 

167.852) 

De determinerende feitelijke en juridische motieven worden in de bestreden beslissing weergegeven. 

Verzoekende partij maakt door louter te verwijzen naar haar initiële aanvraag, niet duidelijk waarom die 

concrete motivering haar niet zou toelaten kennis te nemen van de determinerende motieven van de 

bestreden beslissing en te weten of het zin heeft zich tegen de bestreden beslissing te verweren met de 

middelen die het recht haar verschaft. Zij gaat met haar betoog voorbij aan de specifieke motieven van 

de bestreden beslissing en toont niet aan dat de Waar Verzoekende partij aangeeft het niet eens te zijn 

met de uitdrukkelijke motiveringsplicht niet zou zijn geëerbiedigd. motieven, voert zij de schending aan 

van de materiële motiveringsplicht, zodat het middel vanuit dat oogpunt zal worden behandeld. (cf. RvV 

5 juni 2012, nr. 82.466) 

Verzoekende partij aanvoert dat zij zich meer dan acht jaar in België verblijft, alles zou hebben gedaan 

om zich te integreren, beperkt zij haar middel tot het herhalen van de argumenten die reeds werden 

beoordeeld door verwerende partij. Hiermee gaat zij voorbij aan de marginale toetsingsbevoegdheid 

van de Raad, die in het kader van de wettigheidstoetsing niet bevoegd om het oordeel van het bestuur 

over te doen, en enkel bevoegd is na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan 

niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. (RVV 29 maart 2012, nr. 78 303) 

De stelling een paspoort te hebben gevoegd bij de bestreden beslissing kan niet aan de bestreden 

beslissing worden tegengesteld gezien dit element niets uitstaande heeft met de redenen die aan de 
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grondslag liggen van de onontvankelijkheid, met name de afwezigheid van buitengewone 

omstandigheden die het haar onmogelijk of bijzonder moeilijk zouden maken om de aanvraag in te 

dienen via een diplomatieke of consulaire post in haar land van herkomst. 

De verklaring dat zij in de onmogelijkheid zou zijn geweest dit te doen, kan geen afbreuk doen aan de 

wettigheid van de bestreden beslissing, gezien verzoekende partij dit element, dat zij geenszins staaft, 

voor een eerste keer opwerpt in het kader van de huidige procédure en dit element niet ter beoordeling 

van het bestuur heeft voorgelegd in het kader van de initiële aanvraag. 

De regelmatigheid van een administratieve beslissing dient te worden beoordeeld in functie van de 

gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van een beslissing kon beschikken. (RvS 1 

september 1999, nr. 81.172, RvS 19 november 2002, nr. 112.681) In haar arrest van 27 juni 2007 (nr. 

172.824) stelde de Raad van State dat de vreemdeling klaar en duidelijk in zijn aanvraag moet 

vermelden welke de buitengewone omstandigheden zijn die hem verhinderen zijn aanvraag bij de 

diplomatieke dienst in het land van herkomst in te dienen en dat uit zijn uiteenzetting duidelijk moet 

blijken waaruit het ingeroepen beletsel precies bestaat. Verzoekende partij toont niet aan dat de 

bestreden beslissing werd genomen op grond van een foutieve feitenvinding of op een kennelijk 

onredelijke wijze. 

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

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; 

RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). De verzoekende partij voert geen andere argumenten aan dan deze 

die hoger werden besproken zodat haar grief samenvalt met het voorgaande. Deze onderdelen van de 

middel zijn ongegrond, zodat de schending van het zorgvuldigheidsbeginsel evenmin wordt aangetoond. 

Evenmin wordt een schending van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 aangetoond. 

Het recht gewaarborgd door artikel 8 EVRM is niet absoluut en die bepaling kan niet zo worden 

geïnterpreteerd dat het voor een Staat een algemene verplichting zou inhouden om door vreemdelingen 

gemaakte keuze van de staat van verblijf te respecteren. (EHRM, 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva 

en Hoogkamer v. The Netherlands, § 39). 

De Staat heeft immers, met toepassing van een vaststaand beginsel van internationaal recht, de taak 

om de openbare orde te waarborgen en in het bijzonder in de uitoefening van het recht om de 

binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen te controleren. (EHRM, 12 oktober 2006, Mubilanzila 

Mayeka en Kaniki Mitunga c. Belgique, § 81; EHRM, 18 februari 1991, Moustaquim c. Belgique, § 43). 

Verzoekende partij, die zich beroept op een in illegaal verblijf opgebouwd leven in België, toont niet aan 

als zou artikel 8 EVRM zijn geschonden. 

In het arrest Butt v. Norway1 bevestigt het Hof de principes zoals vervat Nunez v. Norway2, met 

betrekking tot het gezinsleven eveneens gelden met betrekking tôt het privéleven. 

Zij wijst daarbij op het belang van een legaal verblijf bij de vraag of een verwijderingsmaatregel 

genomen ten aanzien van een vreemdeling onverenigbaar kan zijn het privéleven zoals beschermd door 

artikel 8 EVRM. "By virtue of their sojourn in Pakistan, their entitlement to residence in Norway ceased 

and, following their return to the country in early 1996, their stay there was in reality unlawful even 

though it was in August 1999 that their settlement permit was finally revoked (see paragraph 6 to 8 

above) . The Court therefore agréés with the Government that the applicants could not be viewed as 

"settled migrants" as this notion has been used in the case-law (see Uner, cited above, § 59; and 

Maslov, cited above, § 75) . Accordingly, on the same approach as that adopted in the afore-mentioned 

Nunez judgment, the Court will have regard to the following principles stated therein (see also Antwi and 

Others v. Norway, no. 26940/10, § 89, 14 February 2012)" ( EHRM, Butt v. Norway, 4 december 2012, 

n° 47017/09, §77 

Vrij vertaald: 

"Omwille van hun verblijf in Pakistan, verviel hun recht op verblijf in Noorwegen, zodat, hun verblijf in 

Noorwegen na hun terugkeer begin 1996 onwettig was, ondanks het feit dat hun verblijfsvergunning pas 

werd ingetrokken in augustus 1999. Het Hof kan de Staat derhalve bijtreden waar hij stelt dat 

verzoekers niet kunnen worden beschouwd als "gesettelde migranten", zoals dit begrip wordt gebruikt in 

de rechtspraak (ziek Ùner, hierboven geciteerd, §59; en Maslov, hierboven 

geciteerd, §75) . Dienovereenkomstig, zal het Hof de principes in acht nemen zoals vervat in het 

voormeld arrest Nunez (...)" In Nunez v. Norway oordeelde het Hof dat een geval dat zowel betrekking 

heeft op het en gezinsleven, evenals op immigratie, zal de omvang van de verplichtingen van een Staat 

familieleden van personen die daar verblijven tot zijn grondgebied toe te laten afhangen van de 

specifieke omstandigheden van de betrokken personen en het algemeen belang. Daarbij zal rekening 

moeten worden gehouden met de mate waarin het gezinsleven wordt effectief verbroken, de omvang 

van de banden met de Verdragsluitende Staat, de eventuele aanwezigheid onoverkomelijke hinderpalen 

om het gezinsleven uit te bouwen of voor te zetten in het land van herkomst of elders, de vraag of er 

factoren aangaande immigratiecontrole spelen (bijvoorbeeld, een geschiedenis van schendingen van 

het vreemdelingenrecht) en overwegingen van openbare orde of het algemeen belang. 
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Een andere belangrijke overweging is of het gezinsleven werd gesticht op een moment dat de betrokken 

personen zich ervan bewust waren dat de immigratiestatus van een van hen er toe leidt dat het 

voortbestaan van het familieleven in het gastland vanaf de aanvang ervan precair is. In dat geval kan de 

verwijdering van de illegale vreemdeling enkel in uitzonderlijke omstandigheden onverenigbaar zijn met 

artikel 8 EVRM- (EHRM, Nunez v. Norway, 28 juni 2011, n° 55597/09, §70, zie ook EHRM, Butt v. 

Norway, 4 december 2012, n° 47017/09 §70) 3 

Ook in het arrest Maslov v. Austria stelde het Hof uitdrukkelijk: 

75. In shortr the Court considers that for a settled migrant who has lawfully spent ail or the major part of 

his or her childhood and youth in the host country very serious reasons are required to justify expulsion." 

(EHRM, Maslov v. Austria, 23 juni 2008, n° 1638/09, §75) 

Verzoekende partij diende een eerste asielaanvraag in bij de Belgische autoriteiten op 30.11.2004. 

Verwerende partij weigerde het verblijf bij beslissing van 09.02.2005, onder de bijlage 26bis. 

Tot aan het indienen van de tweede asielaanvraag op 11.10.2005, verbleef verzoekende partij daarna 

illegaal in België. 

Ook nadat verwerende partij de genoemde aanvraag kennelijk ongegrond verklaarde op 17.10.2005, gaf 

verzoekende partij geen gevolg aan het bijhorend bevel om het grondgebied te 

verlaten en bleef zij illegaal in het Rijk verblijven. Het daarna ingesteld dringend beroep bij de 

Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, die de beslissing van verwerende partij 

bevestigde en oordeelde dat geen verder onderzoek nodig was, noch de annulatieprocedure voor de 

Raad van State, hebben aanleiding gegeven tot wettig verblijf. 

Verzoekende partij, die zich er minstens van bewust had moeten zijn dat zij haar leven in België in 

illegaliteit opbouwde, toont niet aan dat zij zich in uitzonderlijke omstandigheden zou bevinden waardoor 

omwille van de bestreden beslissing een schending van artikel 8 EVRM aan de orde zou zijn. Zij beroept 

zich immers op het louter gegeven dat zij "hier al meer dan acht jaar verblijft en hier ook haar privéleven 

heeft ontwikkeld". 

Gezien de bestreden beslissingen geen einde maken aan een verblijfsrecht van verzoekende partij, 

meent zij daarenboven onterecht dat sprake is van een inmenging in haar recht op gezinsleven, zodat 

een toets ex artikel 8, tweede lid EVRM dient te worden doorgevoerd. 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft verduidelijkt dat bij de vraag of er daadwerkelijk 

sprake is van een inmenging in het privé- en/of familie- en gezinsleven moet nagezien worden of de 

vreemdeling voor de eerste keer om toelating heeft verzocht, dan wel of het gaat om de weigering van 

een voortgezet verblijf. 

Gaat het namelijk om een eerste toelating dan oordeelt het EHRM dat er geen inmenging is en 

geschiedt geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 EVRM. 

In dit geval moet er volgen het EHRM onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de 

Staat om het recht op privé- en/of gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM, 28 november 

1996, Ahmut v. United Kingdom, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer v. 

The Netherlands, § 36) dit geschiedt aan de hand van een fair balance-toets. 

Zoals hierboven reeds aangegeven, toont verzoekende partij door louter aan te voeren dat zij "hier al 

meer dan acht jaar verblijft en hier ook haar privéleven heeft ontwikkeld" niet aan dat op de Staat een 

positieve verplichting zou rusten om haar om het recht op privé- en/of gezinsleven op het grondgebied 

te handhaven en te ontwikkelen. Verzoekende partij bouwde het privéleven in het Rijk op in illegaal 

verblijf, weigerde zich in het verleden in de regel te stellen met de verblijfswetgeving door geen gevolg 

te geven aan de bevelen om het grondgebied te verlaten, en toont niet aan dat zij na acht jaar verblijf in 

België tijdens haar volwassen leven geen banden meer zou hebben met haar land van herkomst, noch 

dat er onoverkomelijke hinderpalen aanwezig zouden zijn die haar niet zouden toelaten om haar 

vroegere privéleven voort te zetten of opnieuw op te bouwen in haar land van herkomst. 

De aangevoerde schending van artikel 8 EVRM is niet gegrond. 

Het enig middel is niet gegrond.” 

 

2.2. De verzoekende partij voert allereerst de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991.  

 

2.3.1 De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, die onder meer stellen dat beslissingen met 

redenen omkleed moeten zijn, hebben tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de 

beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren 

met de middelen die het recht hem verschaft. Ze verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische 

en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een 

“afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite 

evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing.  
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In casu geeft de bestreden beslissing duidelijk de motieven en de juridische grond aan op basis 

waarvan zij is genomen. Zo verwijst de bestreden beslissing naar artikel 9bis van de Vreemdelingenwet 

en motiveert de gemachtigde op omstandige en concrete wijze waarom de aangehaalde elementen 

geen buitengewone omstandigheden vormen die rechtvaardigen dat de verzoekende partij de aanvraag 

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

consulaire post bevoegd voor de verblijfsplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland. Derhalve 

wordt de aanvraag onontvankelijk verklaard. Zo stelt de verwerende partij dat de verzoekende partij zich 

niet kan beroepen op de instructie van 19 juli 2009 daar deze is vernietigd door de Raad van State. 

Daarnaast stelt de verwerende partij dat de verzoekende partij geen buitengewone omstandigheden 

naar voor brengt in haar aanvraag om machtiging tot verblijf. De verwerende partij bespreekt de 

asielprocedure van de verzoekende partij en betoogt dat deze niet als onredelijk lang kan worden 

beschouwd. De verzoekende partij heeft in haar aanvraag betoogd dat zij van 29 november 2004 tot 27 

januari 2010 legaal in België verbleef doordat zij een hangend beroep had bij de Raad van State. De 

verwerende partij weerlegt dit in de bestreden beslissing door te stellen dat de verzoekende partij de 

bevelen om het grondgebied te verlaten heeft genegeerd en dat het beroep bij de Raad van State geen 

opschortende werking heeft. De verwerende partij betoogt dat de verzoekende partij niet zomaar kan 

inroepen dat andere mensen wel geregulariseerd zijn zonder aan te tonen dat zij en deze andere 

personen in een gelijksoortige situatie zitten, en wijst erop dat een regularisatieaanvraag individueel 

wordt onderzocht. Uiteindelijk stelt de verwerende partij dat de overige elementen behoren tot de 

gegrondheid van de regularisatieaanvraag en dat deze niet worden besproken in de ontvankelijkheids-

fase. 

 

De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt om te 

begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen, 

derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 

2002, nr. 105.103). De schending van de formele motiveringsplicht kan niet worden aangenomen. Dit 

onderdeel van het middel is ongegrond.  

 

2.3.2 Waar de verzoekende partij inhoudelijke argumenten ontwikkelt tegen de bestreden beslissing, 

voert zij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat dit onderdeel van het 

middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht. De Raad is bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht niet bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de 

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

gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, 

of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen 

(cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

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

toepasselijke wetsbepaling, in casu artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, dat de verzoekende partij 

tevens geschonden acht. 

 

Artikel 9 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

“Om langer dan de in artikel 6 bepaalde termijn in het Rijk te mogen verblijven, moet de vreemdeling die 

zich niet in één der in artikel 10 voorziene gevallen bevindt, daartoe gemachtigd worden door de 

Minister of zijn gemachtigde.  

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

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

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

 

Artikel 9bis van diezelfde wet luidt als volgt:  

 

“§ 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. (…)”  

 

Als algemene regel geldt dat een vreemdeling een machtiging om langer dan drie maanden in het Rijk 

te verblijven moet aanvragen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn 

verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland. In buitengewone omstandigheden wordt 
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hem evenwel toegestaan die aanvraag te richten tot de burgemeester van zijn verblijfplaats in België. 

Enkel wanneer er buitengewone omstandigheden aanwezig zijn om het niet afhalen van de machtiging 

bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers in het buitenland te rechtvaardigen, kan 

de verblijfsmachtiging in België worden aangevraagd.  

 

Uit het voorgaande blijkt dat de mogelijkheid om in België een verblijfsmachtiging aan te vragen als 

uitzonderingsbepaling restrictief moet worden geïnterpreteerd. De “buitengewone omstandigheden” 

strekken er niet toe te verantwoorden waarom de machtiging voor een verblijf van meer dan drie 

maanden wordt verleend, maar om te verantwoorden waarom de aanvraag in België en niet vanuit het 

buitenland wordt ingediend. Het betreft omstandigheden die een tijdelijke terugkeer van de vreemdeling 

naar zijn land van herkomst, om er de noodzakelijke formaliteiten voor het indienen van een aanvraag 

tot machtiging tot verblijf te vervullen, onmogelijk of bijzonder moeilijk maken. Een aanvraag, ingediend 

op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, vereist dus vanwege de overheid een dubbel 

onderzoek:  

1° wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of er buitengewone 

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

rechtvaardigen en zo ja, of deze aanvaardbaar zijn; zo dergelijke buitengewone omstandigheden niet 

blijken voorhanden te zijn, kan de aanvraag tot het verkrijgen van een verblijfsmachtiging onontvankelijk 

worden verklaard;  

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 verwerende partij over een ruime 

appreciatiebevoegdheid.  

 

De vreemdeling moet in zijn aanvraag klaar en duidelijk vermelden welke de buitengewone omstandig-

heden zijn die hem verhinderen zijn verzoek bij de consulaire of diplomatieke dienst in het buitenland in 

te dienen. Hij dient met andere woorden aan te tonen dat het voor hem bijzonder moeilijk is terug te 

keren naar zijn land van herkomst of naar een land waar hij gemachtigd is te verblijven, om er zijn 

aanvraag tot verblijfsmachtiging in te dienen. Uit zijn uiteenzetting dient duidelijk te blijken waarin het 

ingeroepen beletsel precies bestaat.  

 

De bestreden beslissing verklaart de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van 

de Vreemdelingenwet onontvankelijk. In casu is dus de vraag aan de orde of de verwerende partij kon 

oordelen of de verzoekende partij afdoende aannemelijk heeft gemaakt dat het voor haar onmogelijk, 

dan wel bijzonder moeilijk is om haar aanvraag te doen vanuit haar land van herkomst of het land waar 

zij gemachtigd is te verblijven.  

 

In haar aanvraag beroept de verzoekende partij zich voor de buitengewone omstandigheden op haar 

langdurig verblijf in België, haar meerdere asielaanvragen en haar latere aanvragen om machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet van 2007, 2008 en 2009. Zij heeft zich bij 

een vorige aanvraag gebaseerd op de instructie van 19 juli 2009. Hierop volgde echter een negatief 

advies van de Commissie van Advies voor Vreemdelingen. In haar aanvraag om machtiging tot verblijf 

van 6 december 2012 baseert de verzoekende partij zich op het negatief advies om aan de 

opmerkingen van de Commissie van Advies voor Vreemdelingen tegemoet te komen. Tevens betoogt 

de verzoekende partij dat andere personen wel geregulariseerd werden. De verzoekende partij stelt ook 

dat haar verblijf tijdens 29 november 2004 en 27 januari 2010 legaal was doordat een beroep hangende 

was bij de Raad van State. Vervolgens beroept de verzoekende partij zich op allerlei integratie-

elementen, zoals meerdere kennissen in België en werkwilligheid.  

 

Om haar beweringen in de aanvraag te staven, heeft de verzoekende partij de volgende stukken 

toegevoegd: 

- haar Servisch paspoort, uitgegeven op 8 oktober 2010, 

- asielaanvraag van 30 november 2004 (bijlage 26), 

- adviesaanvraag door de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid aan de 

Commissie van Advies voor Vreemdelingen d.d. 8 september 2010, 

- negatief advies van de Commissie van Advies voor Vreemdelingen d.d. 12 december 2011, ter kennis 

gebracht aan de verzoekende partij op 3 januari 2012, 

- verklaring d.d. 5 november 2012 van M.C. BVBA dat zij verzoekende partij zullen tewerkstellen indien 

zij de nodige documenten krijgt, 

- open sollicitatiebrief d.d. 21 oktober 2009,  

- haar curriculum vitae, 

- vertaling van haar Servisch rijbewijs, 
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- Servisch rijbewijs, 

- verklaring op eer van de verhuurder van de woonplaats van de verzoekende partij, mevrouw L. D. M., 

d.d. 24 oktober 2012, 

- verklaring op eer van de heer P.D d.d. 24 oktober 2012, 

- verklaring op eer van de heer G.F. d.d. 25 oktober 2012, 

- huurovereenkomst d.d. 10 augustus 2009, 

- attest van cursus NT2 van 1 september 2011 tot 30 oktober 2011 van Centrum voor Basiseducatie 

Halle-Vilvoorde, 

- haar bibliotheekkaart voor bibliotheeknet Vlaams-Brabant. 

 

Uit de bestreden beslissing, zoals weergegeven in punt 1 van dit arrest, blijkt dat op al deze elementen 

werd geantwoord. 

 

In haar verzoekschrift stelt de verzoekende partij dat zij een paspoort heeft toegevoegd aan haar 

reggularisatieaanvraag en dus voldoet aan de voorwaarde van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

Daarnaast stelt zij dat zij meer dan 8 jaar in België verblijft en dat zij wel degelijk in de onmogelijkheid is 

om een aanvraag in te dienen in haar land van herkomst. Tevens verwijst ze naar haar integratie in de 

Belgische samenleving en de stukken die zij bij haar aanvraag heeft gevoegd.  

 

Wat betreft het paspoort van de verzoekende partij, wijst de Raad erop dat de verwerende partij niet 

betwist dat dit een identiteitsdocument zou zijn zoals bedoeld in artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

De verwerende partij stelt echter dat de verzoekende partij niet heeft voldaan aan de andere 

voorwaarde van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, namelijk het bestaan van buitengewone 

omstandigheden aantonen waardoor de aanvraag om machtiging tot verblijf niet kan gebeuren in haar 

land van herkomst.  

 

Het betoog van de verzoekende partij tegen de rest van de bestreden beslissing bestaat uit haar 

bewering dat zij in de onmogelijkheid verkeerde om haar regularisatieaanvraag in te dienen bij de 

consulaire of diplomatieke post in haar land van herkomst. Zij preciseert echter niet waarom zij in de 

onmogelijkheid verkeerde om de aanvraag in te dienen in haar herkomstland, maar verwijst naar haar 

langdurig verblijf in België en haar integratieproces.  

 

Wat betreft de grieven van de verzoekende partij inzake de elementen van integratie gedurende haar 

verblijf, wijst de Raad erop dat uit de motivering van de bestreden beslissing evenwel blijkt dat de 

verwerende partij wel degelijk rekening hield met deze elementen, doch oordeelde dat deze elementen 

niet aannemelijk maken dat de aanvraag niet kan worden ingediend vanuit het land van herkomst en 

deze elementen in wezen elementen zijn die de gegrondheid van de aanvraag betreffen en aldus 

kunnen worden onderzocht in het kader van een eventueel onderzoek conform artikel 9, tweede lid van 

de Vreemdelingenwet. De stelling van de verwerende partij dat de door de verzoekende partij 

aangevoerde integratie niet als buitengewone omstandigheden in de zin van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet kan worden weerhouden, is in overeenstemming met de vaste rechtspraak van de 

Raad van State. Onder meer in arrest nr. 198.769 van 9 december 2009 oordeelde de Raad van State 

immers dat “omstandigheden die bijvoorbeeld betrekking hebben op de lange duur van het verblijf in 

België, de lange duur van de asielprocedure, de goede integratie, het zoeken naar werk, het hebben 

van vele vrienden en kennissen, de gegrondheid van de aanvraag betreffen en derhalve niet kunnen 

verantwoorden waarom deze in België, en niet in het buitenland, is ingediend.” (zie ook RvS 4 december 

2014, nr. 10.943 (c)). Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan integratie als buitengewone 

omstandigheid worden aanvaard, met name wanneer het gaat om activiteiten van algemeen belang 

waarbij de verplichting om de aanvraag in het herkomstland in te dienen aanleiding zou geven tot het 

verbreken van engagementen die reeds waren aangegaan ten aanzien van publieke overheden of 

andere partners van de culturele en verenigingswereld. De verzoekende partij maakt niet aannemelijk 

dat ze door haar terugkeer naar haar land van herkomst engagementen van algemeen belang zou 

verbreken. Het feit dat een vreemdeling een aanvraag om machtiging tot verblijf moet indienen via de 

Belgische diplomatieke of consulaire post impliceert ook geenszins dat zijn banden met België teloor 

gaan of dat gegevens die wijzen op een integratie plotseling niet langer zouden bestaan.  

 

Het gegeven dat in het kader van een andere aanvraag het advies werd gevraagd aan “de 

Raadgevende Commissie voor Vreemdelingen op datum van 08.08.2010”, houdt evenmin in dat de 

aangevoerde elementen van integratie en langdurig verblijf in de huidige procedure dienen te worden 

aanvaard als buitengewone omstandigheden. Elke aanvraag dient op de eigen merites te worden 

onderzocht. De Raad wijst erop, zoals reeds aangehaald, dat het aantonen van buitengewone 
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omstandigheden niet mag worden verward met het aanhalen van argumenten ten gronde om een 

machtiging tot verblijf in België te verkrijgen. Voorts merkt de Raad op dat de verwerende partij 

oordeelde dat de aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheid vormen. De verwerende 

partij wijst uitdrukkelijk naar alle door de verzoekende partij in haar aanvraag aangehaalde elementen 

die zij aanvoerde als buitengewone omstandigheid, zodat blijkt dat de verwerende partij bij de 

beoordeling van de ontvankelijkheid van de aanvraag en aldus de vraag of de aangehaalde elementen 

buitengewone omstandigheden zijn, voornoemde elementen in ogenschouw heeft genomen. Het 

gegeven dat de aangehaalde omstandigheden niet weerhouden werden als buitengewone omstandig-

heden, betekent niet dat de aangehaalde omstandigheden in de ontvankelijkheidsfase buiten 

beschouwing werden gelaten. 

 

In zoverre het betoog van de verzoekende partij door te verwijzen naar haar voorgaande aanvraag 

ingediend naar aanleiding van de instructie van 19 juli 2009 tot doel heeft een toepassing van de 

vernietigde instructie van 19 juli 2009 te verkrijgen, wijst de Raad erop dat dit onderdeel van het middel 

niet dienstig is. De Raad van State oordeelde immers dat men een voorwaarde aan de wet toevoegt, 

indien de instructie van 19 juli 2009 als een dwingende regel wordt toegepast. In dat geval beschikt de 

bevoegde staatssecretaris over geen enkele appreciatiemogelijkheid meer, wat dus in strijd is met de 

discretionaire bevoegdheid waarover de staatssecretaris beschikt (RvS 5 oktober 2011, nr. 215.571; 

RVS 1 december 2011, nr. 216.651). Dienvolgens vermag de Raad niet te toetsen aan de bedoelde 

instructies. Hieruit kan geen rechtsmiddel worden geput om tot de onwettigheid van de bestreden 

beslissing te besluiten (cf. RvS 13 maart 2012, nrs. 218.429, 218.431, 218.432 en 218.434; RvS 17 april 

2012, nrs. 218.922 en 218.923; RvS 5 juni 2012, nrs. 219.608, 220.181 en 220.182; RvS 14 juni 2012, 

nrs. 219.743, 219.744 en 219.745).  

 

2.3.3 De verzoekende partij beroept zich op artikel 8 van het EVRM. De verzoekende partij stelt dat de 

bescherming geboden door artikel 8 EVRM ruimer is dan het recht op familie- en gezinsleven. Zij stelt 

dat “artikel 8 van het EVRM niet enkel het familieleven in de strikte zin van het woord beschermt, maar 

ook het privé-leven en zich dus niet beperkt tot bloedverwanten”.  

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt:  

 

“1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, 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 rechten en 

vrijheden van anderen”. 

 

De Raad wenst er vooreerst op te wijzen dat in artikel 8 van het EVRM geen bijzondere motiverings-

plicht kan worden gelezen maar 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). 

 

Eveneens duidt de Raad erop dat de bestreden beslissing geen betrekking heeft op een weigering van 

een voortgezet verblijf maar dat het in casu een situatie van eerste toelating betreft. In een dergelijk 

geval dient er hoe dan ook geen toetsing te gebeuren aan de hand van artikel 8, tweede lid van het 

EVRM, zoals verzoekende partij verkeerdelijk aangeeft in het verzoekschrift, 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 gezins- en privéleven 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 voor de staat is, dan is artikel 8, eerste lid van het EVRM geschonden (EHRM 17 

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

 

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. Daarbij dient nog te 
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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). 

 

In casu wordt geen verblijf ten gronde geweigerd, maar wordt in de bestreden onontvankelijkheids-

beslissing enkel gesteld dat de aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheden vormen 

die rechtvaardigen dat de verblijfsaanvraag in België wordt ingediend.  

 

In haar verzoekschrift voert de verzoekende partij geen gezinsleven aan, maar beklemtoont zij de 

elementen van haar privéleven.  

 

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat de verzoekende partij in haar aanvraag om machtiging tot 

verblijf enkel haar langdurig verblijf in België, en de daaruit voortvloeiende verregaande integratie in de 

Belgische samenleving heeft aangekaart. Dienaangaande werd als volgt gemotiveerd in de bestreden 

beslissing: 

 

“Betrokkene beweert dat hij van 29.11.2004 tot 27.01.2010 legaal in België verbleef aangezien er een 

beroep hangende was bij de Raad van State. Er dient echter opgemerkt te worden dat betrokkene 

tussen zijn twee asielprocedures illegaal in België verbleef daar hij geen gevolg heeft gegeven aan het 

bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26bis, betekend op11.02.2005). Ook na de tweede 

asielprocedure diende betrokkene het land te verlaten maar weer verkoos hij geen gevolg te geven aan 

het bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26bis, betekend op 17.10.2005) en sindsdien verblijft 

hij illegaal in België. Uit langdurig illegaal verblijf kunnen geen rechten geput worden met het oog op 

regularisatie. Betrokkene wist dat zijn verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de 

asielprocedure en dat hij bij een negatieve beslissing het land diende te verlaten. Voor wat betreft de 

procédure bij de Raad van State dient er opgemerkt te worden dat deze geen opschortende werking 

heeft. Bovendien dient er tevens opgemerkt te worden dat onder asielprocedure enkel de duur van de 

behandeling van de asielaanvraag door de verschillende asielinstanties wordt verstaan, zijnde de Dienst 

Vreemdelingenzaken, het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen en de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen. Zij oordelen immers over de gegrondheid van de asielaanvraag. De 

beroepsprocedure voor de Raad van State behoort niet bij die asielprocedure, daar men niet oordeelt 

over de gegrondheid van de asielaanvraag, dan wel over de correctheid van de procedure. 

[…] 

De overige aangehaalde elementen (betrokkene verblijft sedert 29.11.2004 in België, heeft Nederlandse 

lessen gevolgd, spreekt vloeiend Duits, is lid van de bibliotheek van Zaventem, is in het bezit van een 

rijbewijs C, is werkwillig, heeft reeds gesolliciteerd en legt een werkbelofte en diverse 

getuigenverklaringen voor) verantwoorden niet dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in België 

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

(RvS 24 oktober 2001, nr. 100.223; RvS 9 december 2009, nr. 198.769). Zij kunnen het voorwerp 

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

 

Daargelaten de vaststelling dat verzoekende partij in haar aanvraag geen melding heeft gemaakt van 

een schending van haar privéleven in de zin van artikel 8 EVRM bij een terugkeer naar haar land van 

herkomst, stelt de Raad – gelet op het voorgaande – vast dat de gemachtigde in zijn beslissing rekening 

heeft gehouden met de elementen die verzoekende partij in haar aanvraag om verblijfsmachtiging heeft 

aangehaald, met name haar verblijf in België en de daaruit voortvloeiende integratie, en die zij in haar 

verzoekschrift kadert in haar privéleven in België. Hieruit blijkt een impliciete belangenafweging zoals 

vereist onder artikel 8 EVRM. In het bijzonder werd nagegaan of het privéleven van de verzoekende 

partij, zoals kenbaar gemaakt aan de gemachtigde, in het kader van de verblijfsaanvraag in toepassing 

van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, een buitengewone omstandigheid vormt die rechtvaardigt dat 

de aanvraag in België wordt ingediend.  

 

De Raad benadrukt dat wanneer de verzoekende partij een schending van artikel 8 van het EVRM met 

betrekking tot haar privéleven aanvoert, het in de eerste plaats haar taak is om, rekening houdend met 

de omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze wijze het bestaan van het door haar 

ingeroepen privéleven aan te tonen. In het kader van haar privéleven verwijst de verzoekende partij 

hoofdzakelijk naar haar verblijf van acht jaar op het Belgisch grondgebied. Er kan aangenomen worden 

dat de verzoekende partij gedurende haar achtjarig verblijf in België een privéleven ontwikkeld heeft, 
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maar dit gegeven vormt op zich niet een zodanig bijzonder feit of omstandigheid dat - gelet ook op 

onder meer het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 8 april 2008, nr. 

21878/06, Nnyanzi tegen het Verenigd Koninkrijk, JV 2008/191 - op grond daarvan uit het recht op 

respect voor zijn privéleven de positieve verplichting voortvloeit haar hier te lande verblijf toe te staan. 

De verzoekende partij maakt met haar uiterst summier betoog geenszins aannemelijk dat het bestaan 

van haar privéleven in België in casu dermate zwaarwegend is dat hieruit het bestaan van een positieve 

verplichting kan worden afgeleid voor de Belgische staat om de toepassing van de Vreemdelingenwet 

naast zich neer te leggen ten voordele van haar privéleven. Bijgevolg toont verzoekende partij niet aan 

waarom de in de aanvraag aangehaalde elementen, die deel uitmaken van haar privéleven in België, 

een buitengewone omstandigheid uitmaken die het voor haar onmogelijk dan wel bijzonder moeilijk 

maken om haar aanvraag om verblijfsmachtiging vanuit haar land van herkomst in te dienen. Enige 

onzorgvuldigheid of kennelijke onredelijkheid in de beoordeling van de gemachtigde omtrent de 

aangehaalde elementen die deel uitmaken van het privéleven in België wordt aldus niet aangetoond. 

 

Voorts moet er op worden gewezen dat er in casu enkel een beslissing tot niet-ontvankelijkheid van een 

aanvraag om machtiging tot verblijf voorligt waarin enkel uitspraak wordt gedaan over de vraag of de 

terugkeer naar het herkomstland om aldaar de aanvraag om machtiging tot verblijf in te dienen als een 

buitengewone omstandigheid kan worden weerhouden. De bestreden onontvankelijkheidsbeslissing 

verantwoordt enkel waarom de aanvraag om verblijfsmachtiging niet in België kan worden ingediend; 

enige uitspraak over de gegrondheid van de aanspraak op een verblijfsmachtiging wordt in de bestreden 

onontvankelijkheidsbeslissing niet gedaan. 

 

Een wettelijke mogelijkheid tot bescherming van de eerbiediging van het privéleven zoals ontwikkeld in 

België staat nog steeds open, 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. Een onderzoek naar een 

eventuele positieve verplichting in het licht van artikel 8 van het EVRM kan bijgevolg plaatsvinden in het 

kader van deze aanvraag om verblijfsmachtiging ingediend in het land van herkomst.  

 

In deze stand van het geding kan geenszins worden vooruitgelopen op de beslissing die zal worden 

genomen in het kader van de gegrondheid van de aanvraag en op de beoordeling door gemachtigde ten 

gronde of het door verzoekende partij ingeroepen privéleven een machtiging tot verblijf in België 

rechtvaardigt. Dit gegeven verhindert ook in geen geval dat verzoekende partij de regelmatigheid van 

een eventuele weigeringsbeslissing ten gronde in beroep eveneens kan laten toetsen aan artikel 8 van 

het EVRM.  

 

De verzoekende partij toont, samengevat, niet aan dat de gemachtigde de elementen, zoals aangehaald 

in de aanvraag, die deel uitmaken van haar privéleven, onzorgvuldig dan wel kennelijk onredelijk heeft 

beoordeeld in het licht van artikel 8 EVRM. De verzoekende partij toont evenmin aan dat de 

bescherming van haar privéleven, zoals kenbaar aan de gemachtigde, onder artikel 8 EVRM werd 

miskend, nu blijkt dat er een belangenafweging heeft plaatsgevonden omtrent de aangehaalde 

elementen, die deel uitmaken van haar privéleven, in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

De verzoekende partij verwijst in haar verzoekschrift naar enkele arresten van de Raad van State, maar 

laat na aan te tonen dat zij zich in dezelfde feitelijke omstandigheden bevindt zoals vermeld in de 

aangehaalde arresten. 

 

Met haar betoog maakt de verzoekende partij niet aannemelijk dat de bestreden beslissing is genomen 

op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de ruime 

bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling volstaat om de bestreden 

beslissing te schragen. De schending van de materiële motiveringsplicht, van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet of van artikel 8 van het EVRM wordt niet aangenomen. Het middel, voor zover het 

betrekking heeft op de materiële motiveringsplicht, artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en artikel 8 

van het EVRM, is ongegrond. 

 

 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 
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besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, 

samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak gedaan te 

worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door de 

verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertien januari tweeduizend zestien door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. RYCKASEYS 

 


