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 nr. 183 912 van 16 maart 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

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

31 december 2014 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 20 

november 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 de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 20 

november 2014 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 4 november 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

1 december 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat A. FADILI verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker diende op 27 augustus 2014 een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

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

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). 
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1.2. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

(hierna: de staatssecretaris) trof op 20 november 2014 de beslissing waarbij de in punt 1.1. vermelde 

aanvraag onontvankelijk werd verklaard. Verzoeker werd hiervan op 3 december 2014 in kennis gesteld.  

 

Dit vormt de eerste bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 27.08.2014 werd 

ingediend door: 

B.(…), A.(…) 

nationaliteit: Marokko 

geboren te (…) 

adres: (…) 

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

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

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

verzoek onontvankelijk is. 

Reden: 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de 

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

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

buitenland. 

De verzoeker roept de duur van zijn verblijf (nl sedert 1982 in België) en zijn integratie (nl. Nederlands 

en Frans spreekt, werkbereid is) in als buitengewone omstandigheden. De buitengewone 

omstandigheden beoogd door artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 zijn niet bedoeld als 

redenen voor het toestaan van een verblijfsvergunning van meer dan drie maanden in het Rijk, maar wel 

als rechtvaardiging voor de indiening van de aanvraag in België en niet in het buitenland, anders zou het 

onbegrijpelijk zijn waarom ze niet zouden ingeroepen moeten worden wanneer de aanvraag ingediend 

wordt bij de bevoegde diplomatieke overheid bevoegd voor de woon- of verblijfplaats in het buitenland; 

de verblijfsduur en de integratie zijn bijgevolg geen buitengewone omstandigheden (Raad van State, 

arrest nr 100.223 van 24.10.2001). 

Wat betreft het feit dat zijn broer in België verblijft, betrokkene verklaart niet waarom dit feit op zich een 

buitengewone omstandigheid vormt waardoor het voor hem zeer moeilijk is om zich naar het land van 

herkomst te begeven om daar de aanvraag om machtiging tot verblijf in te dienen. 

Wat de vermeende schending van art. 8 EVRM betreft kan worden gesteld dat de terugkeer naar het 

land van herkomst om aldaar een machtiging aan te vragen niet in disproportionaliteit staat ten aanzien 

van het recht op een gezins- of privéleven. De verplichting om terug te keren naar het land van herkomst 

betekent geen breuk van de familiale relaties maar enkel een eventuele tijdelijke verwijdering van het 

grondgebied wat geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Gewone sociale 

relaties vallen niet onder de bescherming van art. 8. In zijn arrest dd. 27.05.2009 stelt de Raad voor 

Vreemdelingbetwistingen 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 bepalingen van de 

vreemdelingenwet naast zich neer te leggen." Overeenkomstig de vaste rechtspraak 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 

aanvraag kan in het land van herkomst gebeuren. 

Betrokkene verklaart ook dat hij geen enkele binding meer zou hebben met haar land van herkomst. Hij 

legt hier geen bewijzen van voor. Het lijkt erg onwaarschijnlijk dat betrokkene geen familie, vrienden of 

kennissen meer zou hebben in het land van herkomst waar hij voor korte tijd zou kunnen verblijven in 

afwachting van een beslissing in het kader van zijn aanvraag tot regularisatie. 

Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkene nooit een inbreuk beging tegen de openbare orde 

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. 

Betrokkene verwijst ook maat de artikels 6 en 7 ecosoc, het feit dat betrokkene werkbereid is en 

onmiddellijk de arbeidsmarkt kan betreden, vormt evenmin een buitengewone omstandigheid daar hij 

nooit de officiële toestemming heeft gekregen om op het Belgisch grondgebied betaalde arbeid te 

verrichten. (legt geen arbeidskaart voor) 

De elementen van integratie 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). 

(…)” 
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1.3. De gemachtigde van de staatssecretaris trof op 20 november 2014 eveneens de beslissing tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Verzoeker werd hiervan eveneens op 

3 december 2014 in kennis gesteld.  

 

Dit vormt de tweede bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

Bevel om het grondgebied te verlaten 

De heer, 

Naam, voornaam: B.(…), A.(…) 

geboortedatum: (…) 

geboorteplaats: (…) 

nationaliteit: Marokko 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, 

binnen 30 (dertig) 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: niet in het bezit van een geldig visum. 

(…)” 

 

2. Over de rechtspleging en het voorwerp van het beroep 

 

2.1. Aan verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten ten laste van verzoeker te leggen. 

 

2.2. In zijn verzoekschrift richt verzoeker zich enkel tegen de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard. Er worden geen middelen aangevoerd tegen de 

beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. Het ontbreken van een middel in het 

inleidend verzoekschrift heeft de onontvankelijkheid van het verzoekschrift tot gevolg (RvS 28 

september 2009, nr. 196.412). 

 

Het beroep is niet ontvankelijk in zoverre het gericht is tegen de beslissing tot afgifte van een bevel om 

het grondgebied te verlaten (bijlage 13), thans de tweede bestreden beslissing. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In zijn eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag tot 

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 

november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM), van de artikelen 2 en 3 

van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van 

artikel 62 van de vreemdelingenwet, alsook van de formele en materiële motiveringsplicht en van het 

proportionaliteitsbeginsel.  

In zijn tweede middel werpt verzoeker de schending op van het zorgvuldigheidsbeginsel.  

Verzoeker zet zijn twee middelen als volgt uiteen:  

 

“2.1 Wat betreft de schending van het motiveringsbeginsel en lang verblijf 

De formele motiveringsplicht vereist dat de feitelijke en juridische motieven in de beslissing zelf 

weergegeven worden. 

Artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 luidt als volgt: "De opgelegde motivering moet in de akte de 

juridische en feitelijke overwegingen vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. Zij moet 

afdoende zijn." 

De materiële motiveringsplicht gebiedt dat iedere bestuurshandeling gedragen wordt door motieven die 

in rechte en in feite aanvaardbaar zijn en blijken hetzij uit de beslissing zelf hetzij uit het administratief 

dossier. De motieven moeten bijgevolg minstens kenbaar, feitelijk juist en draagkrachtig (d.w.z. de 

beslissing rechtens kunnen dragen en verantwoorden) zijn. 
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Volgens de rechtsgeleerde VAN MENSEL moet de draagkracht van de beslissing slaan op vier factoren, 

m.n. de logische consistentie (geen tegenstrijdigheden bevatten), de juridische aanvaardbaarheid (de 

juiste wettelijke interpretatie], de feitelijke aanvaardbaarheid (gebaseerd op de juiste en relevante 

feiten), de beleidsaanvaardbaarheid (aansluitend bij het gevoerd beleid). 

Een aanvraag van een machtiging tot verblijf in België door de vreemdeling dient normalerwijze 

ingediend te worden bij de Belgische diplomatieke of consulaire post in het land van herkomst. 

De Vreemdelingenwet voorziet hier echter een uitzondering op. In buitengewone omstandigheden kan 

een machtiging tot verblijf aangevraagd worden vanuit zijn verblijfplaats in België. 

In de omzendbrief van 9 oktober 1997 bepaalt dat: "De betrokkene moet aantonen dat het onmogelijk of 

bijzonder moeilijk is om terug te keren naar zijn land van herkomst of naar een land waar hij tot verblijf is 

toegelaten, om de betrokken machtiging aan te vragen". Niet de onvoorziene of zeldzaam karakter dient 

aangetoond te worden, maar veeleer dat een aanvraag in het buitenland, alle omstandigheden in acht 

genomen, een buitengewone inspanning zou betekenen voor de betrokkene (R.v.St. nr. 60.962,11 juli 

1996, TVR 97, p. 385}. 

Het begrip "buitengewone omstandigheden" wordt echter nergens omschreven in de wet. De 

voorbereidende werken leggen tevens niet duidelijk uit wat er onder "buitengewone omstandigheden" 

moet begrepen worden, dat er in elk geval de nadruk dient gelegd te worden op "humanitaire redenen" 

en dus niet enkel de omstandigheden waarbij de verzoeker moeilijkheden ondervindt om zijn aanvraag 

in te dienen in het land van herkomst. 

Verwerende partij zegt in zijn bestreden beslissing dat onder "buitengewone omstandigheden" enkel kan 

verstaan worden de redenen waarom verzoeker zijn aanvraag niet kan indienen in het land van 

herkomst en de duur van het verblijf als één van de redenen hiervoor niet kan beoordeeld worden in de 

ontvankelijkheidsfase: 

(…) 

Hier heeft verwerende partij artikel 9bis van de Vreemdelingenwet verkeerdelijk geïnterpreteerd. Bij een 

aanvraag artikel 9bis van de Vreemdelingenwet dient er inderdaad eerst nagegaan te worden of het 

voor betrokkene onmogelijk is om zijn aanvraag in te dienen in het land van herkomst en indien dit 

positief is dient er aan de hand van de elementen in het dossier verder beoordeeld te worden of de 

betrokkene toegestaan is om in België te verblijven. 

Volgens de rechtspraak van de Raad van State is het bovendien evenmin uitgesloten dat een zelfde feit 

of omstandigheid zowel een buitengewone omstandigheid vormt waarom de aanvraag in België wordt 

ingediend (R.v.St. 09.04.98, nr. 73.025], Zo kan een lang verblijf in België wegens de gedurende die 

periode opgebouwde banden, onderzocht worden, zowel vanuit het oogpunt van de "buitengewone 

omstandigheden" als vanuit de vraag tot machtiging ten gronde (R.v.St. nr. 84.658,13.01.00). 

Verzoekende partij verblijft sinds medio 1982 dus meer dan 32 jaar op het Belgisch grondgebied! Men 

kan hier terecht spreken van een onredelijke duur. In die zin heeft de Raad van State al herhaaldelijk 

gesteld dat een parallel kan worden getrokken met de wet van 22/12/1999 (o.a. R.v.S. 6 maart 2001, 

Rev. dr. Etr., 2001, 217) - krachtens de woorden van de auditeur- "zelfs al was de toepassing van de 

wet van 1999 beperkt in tijd". (Avis donné en l'audience publique du 28 février 2001, Rev. dr. Etr., 2001, 

219). 

Verzoeker bewijst aan de hand van onder meer de overschrijvingen en verklaringen van gekendheid (zie 

dossier) dat hij hier inderdaad ononderbroken verbleven heeft sinds medio 1983. 

Dat deze termijn ook dient beschouwd te worden als een "verworven termijn", die blijft gelden zelfs 

indien achteraf een negatieve beslissing wordt getroffen (cf. Regularisatiewet 22/12/1999, art. 2,1°, J. 

KEULEN, "Operatie Regularisatie", VUB, 2003-04, p. 106 + bijlagen). 

Gelet op verzoekers langdurige afwezigheid en het feit dat het merendeel van zijn familieleden wettig 

verblijven in België maakt het voor verzoeker uiteraard bijzonder moeilijk om zijn aanvraag in te dienen 

via de Belgische diplomatieke of consulaire post in het land van herkomst daar hij niet meer op zijn 

sociale vangnet kan steunen in het land van herkomst. Deze element is volgens de bestreden beslissing 

niet onderzocht omdat het hier volgens verwerende partij niet zou gaan om een "buitengewone 

omstandigheid". 

2.2 Wat betreft de schending van het motiveringsbeginsel, de proportionaliteitsbeginsel en artikel 8 

E.V.R.M. in het licht van het familieleven van verzoeker  

Verwerende partij beweert met standaard motiveringen dat artikel 8 E.V.R.M. niet geschonden wordt 

met het nemen van zijn beslissing. 

Zo zegt hij dat het erg onwaarschijnlijk is dat betrokkene geen familie, vrienden of kennissen meer zou 

hebben in het land van herkomst waar hij voor korte tijd zou kunnen verblijven in afwachting van een 

beslissing in het kader van zijn aanvraag tot regularisatie en verzoeker geen bewijzen voorlegt dat hij 

geen enkele binding meer zou hebben met het land van herkomst. 
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Uit het bovenvermelde standaard motivering blijkt dat verwerende partij geen kennis heeft genomen of 

geen rekening heeft willen houden met de stukken en bewijzen voorgelegd door verzoekende partij bij 

zijn aanvraag. 

De stukken toegevoegd bij de aanvraag en het administratief dossier tonen aan dat verwerende partij 

sinds medio 1982 ononderbroken in België heeft verbleven, hieruit blijkt logischerwijze dat de binding 

met het land van herkomst nagenoeg verdwenen is aangezien mijn verzoeker reeds 32 jaar in België 

verblijft. Verzoeker heeft tevens bewezen dat zijn dichte familieleden, broers en neven met de Belgische 

nationaliteit allen in België legaal verblijven. Hierover wordt er echter met geen woord gerept in de 

bestreden beslissing? Alsook houdt hij geen rekening met het feit dat mijn verzoeker bij zijn broer, de 

heer B.(…) M.(…), inwoont. 

Artikel 8 van het E.V.R.M. dekt verscheidene situaties en kan als normaal gesproken behorend tot het 

privéleven beschouwen alles wat de persoonlijke gezondheid betreft, de godsdienstige of morele 

vertuigingen, het affectieve en familiale leven, vriendschapsrelaties, en, onder voorbehouden, het 

beroepsleven en het materiële leven. 

Het is de vaste rechtspraak bij de EHRM dat de notie "gezinsleven" in de zin van artikel 8 E.V.R.M. 

geenszins beperkt is tot de klassieke huwelijksleven. Gezinsleven kan ook betrekking hebben op andere 

"familiebanden" waarbij partijen buiten het huwelijk samenwonen. Verzoeker woont samen met zijn 

broer dewelke de Belgische nationaliteit heeft en dit sinds meerdere jaren. De band die bestaat tussen 

de twee broers gaat verder dan gewone familie en vriendschapsbanden met personen in België. 

De Europese Commissie van de Rechten van de Mens heeft de gelegenheid gehad om te herhalen dat, 

wanneer de vreemdeling geen familiale banden heeft noch andere banden van sociale integratie in het 

land van waarheen hij wordt geleid, de verwijdering van deze vreemdeling enkel in uitzonderlijke 

gevallen zou kunnen worden gezien als geproportioneerd (Europees Hof, arrest Djeroud, 23 januari 

1991, serie A, nummer 191-B, p. 35-36, § 65). Het louter vermoeden opwerpen dat het onwaarschijnlijk 

is dat verzoeker geen familie of vrienden zou hebben in het land van herkomst is onvoldoende. 

In de bestreden beslissing werd er nergens een degelijke proportionaliteitstoets gedaan en is de 

beslissing tot terugkeer in casu een miskenning van de eerbied van het privé leven en het familiaal leven 

van verzoekende partij. 

Uit administratief dossier blijkt afdoende dat verzoeker familiebanden heeft in Europa, en in het 

bijzonder in België, van wie hij uitsluitend afhankelijk is. 

Verzoeker toont niet enkel aan dat hij affectieve banden heeft met zijn familieleden, maar ook financiële 

banden, gelet op zijn illegaal verblijf in het Rijk. 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt: 

(…) 

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

voor Vreemdelingenbetwistingen zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is  

genomen (cf. EHRM 13 februari 2001, Ezzoudhi/Frankrijk, § 25; EHRM 31 oktober 2002, 

Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 21) 

Het feit dat verzoeker noodzakelijkerwijs financieel en psychologisch steun nodig heeft van zijn wettig 

verblijvende familieleden in vnl. België en Europa en dit al meer dan 30 jaar, is een heel rationele en 

noodzakelijke reden. Het moge duidelijk zijn dat haar individuele situatie een buitengewone 

omstandigheid vormt. 

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

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

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

De beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven of van een privéleven of van 

beiden, is een feitenkwestie. 

Bijgevolg vormt de bestreden beslissing een inmenging in het privé en/of familie- en gezinsleven in 

hoofde van verzoeker. 

Het gaat inderdaad om een eerste verblijfsaanvraag van verzoeker, zodat de verwerende partij als staat 

de positieve verplichting heeft om het recht op privé- en / of Famille- 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). 

Verwerende partij baseert zich op een vermoeden zonder een grondig onderzoek te verrichten. 

Volgens verwerende partij kan het niet zijn dat verzoeker geen kennissenkring of familieleden meer 

heeft in het thuisland. Verzoeker van haar kant bewijst dit echter met zijn duurzaam verblijf van meer 

dan 30 jaar in België. 

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 de loutere goede wil 
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of met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka/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. 

De positieve verplichting 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) 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 en 

privéleven elders. Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een 

gezinsleven en privéleven elders, zal er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het 

gezins- en, of privéleven in de zin van artikel 8 van het EVRM. 

In het verzoekschrift van onderhavig beroep brengt de verzoekende partij een aantal elementen aan dat 

het privé- en gezinsleven in Marokko niet mogelijk is. (zie administratief attest van Marokko) Aangezien 

verzoeker in zijn verzoek om machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden het artikel 8 van het 

EVRM heeft ingeroepen, is het in de eerste plaats de taak van verwerende partij om, rekening houdend 

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

ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te tonen, alsook de wijze waarop de bestreden 

beslissing dit heeft geschonden. 

Gelet op de omstandigheden die verzoekers zaak kenmerken blijkt primo facie afdoende dat er op de 

verwerende partij uit artikel 8 EVRM afgeleide positieve verplichting rust om verzoeker op het 

grondgebied te gedogen. 

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt ook niet uit dat hij een onderzoek heeft gedaan naar 

zijn positieve verplichting, of minstens had hij moeten motiveren in zijn bestreden beslissing dat in casu 

deze afgeleide positieve verplichting op hem niet rust. 

Prima facie kan aldus worden vastgesteld dat verweerder bij het nemen van de bestreden beslissing 

heeft gehandeld in strijd met artikel 8 EVRM in combinatie met de materiële motiveringsplicht. 

Hoewel artikel 8 EVRM geen vrijgeleide mag zijn om de bepalingen van het vreemdelingenrecht naast 

zich neer te leggen, heeft het artikel wel een rechtstreekse werking en moet het in de Belgische 

rechtsorde, wanneer de voorwaarden zijn vervuld, worden toegepast. Artikel 8 van het EVRM is tevens 

een hogere rechtsnorm. In o.m. het arrest van 31.07.2008 van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen werd er gesteld dat de vreemdelingenwet de administratieve overheid niet 

kan vrijstellen van de internationale verplichtingen die het heeft onderschreven, Een van die 

verplichtingen heeft betrekking op de bescherming van de rechten gewaarborgd door artikel 8 EVRM die 

een directe werking hebben. De overheden zijn desgevallend gehouden om de wettelijke bepalingen die 

ermee in strijd te zijn, buiten beschouwing te laten. Zelfs indien de overheid beweert dat de 

gezinssituatie van verzoekster geen buitengewone omstandigheid zou vormen, quod non, dient hij toch 

artikel 8 EVRM te eerbiedigen. 

Het is vaste Europese rechtspraak dat familieleden van betrokken personen onder artikel 8 EVRM 

vallen. Zo werd er uitdrukkelijk een gezinsleven erkend tussen grootouders en kleinkinderen, tussen 

broers en zussen3, tussen ooms en tantes4 en neven en nichten5. Er is sprake van een gezin indien er 

een voldoende nauwe band bestaat. Deze voldoende nauwe band bestaat indien de familieleden in een 

afhankelijkheidsverhouding staan of samenwonen, dewelke in casu het geval is. Art. 8 EVRM beschermt 

trouwens niet alleen het westers gezin, maar ook het volgens een ander cultuurpatroon samengestelde 

gezin. De Commissie erkent impliciet dat ook het polygaam mohammedaans gezin door art. 8 EVRM 

wordt beschermd. 

Men kan concluderen dat verwerende partij de juiste en relevante feiten heeft genegeerd, op een 

onzorgvuldige wijze tot haar beslissing is gekomen en het verdrag, de wet en de rechtspraak op een niet 

correcte wijze heeft geïnterpreteerd. Hierdoor werd de motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel en 

aanverwante geschreven artikelen geschonden. De bestreden beslissing is gebrekkig gemotiveerd. 

Dat het middel ernstig en gegrond is. 

(…) 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de overheid en dus ook de verwerende partij een besluit 

zorgvuldig dient voor te bereiden en te nemen. 

Meer bepaald dient, volgens de vaste rechtspraak van de Raad van State, het bestuur zijn beslissing op 

een zorgvuldige wijze voor te bereiden, de beslissing te stoelen op een correcte feitenvinding en indien 

nodig voldoende te informeren om met kennis van zaken een beslissing te nemen. 
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Een zorgvuldige besluitvorming impliceert dat het bestuur op basis van een afdoend en volledig 

onderzoek van het concrete geval tot zijn besluit komt (R.v.St., Randjbin, nr. 26044 van 9 januari 1986; 

R.v.St, Hawwask, nr. 28378 van 2 juli 1987). 

In casu werd er door de verwerende partij geen rekening gehouden met de elementen aangebracht in 

het verzoekschrift alsook de bijgevoegde stukken. Hieruit kan afgeleid worden dat hij geen degelijk en 

volledig onderzoek heeft gevoerd. 

Zoals in het eerste middel uitgebreid geargumenteerd heeft verwerende partij geen rekening gehouden 

met het zeer lang verblijf op het Belgisch grondgebied van verzoekende partij (omdat dit volgens 

verwerende partij niet kan en mag onderzocht worden in de ontvankelijkheidsfase] en de relaties met de 

familie dewelke legaal in België verblijven alsook 

het feit dat verzoekende partij samenwoont met zijn broer, de heer B.(…). 

Een onderzoek naar de specifieke omstandigheden vergt een onderzoek naar een mogelijke schending 

van artikel 8 E.V.R.M. en in dat kader moet er gekeken worden of er een gezinsleven bestaat (RvV nr. 

93942 van 19 december 2012). Uit de bestreden beslissing blijkt dat deze onderzoek niet werd gevoerd 

door de verwerende partij, meer bepaald de vraag of de samenwoonst van verzoeker met zijn broer 

onder toepassing valt van het begrip "gezinsleven" gedefinieerd in artikel 8 van het E.V.R.M.. 

Verzoeker wenst tenslotte te verwijzen naar de vaste rechtspraak van de Raad van State. Een snelle, 

louter routineuze en administratieve afwikkeling van zaken kan in het licht van het 

zorgvuldigheidsbeginsel problematisch zijn (Zie R.v.St, N.V. A&M Garwig en Co, nr. 89982 van 2 

oktober 2000 en nr. 101.544 van 6 december 2001). 

Een beslissing mag niet automatisch, zonder een degelijk onderzoek, in een individueel geval, worden 

toegepast. 

Daar verwerende partij andere relevante elementen in het dossier negeert blijkt dat het onderzoek niet 

ernstig is gevoerd. 

Een onderzoek naar de toepasselijkheid van de artikel 9bis van de Vreemdelingenwet betekent tevens 

ook dat er een belangenafweging dient te worden gedaan. Zoals eerder vermeld vindt men deze 

onderzoek nergens in het administratief dossier en in de bestreden beslissing terug.  

Het zorgvuldigheidsbeginsel is in casu geschonden. 

Het middel is ernstig en gegrond.” 

 

3.2. Wegens hun inhoudelijke verwevenheid worden beide door verzoeker aangevoerde middelen 

hieronder gezamenlijk behandeld.  

 

3.3. Het evenredigheids- of proportionaliteitsbeginsel, als concrete toepassing van het 

redelijkheidsbeginsel, laat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) niet toe het 

oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel om het onwettig te bevinden indien het tegen alle 

redelijkheid ingaat (RvS 17 december 2003, nr. 126.520). De Raad kan ter zake enkel optreden 

wanneer het bestuur een kennelijk onredelijk gebruik maakt van zijn beoordelingsvrijheid, wat voor het 

onderhavige geval neerkomt op de vraag of de gemachtigde van de staatssecretaris zich kennelijk 

onredelijk heeft opgesteld bij het nemen van de eerste bestreden beslissing, waarbij de aanvraag om 

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

 

3.4. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de overheid onder 

meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de 

feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat de overheid met 

kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475).  

 

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

bestuurshandelingen en bij uitbreiding artikel 62 van de vreemdelingenwet hebben betrekking op de 

formele motiveringsplicht (cf. RvS 21 oktober 2003, nr. 124.464). Deze heeft tot doel de bestuurde in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, 

zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, 

nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710).  

 

3.6. Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de 

motiveringsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten 

gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar 
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gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur de 

feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit 

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

 

3.7. De eerste bestreden beslissing vermeldt uitdrukkelijk artikel 9bis van de vreemdelingenwet als haar 

juridische grondslag. Dit wetsartikel luidt als volgt:  

 

“§ 1. In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een 

identiteitsdocument beschikt, kan de machtiging tot verblijf worden aangevraagd bij de burgemeester 

van de plaats waar hij verblijft. Deze maakt ze over aan de minister of aan diens gemachtigde. Indien de 

minister of diens gemachtigde de machtiging tot verblijf toekent, zal de machtiging tot verblijf in België 

worden afgegeven.  

(…)”  

 

Voormelde bepaling voorziet in een uitzondering op de regel, die vervat is 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 zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland. Overeenkomstig artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet kan een vreemdeling, die over een identiteitsdocument beschikt of vrijgesteld is van 

deze voorwaarde, en enkel indien buitengewone omstandigheden dit rechtvaardigen, een aanvraag om 

tot een verblijf gemachtigd te worden 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.  

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 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;  

- 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 een verblijfsmachtiging toe te kennen, dient de 

gemachtigde van de bevoegde minister c.q. staatssecretaris 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. De 

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

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

verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland, in te dienen (RvS 20 juli 2000, nr. 89.048). 

Uit zijn uiteenzetting dient duidelijk te blijken waaruit het ingeroepen beletsel precies bestaat.  

 

3.8. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 27 augustus 2014 een aanvraag om machtiging 

tot verblijf op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet indiende (zie punt 1.1.). Verzoeker beriep 

zich daarbij op volgende buitengewone omstandigheden: 

 

“2.4 Buitengewone omstandigheden 

Volgens het algemene principe van artikel 9 van de Vreemdelingenwet dient een aanvraag tot verblijf te 

gebeuren via de Belgische of diplomatieke post in het land van herkomst van de vreemdeling. Indien er 

echter buitengewone omstandigheden zijn, kan de aanvraag echter in België ingediend worden. 

Buitengewone omstandigheden vormen echter geen overmacht. (Zie supra) 

Verzoeker bevindt zich in buitengewone omstandigheden omwille van de volgende redenen: 

2.4.2 Langdurig verblijf in België en breuk met het herkomstland 

Tijdens zijn verblijf heeft verzoeker een duurzame lokale verankering ontwikkeld in de Belgische 

samenleving, waarin hij zich heeft geprofileerd, geïntegreerd en hierbij niet onopgemerkt bleef. 

Verzoeker verblijft hier reeds meer dan 20 jaar. (Zie stukken) 

Sindsdien heeft verzoeker het Belgische grondgebied niet meer verlaten tenzij voor een kort bezoek of in 
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noodzakelijke gevallen. 

Verzoeker heeft zijn land ontvlucht om een betere toekomst uit te bouwen en de familiebanden die hier 

legaal te verblijven te onderhouden. Dat hij in zijn geboorteland geen dichte familie meer heeft en geen kans 

maakte op het gebied van rechten en tewerkstelling. (Zie o.m. stukken 10 en 11) 

Het is verzoeker onmogelijk terug te keren naar zijn land van herkomst omwille van het feit dat hij geen 

enkele binding of relatie meer onderhoudt. Het is voor hem eveneens dermate onmogelijk om zich aldaar te 

regulariseren met de administratieve moeilijkheden gelden gelet op zijn lange afwezigheid. 

Door zijn jarenlange verblijf heeft hij zijn sociale en economische belangen hier in België gevestigd. De 

meeste van zijn kennissen en familieleden zijn gevestigd op het Belgisch grondgebied en onderhoudt hij 

geen enkele binding of relatie meer met het herkomstland en werkt hij in België om in zijn levensonderhoud 

te voorzien met steun van zijn familieleden. (Zie stukken 12 t.e.m. 20) Uiteraard zijn de 

tewerkstellingsomstandigheden waarin verzoeker zich bevindt slecht omdat hij geen kans heeft om officieel 

te werken en bepaalde rechten te bezitten. 

Er moet benadrukt worden dat de Dienst Vreemdelingenzaken een afweging moet maken tussen de 

belangen van enerzijds de betrokken aanvrager en anderzijds de Belgische Staat, teneinde het 

evenredigheidsbeginsel te respecteren. 

Betreffende de ontvankelijkheid van voormelde regularisatie kan gesteld worden dat zijn langdurig verblijf en 

breuk met zijn geboorteland een buitengewone omstandigheden vormt zoals vereist in artikel 9 bis van de 

Vreemdelingenwet. 

2.4.2 Artikel 8 EVRM 

Het is voor verzoeker uitermate moeilijk om naar Marokko terug te keren om aldaar de nodige machtigingen 

aan te vragen en te bekomen omdat dit zou neer komen op het volledig doorbreken van de bestaande 

harmonie in zijn privéleven. 

Het is compleet onredelijk dat verzoeker zou moeten terugkeren naar een land waar hij op niemand beroep 

kan doen en waar hem niemand kan opvangen of ondersteunen. 

Het grootste deel van zijn dichte familieleden wonen in België, zoals o.m. zijn broers. Aangezien hij niet 

legaal is en het voor verzoeker moeilijk is om zijn levensomstandigheden te verbeteren krijgt hij steun van 

zijn familieleden. Hij woont bovendien sedert enkele jaren in bij zijn broer B.(…) M.(…) met de Belgische 

nationaliteit. 

Volgens lid 1 van artikel 8 EVRM heeft eenieder het recht op "respect voor diens privéleven, zijn familie- 

en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie". 

Dat bovendien artikel 8 EVRM een rechtstreekse werking heeft in België. 

Het is de vaste rechtspraak bij de EHRM dat de notie "gezinsleven" in de zin van artikel 8 EVRM geenszins 

beperkt is tot de klassieke huwelijksleven. Gezinsleven kan ook betrekking hebben op andere 

"familiebanden" waarbij partijen buiten het huwelijk samenwonen. Verzoeker woont samen met zijn broer en 

dit sinds meerdere jaren, De band die bestaat tussen de twee broers gaat bovendien verder dan de 

familiebanden in België. 

Artikel 8 EVRM dekt verscheidene situaties en kan als normaal gesproken behorend tot het privéleven 

beschouwen alles wat de persoonlijke gezondheid betreft, de godsdienstige of morele overtuigingen, het 

affectieve en familiale leven, vriendschapsrelaties, en, onder voorbehouden, het beroepsleven en het 

materiële leven.  

In hoofde van verzoeker is er een daadwerkelijke familieleven aanwezig welke een terugkeer onmogelijk 

maakt. Een beslissing tot terugkeer maakt een schending uit van artikel 8 EVRM en de fundamentele 

vrijheden. Dergelijke beslissing heeft desastreuze gevolgen voor verzoeker en zijn familieleden. 

Artikel 8 EVRM waarborgt het recht van elk menselijk wezen om zijn familiale relaties te beleven in vol 

respect van zijn vrijheid, zijn waardigheid en zijn verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en ontplooiing 

van zijn eigen persoonlijkheid. 

Het lijdt geen enkel twijfel dat voor verzoeker en zijn familie het samenzijn een fundamenteel element 

uitmaakt van het privéleven beschermd door artikel 8 van het EVRM. Zelfs als afwijkingen van dit recht 

toegestaan kunnen worden onder de voorwaarden voorzien door artikel 8 2de lid van het EVRM/ dan nog 

wordt te allen tijde de familiale eenheid als principe behouden en mag de scheiding slechts de uitzondering 

zijn. . 

Paragraaf 2 van het voormeld artikel staat enkel inmenging van de overheid toe wanneer er cumulatief aan 

drie voorwaarden worden voldaan: de inmenging moet voorzien zijn door de wet, zij moet conform zijn met 

de wettelijke doelstellingen gedefinieerd door deze paragraaf en zij moet noodzakelijk zijn in een 

democratische maatschappij. Deze laatste vereiste betekent dat de maatregel gerechtvaardigd moet zijn 

door een gebiedende sociale nood en in proportie dient te zijn met de nagestreefde wettelijke doelstelling. 

De Europese Commissie van de Rechten van de Mens heeft de gelegenheid gehad om te herhalen dat, 

wanneer de vreemdeling geen familiale banden heeft noch andere banden van sociale integratie in het land 

van waarheen hij wordt geleid, de verwijdering van deze vreemdeling enkel in uitzonderlinge gevallen zou 

kunnen worden gezien als geproportioneerd. 
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Daarenboven, zelfs indien de Dienst Vreemdelingenzaken zal suggereren dat er enkel sprake is van een 

"tijdelijke terugkeer", blijkt maar al te vaak in de praktijk dat het in feite gaat om een definitieve terugkeer, of 

m de allerbeste gevallen, een terugkeer van verscheidene jaren en/of maanden. 

De bevoegde overheid is niet alleen gehouden om passief er voor te zorgen dat geen schade wordt 

toegebracht aan de vrijheid van de individu om een normaal privéleven of familieleven te leiden, eveneens 

dienen zij er actief voor te zorgen dat het aan de individu de facto mogelijk wordt gemaakt zijn familieleven 

en privéleven te leiden. 

Een beslissing tot terugkeer is in casu niet proportioneel met het door uw diensten nagestreefde doel, ook al 

zou het doel wettelijk zijn, een dergelijke beslissing zou een miskenning zijn van de eerbied verschuldigd 

aan het privé- leven en het familiaal leven van de familie van verzoeker en hun entourage, en zodoende ook 

van het artikel 8 EVRM. 

Nogmaals, nabije familieleden van verzoeker zijn wettig verblijvende in België en hebben zelfs de Belgische 

nationaliteit. Dat verzoeker geen nabije familieleden meer heeft in het geboorteland en totaal zijn band met 

het herkomstland heeft gebroken. Dat hij sedert meerdere jaren samenwoont met zijn broer. 

Het recht op een gezins- en familiaal leven vormen een buitengewone omstandigheid, 

2.4.3 Artikel 6 en 7 ECOSOC 

De artikelen 6 en 7 van BCOSOC-verdrag stellen het recht op arbeid en de arbeidsvoorwaarden veilig, 

Regularisatie van de verblijfssituatie van verzoeker zal niet enkel ten goede komen voor de Belgische 

maatschappij maar ook een positieve weerslag op verzoeker zelf. 

Verzoeker is werkbereid en beschikt over de mogelijkheid om, van zodra hij de toegelaten heeft verkregen, 

onmiddellijk de arbeidsmarkt te betreden. Verzoeker beschikt immers over een arbeidsovereenkomst voor 

onbepaalde duur om als schoonmaker te werken bij de B.(…) A.(…) S.(…) S.(…) (Zie stuk 40) 

Met een regularisatie van zijn verblijf wil verzoeker werken, belastingen betalen en een bijdrage leveren aan 

de sociale welvaart van de Belgische samenleving. 

Verzoeker beschikt over kwalificaties en competenties die aangepast zijn aan de vraag van de arbeidsmarkt 

en is bereid een knelpuntberoep uit te oefenen. 

De enige mogelijkheid voor verzoeker om verder te integreren in de Belgische samenleving is dat hij 

geregulariseerd wordt. Verzoeker gedraagt zich als een normaal voorzichtig en zorgvuldig persoon en is er 

in casu geen sprake van opzettelijk situatiemisbruik. 

2.4.4 Conclusie 

Omwille van de boven aangehaalde redenen heeft verzoeker alle belang bij om zijn aanvraag te richten 

vanuit België. 

De aanvraag is ernstig en ontvankelijk.” 

 

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

buitengewone omstandigheden die verzoeker had ingeroepen om te verantwoorden waarom hij geen 

aanvraag om machtiging tot verblijf kan indienen bij de voor hem bevoegde Belgische 

vertegenwoordiging in het buitenland niet werden aanvaard.  

 

3.10. In het eerste onderdeel van zijn eerste middel meent verzoeker dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris in de eerste bestreden beslissing artikel 9bis van de vreemdelingenwet verkeerdelijk 

heeft geïnterpreteerd. Verzoeker benadrukt zijn langdurig verblijf in België en stelt op grond van 

rechtspraak van de Raad van State dat dit zowel een buitengewone omstandigheid als een element ten 

gronde uitmaakt. 

 

3.11. De Raad wijst er echter op dat, in tegenstelling tot verzoekers beweringen, luidens vaste 

rechtspraak van de Raad van State “(…) de verblijfsduur en de integratie (…) bijgevolg geen 

buitengewone omstandigheden [zijn] (…)” (RvS 24 oktober 2001, nr. 100.223; RvS 26 september 2008, 

nr. 186.535; RvS 20 oktober 2008, nr. 187.162). Dit rechtscollege stelde immers “(…) dat echter 

omstandigheden die bijvoorbeeld betrekking hebben op de lange duur van het verblijf in België, de lange 

duur van de asielprocedure, de goede integratie, het zoeken naar werk, het hebben van vele vrienden 

en kennissen, de gegrondheid van de aanvraag betreffen en derhalve niet kunnen verantwoorden 

waarom deze in België, en niet in het buitenland, is ingediend (…)” (RvS 9 december 2009, nr. 198.769). 

Met de loutere affirmatie dat zijn lang verblijf het “(…) uiteraard bijzonder moeilijk [maakt] om zijn 

aanvraag in te dienen via de Belgische diplomatieke of consulaire post in het land van herkomst (…)”, 

maakt verzoeker niet aannemelijk dat hij onmogelijk zou kunnen terugkeren naar zijn land van herkomst 

om de aanvraag aldaar in te dienen, noch dat de motieven van de eerste bestreden beslissing kennelijk 

onredelijk zouden zijn. De gemachtigde van de staatssecretaris wees er in de bestreden beslissing op 

dat “verzoeker (…) de duur van zijn verblijf (nl sedert 1982 in België) en zijn integratie (nl. Nederlands en 

Frans spreekt, werkbereid is) in(roept) als buitengewone omstandigheden” en stelt dat “de verblijfsduur 

en de integratie zijn bijgevolg geen buitengewone omstandigheden (Raad van State, arrest nr 100.223 
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van 24.10.2001)”. Het standpunt van de gemachtigde van de staatssecretaris druist dus niet in tegen de 

rechtspraak van de Raad van State. 

 

3.12. Volgens verzoeker heeft de gemachtigde van de staatssecretaris “(…) geen kennis heeft genomen 

of geen rekening heeft willen houden met de stukken en bewijzen voorgelegd door verzoekende partij bij 

zijn aanvraag (…)” Verzoeker wijst er op dat uit de voorgelegde stukken blijkt dat hij reeds geruime tijd in 

België verblijft, zijn dichte familieleden legaal in België verblijven en meent dat hiervan niets in de eerste 

bestreden beslissing staat. In de eerste bestreden beslissing wordt er hieromtrent wel degelijk 

gemotiveerd: “(…) Betrokkene verklaart ook dat hij geen enkele binding meer zou hebben met haar land 

van herkomst. Hij legt hier geen bewijzen van voor. Het lijkt erg onwaarschijnlijk dat betrokkene geen 

familie, vrienden of kennissen meer zou hebben in het land van herkomst waar hij voor korte tijd zou 

kunnen verblijven in afwachting van een beslissing in het kader van zijn aanvraag tot regularisatie. (…)” 

Verzoeker weerlegt de pertinente overweging niet dat er geen bewijs voorlag van zijn gebrek aan 

bindingen met zijn herkomstland. Door meermaals zijn lang verblijf in België te benadrukken, toont 

verzoeker niet aan dat de beslissing niet deugdelijk zou zijn gemotiveerd. 

 

3.13. In de beslissing werd overigens wel degelijk rekening gehouden met het feit dat verzoeker bij zijn 

broer inwoont. Immers stelt de eerste bestreden beslissing daarover het volgende: “(…) Wat betreft het 

feit dat zijn broer in België verblijft, betrokkene verklaart niet waarom dit feit op zich een buitengewone 

omstandigheid vormt waardoor het voor hem zeer moeilijk is om zich naar het land van herkomst te 

begeven om daar de aanvraag om machtiging tot verblijf in te dienen. (…)”. Verzoeker toont niet aan dat 

de gemachtigde van de staatssecretaris op dit punt onzorgvuldig zou hebben gehandeld. 

 

3.14. Artikel 8 van het EVRM luidt 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.”  

 

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie-en gezinsleven’, noch het begrip ‘privéleven’. Beide 

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

geïnterpreteerd. De beoordeling of er al dan niet sprake is van een familie- of gezinsleven is in wezen 

een feitenkwestie die afhankelijk is van de aanwezigheid van effectief beleefde nauwe persoonlijke 

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

er sprake is van een familie of een gezin. Bij de beoordeling hiervan dient de Raad zich te plaatsen op 

het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen (EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; 

EHRM 23 juni 2008, Maslov/Oostenrijk (GK), § 61). Vervolgens moet blijken dat in de feiten de 

persoonlijke band tussen deze familie- of gezinsleden voldoende hecht is (EHRM 12 juli 2001, K. en 

T./Finland (GK), § 150; EHRM 2 november 2010, Şerife Yiğit/Turkije (GK), § 93). Artikel 8 van het EVRM 

beschermt slechts de hechte persoonlijke banden tussen familieleden. Opdat in het bijzonder een relatie 

tussen meerderjarigen onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM kan vallen, zijn er bovendien 

bijkomende elementen van afhankelijkheid vereist die anders zijn dan de gewone affectieve en 

emotionele banden (EHRM 15 oktober 2003, nr. 52206/99, Mokrani v. Frankrijk, §33).Het recht op 

eerbiediging van het privéleven beschermt onder andere het recht om relaties met andere personen en 

de buitenwereld aan te gaan en te ontwikkelen (EHRM, 17 juli 2003, Perry/Verenigd Koninkrijk, §36). 

 

3.15. De vraag rijst of er in hoofde van verzoeker sprake zou zijn van een beschermenswaardig privé- 

en/of gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM. Verzoeker betoogt dat hij affectieve en 

financiële banden heeft met zijn familieleden die hier in België verblijven en dat hij van hen afhankelijk 

is. De Raad merkt echter op dat verzoeker het bestaan van een beschermenswaardig gezins- of 

privéleven noch in het kader van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, noch in het kader van 

onderhavig beroep aannemelijk heeft gemaakt. Het feit dat verzoeker zou samenwonen met zijn broer 

vormt nog geen bewijs van een bijkomend element van afhankelijkheid dat verder zou gaan dan de 

gewone affectieve en emotionele band en dat desgevallend een buitengewone omstandigheid zou 

kunnen uitmaken. Uit de eerste bestreden beslissing blijkt trouwens dat er wel degelijk rekening werd 

gehouden met de (gezins-)situatie van verzoeker en hierover is gemotiveerd, hetgeen blijkt uit volgende 

overwegingen: “(…) Wat de vermeende schending van art. 8 EVRM betreft kan worden gesteld dat de 
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terugkeer naar het land van herkomst om aldaar een machtiging aan te vragen niet in disproportionaliteit 

staat ten aanzien van het recht op een gezins- of privéleven. De verplichting om terug te keren naar het 

land van herkomst betekent geen breuk van de familiale relaties maar enkel een eventuele tijdelijke 

verwijdering van het grondgebied wat geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. 

Gewone sociale relaties vallen niet onder de bescherming van art. 8. In zijn arrest dd. 27.05.2009 stelt 

de Raad voor Vreemdelingbetwistingen 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 bepalingen van 

de vreemdelingenwet naast zich neer te leggen." Overeenkomstig de vaste rechtspraak 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 aanvraag kan in het land van herkomst gebeuren. (…)”  

 

3.16. Er werd geen schending aannemelijk gemaakt van artikel 8 van het EVRM. De eerste bestreden 

beslissing steunt op deugdelijke, feitelijke en juridische overwegingen. Verzoeker toont niet aan dat de 

beslissing disproportioneel zou zijn, noch dat er met bepaalde gegevens niet of onvoldoende rekening 

zou zijn gehouden. Er is geen sprake van een schending van de motiveringsplicht, het 

proportionaliteitsbeginsel of het zorgvuldigheidsbeginsel.  

 

De aangevoerde middelen zijn ongegrond. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien maart tweeduizend zeventien door: 

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN F. TAMBORIJN 


