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 nr. 182 532 van 21 februari 2017 

in de zaak RvV X / II 
 
 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten X 

  tegen: 
 
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 
Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 
staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 
 
DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 8 januari 2014 

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

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

Integratie en Armoedebestrijding van 4 november 2013 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf 

op basis van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk verklaard wordt en tot 

afgifte van een inreisverbod. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 13 januari 2014 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 28 november 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

24 januari 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. AERDEN, die verschijnt voor de verzoekende partij, en van 

advocaat C. VANBEYLEN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij houdt voor sedert 2002 in België te verblijven. Blijkens het administratief dossier 

maakt de verzoekende partij zich slechts kenbaar bij de verwerende partij middels indiening van een 

aanvraag die zich steunt op artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 
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het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenwet) op 

15 december 2009. 

 

Op 27 juli 2011 wordt de verzoekende partij gemachtigd tot verblijf in het Rijk. 

 

Op 27 november 2012 dient de verzoekende partij een aanvraag tot verlenging van haar A-kaart. Deze 

wordt geweigerd op 11 februari 2013 omdat niet werd voldaan aan de voorwaarden opgelegd in de 

toelating tot tijdelijk verblijf. 

 

Op 22 maart 2013, met kennisgeving op 18 april 2013, neemt de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris een bevel om het grondgebied te verlaten. Dit bevel om het grondgebied te verlaten is 

definitief. 

 

Op 12 augustus 2013 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Deze aanvraag wordt op 4 november 2013, met 

kennisgeving op 9 december 2013, onontvankelijk verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing die 

luidt: 

 

“E. A., D.(R.R.: ()) 

nationaliteit: Marokko 

geboren te Machraa Belaksiri op 01.01.1974 

adres: (….) 

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

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij artikel 4 van 

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, deel ik u mee dat dit 

verzoek onontvankelijk is. Redenen: 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de 

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

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

buitenland.  

Betrokkene roept humanitaire redenen in om zijn aanvraag tot machtiging in België in te dienen.  

Hij verklaart dat hij weliswaar nog familieleden heeft in zijn land van herkomst, maar dat hij nauwelijks 

nog banden met hen heeft. Hij zou het ouderlijk huis verlaten hebben om een beter bestaan op te 

bouwen. Hij heeft een diploma elektriciteit behaald en zou in verschillende steden in Marokko gewerkt 

en gewoond hebben. Wegens het gebrek aan stabiliteit en sociale rechten in zijn beroepsleven, zou hij 

dan besloten hebben om zijn broer naar België te volgen, waar hij sinds 2002 zou verblijven. Zijn 

overige familieleden in Marokko baten verder de ouderlijke boerderij uit, maar hebben nauwelijks 

voldoende inkomsten om zelf te overleven, laat staan om betrokkene ook een plaats te bieden. 

Betrokkene beweert ook nog dat hij vrienden meer zou hebben in zijn geboortedorp, zij zouden immers 

uitgeweken zijn. Echter dient te worden opgemerkt dat betrokkene legt geen bewijzen voorlegt die deze 

loutere bewering kunnen staven en bijgevolg kan dit niet als buitengewone omstandigheid worden 

weerhouden.  

Betrokkene verwijst ook naar het feit dat hij in het verleden tijdelijk verblijfsrecht heeft gekend, maar dat 

hij er niet in geslaagd is om op tijd de nodige bewijzen voor te leggen die vereist waren voor de 

verlenging van dit verblijfsrecht. Betrokkene stelt dat de arbeidsovereenkomst op basis waarvan hij dit 

verblijfsrecht had verkregen in februari 2012 beëindigd werd en dat hij ondanks de vele sollicitaties pas 

in juli 2012 een nieuwe arbeidsovereenkomst kon ondertekenen. Echter werd de arbeidsvergunning op 

basis van dit contract niet toegekend. Betrokkene verklaart dat hij het slachtoffer is geworden van een 

malafide bedrijf. Betrokkene toont echter niet aan waarom dit nu een buitengewone omstandigheid 

vormt waardoor hij niet naar zijn land van herkomst kan terugkeren om daar de aanvraag tot machtiging 

tot verblijf in te dienen. Bovendien dient te worden opgemerkt dat betrokkene bij het toekennen van het 

tijdelijk verblijf op de hoogte werd gebracht van het tijdstip tot en de voor te leggen documenten bij 

aanvraag van verlenging. Het was aan betrokkene om op tijd de nodige stappen te ondernemen om zijn 

verblijfsrecht te kunnen verlengen.  

Verder verklaart hij dat hij 2 broers heeft die rechtmatig in België verblijven en met wie hij nauwe banden 

onderhoudt. Hij beroept zich hierbij op de bescherming van het artikel 8 EVRM. Echter dient te worden 

opg emerkt dat betrokkene de verwantschapsband niet heeft aangetoond. Maar bovendien dient te 

worden gesteld dat de terugkeer naar het land van herkomst om daar een machtiging aan te vragen niet 

in disproportionaliteit staat ten aanzien van het recht op een gezin- of privéleven. In zijn arrest d.d. 

27.05.2009 stelt de Raad voor Vreemdelingbetwis tingen het volgende: “De Raad wijst er verder op dat 

artikel 8 van het EVRM niet als een vrijgeleide kan beschouwd worden dat verzoekster zou toelaten de 
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bepalingen van de vreemdelingenwet naast zich neer te leggen.” Overeenkoms tig de vas te rechts 

praak van de Raad van State dient bovendien te worden benadrukt dat een tijdelijke scheiding om zich 

in regel te stellen met de immigratiewetgeving niet kan beschouwd worden als een schending van artikel 

8 van het EVRM (RvS 22 februari 1993, nr. 42.039; RvS 20 juli 1994, nr. 48.653; RvS 13 december 

2005, nr. 152.639).  

De elementen van integratie, namelijk de verwijzing naar de duur van zijn verblijf, zijn werkbereidheid en 

zijn werkverleden, zijn kennis van het Frans en zijn inspanningen om Nederlands te leren, het feit dat hij 

een cursus maatschappelijke oriëntatie heeft gevolgd en dat hij een vrienden- en kennissenkring heeft 

opgebouwd, hebben betrekking op de gegrondheid en worden in de fase van het 

ontvankelijkheidsonderzoek niet behandeld. De elementen met betrekking tot de integratie kunnen het 

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

 

Diezelfde dag, ook met kennisgeving op 9 december 2014 neemt de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris de beslissing tot het opleggen van een inreisverbod van drie jaren. Dit is de  tweede 

bestreden beslissing die luidt: 

 

“REDEN VAN DE BESLISSING: 

Het inreisverbod wordt afgegeven in toepassing van het hierna vermelde artikel 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 In uitvoering van artikel 74/11 §1 tweede lid van de wet van 15 december 1980, is de termijn van het 

inreisverbod 3 jaar omdat: 

o 2° Niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan: betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het 

bevel om het grondgebied te verlaten van 22.03.2013, aan betrokkene betekend op 18.04.2013. 

Betrokkene heeft, na het betekenen van dit bevel, nog geen stappen ondernomen om het grondgebied 

van België, en het Schengengrondgebied, vrijwillig te verlaten. Daarenboven heeft hij een aanvraag 9bis 

ingediend op 12.08.2013.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. Ambtshalve wijst de Raad ter terechtzitting op hetgeen volgt: 

 

Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de vreemdelingenwet kunnen de beroepen bedoeld in 

artikel 39/2 van deze wet enkel voor de Raad worden gebracht 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, 2005-2006, 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 verzoekende partij gegriefd is door de 

bestreden rechtshandeling en dat zij nadeel ondervindt. De vernietiging van de bestreden beslissing 

moet de verzoekende partij bovendien enig voordeel opleveren en dus een nuttig effect sorteren. Het 

belang moet persoonlijk, rechtstreeks, zeker, actueel en wettig zijn (RvS 25 maart 2013, nr. 222 969). 

 

Ter terechtzitting wijst de Raad de raadsman van de verzoekende partij op het feit dat de tweede 

bestreden beslissing, zijnde het opgelegde inreisverbod werd ter kennis gegeven op 9 december 2013 

en dat deze werd opgelegd voor een termijn van drie jaren. Dit heeft tot gevolg dat door de kennisgeving 

de termijn van drie jaren inmiddels zijn verstreken en het gegeven inreisverbod is komen te vervallen. 

De Raad vraagt verzoekende partij haar belang in de mate dat het beroep gericht is tegen de tweede 

bestreden beslissing aan te tonen. 

 

2.2. Ter terechtzitting stelt de raadsman van verzoekende partij dat zij akkoord gaat geen belang meer 

te hebben bij het beroep gericht tegen het inreisverbod. 

 

2.3. De termijn van het opgelegde inreisverbod is verstreken. Verzoekende partij toont niet aan nog een 

actueel belang te hebben bij voorliggend beroep, dat derhalve onontvankelijk is. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. De verzoekende partij voert in een eerste middel aan: 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 4 

“IN RECHTE 

II. 1. Bestreden beslissingen 

De bestreden beslissing dd. 4/11/2013 die de aanvraag van verzoeker op grond van art. 9bis 

Vw. onontvankelijk verklaart, wordt als volgt gemotiveerd:  

(…).  

De beslissing van diezelfde datum die duidelijk per automatisme werd genomen als een gevolg van de 

eerste beslissing, wordt als volgt gemotiveerd: 

o In uitvoering van artikel 74/11 §1 tweede lid van de wet van 15 december 1980, is de termijn van het 

inreisverbod 3 jaar omdat: 

o 2° Niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan: betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het 

bevel om het grondgebied te verlaten van 22.03.2013, aan betrokkene betekend op 18.04.2013. 

Betrokkene heeft, na het betekenen van dit bevel, nog geen stappen ondernomen om het grondgebied 

van België, en het Schengengrondgebied, vrijwillig te verlaten. Daarenboven heeft hij een aanvraag 9bis 

ingediend op 12.08.2013. 

II. 2. Middelen 

De bestreden beslissingen dienen te worden vernietigd om volgende redenen: 

Eerste middel: schending van art. 8 E.V.R.M. en van het redelijkheidsbeginsel, de zorgvuldigheidsplicht 

en de materiële motiveringsplicht als beginselen van behoorlijk bestuur 

1. Krachtens art. 8 E.V.R.M. heeft eenieder recht op eerbiediging van zijn privé-leven, gezinsleven, zijn 

huis en zijn briefwisseling. 

Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit recht, 

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

lands veiligheid, de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de 

gezondheid of de goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en de vrijheden van anderen 

(art. 8, tweede lid E.V.R.M.). 

De bescherming van art. 8 E.V.R.M. is niet absoluut doch de overheid dient steeds, wanneer zij de 

verblijfsreglementering toepast derwijze dat dit een inbreuk betekent op een gezinsleven of familieleven 

of privé-leven dat beschermenswaardig is, na te gaan of het evenwicht wordt geëerbiedigd tussen de 

belangen van de verzoekende partij en de belangen van de Belgische staat in het kader van de 

bescherming van de openbare orde (zie R.v.V. 8 december 2009, nr. 35.447). 

2. Art. 8 E.V.R.M. is een grondrecht met directe werking in de interne rechtsorde en heeft dus een 

openbare orde-karakter. 

De rechter zou dus ambtshalve iedere toepassing van hiermee strijdige wetgeving moeten weigeren. 

Een bepaling van openbare orde geeft de rechter de bevoegdheid en plicht om een bepaald 

overheidsoptreden te toetsen aan deze bepaling. 

Elke toepassing van de wetgeving, hoe gedetailleerd ook, moet grondwettelijk zijn1. 

Verweerster gaat in haar eerste beslissing, door te stellen "dat betrokkene de verwantschapsband niet 

heeft aangetoond" en vervolgens een aantal standaardmotieven aan te halen, te kort door de bocht. De 

beoordeling van een grondrecht dat de openbare orde raakt en dat voorrang heeft op het interne recht 

(zij het dat de tweede paragraaf uitzonderlijke inmenging toestaat), verdient meer aandacht. 

Maar ook in haar tweede beslissing tot inreisverbod gaat verweerster volledig voorbij aan de inhoud van 

art. 8 E.V.R.M. Verweerster gaat er klaarblijkelijk vanuit dat zij de interne wetgeving mag toepassen 

zonder de eventuele schending van dit grondrecht te moeten onderzoeken en dit terwijl verzoeker maar 

liefst 4 bladzijden van zijn verzoekschrift heeft gewijd aan de uiteenzetting van zijn beschermenswaardig 

gezins- en privéleven.  

Verzoeker heeft twee broers, met name Mansour en Said EL ATT AR die respectievelijk sedert 1972 en 

1984 in België woonachtig zijn en intussen de Belgische nationaliteit bezitten.  

Verzoeker was op het ogenblik van de aanvraag niet in het bezit van een kopie van de identiteitskaart 

van Said maar wel van zijn broer Mansour, kopie die werd toegevoegd aan zijn stukkenbundel tezamen 

met de identiteitskaarten van de gezinsleden en diverse foto's en verklaringen.  

Het is kennelijk onredelijk dat verweerster deze familiebanden aan de kant schuift met één zinsnede 

"dat betrokkene de verwantschapsband niet heeft aangetoond".  

Mocht verweerster een bijkomend bewijs van verwantschap noodzakelijk vinden (hoewel de 

familienamen van verzoeker en zijn broers gelijk zijn) dan had zij verzoeker kunnen vragen om de 

uitslag van een DNA-onderzoek. Verzoeker heeft overigens uitdrukkelijk verklaard in zijn verzoekschrift 

ter beschikking te staan voor bijkomende informatie en stukken indien nodig. En alle partijen wonen in 

België!  

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

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (R.v.St. 2 februari 2007, 

nr. 167.411; R.v.St. 14 februari 2006, nr. 154.954).  
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De zorgvuldigheidsplicht houdt in dat de overheid zich op afdoende wijze dient te informeren over alle 

relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen (R.v.St. 11 juni 2002, 

nr. 107.624).  

Het recht op bescherming van het gezinsleven kan voorts worden ingeroepen door alle personen die de 

facto een gezin vormen. (Hof Mensenrechten, arrest X,Y en Z t/ Verenigd Koninkrijk van 22 april 1997, 

§36.)  

Gelet de aard en het belang van het ingeroepen grondrecht met name art. 8 E.V.R.M., heeft verweerster 

het zorgvuldigheidsbeginsel en haar materiële motiveringsplicht geschonden.  

Beide bestreden beslissingen dienen dan ook te worden vernietigd.  

3. Verweerster gaat volledige voorbij aan de bescherming van het privé-leven van verzoeker, 

niettegenstaande verzoeker een gezaghebbend arrest citeert van het Europees Hof van de Rechten van 

de Mens, m.n. het arrest Üner t. Nederland van 18 oktober 2006 (zie hoger citaat).  

Ook in een arrest van 9 december 2010 (Gezginci t. Zwitserland) oordeelt het Hof dat het privé-leven 

van een vreemdeling die - ook al illegaal of irregulier - langdurig heeft verbleven op het grondgebied van 

een verdragsstaat, beschermd wordt door art. 8 E.V.R.M. en dat er derhalve een afweging dient plaats 

te vinden tussen de legitieme doeleinden die een staat nastreeft via haar vreemdelingenreglementering 

en de nadelen die de verzoekende partij van een verblijfsvergunning hiervan ondervindt. 

De concrete situatie van verzoeker is niet van die aard dat het belang van de Belgische staat doorweegt 

bij de eis dat: 

- verzoeker de aanvraag tot verblijfsmachtiging indient in het buitenland (hetgeen, ingevolge het 

inreisverbod, slechts mogelijk zou zijn na driejaar); 

- verzoeker het grondgebied verlaat voor een periode van meer dan drie jaar; 

Verzoeker heeft nooit strafbare feiten gepleegd. Verzoeker heeft integendeel bewezen een meerwaarde 

te kunnen betekenen voor de Belgische samenleving. Verzoeker is na 14 jaar duurzaam geïntegreerd 

en verzoeker onderhoudt tot op vandaag hechte familiebanden voornamelijk met zijn broer Mansour, 

diens echtgenote en kinderen bij wie verzoeker meer dan 10 jaar heeft gewoond. 

Ten onrechte wordt de draagwijdte van de bescherming art. 8 E.V.R.M. niet gerespecteerd geschoven 

zowel in de eerste als in de tweede bestreden beslissing zodat ook om deze reden beide beslissingen 

dienen te worden vernietigd.” 

 

3.2. Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt: 

  

“1. Een ieder 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 

te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou moeten 

hebben. 

 

Uit de rechtspraak van het EHRM volgt dat bij de belangenafweging 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 de Raad 

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.  
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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). 

 

Het waarborgen van een recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven, veronderstelt het 

bestaan van een privé- en/of familie- en gezinsleven dat beschermenswaardig is onder artikel 8 EVRM.
 
 

Dit privé- en/of familie- en gezinsleven dient te bestaan op het moment van de bestreden beslissing. 

 

De Raad kijkt in eerste instantie na of de verzoekende partij een beschermenswaardig privé- en/of 

familie- en gezinsleven aanvoert in de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of een inbreuk werd 

gepleegd op het recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven door het nemen van de 

bestreden beslissing. 

 

In casu dient de Raad, samen met de verwerende partij vast te stellen dat wat het voorgehouden 

familieleven betreft, dit ontbreekt. 

 

Wat het familieleven betreft stelt de verzoekende partij in haar middel dat zij woont bij haar broer 

Mansour en een andere broer Said ook in België verblijft. Haar broers zouden de Belgische nationaliteit 

hebben. De verwerende partij stelt in de eerste bestreden beslissing dat de verwantschapsband niet is 

aangetoond. De verzoekende partij stelt in het middel dat deze band wel blijkt omdat aan haar aanvraag 

een kopie werd toegevoegd van de identiteitskaart van broer Mansour, samen met de identiteitskaart 

van de gezinsleden en de foto’s en verklaringen. Samen met de verwerende partij dient er in casu 

vastgesteld te worden dat deze bewijzen niet afdoend zijn om de bloedverwantschap aan te tonen. 

Immers uit het bewijs dat de naam gelijkluidend is kan nog geen verwantschap bewezen worden. Ook in 

België zijn er gelijkluidende familienamen die desalniettemin geen familie in de zin van 

bloedverwantschap zijn. Dit klemt in casu nog meer, dit ten overvloede, nu uit de afwijzing van de eerste 

aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet blijkt dat de 

verzoekende partij alsdan andere namen opgaf als zijnde familieleden om zich te beroepen op de 

bescherming geboden door artikel 8 EVRM (beslissing van 21 oktober 2013, die definitief is). Gelet op 

deze vaststellingen is het niet kennelijk onredelijk dat de verwerende partij zich niet vergenoegt om 

verklaringen van voorgehouden “familieleden” voor waarheid aan te nemen. Waar de verzoekende partij 

voorhoudt dat de verwerende partij een verder onderzoek dient te verrichten en desnoods een DNA 

bloedresultaat diende op te vragen kan deze redenering niet gevolgd worden. In het kader van een 

aanvraag dient de verzoekende partij zelf alle nuttige informatie toe te voegen aan haar aanvraag en 

dient zij er zelf zorg voor te dragen verduidelijkingen te geven indien zij niet consistent is met gegevens 

verschaft in een eerdere aanvraag. Bovendien merkt de eerste bestreden beslissing terecht op dat een 

terugkeer naar het herkomstland in casu niet disproportioneel is nu het een tijdelijke scheiding betreft 

om desgevallend op ontvankelijke wijze een aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet in te dienen. Dit geldt des te meer nu het inreisverbod is komen te 

vervallen (punt 2). 

 

De verwerende partij merkt in haar nota met opmerkingen bovendien terecht op dat het louter gegeven 

dat de verzoekende partij ook broers heeft die in België wonen en met wie zij zou samenwonen an sich 

geen door artikel 8 EVRM beschermenswaardig gezinsleven vormt. In beginsel heeft de bescherming 

die artikel 8 EVRM biedt hoofdzakelijk betrekking op het kerngezin (EHRM 9 oktober 2003, 

Slivenko/Letland (GK), § 94). Banden met andere gezinsleden dan die van het kerngezin of familieleden 

worden slechts gelijkgesteld met een gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM indien het bestaan van 

bijkomende elementen van afhankelijkheid, andere dan de gewoonlijke affectieve banden, wordt 

aangetoond. In casu zijn dergelijke bijzondere banden evenmin aangetoond.  

Het EHRM oordeelt dat “de relaties tussen volwassenen niet noodzakelijkerwijs van de bescherming 

van artikel 8 zullen genieten zonder dat het bestaan van bijkomende elementen van afhankelijkheid 

wordt aangetoond, naast de gewone affectieve banden” (EHRM 13 februari 2001, Ezzouhdi/Frankrijk, § 

34; EHRM 10 juli 2003, Benhebba/Frankrijk, § 36), wat in casu ontbreekt. Gelet op deze vaststelling 

toont de verzoekende partij de schending van artikel 8 EVRM niet aan. 

 

Wat het privéleven betreft volstaat de vaststelling dat de verzoekende partij geen concrete elementen 

aanreikt om een privéleven in het Rijk aan te tonen en dat uit een loutere lange duur van verblijf in het 

Rijk, waarvan bijna alle jaren in illegaal verblijf (zie punt 1), niet volstaat om de schending van artikel 8 

EVRM aan te tonen. Het gegeven dat de verzoekende partij geen strafbare feiten heeft gepleegd is 

irrelevant. Voorts wijst de bestreden beslissing erop dat een tijdelijke terugkeer naar het herkomstland 
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niet disproportioneel is, waard de Raad de verwerende partij ten deze kan volgen temeer het 

inreisverbod is komen te vervallen.  

 

De grief die de schending aanvoert van artikel 8 EVRM is ongegrond. In de mate dat de verzoekende 

partij dezelfde grief aanvoert gericht tegen de tweede bestreden beslissing volstaat het te verwijzen naar 

punt 2. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel, waarvan de schending eveneens wordt aangevoerd, legt de overheid de 

verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een 

correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). De 

verzoekende partij voert geen andere argumenten aan dan deze die hoger werden besproken zodat hun 

grief samenvalt met het voorgaande. Dit onderdeel is ongegrond. 

 

Voor het overige volstaat de vaststelling dat de verzoekende partij geen andere grief in dit middel tot 

uiting brengt zodat evenmin de materiële motiveringsplicht is geschonden. 

 

3.3. Het tweede middel luidt: 

 

“Tweede middel: schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet Motivering Bestuurshandelingen en van 

art. 74/11, §1 Vw. 

1 De artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen verplichten de overheid ertoe in de beslissing zelf de juridische en feitelijke 

overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op'afdoende'wijze. 

De formele motiveringsplicht vereist dat de Dienst Vreemdelingenzaken antwoordt op alle 

omstandigheden die door de betrokken vreemdeling als buitengewoon worden aangevoerd (R.v.St. nr. 

81.827, 15 juli 1999). Standaardformuleringen of een stereotiepe motivering zijn hierbij uit den boze 

(R.v.St. nr. 53.591, 7 juni 1995). 

2. Verzoeker heeft uitdrukkelijk aangehaald in zijn verzoekschrift om machtiging tot verblijf, dat de lange 

duur van verblijf en integratie wel degelijk als buitengewone omstandigheden kunnen worden 

beschouwd in combinatie met art. 8 E.V.R.M.. Verzoeker steunt zich hiervoor onder meer op een arrest 

van de Raad van State van 1 juni 1999 met rolnummer 80.572 (stuk 2). 

Verwezen wordt tevens naar de instructies die zijn uitgevaardigd in het kader van het regularisatiebeleid 

en de machtiging van verzoeker tot wettig verblijf in 2011 ook op grond van humanitaire 

omstandigheden. Verweerster beantwoordt deze argumenten niet. Verweerster stelt eenvoudigweg dat 

de elementen van integratie in de fase van het ontvankelijkheidsonderzoek niet worden behandeld. 

Gelet op de aangehaalde rechtspraak van het hoogste Belgische administratief rechtscollege is deze 

motivering niet afdoende. 

Deze standaardmotivering strookt evenmin met de overige motieven van de beslissing. Zo wordt de 

afwezigheid van banden in land van herkomst wèl (mogelijk) als buitengewone omstandigheid 

beschouwd. Terwijl, zeker in het geval van verzoeker, de afwezigheid van banden in land van herkomst 

net in grote mate het gevolg is van zijn langdurige aanwezigheid hier in België. 

Hoe kan verzoeker een negatief feit bewijzen zonder dat men de positieve tegengestelde feiten in 

overweging mag nemen? 

De motivering is niet afdoende, minstens tegenstrijdig en derhalve is de eerste bestreden beslissing 

vatbaar voor vernietiging. 

3. Men kan er niet omheen dat verzoeker zich in hoofdzaak beroept op de bescherming van art. 8 

E.V.R.M., zowel wat zijn familiebanden betreft als wat zijn privé-leven betreft. 

Nochtans redigeert verweerster dezelfde dag dat zij de eerste bestreden beslissing neemt en dus kennis 

neemt van de uitvoerige uiteenzetting van verzoeker van de humanitaire redenen die volgens hem 

rechtvaardigen dat hij niet voor onbepaalde tijd kan terugkeren naar zijn land van herkomst, een 

inreisverbod voor maar liefst drie jaar! 

Uit de zeer beknopte motivering blijkt dat verweerster dit inreisverbod wettig acht omdat verzoeker in het 

verleden reeds een bevel om het grondgebied te verlaten heeft ontvangen. 

Verweerster verwijst echter op geen enkele manier naar de bescherming van art. 8 E.V.R.M. zodat uit 

de beslissing niet kan worden uitgemaakt of zij wel degelijk met dit fundamenteel recht van verzoeker 

heeft rekening gehouden! 

De beslissing is in strijd met de verplichting van de overheid om haar beslissingen formeel te motiveren 

zowel wat de juridische als de feitelijke overwegingen betreft dit op 'afdoende' wijze. 

Krachtens art. 74/11, §1 Vw. moet men bij het vaststellen van de duur van het inreisverbod rekening 

houden met de specifieke omstandigheden van het geval. 
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Wanneer een bestuur op de hoogte is van een eventuele schending van art. 8 E.V.R.M. maar hierover 

geen enkel motief opneemt, is de beslissing nietig (R.v.V. 7 januari 2010, nr. 36.715). 

Bovendien diende het inreisverbod gepaard te gaan met een nieuwe verwijderingsbeslissing!  

Het inreisverbod dient dan ook te worden vernietigd.” 

 

3.4. In de mate dat de verzoekende partij de schending aanvoert van artikel 74/11, §1 van de 

vreemdelingenwet is de grief gericht tegen de tweede bestreden beslissing zodat het volstaat te 

verwijzen naar de uiteenzetting onder punt 2. 

 

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

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

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

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

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

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

evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. De eerste bestreden beslissing geeft 

duidelijk het determinerend motief aan op grond waarvan deze werd genomen. In de motivering van 

deze bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, met name artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet, en naar het feit dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van deze 

bepaling onontvankelijk wordt verklaard, omdat de door de verzoekende partij aangehaalde elementen 

geen buitengewone omstandigheden vormen waarom zij de aanvraag niet kan indienen via de gewone 

procedure via de diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van 

oponthoud in het buitenland. Hierbij verduidelijkt de verwerende partij per door de verzoekende partij 

aangehaald elementen waarom het niet in aanmerking kan worden genomen als buitengewone 

omstandigheid in de zin van genoemde bepaling.  

 

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

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

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

elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden. 

 

Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene 

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

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

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

 

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

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

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

2002, nr. 105.103). 

 

Uit het verzoekschrift blijkt tevens dat de verzoekende partij de motieven van de eerste bestreden 

beslissing kennen, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en de 

verzoekende partij bijgevolg de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit 

onderdeel van het enig middel vanuit dat oogpunt wordt onderzocht. Nazicht van de materiële 

motivering vergt in casu nazicht van de aangevoerde schending van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet bevoegd om zijn beoordeling in de plaats te stellen 

van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel 

bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste 

feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar 

besluit is gekomen (cfr. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

Er wordt aan herinnerd dat artikel 9 van de vreemdelingenwet bepaalt als algemene regel dat een 

vreemdeling een machtiging om langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven moet aanvragen bij de 

Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van 

oponthoud in het buitenland. Luidens artikel 9bis van de vreemdelingenwet kan, in buitengewone 

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

evenwel worden toegestaan die aanvraag te richten tot de burgemeester van zijn verblijfplaats in België.  
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Hieruit volgt dat enkel wanneer er buitengewone omstandigheden voorhanden zijn om het niet afhalen 

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

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

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

een verblijfsmachtiging aan te vragen. De toepassing van artikel 9bis van de 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 verwerende partij na te gaan of de aanvraag wel regelmatig 

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

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

 

Zoals uit de in punt 1 geciteerde eerste bestreden beslissing blijkt, heeft de verwerende partij de 

aanvraag in casu onontvankelijk verklaard omdat de aangehaalde elementen geen buitengewone 

omstandigheden in de zin van artikel 9bis van de vreemdelingenwet vormen.  

 

In het middel bekritiseert de verzoekende partij het motief dat stelt dat de lange duur van verblijf in het 

Rijk geen buitengewone omstandigheid vormt maar slechts aan bod komt bij de beoordeling van de 

grond van de aanvraag. De bestreden beslissing stelt terecht dat de elementen die de integratie 

betreffen en ook de duur van het verbljif elementen zijn die de grond van de zaak raken en pas aan bod 

kunnen komen indien er vastgesteld wordt dat er buitengewone omstandigheden voorhanden zijn, wat 

in casu niet het geval is. Voorts toont de verzoekende partij evenmin aan dat er geen banden meer zijn 

met het herkomstland. De verzoekende partij gaf zelf toe dat haar ouders al daar wonen in het 

herkomstland zodat er niet kan voorgehouden worden dat er geen banden zijn, temeer een terugkeer 

slechts tijdelijk dient te zijn. De verzoekende partij toont evenmin aan dat het arrest van de Raad van 

State naar waar zij verwijst gelijkaardig is aan de omstandigheden in haar zaak. Bovendien vergeet de 

verzoekende partij dat zij pas in 2009 haar aanwezigheid kenbaar maakte aan de verwerende partij 

zodat haar eventueel verblijf van 2002 tot 2009 illegaal was en niet kenbaar was gemaakt aan de 

verwerende partij. Het eventueel gebrek aan banden met het herkomstland is dan ook, behalve voor de 

duur van het korte legale verblijf, aan haar zelf te wijten. De verwerende partij dient gevolgd te worden in 

het motief dat in casu het verblijf in België aan bod dient te komen bij de beoordeling van de grond van 

de aanvraag. 

De grieven onder punt 3 van het middel hebben betrekking op de tweede bestreden beslissing en 

dienen gelet op punt 2 van onderhavig arrest derhalve niet behandeld te worden. 

 

De verzoekende partij maakt derhalve met het voorgaande niet aannemelijk dat de eerste bestreden 

beslissing is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met 

overschrijding van de ruime bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling 

volstaat om deze bestreden beslissing te schragen. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

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

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

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

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 
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Het beroep tot nietigverklaring gericht tegen de tweede bestreden beslissing is onontvankelijk. Er is 

derhalve 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 de nietigverklaring, wordt derhalve samen met het beroep tot nietigverklaring 

verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid 

van de vordering tot schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 

 

5. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partij.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

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

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig februari tweeduizend zeventien 

door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. BEELEN 

 


