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 nr. 169 167 van 7 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 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Bengalese nationaliteit te zijn, op 21 september 2015 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 19 augustus 2015 

waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9bis van de wet van 15 december 

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

vreemdelingen onontvankelijk verklaard wordt. 

 

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 1 april 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 mei 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat B. LOOS, die loco advocaat K. VERSTREPEN verschijnt voor 

de verzoekende partij, en van advocaat A. DE MEU, 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. Verzoekende partij dient op 22 maart 2010 een eerste asielaanvraag in. Op 26 september 2011 

beslist de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen tot weigering van de 

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Op 16 december 2011 wordt 

het beroep tegen voormelde beslissing bij arrest nr. 71 973 van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen verworpen.  

 

1.2. Op 18 januari 2012 dient verzoekende partij een tweede asielaanvraag in. 
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1.3. Op 20 januari 2012 beslist de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding tot weigering tot in overwegingname van de tweede 

asielaanvraag. Het beroep dat verzoekende partij indient bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

resulteert in het arrest gekend onder nummer 79 467 van 18 april 2012 die de vordering verwerpt. 

 

1.4. Op 27 mei 2015 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf in 

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

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenwet). 

 

Op 19 augustus 2015, met kennisgeving op 21 augustus 2015, verklaart de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris deze aanvraag onontvankelijk. Dit is de bestreden beslissing die luidt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 27.05.2015 werd 

ingediend door : 

H.r, E. (N° R.R. (…)) geboren te Barishal op 15.05.1993 nationaliteit: Bangladesh  

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. 

 

Redenen: 

 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de 

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

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

buitenland. 

 

Betrokkene 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. Hij diende een eerste asielaanvraag in op 

22.03.2010, die afgesloten werd op 16.12.2011 met een weigering van de vluchtelingenstatus en 

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Op 

18.01.2012 diende betrokkene een tweede asielaanvraag in, die niet in overweging genomen werd door 

de Dienst Vreemdelingenzaken en afgesloten werd met een bijlage 13quater op 20.01.2012. Betrokkene 

verkoos echter geen gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten hem betekend op 

20.01.2012 en verblijft sindsdien illegaal in België. De duur van de procedures - namelijk een jaar en 

negen maanden voor de eerste procedure en drie dagen voor de tweede - was ook niet van die aard dat 

ze als onredelijk lang kan beschouwd worden. 

 

Betrokkene haalt aan dat hij hier schoolplichtig is, een opleiding geniet via een leercontract, dat hij hier 

legaal mag werken via zijn leerovereenkomst en dat hij verplicht is zijn leerovereenkomst uit te doen. 

Ter staving van de opleidingen die hij gevolgd heeft, legt verzoeker meerdere schoolattesten, 

getuigschriften, certificaten, rapporten, steunbrieven van leerkrachten en begeleiders, een verlenging 

van de leerovereenkomst, studentenkaarten, attesten van verworven competenties, bewijzen van 

tewerkstelling in het kader van de leerovereenkomst (onder meer loonfiches) en e-mail verkeer waaruit 

blijkt dat betrokkene geen arbeidskaart hoeft te hebben in het kader van de leerovereenkomst, voor. 

Tevens zou betrokkene van plan zijn om in september een bijkomende opleiding aan te vatten. Deze 

elementen kunnen niet weerhouden worden als buitengewone omstandigheden. Betrokkene is 

momenteel tweeëntwintig jaar en bijgevolg niet leerplichtig. Uit de voorgelegde attesten, certificaten en 

getuigschriften blijkt dat hij reeds de opleiding tot keukenmedewerker en hulpkok voltooid heeft. Het 

voorbije schooljaar 2014-2015 volgde hij de opleiding 'kok' via een modulair systeem in het deeltijds 

beroepssecundair onderwijs. De lessen in het kader van deze opleiding liepen tot en met 30.06.2015. 

De verlenging van de leerovereenkomst stelt dat de bestaande leerovereenkomst verlengd wordt tot 

31.08.2015. Aangezien deze beslissing gepaard gaat met een bevel om het grondgebied te verlaten met 

een termijn van dertig dagen, kan betrokkene de leerovereenkomst nog uit doen en dient hij de 

overeenkomst dus niet op te zeggen. Zoals hierboven reeds vermeld werd verblijft betrokkene sinds 

januari 2012 illegaal op het Belgisch grondgebied. Het principe wordt gehanteerd dat de betrokkene zelf 

de nodige stappen dient te ondernemen om gevolg te geven aan een bevel om het grondgebied te 

verlaten. Het was een persoonlijke keuze van betrokkene om lange tijd illegaal op het Belgisch 

grondgebied te verblijven en ondanks deze onwettige verblijfssituatie toch nog verdere opleidingen aan 

te vatten. Betrokkene toont tevens niet aan dat hij geen gelijkaardige opleiding zou kunnen volgen in zijn 
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land van herkomst. De competenties die hij hier verworven heeft, zouden een voordeel kunnen 

betekenen bij de terugkeer naar zijn land van herkomst indien hij ginds verdere opleidingen zou willen 

volgen of zou willen werken. Deze elementen verhinderen een terugkeer naar het land van herkomst 

teneinde de aanvraag in te dienen via de reguliere weg niet. 

 

De elementen aangaande de duur van het verblijf en de integratie - namelijk dat betrokkene sinds maart 

2010 in België verblijft; dat hij goed geïntegreerd is; dat hij hier school gelopen heeft; dat hij Nederlands 

spreekt; dat hij hier sociale banden heeft wat blijkt uit meerdere steunbrieven; dat hij werkbereid is, de 

mogelijkheid heeft om tewerkgesteld te worden en reeds gewerkt heeft wat gestaafd wordt met 

loonfiches - kunnen niet als buitengewone omstandigheid aanvaard worden, aangezien deze behoren 

tot de gegrondheid van de aanvraag en bijgevolg in deze fase niet behandeld worden (RvS 9 december 

2009, nr. 198.769).” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Het enige middel luidt: 

 

“EERSTE EN ENIG MIDDEL: schending van de motiveringsplicht als algemeen rechtsbeginsel en 

zoals vervat in artikel 62 Vreemdelingenwet en artikel 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, schending van de 

zorgvuldigheidsverplichting en schending van artikel 8 EVRM  

Verwerende partij stelt dat er geen buitengewone omstandigheden voorhanden zijn waarom de 

aanvraag tot machtiging tot verblijf niet ingediend kan worden via de gewone procedure, namelijk de 

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

buitenland  

Normalerwijze moet de aanvraag van een machtiging tot verblijf in België door de vreemdeling worden 

gedaan bij de Belgische diplomatieke of consulaire post in het land van herkomst.  

De Vreemdelingenwet voorziet hierop echter een uitzondering, waardoor de vreemdeling in 

buitengewone omstandigheden een machtiging tot verblijf kan vragen vanuit zijn verblijfplaats in België.  

De Raad van State bepaalde bij arrest nr. 73.025 dd. 9 april 1998 dat buitengewone omstandigheden 

geen omstandigheden van overmacht zijn. (R.v.St. nr. 73.025, 9 april 1998, R.v.St. 1998, 69).  

Op dat punt moeten de verzoekers aantonen dat het onmogelijk of bijzonder moeilijk is om terug te 

keren naar hun land van herkomst of naar een land waar ze tot verblijf zijn toegelaten, om de betrokken 

machtiging te vragen.  

Men dient steeds een belangenafweging te maken tussen enerzijds het doel en de gevolgen van de 

administratieve voorschriften zoals voorzien in de wet en anderzijds de min of meer gemakkelijke 

toepassing ervan en de ongemakken die hierdoor veroorzaakt worden in een concreet geval.  

Wanneer die ongemakken niet in verhouding staan tot het beoogde doel en beoogde gevolgen, dan is 

de administratieve handeling ‘buitengewoon’ nadelig voor de betrokkene en kan zij buitengewone 

omstandigheden inroepen.  

Verwerende partij motiveert hieromtrent onder meer in de bestreden beslissing:  

“[..] De elementen aangaande de duur van het verblijf en de integratie – namelijk dat betrokkene sinds 

maart 2010 in België verblijft; dat hij goed geïntegreerd is; dat hij hier school gelopen heeft; dat hij 

Nederlands spreekt; dat hij hier sociale banden heeft wat blijkt uit meerdere steunbrieven; dat hij 

werkbereid is, de mogelijkheid heeft om tewerkgesteld te worden en reeds gewerkt heeft wat gestaafd 

wordt met loonfiches – kunnen niet als buitengewone omstandigheden aanvaard worden, aangezien 

deze behoren tot de gegrondheid van de aanvraag en bijgevolg in deze fase niet behandeld worden 

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

Verwerende partij kan hierin echter niet gevolgd worden.  

Een terugkeer naar verzoekers’ land van herkomst om daar een aanvraag in tot verblijf in te dienen, zal 

immers een schending van verzoekers’ privéleven zoals beschermd door artikel 8 EVRM met zich 

meebrengen.  

Verwerende partij ziet over het hoofd dat artikel 8 EVRM ook het recht op eerbiediging van het 

privéleven waarborgt.  

Het EHRM benadrukt dat het begrip privéleven een brede term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk 

is om er een exhaustieve definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29).  

Artikel 8 EVRM beschermt ook het recht om relaties met andere personen te beginnen en te 

ontwikkelen, en omhelst eveneens aspecten van een persoon zijn sociale identiteit. Het geheel van de 

sociale banden tussen een vreemdeling en de gemeenschap waarin hij of zij leeft maakt deel uit van het 

privéleven in de zin van artikel 8 EVRM (EHRM, 23 juni 2008, Maslow/Oostenrijk, §63).  
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Dit wordt bevestigd door de rechtspraak van Uw Raad, onder meer in RvV arrest nr. 149 535 van 10 juli 

2015:  

“Verder blijkt dat de gemachtigde ten aanzien van het recht op eerbiediging van het privéleven van 

verzoekster in de onontvankelijkheidsbeslissing het volgende stelde: ‘Gewone sociale relaties vallen niet 

onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM.’ Dienaangaande merkt de Raad op dat artikel 8 van 

het EVRM aspecten behelst van de sociale identiteit van een persoon. Het houdt het recht in op een 

persoonlijke ontwikkeling alsook het recht om relaties aan te gaan en te ontwikkelen met andere 

personen en de buitenwereld in het algemeen (EHRM 16 december 1992, nr. 13710/88, Niemietz v. 

Finland, par. 29; EHRM 29 april 2002, nr. 2346/02, Pretty v. Verenigd Koninkrijk, par. 61). Het netwerk 

van persoonlijke, sociale en economische belangen maakt onderdeel uit van het privéleven van elke 

persoon (EHRM 9 oktober 2003, Grote Kamer, nr. 4832/99, Slivenko v. Letland, par. 95-96).”  

Verzoekers’ privéleven speelt zich volledig hier in België af.  

Verzoeker verblijft immers sinds maart 2010 in België; is hier zeer goed geïntegreerd; loopt hier school; 

spreekt zeer goed Nederlands; heeft sociale banden hetgeen uit de meerdere steunbrieven blijkt; is 

werkbereid; heeft gewerkt en heeft de mogelijkheid om ook in de toekomst tewerkgesteld te worden. 

Verzoeker kwam als minderjarige naar België, en bracht zijn volledige volwassen leven in het Rijk door.  

Al deze elementen wijzen er op dat verzoeker het centrum van zijn belangen in België heeft gevestigd, 

en dat verzoeker een privéleven zoals beschermd door artikel 8 EVRM heeft in België.  

Een terugkeer naar verzoekers’ land van herkomst om daar een aanvraag tot machtiging tot verblijf in te 

dienen zal een inbreuk vormen op dit privéleven. Verzoeker zal immers voor langere tijd gescheiden 

worden van zijn sociale relaties in België, hij zal zijn studies voor kok niet verder kunnen zetten, hij zal 

zijn werk in het kader van zijn leercontract dienen stop te zetten, en eventueel ook de mogelijkheid 

verliezen om in de toekomst tewerkgesteld te worden.  

Verwerende partij hield met al deze elementen, die duiden op een privéleven zoals beschermd door 

artikel 8 EVRM, echter op geen enkel moment rekening.  

Verwerende partij maakte er zich makkelijk van af door te stellen dat deze bewijzen van de sociale 

banden tussen verzoeker en de Belgische maatschappij niet relevant zijn in de 

ontvankelijkheidsbeoordeling van de aanvraag op basis van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, en 

niet in deze fase behandeld kunnen worden.  

Dit is echter niet correct. Verwerende partij diende rekening te houden met verzoekers’ privéleven, 

beschermd door artikel 8 EVRM. Een terugkeer naar Bangladesh, het land dat verzoeker als 

minderjarige verlaten had om naar België te komen, om daar een aanvraag tot verblijf in te dienen, zal 

voor verzoeker ‘buitengewoon nadelig’ zijn, aangezien dit een zware verstoring van verzoekers’ 

privéleven in België zal betekenen. Verwerende partij besloot dan ook ten onrechte dat er geen 

buitengewone omstandigheden aanwezig zijn. 

Verwerende partij had minstens rekening moeten houden met het privéleven van verzoeker. Nu dit niet 

gebeurd is, kon verwerende partij volgens verzoeker niet tot een redelijke, zorgvuldige en afdoende 

gemotiveerde beslissing komen, en werden artikel 8 EVRM en de hierboven vermelde beginselen van 

behoorlijk bestuur dan ook geschonden. 

Het verzoek tot nietigverklaring dient dan ook ontvankelijk en gegrond verklaard te worden.” 

 

2.2. De in artikel 62 van de vreemdelingenwet en in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke 

motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat hij kan 

beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 

en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de 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. In casu vermeldt de bestreden beslissing de juridische 

grondslag: artikel 9bis van de vreemdelingenwet. De feitelijke grondslag wordt uiteengezet en er wordt 

ingegaan op de redenen die de verzoekende partij aanhaalde om machtiging tot verblijf te verkrijgen. De 

verzoekende partij geeft in het middel een theoretisch betoog over de motiveringsplicht en de door haar 

aangehaalde rechtsregels maar laat na te preciseren waarom zij meent dat de motivering niet afdoend 

is op welke elementen niet werd geantwoord. Evenmin verduidelijkt de verzoekende partij met welke 

relevante gegevens geen rekening zou zijn gehouden. 

 

De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende administratieve overheid 

de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet “verder” te 

motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor 

elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden. 
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Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene 

overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een gestandaardiseerde, stereotiepe en geijkte 

motivering, dit louter feit op zich nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren 

gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171 en 27 juni 2007, nr. 172.821).  

 

De verzoekende partij bekritiseert de bestreden beslissing inhoudelijk zodat zij de schending aanvoert 

van de materiële motiveringsplicht die in het licht van artikel 9bis van de vreemdelingenwet moet 

onderzocht worden. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet bevoegd om zijn beoordeling 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 (cfr. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

Er wordt aan herinnerd dat artikel 9 van de vreemdelingenwet bepaalt als algemene regel 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. Luidens artikel 9bis van de vreemdelingenwet kan, in buitengewone 

omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een identiteitsdocument beschikt, het hem 

evenwel worden toegestaan die aanvraag te richten tot de burgemeester van zijn verblijfplaats in België. 

Hieruit volgt dat enkel wanneer er buitengewone omstandigheden voorhanden zijn om het niet afhalen 

van de machtiging bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers in het buitenland te 

rechtvaardigen, de verblijfsmachtiging in België kan worden aangevraagd. Deze buitengewone 

omstandigheden mogen niet worden verward met de argumenten ten gronde die worden ingeroepen om 

een verblijfsmachtiging aan te vragen. De toepassing van artikel 9bis houdt met andere woorden een 

dubbel onderzoek in: 

- 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; 

- wat de gegrondheid van de aanvraag betreft: of er reden is om de vreemdeling te machtigen langer 

dan drie maanden in het Rijk te verblijven; desbetreffend beschikt de bevoegde minister c.q. 

staatssecretaris over een ruime appreciatiebevoegdheid. 

 

Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond is om de verzoekende partij een voorlopige 

verblijfsmachtiging toe te kennen, dient de verwerende partij na te gaan of de aanvraag wel regelmatig 

werd ingediend, en onder meer te weten of er aanvaardbare buitengewone omstandigheden werden 

ingeroepen om de afgifte van de verblijfsmachtiging in België te verantwoorden. Buitengewone 

omstandigheden zijn deze die het de aanvrager bijzonder moeilijk maken om de aanvraag elders dan in 

België in te dienen. 

 

De aanvrager heeft de plicht om klaar en duidelijk te vermelden welke de buitengewone 

omstandigheden zijn die hem verhinderen zijn verzoek via de diplomatieke of consulaire post bevoegd 

voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland in te dienen (RvS 20 juli 2000, nr. 

89.048).  

 

Uit de aanvraag blijkt dat de verzoekende partij als “bijzondere” omstandigheden, zijnde zoals de 

verzoekende partij terecht stelt de omstandigheden die het een vreemdeling bijzonder moeilijk maken 

om de aanvraag in het buitenland in te dienen of nog buitengewone omstandigheden, aanhaalde: 

- komst naar België als minderjarige Bengaal meer dan vijf jaren geleden 

- doorlopen asielprocedure 

- opleiding kok en schoolopleiding die nog steeds loopt 

- integratie, werkmogelijkheden. 

 

De bestreden beslissing antwoordt hierop: 

“Betrokkene haalt aan dat hij hier schoolplichtig is, een opleiding geniet via een leercontract, dat hij hier 

legaal mag werken via zijn leerovereenkomst en dat hij verplicht is zijn leerovereenkomst uit te doen. 

Ter staving van de opleidingen die hij gevolgd heeft, legt verzoeker meerdere schoolattesten, 
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getuigschriften, certificaten, rapporten, steunbrieven van leerkrachten en begeleiders, een verlenging 

van de leerovereenkomst, studentenkaarten, attesten van verworven competenties, bewijzen van 

tewerkstelling in het kader van de leerovereenkomst (onder meer loonfiches) en e-mail verkeer waaruit 

blijkt dat betrokkene geen arbeidskaart hoeft te hebben in het kader van de leerovereenkomst, voor. 

Tevens zou betrokkene van plan zijn om in september een bijkomende opleiding aan te vatten. Deze 

elementen kunnen niet weerhouden worden als buitengewone omstandigheden. Betrokkene is 

momenteel tweeëntwintig jaar en bijgevolg niet leerplichtig. Uit de voorgelegde attesten, certificaten en 

getuigschriften blijkt dat hij reeds de opleiding tot keukenmedewerker en hulpkok voltooid heeft. Het 

voorbije schooljaar 2014-2015 volgde hij de opleiding 'kok' via een modulair systeem in het deeltijds 

beroepssecundair onderwijs. De lessen in het kader van deze opleiding liepen tot en met 30.06.2015. 

De verlenging van de leerovereenkomst stelt dat de bestaande leerovereenkomst verlengd wordt tot 

31.08.2015. Aangezien deze beslissing gepaard gaat met een bevel om het grondgebied te verlaten met 

een termijn van dertig dagen, kan betrokkene de leerovereenkomst nog uit doen en dient hij de 

overeenkomst dus niet op te zeggen. Zoals hierboven reeds vermeld werd verblijft betrokkene sinds 

januari 2012 illegaal op het Belgisch grondgebied. Het principe wordt gehanteerd dat de betrokkene zelf 

de nodige stappen dient te ondernemen om gevolg te geven aan een bevel om het grondgebied te 

verlaten. Het was een persoonlijke keuze van betrokkene om lange tijd illegaal op het Belgisch 

grondgebied te verblijven en ondanks deze onwettige verblijfssituatie toch nog verdere opleidingen aan 

te vatten. Betrokkene toont tevens niet aan dat hij geen gelijkaardige opleiding zou kunnen volgen in zijn 

land van herkomst. De competenties die hij hier verworven heeft, zouden een voordeel kunnen 

betekenen bij de terugkeer naar zijn land van herkomst indien hij ginds verdere opleidingen zou willen 

volgen of zou willen werken. Deze elementen verhinderen een terugkeer naar het land van herkomst 

teneinde de aanvraag in te dienen via de reguliere weg niet. 

 

De elementen aangaande de duur van het verblijf en de integratie - namelijk dat betrokkene sinds maart 

2010 in België verblijft; dat hij goed geïntegreerd is; dat hij hier school gelopen heeft; dat hij Nederlands 

spreekt; dat hij hier sociale banden heeft wat blijkt uit meerdere steunbrieven; dat hij werkbereid is, de 

mogelijkheid heeft om tewerkgesteld te worden en reeds gewerkt heeft wat gestaafd wordt met 

loonfiches - kunnen niet als buitengewone omstandigheid aanvaard worden, aangezien deze behoren 

tot de gegrondheid van de aanvraag en bijgevolg in deze fase niet behandeld worden (RvS 9 december 

2009, nr. 198.769).” 

 

Uit dit antwoord blijkt dat er rekening is gehouden met de beëindiging van de opleiding en met de 

asielprocedure. De verzoekende partij toont niet aan dat dit antwoord niet correct is. Voorts dient de 

bestreden beslissing te worden bijgetreden waar zij erop wijst dat de duur van het verblijf, de integratie, 

de werkbereidheid elementen zijn die behoren tot het gegrondheidsonderzoek eens nadat is vastgesteld 

dat er buitengewone omstandigheden zijn of indien de aanvraag in het buitenland is ingediend, wat in 

casu niet het geval is. 

 

De verzoekende partij maakt derhalve met het voorgaande 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 artikel 62 en overigens ook artikel 9bis van de 

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

motivering van de bestuurshandelingen en van de materiële motiveringsplicht wordt niet aannemelijk 

gemaakt. 

 

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. Dit onderdeel is 

ongegrond. 

 

Waar de verzoekende partij voorhoudt dat een terugkeer naar het herkomstland een schending van 

artikel 8 EVRM teweegbrengt, kan ook deze redenering niet gevolgd worden. 

 

Vooreerst toont de verzoekende partij niet aan een gezinsleven in België te hebben.  Wat de 

aangevoerde schending van het privéleven betreft, houdt artikel 8 EVRM het recht in op een 

persoonlijke ontwikkeling alsook het recht om relaties aan te gaan en te ontwikkelen met andere 

personen en de buitenwereld in het algemeen. Het behelst aspecten van de sociale identiteit van een 

persoon (EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29; EHRM 29 april 2002, Pretty/Verenigd 
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Koninkrijk, § 61). In die zin maakt het netwerk van persoonlijke, sociale en economische belangen 

onderdeel uit van het privéleven van elke persoon (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 95-

96). Het privéleven bestaat uit de optelsom van alle banden die de vreemdeling met de Belgische 

samenleving is aangegaan. 

De verzoekende partij verblijft meer dan vijf jaren in België, wat niet opweegt tegenover haar verblijf in 

het herkomstland. Aangenomen kan worden dat de verzoekende partij weliswaar menselijke contacten 

en een sociaal leven heeft opgebouwd, vrienden heeft gemaakt, ingeburgerd is, kennis van de 

landstalen heeft en werk heeft. Voorts heeft de verzoekende partij de kans gekregen haar opleiding te 

beëindigen. Deze elementen geven de verzoekende partij niet het recht op illegale wijze in België te 

verblijven en door het opbouwen van deze banden een recht op verblijf te verkrijgen (RvS 12 januari 

2007, nr. 166.620). Evenmin ontneemt de bestreden beslissing haar de verdere uitbouw van dit leven. 

Een tijdelijke terugkeer naar het land van herkomst om op legale wijze België binnen te komen en er 

legaal te verblijven verstoort het privéleven van de verzoekende partij niet in die mate dat er sprake kan 

zijn van een schending van artikel 8 EVRM. Bovendien oordeelde het Europees Hof voor de rechten van 

de mens in het arrest Nnyanzi t. het Verenigd Koninkrijk, na te hebben vastgesteld dat de verzoekende 

partij geen gevestigde vreemdeling was en dat zij nooit een definitieve toelating had gekregen om in de 

betrokken lidstaat te verblijven, dat eender welk privéleven dat de verzoekende partij had opgebouwd 

tijdens haar verblijf in het Verenigd Koninkrijk, bij het afwegen van het legitieme publieke belang in een 

effectieve immigratiecontrole, niet tot gevolg zou hebben dat de uitwijzing een disproportionele 

inmenging in haar privéleven uitmaakte (EHRM, 8 april 2008, nr. 21878/06, Nnyanzi/Verenigd 

Koninkrijk). De verzoekende partij toont geen schending van artikel 8 EVRM aan en maakt bijgevolg niet 

aannemelijk dat haar privéleven een buitengewone omstandigheid in de zin van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet uitmaakt. De bestreden beslissing is kennelijk redelijk genomen. 

 

Samen met de verwerende partij wordt er vastgesteld dat het middel ongegrond is. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeven juni tweeduizend zestien door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. BEELEN 

 

 


