
  

 

 

RvV  X - Pagina 1 

 
 

 nr. 169 069 van 3 juni 2016 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 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 IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Oezbeekse nationaliteit te zijn, op 27 december 2013 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

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

Integratie en Armoedebestrijding van 26 november 2013 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf 

op grond van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 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 10 maart 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 1 april 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. HERMANS, die loco advocaat K. BLOMME verschijnt voor 

de verzoekende partij, en van advocaat M. DUBOIS, 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. Op 3 oktober 2005 dient de verzoekende partij een asielaanvraag in. Op 21 november 2005 neemt 

de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken een beslissing tot weigering van verblijf met 

bevel om het grondgebied te verlaten. Tegen voormelde beslissing dient de verzoekende partij een 

dringend beroep in bij de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. Voornoemde 

commissaris-generaal oordeelt op 25 januari 2006 dat verder onderzoek noodzakelijk is. Op 14 maart 

2006 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een beslissing tot 
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weigering van de vluchtelingenstatus. Tegen voormelde beslissing dient de verzoekende partij een 

beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). Bij arrest nr. 400 op 25 juni 

2007 weigert de Raad de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus.  

 

1.2. Op 24 mei 2007 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond 

van (oud) 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 4 juli 2008 neemt de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid 

een beslissing waarbij de voormelde aanvraag onontvankelijk wordt verklaard. 

 

1.3. Op 14 juli 2008 neemt de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid een beslissing 

houdende het bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker. 

 

1.4. Op 4 augustus 2008 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Op 21 januari 2009 neemt de gemachtigde van de 

minister van Migratie- en asielbeleid een beslissing waarbij de voormelde aanvraag onontvankelijk wordt 

verklaard.  

 

1.5. Op 7 augustus 2008 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Op 25 mei 2009 neemt de gemachtigde van de 

minister van Migratie- en asielbeleid een beslissing waarbij de voormelde aanvraag onontvankelijk wordt 

verklaard. 

 

1.6. Op 30 juni 2009 dient de verzoekende partij een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Op 22 maart 2012 neemt de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding een 

beslissing waarbij de voormelde aanvraag ontvankelijk, doch ongegrond wordt verklaard. 

 

1.7. Op 7 december 2009 dient de verzoekende partij een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf 

op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Op 15 september 2010 neemt de gemachtigde van 

de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid een beslissing waarbij voormelde aanvraag ontvankelijk 

doch ongegrond wordt verklaard. 

 

1.8. Op 4 oktober 2010 dient de verzoekende partij een derde aanvraag in om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Op 22 maart 2012 neemt de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding een 

beslissing waarbij de voormelde aanvraag onontvankelijk wordt verklaard. 

 

1.9. Op 4 april 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding een beslissing houdende een bevel om het 

grondgebied te verlaten. 

 

1.10. Op 16 april 2012 dient de verzoekende partij een derde aanvraag in op grond van artikel 9bis van 

de vreemdelingenwet. Op 24 april 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding een beslissing waarbij de voormelde 

aanvraag onontvankelijk wordt verklaard. De verzoekende partij wordt op 29 april 2013 tevens bevolen 

om het grondgebied te verlaten onder een bijlage 13. Tegen voormelde beslissingen dient de 

verzoekende partij een beroep in bij de Raad. Bij arrest nr. 114 631 van 28 november 2013 verwerpt de 

Raad het beroep. 

 

1.11. Op 16 april 2012 dient de verzoekende partij een vierde aanvraag in op grond van artikel 9ter van 

de vreemdelingenwet. Op 1 augustus 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding een beslissing waarbij de voormelde 

aanvraag onontvankelijk wordt verklaard. 

 

1.12. Op 14 mei 2013 dient de verzoekende partij een vierde aanvraag in op grond van artikel 9bis van 

de vreemdelingenwet. Op 26 november 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel 

en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding een beslissing waarbij de voormelde 

aanvraag onontvankelijk wordt verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing waarvan de motieven 

luiden als volgt: 
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“De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de 

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

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

buitenland. 

Betrokkene wist dat haar verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de asielprocedure 

en dat zij bij een negatieve beslissing het land diende te verlaten. 

Betrokkene vroeg op 03.10.2005 in België asiel aan. Deze asielprocedure werd op 27.06.2007 

afgesloten met de beslissing 'weigering vluchtelingenstatus + weigering subsidiaire bescherming' door 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Betrokkene verkoos echter geen gevolg te geven aan het 

bevel om het grondgebied te verlaten, afgeleverd op 14.07.2008 en aan betrokkene betekend op 

18.07.2008, en verblijft sindsdien illegaal in België. Uit dit langdurig illegaal verblijf kunnen geen rechten 

geput worden met het oog op regularisatie. 

De duur van de procédure - namelijk iets minder dan 1 jaar 9 maanden - was ook niet van die aard dat 

ze als onredelijk lang kan beschouwd worden. Het feit dat er een zekere behandelingsperiode is, geeft 

aan betrokkene ipso facto geen recht op verblijf. (Raad van State, arrest nr 89980 van 02.10.2000) 

Betrokkene beweert dat zij omwille van enorme problemen, waardoor haar vrijheid en leven bedreigd 

werden, haar land van herkomst heeft verlaten en dat het werkelijk onmogelijk en onverantwoord is om 

de aanvraag te doen vanuit haar thuisland. Echter, betrokkene legt geen bewijzen voor die deze 

bewering kunnen staven. Het is aan betrokkene om op zijn minst een begin van bewijs te leveren. De 

loutere vermelding dat betrokkene omwille van enorme problemen, waardoor haar vrijheid en leven 

bedreigd werden, haar land van herkomst heeft verlaten en dat het werkelijk onmogelijk en 

onverantwoord is om de aanvraag te doen vanuit haar thuisland, volstaat niet om als buitengewone 

omstandigheid aanvaard te worden. 

Wat het inroepen van art. 8 van het EVRM betreft dient er opgemerkt te worden dat dit artikel hier niet 

van toepassing is daar betrokkene niet aantoont dat er momenteel nog andere familieleden van haar in 

België verblijven. Gewone sociale relaties vallen niet onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM. 

Bovendien dient er gesteld te worden dat de verplichting om terug te keren naar het land van herkomst 

om aldaar machtiging tot verblijf te vragen niet in disproportionaliteit staat ten aanzien van het recht op 

een gezins- of privéleven. 

Wat de verwijzing naar de wet van 22.12.1999 betreft; dit was een enige en unieke operatie, de criteria 

voor regularisatie vermeld in deze wet zijn dan ook niet van toepassing op de aanvraag tôt regularisatie 

op grand van art. 9bis van de wet van 1980 

Verder beweert betrokkene dat zij aan de voorwaarden voldoet en zich zodoende dus ook in een 

identieke situatie bevindt als de mensen die een regularisatieaanvraag indienden op basis van de wet 

van 22.12.1999. Echter, het is aan betrokkene om de overeenkomsten aan te tonen tussen haar eigen 

situatie en de situatie waarvan zij 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 

betrokkene verkeert analoog (of commensurabel) zijn met degene waaraan zij refereert. Overigens 

wordt elk dossier naar aanleiding van een regularisatieaanvraag individueel onderzocht. 

Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkene nooit in aanraking is gekomen met het gerecht en 

een blanco strafregister heeft, 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. 

Tôt slot beweert betrokkene dat zij tijdens de asielprocedure onterecht als A.A. (…) bekend stond. 

Echter, betrokkene heeft zelf bij haar asielaanvraag als identiteit A.A. (…) opgegeven. Ook nadat de 

asielprocedure was afgesloten heeft betrokkene deze identiteit aangehouden en dit bij haar 

regularisatieaanvragen van 24.05.2007, 04.08.2008 en 07.08.2008. Het is dus zeer ongeloofwaardig dat 

zij onterecht als A.A. (…) bekend stond terwijl zij, tot op datum van 30.06.2009 bij een aanvraag art. 

9ter, geen enkele poging heeft ondernomen om haar echte identiteit bekend te maken of om zowel de 

asieldiensten als onze diensten op de hoogte te brengen van de "vergissing" betreffende haar identiteit. 

Betrokkene heeft bijgevolg getracht de Belgische overheid gedurende een periode van bijna 4 jaar te 

misleiden; de vaststelling van het bedrieglijk handelen volstaat dan ook om de aanvraag te weigeren in 

toepassing van het beginsel "fraus omnia corrumpit". 

De overige aangehaalde elementen (betrokkene verblijft sedert oktober 2005 in België, heeft zowel een 

actieve als passieve kennis van het Duits en het Frans, heeft een vrienden- en kennissenkring, legt 

getuigenverklaringen voor, helpt bij de begeleiding en inburgering van migranten uit Russisch sprekende 

contreien, geeft onbezoldigd taallessen Duits aan buitenlandse leerlingen, is werkwillig en kan 

tewerkgesteld worden aan het instituut OIKOS VoG in Eupen als bezoldigd taallesgever, verleende 

diensten aan het Rode Kruis en heeft zich de Belgische samenlevingsnormen in hoge mate eigen 

gemaakt) 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 9december2009, nr. 198.769).”  
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1.13. Op 26 november 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding een beslissing houdende een inreisverbod. Dit is de 

tweede bestreden beslissing. 

 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoekende partij werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan 

worden ingegaan op de vraag van de partijen om de kosten van het geding ten laste van de tegenpartij 

te leggen. 

 

3. Over het voorwerp van het beroep 

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij bij huidig verzoekschrift een annulatieberoep en een 

schorsingsberoep wenst aan te tekenen tegen “de beslissing van de gemachtigde van verwerende partij 

tot weigering regularisatie en het medegaan bevel dateert van 12.11.2013 en werd op 21.11.2013 aan 

verzoekende partij ter kennis gebracht.” In fine van haar verzoekschrift vraagt de verzoekende partij “De 

vordering ontvankelijk te verklaren en de nietigverklaring en de schorsing te bevelen van/ De beslissing 

van verwerende partij dd. 26.11.2013 houdende afwijzing van het verzoek tot regularisatie op basis van 

art. 9BIS VW evenals het medebetekende bevel om het grondgebied te verlaten.” 

 

De verzoekende partij voegt echter bij het verzoekschrift geen bevel om het grondgebied te verlaten dat 

‘medebetekend’ werd met de beslissing van 26 november 2013 waarbij de aanvraag om machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard.  

 

Ter terechtzitting wordt de verzoekende partij gevraagd wat het voorwerp van haar beroep is. Zij stelt 

zich te gedragen naar de wijsheid van de Raad. 

 

De Raad stelt vast dat in het administratief dossier geen spoor te vinden is van een bevel om het 

grondgebied te verlaten dat ‘medebetekend’ werd met de beslissing van 26 november 2013 waarbij de 

aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet onontvankelijk 

wordt verklaard. Een dergelijk bevel maakt dan ook geenszins voorwerp uit van onderhavig beroep. 

 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van het beginsel dat elke 

bestuurshandeling door een materieel motief moet worden gedragen (materiële motiveringsplicht), van 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet en van artikel 3 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). 

 

Haar eerste middel zet de verzoekende partij uiteen als volgt: 

 

“Aan de materiële motiveringsplicht is slechts voldaan wanneer de motivering van de 

administratieve beslissing afdoende en toereikend is (R.v.St., nr. 43.522, 29 juni 

1993, R.A.C.E., 1993), en meer bepaald passend, nauwkeurig en relevant (R.v.St., 

nr. 53.583, 7 juni 1995, Rev.dr.étr. 1995, 326) of nog duidelijk, nauwkeurig en ter 

zake dienend (R.v.St. nr. 42.199, 8 maart 1993, R.A.C.E., 1993). 

Verzoekster meent dat bovenvermelde rechtsregels door de Dienst Vreemdelingen- 

zaken in casu werden geschonden. 

In de bestreden beslissing wordt gesteld dat: 

de aangehaalde elementen niet kunnen verantwoorden dat de aanvraag in 

België wordt ingediend. 

het feit dat verzoekster wegens enorme problemen haar land van herkomst heeft verlaten en niet terug 

kan naar dit land, wordt niet weerhouden; er geen schending voorligt van art. 8 EVRM 

de verwijzing naar de wet van 22.12.1999 niet opgaat en verzoekster niet bewijst in een gelijkaardige 

situatie te verkeren als andere personen die regularisatie bekwamen 

de overige elementen behoren tot de gegrondheid en hier niet worden behandeld 
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Dat gemotiveerd werd dat de aanvraag art. 9 BIS VW in het land van herkomst kan ingediend worden 

aangezien het gezin van verzoekster hier is, en zij in haar land van herkomst gezien haar etnische 

achtergrond slachtoffer is van discriminatie en onmenselijke behandeling. 

Daarnaast wordt gesteld dat de overige elementen die worden aangebracht niet kunnen aanvaard 

worden als buitengewone omstandigheid. 

Er is wel degelijk mogelijkheid voor verzoekster was om de aanvraag art. 9 BIS VW in België in te 

dienen. 

De redenen die door verzoekster werden aangehaald als sterke sociale binding met België en 

verregaande integratie werden nooit afdoende beantwoord en de bestreden beslissing is in strijd met 

art. 9 BIS Vreemdelingenwet in de mate waarin hiermede geen rekening wordt gehouden. 

Deze argumentatie is manifest in strijd met art. 9 BIS Vreemdelingenwet waar zij in gene mate overgaat 

tot een onderzoek ten gronde. 

De motivering van de dienst Vreemdelingenzaken is op geen enkele wijze afdoende, nauwkeurig en 

volledig. 

In de bestreden beslissing wordt vele jaren verblijf (meer dan acht jaar !!) en integratie zomaar aan de 

kant geschoven hetgeen totaal onredelijk is. 

De motivering van de dienst Vreemdelingenzaken is op geen enkele wijze afdoende, nauwkeurig en 

volledig. 

Normalerwijze dient de aanvraag tot verblijfsmachtiging in België door de vreemdeling gedaan worden 

bij de Belgische diplomatieke of consulaire post in het land van herkomst. Als uitzondering voorziet de 

Vreemdelingenwet hierop de buitengewone omstandigheden. 

Het begrip buitengewone omstandigheden werd evenwel nergens omschreven zo- danig dat de 

bevoegdheid van de Staatssecretaris louter discretionair is. 

Ook de voorbereidende werken maken niet duidelijk wat onder buitengewone omstandigheden moet 

worden begrepen, doch dat in elk geval de nadruk dient gelegd te worden op humanitaire redenen. 

Dat de Raad van State bij arrest nr. 73.025 dd. 9.10.1998 bepaalde dat buitengewone omstandigheden 

geen omstandigheden van overmacht zijn (RVS, nr. 73.025, 09 april 1998, RVS, 1998, 69). Dit betekent 

enkel dat het bijzonder moeilijk is voor de betrokkene om naar haar land van herkomst te gaan om daar 

de aanvraag in te dienen (RVS, nr. 108.561, 28 juni 2002, T. Vreemd., 2003, nr. 4). 

Het is dan ook geen vereiste dat de buitengewone omstandiogheden voor betrokkenen onvoorzienbaar 

zijn, nu het zelfs deels het gevolg mag zijn van het gedrag van betrokkene op voorwaarde dat hij zich 

gedraagt als een normaal zorgvuldig persoon die geen misbruik maakt door het opzettelijk creëren van 

een situatie waardoor deze moeilijk kan worden gerepatrieerd (RVS, nr. 99.424, 3 oktober2001, RDE, 

nr. 115). 

De uitzonderlijke omstandigheden die wettigen dat de aanvraag in België wordt ingediend zijn in casu 

aanwezig, en er is geenszins sprake dat verzoekster het één en ander opzettelijk zou gecreëerd 

hebben.” 

 

In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van het beginsel dat elke 

bestuurshandeling door een materieel motief moet worden gedragen (materiële motiveringsplicht), van 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet en van het redelijkheids- en zorgvuldigheidsbeginsel en de 

beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

De verzoekende partij zet haar tweede middel als volgt uiteen: 

 

“De motiveringsplicht als beginsel van behoorlijk bestuur vereist dat de motivering van een 

bestuurshandeling die een aanvraag verwerpt volledig, precies en relevant is 

(R.v.St. nr. 55.056, 7 september 1995, Rev.dr.étr. 1996, 249). 

De materiële motiveringsplicht vereist dat de beslissing gesteund is op voldoende draagkrachtige 

motieven (P.M., "Le contrôle par le consiel d'Etat de la motivation des actes réglementaires", noot onder 

R.v.St., 1 februari 1989, nr. 31.882, J.L.M.B., 1989, 55-560). In casu is dit niet het geval. 

Het redelijks- en zorgvuldigheidsbeginsel evenals de beginselen van behoorlijk bestuur vereisen dat er 

minstens een onderzoek zou zijn gebeurd of navraag zou zijn gebeurd inzake de door verzoekster in 

haar verzoekschrift opgeworpen motieven. 

In vaste rechtspraak werd reeds geoordeeld dat een afwijzing als asielzoeker niets afdoet van een 

gebeurlijke onmogelijkheid terug te keren naar haar geboorteland en sterk daarmee samenhangend, 

van de sterke sociale bindingen die verzoekster heeft met België. 

Het feit dat verzoekster niet in aanmerking komt voor de criteria van de Conventie van Genève of nog, a 

fortiori, nooit een asielaanvraag heeft ingediend, doet niets af van alle redenen die in het verzoek tot 

regularisatie werden aangehaald en die aanleiding kunnen geven tot een humanitaire beslissing. 
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De redenen die aangehaald werd in het verzoekschrift tot regularisatie zijn geenszins reeds beoordeeld 

in het kader van enige asielaanvraag, en zelfs indien deze reeds beoordeeld zouden zijn (quod non), 

dan nog dringt een nieuwe beoordeling zich op in het kader van de procédure regularisatie, aangezien 

het voorwerp en de finaliteit van beide procédures uiteraard verschillend zijn. 

Het is niet omdat verzoekster niet als politiek vluchteling werden erkend, dat zij thans de situatie in haar 

herkomstland, haar situatie hier in België en haar humanitaire situatie niet meer zou mogen inroepen als 

argument om regularisatie te bekomen en nog minder dat verweerster geen onderzoek meer zou 

moeten verrichten naar de in deze procédure ingeroepen redenen.” 

 

De verzoekende partij beroept zich in een derde middel op de schending van het beginsel dat elke 

bestuurshandeling door een materieel motief moet worden gedragen (materiële motiveringsplicht), van 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet en van het redelijkheids- en zorgvuldigheidsbeginsel en de 

beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

Het derde middel licht de verzoekende partij toe als volgt: 

 

“Dat ten onrechte in de bestreden beslissing de ingeroepen redenen één voor één worden afgewezen 

en wordt gesteld dat verzoekster haar aanvraag in haar land van herkomst kunnen indienen. 

Dat het verblijf van de overige gezinsleden van verzoekster op het Belgisch grond- gebied met 

medegaande sterke integratie als buitengewone omstandigheid dient te worden aangenomen. 

Onder buitengewone omstandigheid wordt in het algemeen verstaan die omstandigheden die het voor 

de vreemdeling bijzonder moeilijk maken om terug te keren naar het land van oorsprong om de 

bedoelde vergunning aan te vragen. (cfr. R.v. St., nr. 103.410, 8 februari 2002, Rev.dr.étr.2002, afl. 117, 

133; R.v.St. (11
e
 kamer), nr. 93.760, 6 maart 2001, A.P.M., 2001, 79; R.v.St. (11e kamer), nr. 92.410, 

18 januari 2001, A.P.M., 2001, 33). 

Dat art. 8 EVRM bepaalt dat het recht op eerbieding van het gezinsleven een basisrecht is. 

Dat art. 8 EVRM het recht op een gezinsleven waarborgt. 

In dit opzicht kan verwezen worden naar de rechtspraak van de Raad van State (arrest nr. 49821 dd. 

13.07.1993 (Dr. Des Etrangers 1994, nr. 77, blz. 27: "... dat artikel 8 van het EVRM van toepassing is in 

het kader van artikel 9 par 3 van de wet van 15.12.1980"). 

De beslissing omtrent de regularisatie moet dus rekening houden met het welzijn van verzoekster en 

haar gezin in de zing van art. 8 EVRM. 

Dat de hier bestreden beslissing ten zeerste dit recht op gezinsleven schendt 

Dat in dit verband dient opgemerkt dat het van wezenlijk belang is dat hier sprake is van een recht op 

gezinsleven en niet als een gunst hetgeen een uitvloeisel vormt van wat omschreven ligt in de hogere 

wettelijke normen, zoals art. 8 EVRM, dewelke een gewichtig beschermingsniveau toekennen aan het 

recht op gezinsleven. 

Dat zo bv. nog tijdens de parlementaire voorbereiding van de nieuwe wet op de ge- zinshereniging werd 

overwogen dat de mogelijkheid tot het uitbouwen van een gezinsleven tot één van de hoekstenen van 

onze samenleving behoort (zie in dit verband Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet van 15 december 

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen voor wat betreft de voorwaarden tot gezinshereniging van niet EU-onderdanen, Pari. St. 

Kamer, 2010-11, 0443/001). 

Dat door art. 8 EVRM er sprake is van een fundamenteel mensenrecht en de overheid ervoor dient te 

zorgen dat men ook effectief dit recht kan uitoefenen. 

Dat ten onrechte geen rekening wordt gehouden met dit fundamenteel mensenrecht 

Dat hierdoor de wettigheid van de bestreden beslissing ten zeerste in het gedrang komt. 

Art. 3 EVRM stelt " Niemand mag onderworpen worden aan folteringen noch aan onmenselijke of 

vernederende behandelingen of straffen.". 

Dat verzoekster omwille van buitengewone omstandigheden met België een werkelijke band heeft: 

- de verzoekster is totaal verankerd 

- er is onmogelijkheid tot terugkeer minstens niets om naar terug te keren 

Dat ingeval verzoekster naar haar land van herkomst de situatie van verzoekster ten zeerste ontwricht. 

" Voor de toelating of de weigering van het buitengewoon rechtsmiddel waarop art. 9bis van de 

vreemdelingenwet recht geeft, is het op grond van een regel van voorzichtig bestuur vereist dat de 

overheid de evenredigheid beoordeelt tussen enerzijds het doel en de gevolgen van de in het 2e lid van 

de bepaling voorgeschreven besturlijke stap, en anderzijds haar min of meer gemakkelijke haalbaarheid 

in het individuele geval en de ongemakken die met de uitvoering ervan gepaard gaan, en dan voorai 

de risico's waaraan de veiligheid van de verzoeker en de integriteit van zijn gezinsleden zouden worden 

blootgesteld, als ze zich eraan onderwerpen. (Zie RVS, nr. 58.969, 1 april 1996, Rev.dr.étr. 1996, 742; T 

Vreemd., 1997, 29). 
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Dat de belangen van van verzoekster geenszins gebaat zijn bij het terug naar haar land van herkosmt 

moeten om daar een aanvraag art. 9 BIS VW in te dienen. 

Wel integendeel, verzoekster bij een gedwongen terugkeer zich persoonlijk gekrenkt en geschaad zal 

weten in hun persoonlijke ontwikkeling en meer zelfs, net zoals verzoekster destijds het slachtoffer 

zullen worden van een onmenselijke behandeling in haar land van herkomst. 

Dat verder het onderbreken van het verblijf teneinde in het land van herkomst een aanvraag te gaan 

indienen jegens de Belgische diplomatieke vertegenwoordiging is bijgevolg niet alleen gevaarlijk, 

omslachtig, duur en onmogelijk maar zou bovendien zoals gezegd ook het onherroepelijk verlies van het 

merendeel van de argumenten die pleiten voor de continuering van het verblijf betekenen. 

Verzoekster verwijst naar op het feit dat er is sprake van een langdurig verblijf met bewezen 

onophoudelijke en geslaagde inspanningen om zich in te werken in onze samenlevingsvorm. Hierdoor 

zijn zeer sterke sociale banden ontstaan met België en zijn autochtone bevolking. 

Verzoekster heeft verschillende stukken voorgelegd betreffende de door haar en de leden van haar 

gezin gevolgde lessen en cursussen. Er is sprake van een buitengewone inzet. Verzoekster spreekt 

ondertussen ook de Duitse taal. 

Dat vraag kan gesteld worden als personen die zoals verzoekster Duits spreken, goed geïntegreerd zijn 

en sedert 8 jaar in België verblijven. niet geregulariseerd worden, wie dan nog in aanmerking kan 

komen. 

Het staat vast dat als verzoekster thans gedwongen zou worden terug te keren naar haar geboorteland, 

dat onvermijdelijk zware en nefaste gevolgen zou hebben voor de verzoekster. Alle geleverde 

inspanningen zouden worden tenietgedaan en zij zou van voren af aan opnieuw moeten beginnen. Het 

is evident dat dit ten allen prijze dient vermeden. 

Door voorlegging van het stukkenbundel werd getracht om aan te tonen dat verzoekster op een 

uitermate goede wijze is geïntegreerd, doch nog meer dan dat, zij heeft sterke sociale bindingen met 

België en met de Belgische bevolking en woont hier al enige tijd, dat dit onmiskenbaar als buitengewone 

omstandigheid dient aangenomen te worden. 

Door alle elementen te weigeren als zijnde buitengewone omstandigheid is er onmiskenbaar sprake van 

een schending van het redelijkheidsbeginsel en teven art. 9 BIS VW. 

Dat om zelfde redenen als hierboven aangehaald eveneens het medebetekend bevel om het 

grondgebied te verlaten dient vernietigd te worden.” 

 

Uit de bespreking van het derde middel kan afgeleid worden dat de verzoekende partij zich 

waarschijnlijk tevens beroept op de schending van de artikelen 3 en 8 van het EVRM. 

 

4.2. De middelen worden samen beoordeeld. 

 

4.3. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven houdt in dat de bestreden 

beslissing op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in 

rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. Het onderzoek 

naar de voormelde schending wordt gevoerd in het licht van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, nu 

de aanvraag van de verzoekende paritj om machtiging tot verblijf op grond van deze bepaling werd 

ingediend en beoordeeld.  

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op zijn 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het 

respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde bij het nemen van een 

beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken.  

 

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

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

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

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

men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is.  

 

4.4. Met de eerste bestreden beslissing wordt de aanvraag van de verzoekende partij om machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet beoordeeld.  

 

Artikel 9 van de vreemdelingenwet luidt als volgt:  
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“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 

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. (…)”  

 

Als algemene regel geldt dat een machtiging om langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven door 

een vreemdeling moet worden aangevraagd 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 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 in het 

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

naar zijn land van oorsprong, 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 bekomen 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 

omstandigheden 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 oorsprong 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. Als typische buitengewone omstandigheden kunnen onder 

meer worden aangevoerd, weliswaar naargelang de concrete omstandigheden van de zaak: de situatie 

van oorlog of burgeroorlog in het land van herkomst, de afwezigheid aldaar van een Belgische 

diplomatieke of consulaire post, vervolging in het land van herkomst, moeilijkheden om een paspoort of 

reistitel te bekomen, ernstige ziekte enz … Omstandigheden echter die bijvoorbeeld betrekking hebben 

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

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

aanvraag en kunnen derhalve niet verantwoorden waarom deze in België, en niet in het buitenland, is 

ingediend (RvS 9 december 2009, nr. 198.769).  

 

De eerste 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 oorsprong of 

het land waar zij gemachtigd is te verblijven.  
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4.5. In zoverre de verzoekende partij betoogt dat in de eerste bestreden beslissing gemotiveerd werd 

dat de aanvraag op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet in het land van herkomst kan 

worden ingediend ‘aangezien het gezin van verzoekster hier is, en zij in haar land van herkomst gezien 

haar etnische achtergrond slachtoffer is van discriminatie en onmenselijk behandeling’, mist haar betoog 

feitelijke grondslag nu dergelijke motieven geenszins in de eerste bestreden beslissing terug te vinden 

zijn.  

 

4.6. In zoverre de verzoekende partij meent dat de verwerende partij is overgegaan, betreffende de 

elementen van integratie, tot een onderzoek ten gronde, kan zij niet gevolgd worden. Immers werd 

uitdrukkelijk gemotiveerd dat deze elementen niet verantwoorden dat de aanvraag om machtiging tot 

verblijf in België wordt ingediend, wat een ontvankelijkheidsvoorwaarde is, en dat ze in deze behoren tot 

de gegrondheid die in deze fase niet behandeld worden. Aldus blijkt uit de bewoording van de motieven 

letterlijk dat men betreffende de elementen van integratie niet overgaat tot een onderzoek ten gronde. 

 

In zoverre de verzoekende partij zou menen dat de verwerende partij, in strijd met artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet, betreffende de elementen van integratie, niet is overgegaan tot een onderzoek ten 

gronde, kan zij evenmin gevolgd worden. De Raad wijst erop dat uit de bestreden beslissing blijkt dat de 

verzoekende partij geen aanvaarde buitengewone omstandigheden heeft aangetoond, zodat de 

aanvraag onontvankelijk is en een onderzoek ten gronde zich niet opdrong. 

 

Gelet op hetgeen hiervoor onder punt 4.4. reeds werd gesteld, kan de verzoekende partij niet worden 

gevolgd in de mate dat zij zou betogen dat haar sterke sociale binding met België en haar verregaande 

integratie had dienen te worden onderzocht in het kader van de ontvankelijkheid van de aanvraag. 

Minstens toont zij niet met concrete argumenten aan dat in haar specifieke geval de door haar 

aangehaalde elementen van integratie een buitengewone omstandigheid zouden uitmaken waarom zij 

de aanvraag om machtiging tot verblijf niet zouden kunnen indienen via de gewone procedure, namelijk 

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

buitenland.  

 

De verwerende partij kon dan ook op deugdzame wijze vaststellen dat “De overige aangehaalde 

elementen (betrokkene verblijft sedert oktober 2005 in België, heeft zowel een actieve als passieve 

kennis van het Duits en het Frans, heeft een vrienden- en kennissenkring, legt getuigenverklaringen 

voor, helpt bij de begeleiding en inburgering van migranten uit Russisch sprekende contreien, geeft 

onbezoldigd taallessen Duits aan buitenlandse leerlingen, is werkwillig en kan tewerkgesteld worden 

aan het instituut OIKOS VoG in Eupen als bezoldigd taallesgever, verleende diensten aan het Rode 

Kruis en heeft zich de Belgische samenlevingsnormen in hoge mate eigen gemaakt) 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 

9december2009, nr. 198.769).” Gelet op voorgaande motieven kan de verzoekende partij ook niet 

dienstig voorhouden dat de elementen van integratie en sociale binding met België niet werden 

beantwoord of in rekening gebracht.  

 

De verzoekende partij toont verder niet aan dat hieromtrent verder moest worden gemotiveerd, en al 

evenmin dat de verwerende partij kennelijk onredelijk of in strijd met de stukken van het dossier of de 

toepasselijke bepalingen heeft gehandeld. Ook met haar algemene bewering dat het indienen van een 

aanvraag in haar land van herkomst gevaarlijk, omslachtig, duur en onmogelijk zou zijn en een 

onherroepelijk verlies van haar argumenten die pleiten voor de continuering van het verblijf zou 

betekenen toont de verzoekende partij geen onwettig, onzorgvuldig of kennelijk onredelijk handelen aan.  

 

4.7. De verzoekende partij doet verder gelden dat de redenen die werden aangehaald in het 

verzoekschrift geenszins reeds werden beoordeeld in het kader van de asielaanvraag en dat zelfs als 

dat wel het geval zou zijn, zich een nieuwe beoordeling opdringt in het kader van de 

regularisatieprocedure, aangezien het voorwerp en de finaliteit verschillend zijn. Het is niet omdat zij niet 

werd erkend als vluchteling, dat zij thans in België de situatie in haar herkomstland, haar situatie hier en 

haar humanitaire situatie niet meer zou mogen inroepen als argument, en nog minder dat de 

verwerende partij hiernaar geen onderzoek meer zou moeten verrichten nadat de asielaanvraag werd 

verworpen, zo stelt zij.  

 

In eerste instantie moet worden vastgesteld dat in de eerste bestreden beslissing niet wordt gesteld dat 

de argumenten van de verzoekende partij aangaande de situatie in haar land van herkomst niet worden 
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beoordeeld omdat zij reeds zouden zijn onderzocht in het kader van de asielprocedure. Wél wordt 

gesteld dat de in de aanvraag aangehaalde problemen waardoor haar vrijheid en leven bedreigd 

werden, waardoor zij haar herkomstland heeft verlaten en het onmogelijk is van daaruit haar aanvraag 

in te dienen, een bewering betreft die niet gestaafd wordt door bewijzen. In de bestreden beslissing 

wordt erop gewezen dat het aan de verzoekende partij is om op zijn minst een begin van bewijs te 

leveren en dat de loutere vermelding dat zij omwille van enorme problemen, waardoor haar vrijheid en 

haar leven bedreigd werden, haar herkomstland heeft verlaten en het onmogelijk is aldaar een aanvraag 

in te dienen, niet volstaat om als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden.  

 

De verzoekende partij, die zich in haar aanvraag op geen enkele concrete wijze uitlaat over de situatie 

in haar land van herkomst, maar slechts stelt dat zij omwille van enorme problemen in haar land van 

herkomst, waardoor haar leven en vrijheid bedreigd werden, haar land is ontvlucht, zonder meer, toont 

niet aan dat de verwerende partij hierover niet genoegzaam zou hebben gemotiveerd. De bewijslast bij 

het indienen van een aanvraag ligt immers bij de aanvrager zelf en wie zich wenst te beroepen op het 

risico op een mensonterende behandeling moet er, ook in het kader van de huidige aanvraag om 

machtiging tot verblijf, blijk van geven dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te 

nemen dat hij in het land waarnaar zij mogen worden teruggeleid, een ernstig en reëel risico loopt om te 

worden blootgesteld aan foltering of mensonterende behandeling en is er toe gehouden zijn beweringen 

te staven met een begin van bewijs.  

 

De bescherming verleend via artikel 3 van het EVRM waarop de verzoekende partij onmiskenbaar doelt 

zal immers slechts in uitzonderlijke gevallen toepassing vinden. Een blote bewering of eenvoudige vrees 

voor onmenselijke behandeling op zich volstaat niet om een inbreuk uit te maken op artikel 3 van het 

EVRM. Een eventualiteit dat artikel 3 van het EVRM kan worden geschonden, volstaat evenmin. Het 

argument dat de asielaanvraag enerzijds en de regularisatieaanvraag anderzijds andere finaliteiten 

hebben staat deze vaststellingen over de bewijslast inzake het risico op onmenselijke behandelingen 

niet in de weg. De loutere bewering dat er de onmogelijkheid is tot terugkeer volstaat in deze context 

dan ook geenszins.  

 

4.8. De verzoekende partij wijst op artikel 8 van het EVRM en stelt dat het verblijf van haar overige 

gezinsleden met medegaande sterke integratie als buitengewone omstandigheid dient aanvaard te 

worden.  

 

Betreffende het door de verzoekende partij in haar aanvraag van 14 mei 2013 om machtiging tot verblijf 

op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet ingeroepen artikel 8 van het EVRM, motiveert de 

verwerende partij in de eerste bestreden beslissing:  

 

“Wat het ingeroepen van art. 8 van het EVRM betreft dient er opgemerkt te worden dat dit artikel hier 

niet van toepassing is daar betrokkene niet aantoont dat er momenteel nog andere familieleden van 

haar in België verblijven. Gewone sociale relaties vallen niet onder de bescherming van artikel 8 van het 

EVRM. Bovendien dient er gesteld te worden dat de verplichting om terug te keren naar het land van 

herkomst om aldaar machtiging tot verblijf te vragen niet in disproportionaliteit staat ten aanzien van het 

recht op een gezins- of privéleven.” 

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt:  

 

"1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie.  

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen."  

 

Wanneer een risico van schending van het respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven wordt 

aangevoerd, kijkt de Raad in de eerste plaats na of er een privé- en/of familie- en gezinsleven bestaat in 

de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of hierop een inbreuk werd gepleegd door de bestreden 

beslissing. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een privé- en/of familie- en gezinsleven 

dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen (cf. EHRM 13 

februari 2001, Ezzoudhi/Frankrijk, § 25; EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 15 juli 

2003, Mokrani/Frankrijk, § 21).  
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Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie- en gezinsleven' noch het begrip ‘privéleven’. Beide 

begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 

geïnterpreteerd.  

 

Wat het bestaan van een familie- en gezinsleven betreft, moet vooreerst worden nagegaan of er sprake 

is van een familie of een gezin. Vervolgens moet blijken dat in de feiten de persoonlijke band tussen 

deze familie- of gezinsleden voldoende hecht is (cf. EHRM 12 juli 2001, K. en T./ Finland, § 150).  

 

In de aanvraag wordt door de verzoekende partij op geen enkel moment gewag gemaakt van 

gezinsleden die in België verblijven. De verwerende partij heeft bijgevolg correct en op kennelijk 

redelijke wijze vastgesteld dat “Wat het ingeroepen van art. 8 van het EVRM betreft dient er opgemerkt 

te worden dat dit artikel hier niet van toepassing is daar betrokkene niet aantoont dat er momenteel nog 

andere familieleden van haar in België verblijven.” Daar de verzoekende partij zelf van het bestaan van 

een gezin in België geen gewag maakt in haar aanvraag, kan zij niet redelijk voorhouden dat de 

verwerende partij rekening had moeten houden met het welzijn van haar en haar gezin in de zin van 

artikel 8 van het EVRM. 

 

Ten overvloede moet overigens worden vastgesteld dat de verzoekende partij zich ook in onderhavig 

verzoekschrift beperkt tot een verwijzing naar haar ‘gezin’, zonder de gezinsleden te specifiëren, alsook 

dat zij geen enkel  bewijs bijbrengt van het aanwezig zijn van gezinsleden op het Belgisch grondgebied.  

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM op grond van de door de verzoekende partij aangehaalde 

argumenten is dan ook geenszins aangetoond.  

 

4.9. De verzoekende partij betoogt dat haar belangen geenszins gebaat zullen zijn bij het terug naar 

haar land van herkomst gaan om aldaar een aanvraag in te dienen, dat ingeval zij terug moet naar haar 

herkomstland haar situatie ten zeerste ontwricht zal zijn, dat zij zich persoonlijk gekrenkt en geschaad 

zal weten in haar persoonlijke ontwikkeling en zelfs, zoals destijds, het slachtoffer zal worden van een 

onmenselijke behandeling. Zij meent dat het onderbreken van het verblijf teneinde in haar herkomstland 

een aanvraag in te dienen niet alleen gevaarlijk, omslachtig, duur en onmogelijk is maar bovendien ook 

onherroepelijk verlies van het merendeel van de argumenten die pleiten voor continuering van verblijf 

betekent. Zij verwijst naar het feit dat er sprake is van langdurig verblijf met bewezen onophoudelijke en 

geslaagde inspanningen om zich in te werken in onze samenlevingsvorm, dat hierdoor sterke sociale 

banden zijn ontstaan met België en de autochtone bevolking, dat zij verschillende stukken heeft 

voorgelegd betreffende de door haar en haar gezin gevolgde lessen en cursussen, dat er sprake is van 

een buitengewone inzet en dat zij intussen ook Duits spreek. Zij stelt zich de vraag als personen die 

Duits spreken, goed geïntegreerd zijn en sedert 8 jaar in België verblijven, niet geregulariseerd worden, 

wie dan nog in aanmerking komt, dat het vaststaat dat indien zij gedwongen zou terugkeren naar haar 

geboorteland, dat onvermijdelijk zware en nefaste gevolgen zou hebben, dat alle geleverde 

inspanningen worden tenietgedaan en zij van voren af aan opnieuw zou moeten beginnen, dat dit ten 

allen prijze moet vermeden worden, dat zij door het voorleggen van een stukkenbundel betracht heeft 

om aan te tonen dat zij goed geïntegreerd is, sterke sociale banden heeft met België en de Belgische 

bevolking en hier al enige tijd woont, dat dit onmiskenbaar als buitengewone omstandigheid dient 

aangenomen te worden.  

 

De Raad wijst naar wat reeds werd uiteengezet onder punt 4.4. en wijst er nogmaals op dat het 

langdurig verblijf in België en de daaruit volgende integratie, elementen betreffen die veeleer betrekking 

hebben op de gegrondheid van de aanvraag (cf. RvS 9 december 2009, nr. 198.769). Deze elementen 

kunnen derhalve in beginsel niet verantwoorden waarom de aanvraag in België en niet in het land van 

herkomst werd ingediend, zodat het niet kennelijk onredelijk is van de gemachtigde van de 

staatssecretaris om de aanvraag onontvankelijk te verklaren bij gebrek aan bewijs van het voorhanden 

zijn van buitengewone omstandigheden. Geenszins toont de verzoekende partij aan dat de gemachtigde 

kennelijk onredelijk of onzorgvuldig zou hebben gehandeld. Haar kritiek kan geen afbreuk doen aan de 

gedegen motieven van de beslissing.  

 

De verzoekende partij betoogt daarnaast dat een terugkeer teneinde de aanvraag vanuit het land van 

herkomst in te dienen ‘gevaarlijk, omslachtig, duur en onmogelijk is’. Zij beperkt zich tot een vage en 

algemene uiteenzetting die bovendien op geen enkele wijze wordt betrokken op de buitengewone 

omstandigheden zoals aangevoerd in de aanvraag om machtiging tot verblijf en op de concrete 

motieven zoals opgenomen in de bestreden beslissing. Een dergelijk betoog kan niet leiden tot de 
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nietigverklaring van de bestreden beslissing. Ten overvloede merkt de Raad op dat de verzoekende 

partij geen enkel begin van bewijs aanbrengt van de onmenselijke behandeling die zij dreigt te 

ondergaan of van het gevaar dat zij zou lopen bij een terugkeer of van de beweerde onmogelijkheid 

hiertoe. Het gegeven dat een terugkeer mogelijk omslachtig en duur is, kan verder geen afbreuk doen 

aan de vereiste van de buitengewone omstandigheden. Er dient tenslotte te worden aangenomen dat 

indien de verzoekende partij van oordeel is dat haar binding met België en haar integratie alhier dermate 

sterk is dat deze een machtiging tot verblijf in het Rijk kan rechtvaardigen, een terugkeer naar het land 

van herkomst om vandaar uit de aanvraag om machtiging tot verblijf in te dienen hieraan geen afbreuk 

zal doen. 

 

De overtuiging van de verzoekende partij dat haar belangen niet gediend zijn met een terugkeer naar 

het land van herkomst omdat ze zich persoonlijk gekrenkt en geschaad zal weten in haar persoonlijke 

ontwikkeling, dat bij terugkeer naar haar herkomstland haar situatie volledig wordt ontwricht, dat het 

onderbreken van het verblijf teneinde in het land van herkomst een aanvraag te gaan indienen jegens 

de Belgische diplomatieke vertegenwoordiging het onherroepelijk verlies van het merendeel van de 

argumenten die pleiten voor de continuering van het verblijf betekent, dat een terugkeer zware en 

nefaste gevolgen zou hebben, dat alle geleverde inspanningen worden tenietgedaan en zij van voren af 

aan opnieuw moet beginnen, kan de eerste bestreden beslissing niet aan het wankelen brengen. De 

Raad ziet niet in waarom de aanvraag van een verblijfsmachtiging in het buitenland maakt dat de 

verzoekende partij niet meer kan bogen op de argumenten ten gronde die zij in haar 

regularisatieaanvraag heeft ingeroepen.  

 

4.10. De verzoekende partij meent dat de bestreden beslissing ten onrechte werd genomen en dat zij 

wel degelijk aanvaardbare buitengewone omstandigheden heeft aangetoond, dat zij door het voorleggen 

van een stukkenbundel heeft getracht aan te tonen dat zij goed geïntegreerd is, sterke sociale banden 

heeft met België en de Belgische bevolking en hier al enige tijd woont, dat dit onmiskenbaar als 

buitengewone omstandigheid dient aangenomen te worden. Met het louter niet akkoord gaan met de 

bestreden beslissing en het herhalen van de door haar in haar aanvraag aangevoerde buitengewone 

omstandigheden, toont de verzoekende partij geenszins aan dat de motieven van de eerste bestreden 

beslissing incorrect of kennelijk onredelijk zijn. 

 

4.11. Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat de verzoekende partij niet heeft aangetoond dat de verwerende 

partij niet deugdzaam, op kennelijk onredelijke of onwettige wijze, dan wel in strijd met de stukken van 

het dossier of de artikelen 3 en 8 van het EVRM is gekomen tot de bestreden beslissingen.  

 

4.12. Geen van de middelen kan worden aangenomen. 

 

5. 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.  
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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 drie juni tweeduizend zestien door: 

 

mevr. N. VERMANDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN N. VERMANDER 

 


