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 nr. 171 947 van 15 juli 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 Angolese nationaliteit te zijn, op 18 augustus 2014 

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

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

Integratie en Armoedebestrijding van 8 juli 2014 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 en van de 

beslissing van dezelfde overheid van dezelfde datum tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13). 

 

Gezien titel Ibis, 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 17 maart 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 15 april 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat B. DHONDT, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat C. DECORDIER, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster dient op 28 december 2006 een asielaanvraag in bij de Belgisch overheden. Op 11 

februari 2008 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een beslissing tot 

weigering van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus. Het beroep tegen deze 

weigeringsbeslissing wordt door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) verworpen 

bij arrest nr. 11 378 van 20 mei 2008. Het cassatieberoep wordt door de Raad van State niet-

toelaatbaar verklaard.  
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1.2. Op 11 juni 2008 wordt aan verzoekster het bevel gegeven om het grondgebied te verlaten (bijlage 

13quinquies). 

 

1.3. Op 10 december 2008 dient verzoekster een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing 

van artikel 9ter 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). Deze 

aanvraag wordt op 21 september 2010 ontvankelijk verklaard. Op 1 december 2011 wordt de aanvraag 

ongegrond verklaard. Het beroep hiertegen ingediend wordt door de Raad verworpen bij arrest nr.     

137 772 van 2 februari 2015. 

 

1.4. Op 16 december 2009 dient verzoekster een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing 

van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Deze aanvraag wordt op 27 januari 2011 ontvankelijk doch 

ongegrond verklaard. Het beroep dat hiertegen ingediend wordt door de Raad verworpen bij arrest nr. 

64.405 van 4 juli 2011.  Het cassatieberoep wordt door de Raad van State op 17 augustus 2011 niet-

toelaatbaar verklaard.  

 

1.5. Op 28 september 2011 dient verzoekster een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Deze aanvraag wordt op 11 april 2013 

onontvankelijk verklaard. Tevens wordt een bevel gegeven om het grondgebied te verlaten. Het beroep 

hiertegen ingediend wordt door de Raad verworpen bij arrest nr. 110 654 van 26 september 2013.  

 

1.6. Op 16 januari 2014 dient verzoekster een derde aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing 

van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet.  

 

1.7. Op 8 juli 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde) een beslissing waarbij de 

in punt 1.6. vermelde aanvraag onontvankelijk wordt verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing 

waarvan verzoekster op 18 juli 2014 in kennis wordt gesteld. De motieven luiden als volgt:   

 

“in toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tôt 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. 

 

De elementen van integratie namelijk dat betrokkene uitstekend Nederlands zou spreken, werkbereid is, 

nuttig vrijwilligerswerk verricht (zie attest vzw Roeland, brieven vzw Jong, documenten vrijwilligerswerk 

Jes), getuigenverklaringen voorlegt waaruit blijkt dat zij geliefd is in haar omgeving, haar diploma 

secundair onderwijs hier behaalde (zie diploma, certificaten), een stage 'hoofdanimator in het jeugdwerk' 

gevolgd heeft (zie bewijzen van deelname), stages deed (zie schrijven verantwoordelijke 

kinderdagverblijf Sophie de Woelmuis), een initiatie verpleegkunde volgde (zie onkostennota 

inschrijving), cursussen volgde (zie getuigschrift, certificaat opleiding Frans), een bachelor opleiding 

office management volgt (zie inschrijvingsattest Arteveldehogeschool) en duurzame banden gesmeed 

heeft, 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). 

 

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

en de medische regularisatieaanvraag die zij indiende en dat zij bij een negatieve beslissing het land 

diende te verlaten. Betrokkene diende een asielaanvraag in op 26 december 2006, deze asielaanvraag 

werd afgesloten op 20 mei 2008 met een beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en 

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

Betrokkene verkoos echter geen gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat aan 

haar betekend werd op 18 juni 2008 en verbleef nadien illegaal in België. De duur van de asielprocedure 

- namelijk 1 jaar 4 maand 6 dagen - was niet van die aard dat ze als onredelijk lang kan beschouwd 

worden. Op 10 december 2008 diende betrokkene een aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing 

van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 in. De aanvraag 9ter werd ontvankelijk bevonden op 

21 september 2010 en er werden aan de gemeente instructies gegeven om betrokkene in te schrijven in 
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het Vreemdelingenregister en haar in het bezit te stellen van een attest van immatriculatie (A.I.) model A 

in afwachting van een beslissing ten gronde aangaande de aanvraag tot verblijfsmachtiging 

overeenkomstig artikel 9ter van de wet van 15 december 1980. Op 01 december 2011 werd de 

aanvraag 9ter ongegrond bevonden en de gemeente ontving instructies om het attest van immatriculatie 

dat werd afgegeven in het kader van de procedure op basis van genoemd artikel 9ter in te trekken en 

om betrokkene af te voeren uit het Vreemdelingenregister omwille van "verlies van recht op verblijf.  

Betrokkene wist dat het attest van immatriculatie geen verblijfstitel is maar enkel een 

proceduredocument is dat bewijst dat een aanvraag om machtiging tot verblijf om medische redenen 

ontvankelijk verklaard is en nog in behandeling is. 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). 

Op 21 februari 2012 werd deze beslissing samen met een bevel om het grondgebied te verlaten aan 

betrokkene betekend. Betrokkene gaf geen gevolg aan dit bevel om het grondgebied te verlaten en 

verblijft sindsdien illegaal op het grondgebied.  

 

Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkene geen gevaar betekent voor de openbare orde of 

veiligheid en in haar aanvraag geen onjuiste gegevens verstrekte, noch valse of vervalste documenten 

aangeboden 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. 

 

Wat betreft de in het verzoekschrift aangehaalde argumenten die betrekking hebben op de medische 

toestand van betrokkene (met name: dat betrokkene in behandeling is voor psychologische problemen, 

dat de familiale omgeving door de psycholoog als fundamenteel ondersteunend geacht werd, schrijven 

psycholoog [V.V.L.], doktersbriefjes huisarts [E.V.L.]) dient opgemerkt te worden dat de wet van 15 

september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 duidelijk een onderscheid maakt tussen 

twee verschillende procédures: aan de ene kant het artikel 9bis dat in België verblijvende personen die 

menen te beschikken over buitengewone omstandigheden om humanitaire redenen een 

verblijfsmachtiging kunnen aanvragen bij de burgemeester van de plaats waar zij verblijven, aan de 

andere kant het artikel 9ter als een unieke procédure voor in België verblijvende personen met een 

medische aandoening. De hier ingeroepen medische elementen vallen buiten de context van artikel 9bis 

en derhalve kan in dit verzoek aan deze medische argumenten geen verder gevolg worden gegeven 

(RW Arrest nr. 75.380 van 17.02.2012 en RVV Arrest nr. 80.233 van 26.04.2012).  

 

Meester Dhondt haalt aan dat betrokkene samen met haar moeder en zus op het grondgebied is. Beide 

familieleden hebben verblijfsrecht. Verzoeksters moeder is ernstig ziek en heeft dagelijkse zorg en steun 

nodig. Verzoekster neemt die zorg op zich en is bijgevolg voor humanitaire en familiale redenen 

onmisbaar voor haar moeder. De raadsheer stelt dat verzoekster en haar moeder wederzijds afhankelijk 

waren van elkaar in een ernstige en verregaande mate, dit werd bevestigd door de arts. Artikel 8 van het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de mens zou in het geval van een terugkeer geschonden 

worden volgens de raadsheer. Vooreerst merken we op dat betrokkene geen officiële documenten 

voorlegt waaruit de familieband met haar vermeende moeder en zus blijkt. Het bestaan van een 

werkelijke familieband is niet aangetoond. Uit het administratief dossier blijkt dat betrokkene pas 

ongeveer 2 jaar en 8 maanden na haar vermeende moeder en zus naar België kwam. Na haar 

aankomst in België heeft zij nog een kleine 4 jaar op een ander adres dan haar vermeende 

moeder en zus geleefd, zoals blijkt uit het rijksregister. We kunnen dan ook veronderstellen dat 

betrokkene in staat is haar leven afhankelijk van haar vermeende moeder en zus te leiden. In haar 

asielrelaas vermeldde betrokkene dat zij nog 2 broers en een zus zou hebben in het land van herkomst. 

Nergens wordt vermeldt dat die situatie inmiddels veranderde. In het geval van een terugkeer zou 

betrokkene mogelijkerwijze tijdelijk bij haar familie in het land van herkomst kunnen verblijven en zou zij 

dus niet alleen komen te staan. Wat betreft de stelling dat de moeder van betrokkene ernstig ziek is en 

nood heeft aan de dagelijkse zorgen van betrokkene, merken we op dat een beroep gedaan kan worden 

op diverse diensten die thuisverpleging aanbieden. Daarenboven heeft mevrouw een legaal in België 

verblijvende dochter die haar eventueel ook kan bijstaan. Er wordt niet aangetoond dat geen beroep 

gedaan kan worden op thuisverpleging dan wel op de legaal in België verblijvende dochter. Er wordt niet 

op voldoende wijze aangetoond dat de banden van betrokkene met haar vermeende moeder en 

vermeende zus voldoende hecht zijn zodat artikel 8 EVRM effectief geschonden zou worden in het 

geval van terugkeer. De vermeende moeder en zus van betrokkene kunnen deze desgewenst 

bezoeken in het land van herkomst of betrokkene kan volgens de reguliere weg een visum voor 

familiebezoek 

aanvragen om haar familieleden in België te bezoeken. De minister of zijn gemachtigde kan het 

inreisverbod opheffen of opschorten omwille van humanitaire redenen. Wanneer twee derde van de 

duur van het inreisverbod is verstreken, kan de onderdaan van een derde land een opschorting of 
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opheffing van het inreisverbod vragen om professionele of studieredenen. Behoudens de in een 

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

gemotiveerde aanvraag door de onderdaan van een derde land ingediend bij de Belgische diplomatieke 

of consulaire beroepspost die bevoegd is voor zijn woon-of verblijfplaats in het buitenland.Tenslotte 

wijzen we erop dat gewone sociale relaties niet onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM 

vallen. Betrokkene toont niet aan dat de door haar opgebouwde integratie en sociale relaties van die 

aard en intensiteit zijn dat zij, in casu, wel onder de bescherming van artikel 8 EVRM zouden kunnen 

vallen. Een schending van artikel 8 van het EVRM blijkt dan ook niet. 

 

1.8. Op 8 juli 2014 neemt de gemachtigde tevens een beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13). Dit is de tweede bestreden beslissing waarvan verzoekster op 18 

juli 2014  in kennis wordt gesteld. De motieven luiden als volgt:  

 

“De mevrouw: 

 

Naam, voornaam: F.B.J.  

(….) 

nationaliteit: Angola 

 

beweert bij DVZ eveneens gekend te zijn als [NAAM]1, 

 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten voile toepassen2, tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, 

 

binnen 0 dagen na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

 

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: 

 

Betrokkene is niet in het bezit van een geldig visum. 

 

Met toepassing van artikel 74/14 §3, werd de termijn om het grondgebied te verlaten naar [0] dagen 

verminderd omdat: 

 

o 4° de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing tôt 

verwijdering gevolg heeft gegeven: 

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan meerdere bevelen om het grondgebied te verlaten waarvan 

het meest recente bevel om het grondgebied te verlaten aan haar betekend werd op 21.05.2013.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding te haren laste te leggen. 

 

3. Over de samenhang en over de ontvankelijkheid 

 

3.1. Meerdere beslissingen kunnen slechts ontvankelijk als een enkele rechtszaak aanhangig worden 

gemaakt indien bij uitzondering de goede rechtsbedeling daardoor wordt bevorderd, meer bepaald 

indien de beslissingen, wat hun voorwerp of wat hun grondslag betreft, zo nauw samenhangen dat 

vaststellingen gedaan met betrekking tot één beslissing een weerslag zullen hebben op de uitkomst van 

een andere. Het komt daarbij uitsluitend aan de rechter toe te oordelen of de gezamenlijke behandeling 

van verschillende vorderingen het vlot verloop van het geding bevordert of schaadt (RvS 4 augustus 

1997, nr. 67.627).  
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Uit de gegevens van de zaak blijkt dat de verwerende partij pas heeft besloten tot de afgifte van het 

bestreden bevel om het grondgebied te verlaten nadat werd beschikt over de door verzoekster 

ingediende aanvraag om verblijfsmachtiging in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

Door aldus te handelen erkent zij dat de uitkomst van deze aanvraag bepalend kan zijn voor het al dan 

niet afleveren van het bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Een en ander blijkt uit een samenlezing van de bestreden beslissingen: deze werden genomen op 

dezelfde datum, 8 juli 2014, door dezelfde ambtenaar, attaché V.D.H.L.. In een begeleidende brief aan 

de burgemeester van de stad Gent geeft deze attaché uitdrukkelijke instructies om “ingevolge de 

aanvraag om machtiging tot verblijf van 16.01.2014 in toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 

december 1980 […] dat deze aanvraag onontvankelijk is […] betrokkene uit te nodigen en de 

documenten in bijlage te betekenen: 

- De beslissing tot onontvankelijkheid van de regularisatieaanvraag. 

- Het bevel om het grondgebied te verlaten 0 dagen (bijlage 13) en het inreisverbod (bijlage 13sexies).” 

 

Uit de stukken van het administratief dossier, met name een synthesenota, (ongenummerd, niet-

geïnventariseerd stuk met vermelding uitvoeringsdatum 24 juni 2014) blijkt verder dat waar beslist werd 

dat de verblijfsaanvraag onontvankelijk was, eveneens een onderzoek met het oog op een 

verwijderingsmaatregel werd gevoerd, overeenkomstig artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, naar het 

belang van het kind, het gezinsleven en de gezondheidstoestand.  

Aldus blijkt dat in casu de afgifte van de verwijderingsmaatregel tezelfdertijd werd onderzocht als de 

weigeringsbeslissing met betrekking tot de verblijfsaanvraag (d.i. de onontvankelijkheidsbeslissing) en 

dat de beslissingen samenhangen.  

 

Daarnaast blijkt de verwerende partij naar aanleiding van de huidige procedures slechts één 

administratief dossier te hebben neergelegd, waarmee zij andermaal zelf de samenhang tussen beide 

zaken erkent.  

 

Gelet op deze omstandigheden is de Raad van oordeel dat er in casu wel degelijk samenhang kan 

worden vastgesteld tussen de bestreden beslissingen zodat in het kader van een goede rechtsbedeling 

het gepast voorkomt deze samen te behandelen. 

 

De opgeworpen exceptie van onontvankelijkheid wegens gebrek aan samenhang wordt verworpen.  

 

3.2. De verwerende partij voert aan dat verzoekster zich bevindt in de situatie voorzien bij artikel 7, 

eerste lid, 1°, van de Vreemdelingenwet, waarbij zij verplicht is om een bevel om het grondgebied te 

verlaten af te geven. Aldus zou het gaan om een gebonden bevoegdheid die elke discretionaire 

appreciatie uitsluit. Een gebeurlijke vernietiging van het bevel om het grondgebied te verlaten zou er 

aldus slechts toe leiden dat de gemachtigde van de staatssecretaris opnieuw verplicht zal zijn een nieuw 

bevel om het grondgebied te verlaten te geven. De verzoekende partij heeft geen belang bij een 

dergelijke vernietiging.  

 

Naar luid van artikel 39/56, eerste lid van de Vreemdelingenwet kunnen de beroepen bedoeld in artikel 

39/2 van dezelfde wet voor de Raad gebracht worden door de vreemdeling die doet blijken van een 

benadeling of een belang. Uit de memorie van toelichting bij het wetsontwerp waarbij de voornoemde 

bepaling in de Vreemdelingenwet werd ingevoerd (Parl.St. Kamer, 2005-06, nr. 2479/001, 118) blijkt dat 

voor de interpretatie van het begrip belang kan worden verwezen naar de invulling die de Raad van 

State aan hetzelfde begrip heeft verleend (met verwijzing naar J. BAERT, en G. DEBERSAQUES, Raad van 

State. Ontvankelijkheid, Brugge, die Keure, 1996, nrs. 198 - 413). 

 

Opdat zij een belang zou hebben bij de vordering volstaat het niet dat verzoekster gegriefd is door de 

bestreden rechtshandelingen en dat zij nadeel ondervindt. De vernietiging van de bestreden 

beslissingen moet verzoekster bovendien enig voordeel opleveren en dus een nuttig effect sorteren. 

 

Met betrekking tot het standpunt van de verwerende partij dat na een eventuele vernietiging in ieder 

geval een nieuw bevel om het grondgebied te verlaten moet worden afgegeven, kan worden opgemerkt 

wat volgt. 

 

3.3. Van een gebonden bevoegdheid is sprake “wanneer er in hoofde van de overheid een juridische 

verplichting bestaat die voorspruit uit een norm van het objectief recht die de overheid geen keuze laat 
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om over die toepassing van die norm in het concrete geval te beslissing” (A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN 

DAMME, J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Wolters Kluwer, Mechelen, 

2014, nr. 1057).  

 

Daargelaten of de vermelding “onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal 

verdrag” in artikel 7 van de Vreemdelingenwet op zich van het bestuur reeds geen appreciatie vraagt die 

een volledige gebonden bevoegdheid uitsluit en of dit op zich niet reeds toelaat de opgeworpen exceptie 

te verwerpen, dient te worden opgemerkt dat het woordje “moet” in voormeld artikel 7 niet uitsluit dat het 

bestuur bij het toepassen van deze bepaling nog een beoordeling maakt.  

 

3.4. In die zin mag er geen bevel worden gegeven wanneer dat in strijd zou zijn met een aantal 

fundamentele internationaal gevestigde grondrechten of verdragsrechtelijke bepalingen, waaronder het 

Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (hierna 

verkort het EVRM; cf. RvS 26 augustus 2010, nr. 206.948).  

 

Deze hogere verdragsnormen worden ook weerspiegeld in artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, dat 

bepaalt dat bij het nemen van een beslissing tot verwijdering, de minister c.q. staatssecretaris of zijn 

gemachtigde rekening houdt met het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de 

gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land. Ook uit deze bepaling blijkt dat 

de minister of zijn gemachtigde bij de afgifte van het bevel in concreto dient te beoordelen of er 

elementen zijn die de afgifte van het bevel verhinderen, en dit uit hoofde van een norm in de 

Vreemdelingenwet zelf. Geen enkele bepaling uit de Vreemdelingenwet laat toe te besluiten dat wat 

betreft de toepassing van artikel 74/13 een onderscheid moet worden gemaakt tussen de gevallen 

waarin een bevel “moet” worden afgegeven (art. 7, eerste lid, 1°, 2°, 5°, 11° en 12°) en de gevallen 

waarin een bevel “kan” worden afgegeven (art. 7, eerste lid,3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°). Ook hieruit volgt 

dat het bestuur de situatie in concreto dient te appreciëren, wat een volledig gebonden bevoegdheid 

uitsluit.  

 

In zijn arrest 231.762 van 26 juni 2015 oordeelde de Raad van State dat de bevoegdheid ex artikel 7, 

eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet niet geheel gebonden was, aangezien de verwerende partij kan 

afzien van de afgifte van een bevel wanneer dit de grondrechten van de betrokken vreemdeling zou 

miskennen (zie in dezelfde zin RvS 4 juni 2015, nrs. 231.443 en 231.444).  

Zulks kan niet enkel blijken wanneer een “hogere” norm wordt aangevoerd, doch ook uit artikel 74/13 

van de Vreemdelingenwet, dat nauw verband houdt met hogere rechtsnormen en dat de omzetting in 

het nationale recht vormt van artikel 5 van de richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de 

Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de 

terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven. De beslissing 

tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten is geen antwoord op enige verblijfsaanvraag, 

zodat het bestuur zich er wel degelijk van kan onthouden een bevel af te geven. De verplichting om 

rekening te houden met de in artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet vermelde belangen houdt in dat de 

verwerende partij, bij haar beslissing om een bevel af te geven, actueel en ex nunc een afweging moet 

maken van de belangen van de betrokken vreemdeling. Er kan aldus niet worden voorgehouden dat de 

verwerende partij hoe dan ook in elk geval opnieuw een bevel zal afgeven. Uit het verzoekschrift blijkt 

dat een schending wordt opgeworpen van artikel 8 EVRM, het recht op eerbiediging van het 

gezinsleven.  

 

In casu blijkt uit de gegevens van de zaak dat de verwerende partij het nuttig en noodzakelijk heeft 

geacht om pas tot de afgifte van het bevel over te gaan nadat zij zich een oordeel had gevormd over de 

aanvraag op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Uit de feitelijke elementen van de zaak 

blijkt dan ook dat de verwerende partij de afgifte van het bevel om het grondgebied heeft verbonden aan 

de beoordeling van de in de aanvraag ingeroepen buitengewone omstandigheden en humanitaire 

redenen voor verblijf. In de synthesenota, vermeld in punt 3.1, wordt immers gesteld: “Bij de 

behandeling van de aanvraag, werden de volgende elementen onderzocht (in toepassing van artikel 

74/13)”. Vervolgens blijkt uit de synthesenota dat een beslissing wordt genomen waarbij de verblijfsaan-

vraag onontvankelijk wordt verklaard. Pas daarna wordt de beslissing genomen tot afgifte van een bevel 

om het grondgebied te verlaten. Een dergelijke gedragslijn is in overeenstemming met de verplichting ex 

artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet om rekening te houden met het gezinsleven van verzoekster.  

Uit de volgorde van besluitvorming komt naar voor dat de vaststelling in de eerste bestreden beslissing 

dat de verblijfsaanvraag, ingediend in toepassing van voormeld artikel 9bis, onontvankelijk is, eveneens 

heeft geleid tot het oordeel dat er geen hinderpalen zijn die zich verzetten tegen de afgifte van het bevel 
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om het grondgebied te verlaten. De onontvankelijkheidsbeslissing vormt de basis voor de afgifte van het 

bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

De Raad besluit dan ook dat blijkens de gegevens van het dossier de verwerende partij het klaarblijkelijk 

zelf nuttig en nodig heeft geacht om voormelde bevoegdheid slechts uit te putten nadat werd beschikt 

over de door verzoekster ingediende aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet. Door aldus te handelen erkent zij dat de uitkomst van deze aanvraag 

bepalend kan zijn voor het al dan niet afleveren van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

De verwerende partij werpt verder nog op dat het een herhaald bevel betreft omdat aan verzoekster 

reeds op 1 december  2012 een bevel om het grondgebied te verlaten werd afgegeven.  

De Raad merkt op dat het gegeven dat een eerder bevel werd afgegeven, verzoekster niet uitsluit van 

elk belang bij het aanvechten van een later bevel. Het betreft hier in het bijzonder een bevel om 

onmiddellijk na de kennisgeving het grondgebied te verlaten, waarbij aldus geen termijn voor vrijwillig 

vertrek werd toegekend. Het betreft aldus een ander bevel met andere rechtsgevolgen dan het eerdere 

bevel van 1 december 2012. Er werd eveneens samenhangend met het bestreden bevel een inreis-

verbod (bijlage 13sexies) opgelegd, waartegen verzoekster een afzonderlijk beroep tot nietigverklaring 

indiende, gekend onder het algemeen rolnummer 159 372. Het houdt in dat dit inreisverbod wordt 

vernietigd indien het samenhangend bevel, zijnde de thans bestreden beslissing, wordt vernietigd.  

Het thans bestreden bevel heeft dus eigen rechtsgevolgen en is niet louter te beschouwen als een 

loutere politiemaatregel zonder eigen rechtsgevolgen. De vernietiging van het bestreden bevel strekt 

verzoekster aldus wel degelijk tot voordeel.  

 

De opgeworpen exceptie van onontvankelijkheid wegens gebrek aan belang wordt derhalve verworpen. 

 

4. Onderzoek aangaande de eerste bestreden beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf 

in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard 

 

4.1. In een eerste middel voert verzoekster de schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag 

voor de Rechten van de Mens (hierna “EVRM”), artikel 7 van het Handvest van de Grondrechten van de 

Europese Unie (hierna “Handvest”), artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, van de motiveringsplicht 

vervat in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en van artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, alsook van de zorgvuldigheids-

plicht en van het redelijkheidsbeginsel als beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

Het middel wordt als volgt uiteengezet:  

 

“Artikel 8 EVRM bepaalt dat: 

(…)  

Artikel 7 van het Handvest heeft dezelfde inhoud en draagwijdte. (Toelichtingen bij het Handvest van de 

Grondrechten, Pb. C. 303, p. 20) 

Artikel 8 EVRM waarborgt het recht op een gezins- en privéleven. Dit houdt in dat eenieder recht heeft 

op eerbiediging van zijn gezins- en privéleven. 

Het doel van artikel 8 EVRM is het vertrouwd netwerk te beschermen dat zich rond een persoon 

ontplooit en deze persoon verzorgt en helpt ontwikkelen. Centraal hierin staan de zorg en de 

persoonlijkheidsopbouwende identiteitsrelatie. 

Het recht op een gezinsleven zoals vervat in artikel 8 EVRM erkent het fundamentele belang van dit 

zorgnetwerk voor de integriteit van het individu. In dezelfde zin beschermt het EHRM het privé-leven van 

een persoon als het persoonlijke, economische en sociale netwerk van gevestigde vreemdelingen ten 

opzichte van hun omgeving en gemeenschap ( EHRM, Uner v. the Netherlands, op. cit., judgment of 5 

July 2005, §59). 

Om zich op dit artikel te kunnen beroepen, moet vooreerst worden nagegaan of er sprake is een familie 

of een gezin. Deze beoordeling is een feitenkwestie. 

Wat een gezinsleven uitmaakt is een feitenkwestie en hangt af van het feit of er daadwerkelijke 

persoonlijke gezinsbanden zijn. 

Het kan zowel om een de jure gezinsleven gaan, maar het kan evengoed om een feitelijk gezinsleven 

gaan. Zo heeft het Hof al beslist dat er tussen een minderjarige en een volwassene die geen familie was 

maar zorg droeg voor het kind een familieband aanwezig was (EHRM, X, Y and Z v. the United 

Kingdom, application no. 21830/93, judgment [GC] of 22 April 1997.) 

Tussen ouders en kinderen is er quasi altijd een gezinsband, ook als deze ouders gescheiden zijn 

(EHRM Berehab e.a. t. Nederland, 21 juni 1988, nr. 10730/84). 
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Tussen meerderjarige kinderen en ouders kan er ook een gezinsband zijn, indien er sprake is van een 

graad van afhankelijkheid. 

Verwerende partij stelt voor het eerst in de bestreden beslissing dat het bestaan van een werkelijke 

familieband niet werd aangetoond, en dat verzoekster na haar moeder en zus op het grondgebied 

toekwam, en dat verzoekster een kleine vier jaar op een ander adres heeft gewoond dan haar moeder 

en zus. 

Daarenboven meent verwerende partij dat de eventuele gezinsbanden niet effectief zijn. Verzoeksters 

moeder zou niet zo afhankelijk zijn van verzoekster, ze hebben op aparte adressen gewoond en er kan 

beroep gedaan worden op thuisverpleging. 

Uit de informatie die verwerende partij ter beschikking had blijkt dat verzoekster en haar moeder en zus 

sinds 2010 op hetzelfde adres wonen, i.e. reeds vier jaar. 

De periode daarvoor waren zij inderdaad ingeschreven op verschillende adressen, zij het wel in 

dezelfde gemeente, Destelbergen. De reden hiertoe is eenvoudig en wijst geenszins op gebrek aan 

gezinsleven. 

Verzoekster was een asielzoekster, die door haar psychologische problemen die op dat moment 

bijzonder ernstig waren, nood had aan steun en begeleiding. Als asielzoeker kon verzoekster in 

toepassing van artikel 57ter, al.2 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende O.C.M.W.’s enkel 

genieten van de noodzakelijke sociale bijstand in de daartoe aangewezen opvangplaatsen. 

Verzoekster werd in toepassing van artikel 54, §1 van de Vreemdelingenwet toegewezen aan een LOI in 

Destelbergen. 

Zij kon de sociale bijstand wettelijk gezien niet genieten als zij inwoonde bij haar moeder en zus. Er was 

met andere woorden geen enkele mogelijkheid voor verzoekster om zich te laten inschrijven op 

hetzelfde adres als haar moeder en zus. Verwerende partij is hiervan op de hoogte. Het is onredelijk om 

de administratieve inschrijving als criterium voor het werkelijk bestaan van gezinsleven te hanteren. 

Verwerende partij wordt er op gewezen dat een inschrijving nog niet wilt zeggen dat de reële beleving 

van het gezinsleven zich ook naar die administratieve realtiteit schikt. De sociaal assistenten van 

verzoekster bevestigen dat verzoekster tijdens haar periode in het LOI bijna altijd bij haar moeder en 

zus verbleef (bijlage 2). 

Uit het administratief dossier kan eveneens opgemaakt worden dat verzoekster bij haar moeder en zus 

inwoonde in de periode dat dit volgens de bestreden beslissing niet het geval was. Uit het verslag 

dd.7.9.2009 van dr. S. Verlinden blijkt dat verzoekster voor haar opname bij haar moeder en zus 

verbleef. Evengoed blijft uit het administratief dossier dat verzoeksters moeder en zus enorm betrokken 

waren bij verzoeksters verzorging in de nasleep van haar opname. 

Sinds 2010 zijn zij ook allen ingeschreven op één adres. 

Nooit eerder werd de band tussen moeder, dochter en verzoekster in twijfel getrokken, en er bestond 

ook geen enkele aanleiding toe. Verwerende partij heeft op het gehoor afgenomen op 20 juni 2007 in 

het kader van de asielprocedure zelf verzoeksters moeder en zus als dusdanig genoteerd. 

Verzoekster en haar moeder en dochter werden ook geregistreerd in het rijksregister als zijnde moeder 

en dochter en dochter. 

Verwerende partij beschikte over deze informatie doch heeft hier geen rekening mee gehouden terwijl 

de zorgvuldigheidsplicht van haar vereist dat alle relevanten elementen in het dossier mee in rekening 

worden gebracht. 

Ook verzoeksters psychomedische problemen dienden in rekening gebracht te worden bij het 

beoordelen van wat haar identititaire netwerk en integriteit uitmaakt dat beschermd wordt door artikel 8 

EVRM. Zowel verzoeksters arts als psycholoog bevestigen haar continue nood aan opvolging en 

medicatie en bevestigen de cruciale rol die familiale stabiliteit in haar geestelijke gezondheid speelt. Ook 

hier was verwerende partij perfect op de hoogte van gezien dit uitgebreid aangetoond werd in het 

verzoek tot verblijfsmachtiging en in het administratief dossier. 

Het feit dat er een specifieke procedure bestaat om op basis van medische problemen een 

verblijfsmachtiging te verkrijgen, zoals verwerende partij stelt, maakt het geenszins onmogelijk om 

dezelfde medische problemen, en de psychosociale componenten ervan, onder artikel 8 EVRM aan te 

voeren en mee te betrekken in het beoordelen van de aanwezigheid van buitengewone 

omstandigheden. 

De procedure voorzien door artikel 9ter Vw. is daarenboven erg specifiek op vlak van de ernst van de 

aandoening, de mogelijke behandelingen, wat medisch is en wat niet, etc. Artikel 8 EVRM laat heel wat 

ruimte om medische elementen op andere manieren aan te voeren en vereist dat hier rekening mee 

wordt gehouden door verwerende partij op een geheel verschillende wijze dan artikel 3 EVRM, en in 

uitbreiding artikel 9ter Vw., vereist. 

Overigens duidt de omzetting van artikel 5 van de Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement 

en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten 

voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven door 
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artikel 74/13 Vw. erop dat er meer dan één wijze is waarop het bestuur verplicht is rekening te houden 

met de gezondheidstoestand van een persoon ten opzichte van wie een terugkeerbeslissing genomen 

wordt. 

Verzoeksters arts heeft geattesteerd dat verzoekster en haar moeder wederzijds afhankelijk zijn van 

elkaar (zie als update bijlage 3). Er werd eveneens geattesteerd de nodige zorg voor de moeder niet 

volledig uitbesteedbaar is aan verpleging en dat de zorg veel meer inhoudt dan louter functionele zorg, 

maar dat de mantezorg ook een emotionele waarde heeft die een positief heilzaam effect heeft op de 

gezondheid van de moeder. 

Verzoekster heeft zowel een beschermingswaardig gezinsleven als privéleven op het grondgebied. 

Artikel 8 EVRM verbiedt enerzijds aan Lidstaten om zich op ongerechtvaardigde manier, d.w.z. niet in 

overeenstemming met de voorwaarden van artikel 8, lid 2 EVRM, in te mengen in het gezinsleven. 

Anderzijds legt artikel 8 EVRM in bepaalde omstandigheden ook positieve verplichtingen op aan een 

Lidstaat om een verblijfsmachtiging toe te kennen ter bescherming van het gezinsleven. 

Aldus moet onderzocht worden of artikel 8 EVRM de inmenging in het gezinsleven verbiedt en of artikel 

8 EVRM verplicht een verblijfsmachtiging toe te kennen. 

Verzoekende partij was tijdelijk gemachtigd om op het grondgebied te verblijven. Het gaat met andere 

woorden niet om een eerste machtiging tot verblijf. Verwerende partij diende na te gaan of de inmenging 

in verzoekers privé- en gezinsleven voldeed aan de voorwaarden gesteld in artikel 8, §2 EVRM, vooral 

of de inmenging nodig is in een democratische samenleving. 

Indien Uw Raad zou oordelen dat het wel degelijk om een eerste toelating tot het grondgebied zou gaan 

dient er geargumenteerd te worden dat gezien er een gezinsleven en een privéleven bestaat er 

nagegaan diende te worden of er een positieve verplichting bestaat voor de staat om dit gezinsleven te 

handhaven wanneer blijkt dat er hinderpalen zijn om dit gezinsleven elders verder te zetten. 

In beide gevallen dient de lidstaat hiertoe een concrete belangenafweging te maken. Het recht op een 

effectief rechtsmiddel vervat in artikel 13 EVRM vereist dat het om een reële proportionaliteitstoets gaat, 

en niet om een louter formalisme (EHRM, Raza v. Bulgaria, application no. 31465/08, judgment of 11 

February 2010). 

Verwerende partij diende in casu te onderzoeken of ze op grond van artikel 8 EVRM een positieve 

verplichting had om verzoeksters vraag tot verblijfsmachtiging goed te keuren. Op basis van deze 

positieve verplichtingen die voortvloeien uit artikel 8 EVRM is de Belgische staat immers verplicht het 

nodige te doen opdat verzoekster en haar moeder en zus hun gezinsleven zouden kunnen uitoefenen. 

Het is de taak van de administratieve overheid om, vooraleer een beslissing te nemen over een 

verblijfsmachtiging, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek te doen van de zaak en dit op grond van de 

omstandigheden waarvan de overheid kennis heeft of zou moeten hebben. Dit vloeit enerzijds voort uit 

het feit dat de vereiste van artikel 8 EVRM, net zoals de andere bepalingen van het EVRM, te maken 

heeft met waarborgen en niet met de loutere goede wil of met praktische regelingen (EHRM, Conka t. 

België, 5 februari 2002, § 83) en anderzijds uit het feit dat artikel 8 EVRM primeert op de bepalingen van 

de Vreemdelingenwet. (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), en dus ook op de vereiste om 

buitengewone omstandigheden aan te tonen. 

Bij dit onderzoek naar het gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM en de eventuele hieruit 

voortvloeiende positieve verplichting om een verblijfsmachtiging af te leveren, heeft verwerende partij 

een zekere appreciatiemarge. Het recht op eerbiediging van het gezinsleven is immers niet absoluut. 

Wel heeft deze appreciatiemarge bepaalde grenzen. Er dient immers een proportionaliteitstoets te 

gebeuren tussen de individuele belangen van de aanvrager van de verblijfsmachtiging en de belangen 

van de Lidstaat waar de verblijfsmachtiging wordt aangevraagd. De inhoud van deze 

proportionaliteitstoets wordt bepaald door de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens. 

In het recent arrest nr. 127.171 van 17 juli 2014 lichtte Uw Raad het onderzoek en de 

proportionaliteitstoets onder artikel 8 EVRM als volgt toe: 

“Verdragsluitende Staten [zijn] er wel toe gehouden om, binnen de beleidsmarge waarover zij 

beschikken, een billijke afweging (of zoals verzoeker stelt: een proportionaliteitstoets) te maken tussen 

de concurrerende belangen van het individu en het algemeen belang (zie EHRM 28 juni 2011, nr. 

55597/09, Nunez v. Noorwegen, par. 68-69). In zaken die zowel op een gezinsleven als op immigratie 

betrekking hebben, zal de omvang van de negatieve dan wel positieve verplichtingen van een 

Verdragsluitende Staat in het kader van artikel 8 van het EVRM afhankelijk zijn van de individuele 

omstandigheden van de betrokken persoon en het algemeen belang (EHRM 17 april 2014, nr. 

41738/10, Paposhvili v. België, par. 140). 

De beleidsmarge van verdragsluitende staten wordt overschreden wanneer zij geen billijke afweging 

maken tussen het algemeen belang, enerzijds, en het belang van het individu, anderzijds. Of het nu een 

negatieve verplichting of een positieve verplichting betreft, in beide gevallen dienen de genomen 

maatregelen gerechtvaardigd en proportioneel te zijn. Dit vereist een correcte belangenafweging waarbij 
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rekening wordt gehouden met de concrete omstandigheden die de individuele zaak kenmerken. Zo stelt 

de rechtspraak van het EHRM dat er onder meer rekening moet worden gehouden met de aard en ernst 

van de gepleegde strafbare feiten, de tijdsduur van het verblijf in het gastland, de tijdsduur die is 

vertreken sinds het strafbare feit is gepleegd en het gedrag van verzoeker sindsdien, de gezinssituatie 

van verzoeker, de omvang van de band met het land van herkomst, het bestaan van ononverkomelijke 

hinderpalen die verhinderen dat het gezinsleven elders normaal kan worden uitgebouwd, de vraag of 

het gezinsleven werd ontwikkeld tijdens een periode dat de betrokken personen wisten dat gezien de 

verblijfsstatus van één van hen, het onmiddellijk duidelijk was dat het voorzetten van het gezinsleven op 

het grondgebied van de Verdragsluitende staat een precair karakter zou kennen. Indien zulke situatie 

zich voordoet dan zal enkel in uitzonderlijke omstandigheden een schending van artikel 8 van het EVRM 

worden vastgesteld (EHRM 17 april 2014, nr. 41738/10, Paposhvili v. België, par. 142; EHRM 28 juni 

2011, nr. 55597/09, Nunez v. Noorwegen, par. 70).(…) 

De algemene stelling, die de verwerende partij aanhangt, dat een rechtmatige toepassing van de 

Vreemdelingenwet geen schending van artikel 8 van het EVRM kan uitmaken, volstaat niet en kan niet 

worden bijgetreden (RvS 26 mei 2009, nr. 193.522). De toepassing van de Vreemdelingenwet moet aan 

de voorwaarden van artikel 8 van het EVRM worden getoetst. Er rust bijgevolg een onderzoeksplicht bij 

de Verdragsluitende Staten: bij het nemen van een verblijfs- en/of verwijderingsbeslissing dienen steeds 

nauwgezet de individuele en concrete omstandigheden van een bepaald geval te worden onderzocht in 

het kader van een billijke belangenafweging conform artikel 8 van het EVRM (EHRM 11 februari 2010, 

nr. 31465/08, Raza v. Bulgarije, par. 54).” 

Recent ging het Hof in de zaak Paposhvili t. België, waar in bovenstaand arrest ook naar verwezen 

wordt, na of de Belgische overheid de positieve verplichting had een ernstig zieke vreemdeling te 

regulariseren. De betrokkene was het voorwerp van verschillende gevangenisstraffen, had sinds zijn 

aankomst in 1998 nooit enig verblijfsrecht genoten, maar zijn partner en kinderen genoten een 

onbeperkt verblijfsrecht. De Belgische overheid had de verzoeker een verwijderingsbeslissing betekend 

en had hem een inreisverbod van tien jaar opgelegd. Het Hof oordeelt dat er zowel een gezinsleven als 

een privéleven was op het grondgebied. Het Hof maakt daarop een uitvoerige evenredigheidstoets die 

niet enkel rekening houdt met de strafrechtelijke feiten, maar ook met de medische elementen (!), de 

banden met België en Georgië, en de onderlinge familiale afhankelijkheid. 

Er wordt in casu op geen enkele manier in concreto onderzocht of onder artikel 8 EVRM een 

verblijfsmachtiging kan worden toegekend. De medische elementen werden zonder meer buiten 

beschouwing gelaten, en het bestaan van een gezinsleven werd manifest verkeerd ingeschat. 

De korte vaststelling dat thuisverpleging mogelijk is, en de verwijzing naar de wederzijdse 

bezoekmogelijkheden kunnen op geen enkele manier tegemoet komen aan de vereisten van de 

nauwgezette onderzoeksplicht op basis van individuele en concrete omstandigheden, zoals hierboven 

uiteengezet. 

Overigens verliest verwerende partij uit het oog dat het voor verzoeksters moeder net bijzonder moeilijk 

is om te reizen naar Angola, daarom is ze ook tot verblijf gemachtigd. Er zijn dus ernstige hinderpalen 

voor de beleving van een gezinsleven in Angola. Verwerende partij heeft hier geen rekening mee 

gehouden. In dezelfde zin is het weinig serieus om te verwijzen naar de mogelijkheid voor verzoekster 

om haar moeder en zus per visum te bezoeken gezien zij een inreisverbod werd opgelegd en de 

mogelijkheid om na 2 jaar een opschorting of opheffing te vragen enkel bestaat wegens om studie- of 

professionele redenen, en niet om familiale redenen. 

Wat betreft de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden kan met andere woorden niet aanvaard 

worden dat de medische elementen die werden aangehaald door verwerende partij niet onderzocht 

worden met als rechtvaardiging hiervoor de enkele verwijzing naar artikel 9ter Vw. Niets belet immers 

dat medische elementen buitengewone omstandigheden kunnen uitmaken die toelaten dat de aanvraag 

tot verblijfsmachtiging in België wordt ingediend. 

Door deze tegenstrijdige opvattingen, het onzorgvuldig onderzoek en de algemene in plaats van 

individuele beoordeling van verwerende partij, voldoet verwerende partij niet aan haar verplichtingen 

onder artikel 8 EVRM, artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, de motiveringsplicht en de 

zorgvuldigheids- en redelijkheidsplicht.” 

 

 

 

4.2. De verwerende partij repliceert in haar nota met opmerkingen als volgt:  

 

“Vooreerst laat verweerder nopens de vermeende schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 

29.07.1991, alsook artikel 62 van de Vreemdelingenwet, artikelen die de formele motiveringsplicht 

betreffen, gelden dat bij lezing van het inleidend verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij daarin niet 

enkel inhoudelijke kritiek levert, maar er ook in slaagt de motieven vervat in de in casu bestreden 
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beslissing weer te geven en daarbij blijk geeft kennis te hebben van de motieven vervat in de bestreden 

beslissing. 

De verwerende partij is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat 

verzoekende partij het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek nopens de formele 

motiveringsverplichting (cf. R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 1994, z.p.). 

De verwerende partij merkt op dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die 

beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en heeft 

kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden 

waarover verzoekende partij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de 

formele motiveringsplicht voldaan (RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298; RvS 5 februari 2007, nr. 167.477). 

In antwoord op de in het middel ontwikkelde concrete kritiek die de inhoud van de motivering betreft, laat 

verweerder gelden dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht heeft beslist de aanvraag 

van verzoekende partij om machtiging tot verblijf op grond van art. 9bis Vreemdelingenwet 

onontvankelijk te verklaren. 

Uit de omstandige motivering van de bestreden beslissing blijkt afdoende om welke redenen de 

aanvraag tot verblijfsmachtiging van de verzoekende partij onontvankelijk werd verklaard. Het 

hoofdmotief van de bestreden beslissing bestaat erin dat de verzoekende partij geen buitengewone 

omstandigheden heeft ingeroepen die kunnen rechtvaardigen dat de aanvraag in België wordt 

ingediend. 

Luidens artikel 9bis van de Vreemdelingenwet kan het een vreemdeling, in buitengewone 

omstandigheden en op voorwaarde dat hij over een identiteitsdocument beschikt, worden toegestaan 

zijn aanvraag om machtiging tot verblijf 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. Verweerder laat gelden dat uit art. 9 

Vreemdelingenwet, duidelijk blijkt dat dit wetsartikel een algemene regel is, ten aanzien waarvan artikel 

9bis Vreemdelingenwet zich verhoudt als een restrictief toe te passen uitzondering. 

“als algemene regel geldt dus 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 (…) De mogelijkheid om 

in België een verblijfsmachtiging aan te vragen, als uitzonderingsbepaling, moet restrictief worden 

geïnterpreteerd.” (R.v.V. nr. 104.221 dd. 31.05.2013) 

De toepassing van artikel 9bis Vreemdelingenwet 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 gemachtigde van de Staatssecretaris 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. 

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

de buitengewone omstandigheden die de verzoekende partij heeft ingeroepen om te verantwoorden 

waarom zij geen aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf in haar land van herkomst heeft 

ingediend, niet werden aanvaard of bewezen. 

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt dat de bestreden beslissing de door de verzoekende 

partij aangehaalde argumenten betreffende de buitengewone omstandigheden beantwoordt op kennelijk 

redelijke wijze. Deze overwegingen laten de verzoekende partij toe om te achterhalen om welke 

redenen haar aanvraag tot verblijfsmachtiging door de gemachtigde van de Staatssecretaris 

onontvankelijk wordt geacht. 

Verzoekende partij verwijst voornamelijk naar het voorgehouden gezinsleven met haar moeder en zus. 

Er zou niet in concreto onderzocht zijn of er onder artikel 8 EVRM een verblijfsmachtging kon worden 

toegekend. 
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Verweerder laat gelden dat de beschouwingen van verzoekende partij niet kunnen worden 

aangenomen. 

Artikel 8 van het EVRM luidt 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." 

De verzoekende partij dient in de eerste plaats het bestaan van een beschermenswaardige relatie te 

bewijzen, wanneer zij zich beroept op art. 8 EVRM. 

“Het begrip ‘gezinsleven’ in het voormeld artikel 8, lid 1 van het EVRM is een autonoom begrip dat 

onafhankelijk van het nationaal recht dient te worden geïnterpreteerd. Om zich dienstig te kunnen 

beroepen op artikel 8 van het EVRM dient verzoeker te vallen onder het toepassingsgebied van artikel 8 

lid 1 van het EVRM. Er moet in casu nagegaan worden of er daadwerkelijk sprake is van een familie- of 

gezinsleven in de betekenis van artikel 8 van het EVRM (EHRM, Gül t. Zwitserland, 19 februari 1996). 

De vreemdeling dient in zijn aanvraag ten aanzien van het bestuur en ten laatste voor deze tot zijn 

beslissing komt, aannemelijk te maken dat hij een feitelijk gezin vormt met een Belg of een vreemdeling 

met legaal verblijf in België. Er moet sprake zijn van een effectief beleefde gezinssituatie of van een 

voldoende hechte relatie tussen de vreemdeling en zijn familie.” (R.v.V. nr. 48.465 dd. 23.09.2010) 

 “Wanneer verzoekster een schending van artikel 8 EVRM aanvoert, is het in de eerste plaats haar taak 

om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze wijze het bestaan 

van het door haar ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te tonen, alsook de wijze 

waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden.” (R.v.V. nr. 107.498 dd. 29.07.2013) 

In casu dient te worden vastgesteld dat verzoekende partij in gebreke blijft officiële documenten voor te 

leggen waaruit de familieband met haar vermeende zus en moeder blijkt. Het loutere feit dat zij reeds 

enkele jaren samenwonen levert geenszins het bewijs van een afstammingsband. 

Terwijl verzoekende partij niet dienstig kan voorhouden dat dit voor de eerste maal werd opgeworpen 

door de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke 

Integratie, nu iedere aanvraag opnieuw dient te worden onderzocht. 

Bijgevolg lijkt het logisch dat iedere aanvraag opnieuw dient te worden onderzocht. In de bestreden 

beslissing werd aldus wel degelijk rekening gehouden met verzoekers’ argument. De bestreden 

beslissing is op dit punt afdoende gemotiveerd.” (R.v.V. nr. 60 173 van 26 april 2011) 

Hoewel het gezinsleven van ouders en hun minderjarige kinderen wordt verondersteld, kan, 

overeenkomstig de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg 

(EHRM 9 oktober 2003, nr. 48321/99, Slivenko/Litouwen; EHRM 17 februari 2009, nr. 27319/07, 

Onur/Groot-Brittannië; N. MOLE, Asylum and the European Convention on Human Rights, Council of 

Europe Publishing, 2008, 97) slechts van een door artikel 8 van het EVRM beschermd gezinsleven 

tussen ouders en hun meerderjarige kinderen gesproken worden indien, naast de afstammingsband, 

een vorm van afhankelijkheid blijkt. 

Immers, “er wordt aangenomen dat in de relatie tussen een ouder en een meerderjarig kind het bestaan 

van bijkomende elementen van afhankelijkheid moet worden aangetoond die anders zijn dan de gewone 

affectieve banden” (R.v.V. nr. 66 750 van 19 september 2011, www.rvv-cce.be). 

Verweerder laat gelden dat verzoekende partij op generlei wijze aantoont dat er een vorm van 

afhankelijkheid aanwezig is. Verzoekende partij verwijs enkel naar de medische toestand van haar 

moeder, en de nood aan verzorging. 

Het weze evenwel benadrukt dat verzoekende partij niet aannemelijk maakt dat haar moeder geen 

beroep zou kunnen doen op de thuisverpleging. Terwijl de dochter, die hier ten andere legaal verblijft, 

ook kan instaan voor de zorgen van de moeder. 

De verzoekende partij faalt ter zake in de op haar rustende bewijslast. 

Een schending van art. 8 EVRM kan dan ook niet worden aangenomen. 

De verweerder laat, ten overvloede en strikt subsidiair, gelden dat in casu geen toetsing aan de hand 

van artikel 8, tweede lid EVRM dient te gebeuren, dit in tegenstelling tot wat verzoekende partij poogt 

voor te houden. 

Immers heeft de verzoekende partij voor de eerste keer om toelating verzocht en betreft de bestreden 

beslissing geen weigering van een voortgezet verblijf. 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna afgekort EHRM) is van oordeel dat er geen 

inmenging is en derhalve geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 EVRM dient te 

gebeuren indien het om een eerste toelating gaat. 
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In dit geval moet er volgens het EHRM onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de 

staat om het recht op privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 

november 1996, Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 38). Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets. Als na deze toets 

uit de belangenafweging blijkt dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is er schending van 

artikel 8 van het EVRM (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37). 

“Teneinde de omvang van de verplichtingen die voor een Staat uit artikel 8, eerste lid van het EVRM 

voortvloeien te bepalen, dient in de eerste plaats te worden nagegaan of er hinderpalen worden 

aangevoerd voor het uitbouwen of het verderzetten van een normaal en effectief gezinsleven elders. 

Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een gezinsleven elders, zal 

er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het 

EVRM.” 

(zie onder andere R.v.V. nr. 71 430 van 7 december 2011) 

In casu toont de verzoekende partij niet aan dat zij het voorgehouden gezinsleven niet elders kan leiden. 

Aldus kan de opgeworpen schending van artikel 8 EVRM niet worden aangenomen. 

Voorts, en dit geheel ten overvloede merkt de verweerder op dat het EHRM inzake immigratie er bij 

diverse gelegenheden aan heeft herinnerd dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor een 

vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te 

komen of er te verblijven (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; EHRM 26 maart 1992, 

Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43). Artikel 8 van het EVRM 

kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene verplichting inhoudt om de 

door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om 

de gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 39). Met toepassing van een vaststaand beginsel van internationaal recht is 

het immers de taak van de Staat om de openbare orde te waarborgen en in het bijzonder in de 

uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen te controleren (EHRM 

12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga/België, § 81; EHRM 18 februari 1991, 

Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, Cabales en Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 

67). De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden hiertoe vast te leggen. De minister kan oordelen 

dat het belang van de staat voorrang heeft op dat van de vreemdeling die hier onwettig verblijft (zie 

R.v.St. nr. 40.061, 28.07.1992, R.A.C.E. 1992, z.p.). 

Art. 8 EVRM staat een rechtmatige toepassing van de Vreemdelingenwet dan ook niet in de weg (zie 

ook Raad van State nr. 99.581 dd. 09.10.2001 en Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nr. 1493 dd. 

30.08.2007). 

Bovendien werd reeds geoordeeld dat een tijdelijke verwijdering om reden dat de vreemdeling niet in het 

bezit is van die documenten geenszins strijdig is met dit verdragsartikel (zie R.v.St. nr 48.653, 

20.07.1994, Arr. R. v. St. 1994, z.p.; R.v.St. nr. 42.039, 22.02.1993, Arr. R. v. St. 1993, z.p.) 

Het weze hierbij benadrukt dat verzoekende partij de mogelijkheid heeft via de reguliere weg een 

visumaanvraag gezinsherenging, dan wel familiebezoek aan te vragen bij de diplomatieke of consulaire 

post in het land van herkomst. 

De schending van art. 8 EVRM wordt dan ook niet aannemelijk gemaakt. 

Terwijl verzoekende partij niet dienstig kan verwijzen naar haar medische problematiek. 

De verweerder wijst erop dat de aanvragen o.g.v. art. 9bis enerzijds en art. 9ter anderzijds en de hierop 

volgende beslissingen van elkaar dienen te worden onderscheiden. 

Zulk onderscheid wordt ook uitdrukkelijk bij wet voorzien. Artikel 9bis §2 van de Wet dd. 15.12.1980 

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

vreemdelingen bepaalt immers: 

“§ 2. Onverminderd de andere elementen van de aanvraag, kunnen niet aanvaard worden als 

buitengewone omstandigheden en worden onontvankelijk verklaard : 

(…) 

4° elementen die ingeroepen werden in het kader van een aanvraag tot het bekomen van een 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter.” (onderlijning toegevoegd) 

De wet voorziet aldus uitdrukkelijk dat de elementen die werden aangevoerd in het kader van artikel 9ter 

niet kunnen aanvaard worden als buitengewone omstandigheden voor een aanvraag o.g.v. art. 9bis. 

De beschouwingen van verzoekende partij falen aldus in rechte, nu het de gemachtigde van de 

Staatssecretaris zelfs niet was toegestaan – anders zou deze een met de wet strijdige beslissing nemen 

– om de elementen van de aanvraag art. 9ter als buitengewone omstandigheden te aanvaarden bij de 

beoordeling van de aanvraag o.g.v. art. 9bis. 

De bestreden beslissing wordt dienomtrent ook gemotiveerd en er wordt duidelijk gewezen op het 

onderscheid dat tussen beide aanvragen dient te worden gemaakt. 

De beschouwingen van verzoekende partij kunnen dan ook niet worden aangenomen. 



  

 

RvV X - Pagina 14 van 22 

Geheel ten overvloede laat verweerder gelden dat de gemachtigde van de federale Staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie bij beslissing dd. 01.12.2011 heeft 

vastgesteld dat “er geen reëel risico is voor betrokkene haar leven of fysieke integriteit. (…) uit de 

beschikbare medische gegevens blijkt m.i. geen actuele aandoening voor haar leven of fysieke 

integriteit, noch een aandoening die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende 

behandeling wanneer er geen behandeling is in het herkomstland is”. 

Indien verzoekende partij de mening is toegedaan dat haar medische toestand zou zijn verslechterd, 

dan staat het haar vrij een nieuwe aanvraag om machtiging tot verblijf overeenkomstig artikel 9ter van 

de Vreemdelingenwet in te dienen. 

In casu kan slechts worden vastgesteld dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht 

heeft beslist dat de aanvraag van verzoekende partij om machtiging tot verblijf in toepassing van art. 

9bis van de Vreemdelingenwet dd. 15.12.1980 onontvankelijk diende te worden verklaard. 

De gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding handelde na grondig onderzoek van de elementen die de concrete situatie van 

verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken en conform de ter zake toepasselijke rechtsregels. 

Terwijl de bestreden beslissing ten genoege van recht met draagkrachtige motieven, die de bestreden 

beslissing inhoudelijk ondersteunen, is omkleed. 

De in casu bestreden beslissing werd rechtmatig genomen, zonder miskenning van de 

zorgvuldigheidsverplichting waarvan verzoekende partij de schending aanvoert. 

Het eerste middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. Het kan niet worden aangenomen.” 

 

4.3. De eerste bestreden beslissing werd genomen in toepassing van artikel 9bis, § 1 van de 

Vreemdelingenwet dat als volgt luidt: 

 

“§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.” 

 

Voormelde bepaling voorziet in een uitzondering op de regel die is vervat in artikel 9 van de 

Vreemdelingenwet en die bepaalt dat een vreemdeling een machtiging om langer dan drie maanden in 

het Rijk te verblijven, moet aanvragen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is 

voor de verblijfplaats van de vreemdeling of zijn plaats van oponthoud in het buitenland. 

 

Overeenkomstig artikel 9bis van de Vreemdelingenwet kan een vreemdeling, die over een identiteits-

document beschikt of vrijgesteld is van deze voorwaarde, enkel indien buitengewone omstandigheden 

dit rechtvaardigen een aanvraag om tot verblijf te worden gemachtigd indienen bij de burgemeester van 

zijn verblijfplaats in België. Buitengewone omstandigheden, in de zin van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet, zijn omstandigheden die het voor een vreemdeling zeer moeilijk of zelfs onmogelijk 

maken om een beroep te doen op de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post.  

 

De toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet houdt met andere woorden een dubbel 

onderzoek in: 

1. wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of de aanvrager over een 

identiteitsbewijs beschikt of vrijgesteld is van deze voorwaarde en of er aanvaardbare buitengewone 

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

rechtvaardigen; zo dergelijke buitengewone omstandigheden niet blijken voorhanden te zijn, kan de 

aanvraag tot het verkrijgen van een verblijfsmachtiging niet in aanmerking worden genomen; 

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

dan drie maanden in het Rijk te verblijven.  

 

Zowel ten aanzien van het bestaan van buitengewone omstandigheid als ten aanzien van de 

gegrondheid van de aanvraag, beschikt de verwerende partij over een ruime appreciatiebevoegdheid.  

 

Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond is om een verblijfsmachtiging toe te kennen dient de 

gemachtigde na te gaan of de aanvraag wel regelmatig werd ingediend, te weten of de aanvrager 

beschikt over een identiteitsdocument of vrijgesteld is van deze verplichting en of hij aanvaardbare 

buitengewone omstandigheden heeft ingeroepen.  
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In dit kader merkt de Raad op dat de vreemdeling de plicht heeft om in zijn aanvraag klaar en duidelijk 

te vermelden welke de buitengewone omstandigheden zijn die hem verhinderen zijn verzoek bij de 

consulaire of diplomatieke dienst in het buitenland in te dienen (RvS 20 juli 2000, nr. 89.048). Uit zijn 

uiteenzetting dient duidelijk te blijken waarin het ingeroepen beletsel precies bestaat. De bewijslast 

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

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

op de aanvrager zelf.  

 

De appreciatie van de feitelijke gegevens ter beoordeling van zulke buitengewone omstandigheden is in 

de eerste plaats een zaak van de overheid. De Raad moet enkel nagaan of de overheid deze 

beoordeling op in rechte en in feite aanneembare redenen heeft gesteund en de grenzen van de 

redelijkheid niet heeft overschreden. 

 

In casu werd de aanvraag om machtiging tot verblijf van 16 januari 2014 onontvankelijk verklaard, met 

name omdat de buitengewone omstandigheden die verzoekster heeft ingeroepen om te verantwoorden 

waarom zij geen aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf vanuit haar land van herkomst kan 

indienen, niet werden aanvaard of bewezen. 

 

4.4. In haar verblijfsaanvraag betoogde verzoekster dat er psycho-medische, humanitaire en familiale 

redenen zijn die in aanmerking moeten worden genomen als buitengewone omstandigheden waarom zij 

niet naar Angola kan terugkeren om een aanvraag in te dienen. Zij benadrukte dat deze redenen niet in 

abstracto maar in concreto moeten worden beoordeeld.  

 

In het bijzonder wees verzoekster op de aanwezigheid op het Belgische grondgebied van haar moeder 

en zus, die beiden over een verblijfsrecht beschikken.  Zij voerde aan dat haar moeder ernstig ziek is en 

dagelijkse zorg en steun nodig heeft. Die zorg is door verzoekster op zich genomen en zij is bijgevolg 

voor humanitaire en familiale redenen onmisbaar voor haar moeder. Verzoekster wees er tevens op dat 

zij in behandeling is voor psychologische problemen en dat de familiale omgeving door de 

behandelende psycholoog als fundamenteel ondersteunend werd geacht voor haar stabiliteit. 

Verzoekster besluit dat zij en haar moeder wederzijds afhankelijk zijn van elkaar in een ernstige en 

verregaande mate, hetgeen ook door haar arts wordt bevestigd.  

 

4.5.  Uit de bestreden beslissing blijkt dat de hierboven aangehaalde elementen aangaande het 

gezinsleven niet worden aanvaard als een buitengewone omstandigheid in de zin van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet.  

 

Verzoekster voert aan dat het bestaan van een beschermenswaardig gezinsleven manifest verkeerd 

wordt ingeschat in de bestreden beslissing en dat de medische elementen zonder meer buiten 

beschouwing worden gelaten. Omwille van een onzorgvuldig onderzoek voldoet de verwerende partij 

volgens verzoekster niet aan haar verplichtingen onder artikel 8 van het EVRM en artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet.  

 

Een onderzoek naar de aangevoerde grief op basis van artikel 8 EVRM, van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet en van het zorgvuldigheidsbeginsel dringt zich in casu op.  

 

4.6. Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt:  

 

“1. Eenieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, 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.”  

 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van 

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met louter goede wil of 

met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka v. België, § 83) en anderzijds, dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de Vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210 029), is het de 

taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek 
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te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan zij kennis heeft of zou moeten 

hebben. 

 

In deze optiek verwijst de Raad eveneens naar het zorgvuldigheidsbeginsel dat de overheid de 

verplichting oplegt haar beslissing op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een 

correcte feitenvinding. Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de 

administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op 

alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Waar de verwerende partij in haar nota voorhoudt dat artikel 8 van het EVRM een rechtmatige 

toepassing van de Vreemdelingenwet niet in de weg staat, verwijst de Raad naar de rechtspraak van 

het Grondwettelijk Hof dat reeds oordeelde: “Die discretionaire bevoegdheid kan evenwel niet aldus 

worden begrepen dat zij, zonder dat uitdrukkelijk wordt verwezen naar de noodzakelijke eerbiediging 

van verdragsrechtelijke grondrechten, de minister of zijn gemachtigde zou toestaan de artikelen 3 en 8 

van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens te schenden, derwijze dat aan een categorie 

van vreemdelingen het genot wordt ontzegd van de rechten die door die verdragsbepalingen worden 

gewaarborgd. Doordat zij een zorgvuldig onderzoek van iedere aanvraag vereist, biedt de bestreden 

regeling de mogelijkheid om elke aanvraag individueel, op grond van concrete elementen, te beoordelen 

in het licht van onder meer die verdragsbepalingen.” (GwH 26 juni 2008, nr. 95/2008, overw. B.6; eigen 

onderlijning) 

 

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

kan de aangevoerde grief op grond van artikel 8 van het EVRM dus worden aangenomen wanneer blijkt 

dat de verplichting tot terugkeer naar het land van herkomst om aldaar een aanvraag om verblijfs-

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

 

Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens volgt dat bij de belangen-

afweging in het kader van het door artikel 8 van het EVRM beschermde recht op eerbiediging van het 

privé- en gezinsleven een "fair balance" moet worden gevonden tussen het belang van de vreemdeling 

en diens familie enerzijds en het algemeen belang van de Belgische samenleving bij het voeren van een 

migratiebeleid en het handhaven van de openbare orde anderzijds. Daarbij moeten alle voor die 

belangenafweging van betekenis zijnde feiten en omstandigheden kenbaar worden betrokken. 

 

De Raad oefent slechts een wettigheidscontrole uit op de bestreden beslissing. Bijgevolg gaat hij na of 

de verwerende partij alle relevante feiten en omstandigheden in haar belangenafweging heeft betrokken 

en, indien dit het geval is, of de verwerende partij zich niet ten onrechte op het standpunt heeft gesteld 

dat die afweging heeft geresulteerd in een "fair balance" tussen enerzijds het belang van een 

vreemdeling bij de uitoefening van het familie- en gezins/ privé-leven hier te lande en anderzijds het 

algemeen belang van de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het 

handhaven van de openbare orde.  

 

Deze maatstaf impliceert dat de Raad niet de bevoegdheid bezit om zijn eigen beoordeling in de plaats 

te stellen van die van de administratieve overheid. Bijgevolg kan de Raad niet zelf de belangenafweging 

doorvoeren (RvS 26 januari 2016, nr. 233.637; RvS 26 juni 2014, nr. 227.900). 

 

4.7. Het waarborgen van een recht op respect voor het gezinsleven, veronderstelt het bestaan van een 

gezinsleven dat beschermenswaardig is onder artikel 8 EVRM. Dit gezinsleven dient te bestaan op het 

moment van de bestreden beslissing. 

 

Artikel 8 EVRM definieert het begrip ‘gezinsleven’ niet dat een autonoom begrip is  dat onafhankelijk van 

het nationale recht dient te worden geïnterpreteerd. De beoordeling of er al dan niet sprake is van een 

gezinsleven is in wezen een feitenkwestie die afhankelijk is van de aanwezigheid van effectief beleefde 

hechte persoonlijke banden (EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland (GK), § 150; EHRM 2 november 2010, 

Şerife Yiğit/Turkije (GK), § 93).  

 

De Raad herinnert er aan dat uit de rechtspraak van het EHRM volgt dat de relatie tussen ouders en 

meerderjarige kinderen alsook de relatie tussen meerderjarige broers en zussen enkel beschermd wordt 

door artikel 8 van het EVRM indien het bestaan van bijkomende elementen van afhankelijkheid, andere 

dan de gewoonlijke affectieve banden, wordt aangetoond (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 33; 

eveneens: EHRM 2 juni 2015, K.M./Zwitserland, § 59). Het betreft hier een wederzijdse afhankelijkheid. 
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Het hoeft niet per definitie zo te zijn dat het meerderjarige kind afhankelijk is van de ouder. Het kan ook 

zijn dat de ouder afhankelijk is van het meerderjarige kind. 

Het vaststellen van een meer dan gebruikelijke afhankelijkheidsrelatie is een feitenkwestie. De 

afhankelijkheidsrelatie moet de gebruikelijke banden die tussen meerderjarige gezinsleden bestaan, 

overstijgen. Bijkomende elementen van afhankelijkheid kunnen onder meer de volgende zijn: samen-

woonst, financiële of economische afhankelijkheid, fysieke of psychische afhankelijkheid, het bestaan 

van een medische of psychische problematiek waarbij een gezinslid zonder de zorg van exclusief dat 

ene gezinslid niet kan functioneren (zie bv. EHRM 15 mei 2012, nr. 16567/10, Nacic e.a. v. Zweden, 

par. 76). 

 

4.8. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij ten aanzien van het aangehaalde 

gezinsleven een dubbele motivering hanteert.  

In een eerste motief  wordt gesteld dat verzoekster in gebreke blijft officiële documenten voor te leggen 

waaruit de familieband met haar vermeende zus en moeder blijkt. Aldus is volgens de verwerende partij 

de werkelijke familieband niet aangetoond.  

In een tweede motief wordt gesteld dat niet op voldoende wijze is aangetoond dat de banden van 

verzoekster met haar vermeende moeder en vermeende zus voldoende hecht zijn zodat artikel 8 EVRM 

effectief zou worden geschonden in geval van terugkeer.  

 

Er dient dan ook te worden vastgesteld dat de verwerende partij, ook al meent zij dat de werkelijke 

familieband bij gebrek aan officiële documenten (de jure) niet is aangetoond, toch is nagegaan of er een 

feitelijk gezinsleven bestaat door de hechtheid van de banden, dit is de aangehaalde wederzijdse 

afhankelijkheid, te onderzoeken.   

 

De verwerende partij is dus zelf niet overtuigd door het argument dat de werkelijke familieband bij 

gebrek aan officiële documenten niet is aangetoond. Dit blijkt tevens uit een nota van 24 juni 2014, die 

zich in het administratief dossier bevindt, waarin aangaande onderhavige verblijfsaanvraag wordt 

gesteld: “Er wordt geen geboorteakte voorgelegd om de familieband aan te tonen, maar zowel de 

vermeende moeder als betrokkene houden al sinds hun respectievelijke aankomst in België vast aan de 

bewering dat zij moeder en dochter zijn, dit lijkt dan ook te kloppen.” 

 

Er kan dan ook niet wordt gesteld dat dit eerste motief voldoende determinerend is om de bestreden 

beslissing te schragen. Dit blijkt geenszins duidelijk uit het hanteren van voormelde dubbele motivering. 

Bijgevolg is het niet aan de Raad om in de plaats van de gemachtigde te beoordelen aan welk van de 

aspecten van de motivering aangaande het aangehaalde gezinsleven het meeste gewicht moet worden 

toegekend en of bepaalde motieven van dit onderdeel in de bestreden beslissing op zichzelf dan wel 

slechts in combinatie met (de) andere motieven ervan kunnen bestaan. 

 

Het verweer in de nota dat het loutere feit dat verzoekster, haar moeder en haar zus reeds enkele jaren 

samenwonen geenszins het bewijs levert van een afstammingsband, kan in casu niet worden 

aangenomen. Het betreft vooreerst een a posteriori motivering die niet in de bestreden beslissing is 

terug te vinden. De verwerende partij gaat tevens voorbij aan het feit dat zij het zelf noodzakelijk heeft 

geacht om na te gaan of er een feitelijk gezinsleven bestaat door de hechtheid van de banden, dit is de 

aangehaalde wederzijdse afhankelijkheid, te onderzoeken.   

 

4.9. In een tweede motief wordt gesteld dat niet op voldoende wijze is aangetoond dat de banden van 

verzoekster met haar vermeende moeder en vermeende zus voldoende hecht zijn zodat artikel 8 EVRM 

effectief zou worden geschonden in geval van terugkeer. In de voormelde synthesenota kan worden 

gelezen dat de verwerende partij meent dat niet voldoende is aangetoond dat verzoekster emotioneel of 

financieel afhankelijk is van de moeder en zus.  

 

De verwerende partij oordeelt in wezen dat de gezinsbanden tussen verzoekster en haar moeder en zus 

geen voldoende blijk geven van bijkomende elementen van afhankelijkheid anders dan de gebruikelijke 

banden, om onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM te vallen. Een schending van artikel 8 

van het EVRM blijkt niet, volgens de verwerende partij, en dus wordt dit aangehaald element niet 

beschouwd als een buitengewone omstandigheid in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet.  

 

Uit de bestreden beslissing volgt dat de verwerende partij tot dit besluit komt op basis van volgende 

overwegingen en bevindingen, met name dat: 

- verzoekster pas ongeveer 2 jaar en 8 maanden na haar vermeende moeder en zus naar België kwam; 

- verzoekster na haar aankomst in België nog een kleine 4 jaar op een ander adres dan haar vermeende 
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moeder en zus heeft geleefd, zoals blijkt uit het rijksregister, zodat wordt verondersteld dat zij in staat is 

haar leven “afhankelijk” van haar vermeende moeder en zus te leiden; 

- verzoekster in haar asielrelaas vermeldde dat zij nog 2 broers en een zus zou hebben in het land van 

herkomst en nergens wordt vermeld dat die situatie inmiddels veranderde; in het geval van een 

terugkeer zou verzoekster mogelijkerwijze tijdelijk bij haar familie in het land van herkomst kunnen 

verblijven en zou zij dus niet alleen komen te staan;  

- wat betreft de stelling dat haar moeder ernstig ziek is en nood heeft aan de dagelijkse zorgen van 

verzoekster, er een beroep kan worden gedaan op diverse diensten die thuisverpleging aanbieden; 

daarenboven heeft de moeder een legaal in België verblijvende dochter die haar eventueel ook kan 

bijstaan; er wordt niet aangetoond dat geen beroep kan worden gedaan op thuisverpleging dan wel op 

de legaal in België verblijvende dochter;  

- moeder en zus haar kunnen bezoeken in het land van herkomst.  

  

De vraag stelt zich of in casu een zorgvuldig onderzoek heeft plaatsgevonden in het licht van artikel 8 

van het EVRM en artikel 9bis van de Vreemdelingenwet.  

 

4.10. Dat  verzoekster, moeder en zus sinds 2010 allen zijn ingeschreven op één adres te Gent, zoals 

blijkt uit de stukken van het administratief dossier, wordt niet betwist. Verzoekster stelt echter dat zij ook 

voor die datum reeds verbleef bij haar moeder en zus.  

 

Verzoekster beaamt dat zij en haar gezinsleden inderdaad op verschillende adressen waren 

ingeschreven, zij het wel in dezelfde gemeente Destelbergen. Zij was als asielzoekster toegewezen aan 

het LOI Destelbergen. Door haar psychologische problemen die op dat moment bijzonder ernstig waren, 

had zij nood aan steun en begeleiding. Als asielzoekster kon zij in toepassing van artikel 57ter, lid 2 van 

de OCMW-wet enkel genieten van de noodzakelijke sociale bijstand in de daartoe aangewezen 

opvangplaatsen. Verzoekster stelt dat zij tijdens haar periode in het LOI altijd bij haar moeder en zus 

verbleef en legt ter staving daarvan stuk 2 voor, dat evenwel dateert van na de bestreden beslissing en 

waarmee de Raad geen rekening kan houden. Verder stelt verzoekster dat uit het administratief dossier  

kan worden opgemaakt zij bij haar moeder en zus inwoonde in de periode dat dit volgens de bestreden 

beslissing niet het geval was. Zij verwijst daarvoor naar het verslag van 7 september 2009 van dr. S. 

Verlinden.  

 

Waar in de bestreden beslissing wordt gesteld dat verzoekster een kleine 4 jaar op een ander adres 

heeft gewoond en daarbij wordt verwezen naar het Rijksregister, kan de Raad in het niet-

geïnventariseerd administratief dossier geen uittreksel van het rijksregister terugvinden dat deze stelling 

ondersteunt. Voorts kan in een nota van 24 juni 2014 worden gelezen dat verwerende partij zelf 

opmerkte dat verzoekster, haar moeder en zus voor de datum van 12 oktober 2010, datum waarop het 

rijkregister melding maakt van een gezamenlijk adres, in dezelfde stad woonden. Dit gegeven wordt in 

de bestreden beslissing niet vermeld, noch blijkt dat dit gegeven verder werd onderzocht. Nochtans blijkt  

uit  de stukken van het administratief dossier dat verzoekster op 13 maart 2007 werd overgeplaatst naar 

het LOI Destelbergen, komende van het opvangcentrum in Ekeren, omwille van een specifieke reden. 

Het verslag van 13 januari 2007 van dr. S. Verlinden, dat zich in het administratief dossier bevindt, meldt 

dat verzoekster van 5 januari 2007 tot 13 maart 2007 werd opgenomen in het psychiatrisch ziekenhuis 

van Sleidinge. Wat betreft de nazorgafspraken staat vermeld “Fedasil gaat akkoord met verblijf bij 

moeder en zus. Verdere opvolging door het  lokaal opvang initiatief.” Volgens het verslag van 7 

september 2009 van dr. S. Verlinden, waarnaar verzoekster verwijst en dat zich in het administratief 

dossier bevindt, werd verzoekster op 6 augustus 2009 opnieuw opgenomen in het psychiatrisch 

ziekenhuis van Sleidinge. Uit het verslag van de behandelende psychiater blijkt dat een overleg tussen 

de sociale dienst, de behandelende psychiater en de moeder en zus heeft plaats gehad waarbij navraag 

werd gedaan naar hoe verzoekster “thuis” was.  Moeder en zus meldden in dit gesprek dat vooral de 

laatste week zeer moeilijk is geweest maar dat ook de “weken en maanden” daarvoor zij reeds merkten 

dat er iets niet pluis was.   

 

Het betoog van verzoekster dat de “inschrijving nog niet wilt zeggen dat de reële beleving van het 

gezinsleven zich ook naar die administratieve realiteit schikt” vindt aldus steun in de stukken van het 

administratief dossier. Er blijkt genoegzaam dat verzoekster werd overgeplaatst naar het LOI te 

Destelbergen omdat haar moeder en zus reeds daar verbleven, en dit na goedkeuring door Fedasil. 

Verder blijkt dat verzoekster tijdens haar periode in het LOI in Destelbergen ook regelmatig bij haar 

moeder en zus verbleef. In het administratief dossier zijn verschillende adressen in Destelbergen terug 

te vinden, maar uit geen van de stukken kan worden opgemaakt welke adressen gelinkt zijn aan het LOI 

in Destelbergen en welke adressen gelinkt zijn aan de verblijfsplaats van moeder en zus in 
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Destelbergen. Nogmaals, een uittreksel van het rijksregister is niet terug te vinden in het administratief 

dossier zodat de Raad de vaststelling van de verwerende partij niet kan verifiëren. Alleszins is duidelijk 

dat voor zover de verwerende partij zich zuiver heeft gesteund op de administratieve gegevens in het 

rijksregister, zij geen rekening heeft gehouden met de feitelijke gegevens in het administratief dossier 

noch daar verder onderzoek naar heeft verricht.   

 

De veronderstelling van de verwerende partij, zoals aangehaald in de bestreden beslissing, dat 

verzoekster in staat is haar leven “afhankelijk” van haar moeder en zus te leiden, waarmee de 

verwerende partij alleen maar het tegenovergestelde kan bedoelen gezien de negatieve 

verblijfsbeslissing, is derhalve niet gesteund op een zorgvuldig onderzoek van de feitelijke gegevens in 

het administratief dossier.  

 

4.11. Verzoekster verwijst tevens naar de psycho-medische elementen die in de verblijfsaanvraag 

werden aangehaald.  Zij wijst erop dat zowel haar behandelende arts als de behandelende psycholoog 

de cruciale rol die de familiale stabiliteit in haar geestelijke gezondheid speelt, hebben bevestigd. Dit 

betoog vindt steun in de stukken van het administratief dossier.  Zo werd in de verblijfsaanvraag bij het 

onderdeel “buitengewone omstandigheden” vermeld: “Verzoeksters moeder is ernstig ziek en heeft 

dagelijkse zorg en steun nodig. Verzoekster neemt die zorg op zich en is bijgevolg voor humanitaire en 

familiale redenen onmisbaar voor haar moeder. Verzoekster is in behandeling voor psychologische 

problemen. De familiale omgeving werd door de psycholoog als fundamenteel ondersteunend geacht 

voor haar stabiliteit.  Verzoekster en haar moeder zijn wederzijds afhankelijk van elkaar in een ernstige 

en verregaande mate. Haar arts heeft zoveel ook bevestigd.” In een brief van 7 oktober 2013, gevoegd 

bij de verblijfsaanvraag, stelt de behandelende arts: “Haar mama, T.F., is chronisch ziek en heeft 

bijgevolg dagelijkse steun en zorg nodig. Deze mantelzorgfunctie werkt in beide richtingen. J. heeft een 

aantal psychologische problemen. Haar mama biedt een luisterend oor voor J. (…)”. In een brief, 

gevoegd bij de verblijfsaanvraag, stelt de behandelende psycholoog: “Medicamenteuze ondersteuning 

en gesprekstherapie zorgden voor een herwonnen stabiliteit. De ondersteunende familiale omgeving, 

moeder en zus in het bijzonder, dragen in grote mate bij aan deze stabiliteit.” 

 

In de bestreden beslissing wordt aangaande deze elementen als volgt gemotiveerd:  

 

Wat betreft de in het verzoekschrift aangehaalde argumenten die betrekking hebben op de medische 

toestand van betrokkene (met name: dat betrokkene in behandeling is voor psychologische problemen, 

dat de familiale omgeving door de psycholoog als fundamenteel ondersteunend geacht werd, schrijven 

psycholoog Vander Vennet Luc, doktersbriefjes huisarts Ellen Van Leeuwen) dient opgemerkt te worden 

dat de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 duidelijk een 

onderscheid maakt tussen twee verschillende procédures: aan de ene kant het artikel 9bis dat in België 

verblijvende personen die menen te beschikken over buitengewone omstandigheden om humanitaire 

redenen een verblijfsmachtiging kunnen aanvragen bij de burgemeester van de plaats waar zij 

verblijven, aan de andere kant het artikel 9ter als een unieke procédure voor in België verblijvende 

personen met een medische aandoening. De hier ingeroepen medische elementen vallen buiten de 

context van artikel 9bis en derhalve kan in dit verzoek aan deze medische argumenten geen verder 

gevolg worden gegeven (RVV Arrest nr. 75.380 van 17.02.2012 en RW Arrest nr. 80.233 van 

26.04.2012).”  

 

Verzoekster aanvaardt niet dat de medische elementen niet worden onderzocht met als rechtvaardiging 

hiervoor de enkele verwijzing naar artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Niets belet immers dat 

medische elementen buitengewone omstandigheden kunnen uitmaken die toelaten dat de aanvraag om 

verblijfsmachtiging in België wordt ingediend.  

 

Verzoekster kan in dit betoog wordt bijgetreden. Uit de verblijfsaanvraag blijkt duidelijk dat verzoekster 

zich beriep op een buitengewone omstandigheid in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, 

met name de wederzijdse afhankelijkheid tussen haar en haar moeder en het gegeven dat de 

ondersteunende familiale omgeving, moeder en zus in het bijzonder, in grote mate bijdraagt aan haar 

psychologische stabiliteit zoals geattesteerd door de behandelende artsen. 

 

Aangezien deze psycho-medische en familiale redenen werden ingeroepen als een buitengewone 

omstandigheid waardoor ze niet geacht kan worden terug te keren naar haar land van herkomst om 

aldaar een aanvraag om verblijfsmachtiging in te dienen, kan verzoekster de verwachting koesteren dat 

verwerende partij hiermee rekening houdt, wat niet blijkt uit de motivering van de bestreden beslissing.  
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Het gegeven dat de ingeroepen buitengewone omstandigheid een raakvlak heeft met haar medische 

toestand, met name haar psychologische problemen, houdt niet in dat het ook een zuiver medisch 

element wordt en laat de verwerende partij niet toe om op algemene wijze te stellen, “De hier 

ingeroepen medische elementen vallen buiten de context van artikel 9bis en derhalve kan in dit verzoek 

aan deze medische argumenten geen verder gevolg worden gegeven.”  

Dit komt neer op een te rigide en stringente opsplitsing tussen de procedures 9bis en 9ter van de 

Vreemdelingenwet die niet op absolute wijze kan worden aangewend om geen rekening te houden met  

ingeroepen buitengewone omstandigheid.   

 

Het verweer in de nota laat niet toe anders te besluiten. Verwerende partij verwijst naar artikel 9bis, § 2, 

4° van de Vreemdelingenwet en stelt dat elementen die werden aangevoerd in het kader van artikel 9ter 

niet kunnen worden beschouwd als buitengewone omstandigheid voor een aanvraag op grond van 

artikel 9bis. In de bestreden beslissing kan echter geen verwijzing naar artikel  9bis, § 2, 4° van de 

Vreemdelingenwet worden gezien, noch wordt daarin uitdrukkelijk gesteld dat de medische elementen 

reeds werden aangehaald in het kader van een verblijfsaanvraag op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet. Het verweer komt bijgevolg neer op een a posteriori motivering die niet vermag een 

gebrek aan zorgvuldigheid in de bestreden beslissing te herstellen. Waar verwerende partij nog verwijst 

naar de beslissing van 1 december 2011, zoals vermeld in punt 1.4., kan naast wat reeds is gesteld 

tevens wordt benadrukt dat uit de verblijfsaanvraag duidelijk blijkt dat verzoekster haar psycho-

medische problemen heeft aangehaald in het kader van de wederzijdse afhankelijkheid tussen haar en 

haar moeder.  

 

Uit de bestreden beslissing volgt dat de medische elementen zonder meer buiten beschouwing worden 

gelaten hoewel vast staat dat verzoekster uitdrukkelijk heeft aangehaald dat zij voor haar psycholo-

gische stabiliteit in grote mate afhankelijk is van de ondersteunende familiale omgeving, moeder en zus 

in het bijzonder, en uitdrukkelijk heeft betoogd dat dit in aanmerking moet worden genomen als een 

bijzondere omstandigheid waarom verzoekster niet kan terugkeren naar Angola om daar een verblijfs-

aanvraag in te dienen. In het licht van deze omstandigheden heeft de gemachtigde, door louter te 

verwijzen naar de procedure zoals bepaald in artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, niet afdoende 

onderzocht waarom de aangehaalde psycho-medische en familiale redenen niet als buitengewone 

omstandigheden in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet kunnen worden weerhouden. 

 

4.12. Voorts haalt verzoekster aan dat het bestaan van een gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM 

verkeerd werd ingeschat. Het bestaan van een specifieke procedure om op basis van medische 

problemen een verblijfsmachtiging te krijgen, maakt het geenszins onmogelijk om dezelfde medische 

problemen, en de psychosociale componenten ervan, onder artikel 8 EVRM aan te voeren en mee te 

betrekken in het beoordelen van aanwezigheid van buitengewone omstandigheden, aldus verzoekster. 

 

Uit de verblijfsaanvraag blijkt dat de wederzijdse afhankelijkheid van verzoekster en moeder werd 

benadrukt, doch in de bestreden beslissing kan enkel een bespreking van de afhankelijkheid van de 

moeder ten aanzien van de verzoekster worden gelezen. Wat betreft de afhankelijkheid van verzoekster 

ten aanzien van de moeder, met name het gegeven dat werd geattesteerd dat verzoekster voor haar 

psychologische stabiliteit in grote mate afhankelijk is van de ondersteunende familiale omgeving, 

moeder en zus in het bijzonder, stelt de Raad vast deze aangehaalde omstandigheid niet zorgvuldig 

werd onderzocht.  

 

Eerder werd in punt 4.9. vastgesteld dat de veronderstelling van de verwerende partij, zoals aangehaald 

in de bestreden beslissing, dat verzoekster in staat is haar leven  “afhankelijk”, waarmee in wezen  

wordt bedoeld “onafhankelijk”, van haar moeder  en zus te leiden is, niet gesteund is op een zorgvuldig 

onderzoek van de feitelijke gegevens in het administratief dossier. 

 

Voorts blijkt dat de psycho-medische elementen zonder meer buiten beschouwing worden gelaten 

hoewel vast staat dat verzoekster uitdrukkelijk heeft aangehaald en gestaafd dat zij voor haar 

psychologische stabiliteit in grote mate afhankelijk is van de ondersteunende familiale omgeving, 

moeder en zus in het bijzonder. Door louter te verwijzen naar de procedure zoals bepaald in artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet, is, zoals verzoekster terecht betoogt,  bij het beoordelen of er sprake is van 

een beschermenswaardig gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM, niet op afdoende wijze  

rekening  gehouden met haar psychomedische problemen. 

Zoals eerder aangehaald, kunnen de banden tussen meerderjarige gezinsleden onder de bescherming 

van artikel 8 van het EVRM vallen wanneer er sprake is van een meer dan gebruikelijke afhankelijk-

heidsrelatie. Uit de bestreden beslissing blijkt niet dat rekening werd gehouden met de aangehaalde 
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afhankelijkheid van verzoekster ten aanzien van haar moeder en zus, met name de ondersteunende 

familiale invloed op haar psychologische stabiliteit. Weliswaar kan in de voormelde synthesenota 

worden gelezen dat de verwerende partij meent dat niet voldoende is aangetoond dat verzoekster 

emotioneel of financieel afhankelijk is van de moeder en zus, doch uit de synthesenota blijkt niet waarop 

de verwerende partij deze conclusie baseert, noch blijkt uit de synthesenota dat rekening werd 

gehouden met de aangehaalde psycho-medische elementen bij het beoordelen van de afhankelijkheid 

van verzoekster ten aanzien van haar moeder.  

 

4.13. Verzoekster kan dan ook worden gevolgd waar zij besluit dat een onzorgvuldig onderzoek heeft 

plaatsgevonden in het licht van artikel 8 van het EVRM en artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Uit het 

geheel van de elementen die hierboven worden besproken blijkt immers dat verwerende partij op 

verschillende vlakken geen zorgvuldig onderzoek heeft gevoerd naar alle relevante feiten en 

omstandigheden in het licht van artikel 8 van het EVRM en artikel 9bis van de vreemdelingenwet.  

 

Het besluit van de gemachtigde dat niet op voldoende wijze aangetoond dat de banden van verzoekster 

met haar vermeende moeder en vermeende zus voldoende hecht zijn zodat artikel 8 EVRM effectief 

geschonden zou worden in het geval van terugkeer is dan ook niet met de vereiste zorgvuldigheid tot 

stand gekomen. 

 

Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel in het licht van artikel 8 van het EVRM en artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet wordt vastgesteld.  

 

De nota van verwerende partij laat niet toe anders te besluiten.  

Verwerende partij stelt dat verzoekster op generlei wijze aantoont dat er een vorm van afhankelijkheid  

aanwezig is, zoals vereist in het kader van artikel 8 van het EVRM. Volgens verwerende partij wordt 

enkel verwezen naar de medische toestand van de moeder. Verwerende partij gaat echter voorbij aan 

de uitdrukkelijke aangehaalde “wederzijdse afhankelijkheid” en de psycho-medische elementen uit de 

verblijfsaanvraag waarbij verzoekster uitdrukkelijk heeft uiteengezet en gestaafd dat zij voor haar 

psychologische stabiliteit in grote mate afhankelijk is van de ondersteunende familiale omgeving, 

moeder en zus in het bijzonder. Waar de verwerende partij louter subsidiair overgaat tot een zekere 

belangenafweging, betreft dit wederom een a posteriori motivering die het vastgestelde gebrek aan 

zorgvuldigheid niet kan herstellen.  

 

Het eerste middel is in de besproken mate gegrond. Deze vaststelling leidt tot de nietigverklaring van de 

eerste bestreden beslissing. De overige onderdelen van het eerste middel alsook het tweede middel 

behoeven geen verdere bespreking.  

 

5. Het beroep aangaande de tweede bestreden beslissing tot afgifte van het bevel om het grondgebied 

te verlaten 

 

Onder het randnr. 3 werd reeds vastgesteld dat pas tot de afgifte van het bevel om het grondgebied te 

verlaten werd besloten nadat de gemachtigde heeft beschikt over de door verzoekster ingediende 

aanvraag om verblijfsmachtiging in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet waarbij zij 

heeft vastgesteld dat er geen buitengewone omstandigheden zijn die een terugkeer naar Angola 

verhinderen. De bestreden beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, is 

duidelijk genomen in uitvoering van de eerste bestreden beslissing. 

 

Aangezien uit de bespreking van het eerste middel is gebleken dat niet alle buitengewone 

omstandigheden werden onderzocht, moet in de huidige stand van het geding worden uitgegaan van de 

veronderstelling dat de aangevoerde elementen mogelijk buitengewoon zijn in de zin van artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet, zodat in die omstandigheden de gemachtigde niet zou hebben besloten tot 

de afgifte van het bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

Gelet op de nauwe samenhang met de eerste bestreden beslissing en het daarin vastgestelde gebrek 

aan zorgvuldigheid, dient, met het oog op de rechtszekerheid en in het belang van een goede 

rechtsbedeling, het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten dan ook uit het rechtsverkeer te 

worden gehaald en samen met de eerste bestreden beslissing te worden vernietigd.  

 

6. Korte debatten 
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De verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissingen. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp. 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: 

 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 8 juli 2014 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 en de 

beslissing van dezelfde overheid van dezelfde datum tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13), worden vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

 

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

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. MAES 

 


