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 nr. 184 950 van 31 maart 2017 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 10 maart 2016 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 28 augustus 2015 

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

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

vreemdelingen onontvankelijk verklaard wordt. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien het arrest nr. 182 215 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 14 februari 2017, 

waarbij de debatten worden heropend en de zitting wordt vastgesteld op 30 maart 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat Y. CHALLOUK, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

attaché VERSCHUEREN, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1 Op 4 augustus 2010 dient de verzoekende partij 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). Deze 

aanvraag wordt op 29 september 2011 onontvankelijk verklaard. 

 

1.2 Op 29 juli 2015 dient de verzoekende partij een nieuwe aanvraag in om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 
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1.3 Op 28 augustus 2015 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging (hierna: de gemachtigde) een beslissing waarbij deze aanvraag 

onontvankelijk wordt verklaard. Dit is de bestreden beslissing, die op 9 februari 2016 aan de 

verzoekende partij ter kennis wordt gebracht en waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“(…) Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 04.07.2015 werd 

ingediend door: 

 

I(…), O(…) (R.R.: (…))  

nationaliteit: Nigeria 

geboren te (…) op (…) 

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(en): 

 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de 

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

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

buitenland. 

 

Betrokkene beweert dat zij zich in buitengewone omstandigheden zou bevinden omdat zij alhier reeds 

geruime tijd op het Belgisch grondgebied zou verblijven. Hieromtrent dienen wij te stellen dat dit 

onmogelijk aanvaard kan worden als een buitengewone omstandigheid. Betrokkene legt geen enkel 

bewijs voor waaruit zou moeten blijken wanneer zij voor het eerst in België aankwam. Bovendien 

merken wij op dat betrokkene zich al die tijd bewust genesteld heeft in illegaal verblijf. 

 

Betrokkene haalt aan dat zij totaal afhankelijk zou zijn van haar Belgische zus, mevrouw I(…) O(…), dat 

zij met haar onder hetzelfde dak samenwoont en dat zij volledig ten laste zou zijn van haar zus. Dit 

element kan echter niet aanvaard worden als een buitengewone omstandigheid daar betrokkene 

vooreerst de verwantschap met haar zus niet aantoont. Zelfs indien betrokkene de verwantschap zou 

kunnen aantonen dan nog toont betrokkene niet aan waarom dit haar zou beletten om tijdelijk terug te 

keren naar haar land van herkomst om aldaar haar aanvraag in te dienen. Betrokkene kan zich 

financieel laten ondersteunen door haar zogenaamde zus en dit totdat zij kan terugkeren met de nodige 

binnenkomstdocumenten. Bovendien merken wij op dat betrokkene al enige tijd meerderjarig is en zij 

wordt verondersteld te kunnen voorzien in haar eigen levensonderhoud. De verplichting om de aanvraag 

in te dienen bij de bevoegde diplomatieke of consulaire post in het land van herkomst impliceert enkel 

een eventuele tijdelijke scheiding, wat geen ernstig of moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. 

 

Betrokkene haalt aan dat zij ondertussen in België een ruime vrienden- en kennissenkring zou hebben 

ontwikkeld. Ook dit element kan niet weerhouden worden als een buitengewone omstandigheid. 

Vooreerst merken wij op dat betrokkene op geen enkele wijze aantoont over welke vrienden en 

kennissen zij het dan wel heeft. Bovendien merken wij op dat de verplichting om de aanvraag in te 

dienen bij de bevoegde diplomatieke of consulaire post in het land van herkomst impliceert enkel een 

eventuele tijdelijke scheiding, wat geen ernstig of moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. 

 

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. 

 

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 
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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). 

 

Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkene geen bedreiging zou vormen voor de Belgische 

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. 

 

De overige elementen met betrekking tot de integratie van mevrouw - nl. dat zij zich snel geïntegreerd 

zou hebben in de Belgische samenleving, dat zij alhier vrienden en kennissen zou hebben, dat zij zich 

ingeschreven heeft voor Nederlandse lessen, dat zij veel sociale banden zou ontwikkeld hebben, dat zij 

werkbereid zou zijn en dat zij zich ingeschreven heeft bij de VDAB als werkzoekende - hebben 

betrekking op de gegrondheid en worden in deze fase niet behandeld (RvS 9 december 2009, nr. 

198.769). 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. 

 

Niets verhindert betrokkene derhalve om terug te keren en via de reguliere weg een aanvraag om 

machtiging tot verblijf in te dienen. Het staat betrokkene vrij hiertoe een beroep te doen op de 

Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) om zo de nodige financiële steun te verkrijgen voor een 

terugreis. (…)” 

 

1.4 Op 28 augustus 2015 neemt de gemachtigde tevens een beslissing houdende een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13). Het tegen deze beslissing ingestelde beroep is gekend onder het 

rolnummer 186 740. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1 In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de 

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de 

wet van 29 juli 1991), artikel 62 van de Vreemdelingenwet, artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en van 

het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel. 

 

Zij zet in haar verzoekschrift het volgende uiteen: 

 

“Artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen en artikel 62 van 

Vreemdelingenwet bepalen dat de administratieve beslissingen zowel in feite als in rechte moeten 

worden gemotiveerd.  

 

De artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen stellen dat de administratieve 

handeling uitdrukkelijk dient te worden gemotiveerd en dat in de motivering van de akte de feitelijke en 

de juridische motivering dienen te worden opgenomen.  

Bovendien dient de motivering afdoende te zijn. 

Zo stipuleert artikel 62 van de Vreemdelingenwet het volgende: 

 

“De administratieve beslissingen worden met redenen omkleed.[…]” 

 

Er moet worden benadrukt dat conform artikelen 2 en 3 Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen in 

de motivering van de administratieve beslissing steeds uitdrukkelijk de feitelijke en de juridische gronden 

vermeld moeten worden opdat de betrokken perso(o)n(en) kennis zouden hebben van gronden waarop 

de administratieve overheid zich baseert om een (weigerings)beslissing te nemen. 

 

Uit de samenlezing van de artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen volgt 

duidelijk dat: 

 

a) De administratieve beslissing uitdrukkelijk dient gemotiveerd te worden; 

b) In de motivering (opgenomen in de betrokken administratieve beslissing – in casu de bestreden 

beslissing d.d. 28.08.2015) zowel de feitelijke als de juridische gronden dienen vermeld te worden; 

c) De motivering afdoende dient te zijn; 

 

De administratieve beslissing is slechts afdoende gemotiveerd wanneer de aangehaalde motieven 

draagkrachtig zijn rekening houdend met de evenredigheid van de te nemen beslissing door de 

administratieve overheid. Zo kan er slechts sprake zijn van een afdoende motivering wanneer de 
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motivering duidelijk, juist, pertinent, concreet, precies en volledig geformuleerd wordt zodat de 

bestuurde in alle duidelijkheid kan oordelen of het al dan niet zinvol is de genomen beslissing aan te 

vechten. 

 

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

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (R.v.St. arrest n° 154.954 van 14 

februari 2006; R.v.St. arrest n° 167.411 van 2 februari 2007; R.v.V. arrest n° 43.735 van 25 mei 2010). 

Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratieve overheid bij het 

nemen van de beslissing moet steunen op ALLE GEGEVENS van het betreffende dossier en op ALLE 

daarin vervatte dienstige stukken (R.v.V. arrest n° 43.735 van 25 mei 2010; R.v.V. arrest n° 28.599 van 

11 juni 2009, punt 2.4.).  

 

Er is sprake van een schending van het redelijkheidsbeginsel wanneer men zich tevergeefs afvraagt 

hoe het bestuur tot een dergelijke keuze is gekomen. Met andere woorden, om het redelijkheidsbeginsel 

geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan men na lectuur ervan 

ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is.  

 

Het is de taak van Uw Raad om het oordeel van het bestuur onwettig te bevinden wanneer de 

administratieve beslissing tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde 

verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (R.v.St. n° 82.301 van 20 

september 1999; R.v.V. arrest n° 43.735 van 25 mei 2010; R.v.V. arrest nr. 28602 van 11 juni 2009, 

punt 2.3. in fine en R.v.V. arrest nr. 28599 van 11 juni 2009, punt 2.4. in fine). Met betrekking tot de 

uiteenzetting inzake het zorgvuldigheidsbeginsel verwijst verzoeker naar zijn uiteenzetting in het eerste 

middel van huidig verzoekschrift.  

 

Artikel 9bis van de Vreemdelingenwet stelt het volgende: 

 

“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. […]” 

 

In casu zijn de bestreden beslissing van 28.08.2015 op een niet-afdoende wijze gemotiveerd, daar 

administratieve beslissingen slechts afdoende gemotiveerd zijn wanneer de motivering duidelijk, juist, 

pertinent, concreet, precies en volledig geformuleerd wordt zodat de bestuurde in alle duidelijkheid kan 

oordelen of het al dan niet zinvol is de genomen beslissing aan te vechten. Bovendien legt het 

zorgvuldigheidsbegingsel de verwerende partij de plicht op om beslissingen zorgvuldig voor te bereiden 

en te stoelen op een correcte en volledige feitenvinding (Cf. R.v.V. arrest n° 28.602 van 11 juni 2009, 

punt 2.3.). De zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vereist dat de verwerende partij slechts na een 

behoorlijk onderzoek van de zaak en met kennis van alle relevante gegevens een beslissing mag 

nemen (Cf. R.v.V. arrest n° 28599 van 11 juni 2009, punt 2.4.). Overigens staat ook vast dat het 

redelijkheidsbeginsel Uw Raad toestaat de bestreden beslissing onwettig te bevinden wanneer het 

tegen alle redelijkheid ingaat (Cf.  Cf. R.v.V. arrest n° 28.602 van 11 juni 2009, punt 2.3. in fine en Cf. 

R.v.V. arrest n° 28.599 van 11 juni 2009, punt 2.4. in fine).   

 

Verwerende partij weigert de aanvraag tot regularisatie van verzoekster louter omwille van de volgende 

gegevens: 

 

- dat verzoekster niet zou hebben aangetoond zich te bevinden in een “buitengewone omstandigheid” 

om haar regularisatieaanvraag op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet in te dienen.  

 

- dat verzoeker met andere woorden een onontvankelijke aanvraag zou hebben ingediend; 

 

Ten eerste wenst verzoekster dat Uw Raad er akte van neemt dat verwerende partij in de bestreden 

beslissing de overige voorwaarden van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet niet betwist, zodat dient 

aangenomen te worden dat verzoekster aan de overige voorwaarden van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet voldoet. 

 

Ten tweede is er in feite slechts 1 punt van discussie die verwerende partij aanhaalt, namelijk dat 

verzoekster geen ontvankelijke aanvraag zou hebben ingediend, omdat zij geen “buitengewone 

omstandigheden” kan aantonen; 
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Het loutere feit dat verzoekster in België verblijft, er al haar socio-economische belangen heeft, haar 

ruime vrienden- en kennissenkring in België heeft, haar Belgische zus in België heeft en daarvan 

afhankelijk is, zijn volgens verwerende partij geen voldoende reden om een ontvankelijke aanvraag in 

België in te dienen.  

 

Het louter stellen dat dit gegeven volgens verwerende partij geen “buitengewone omstandigheid” zou 

vormen, zonder aan te geven wat nu WEL als buitengewone omstandigheid kan worden beschouwd, is 

allerminst redelijk, zorgvuldig en afdoend gemotiveerd. Immers, in artikel 9bis van de Vreemdelingenwet 

van 15.12.1980 staat geenszins vermeld wat men WEL als buitengewone omstandigheden dient te 

beschouwen, zodat verzoekster meent dat verwerende partij niet afdoende gemotiveerd heeft, waarom 

de aangehaalde elementen in haar verzoek tot regularisatie niet als “buitengewone omstandigheid” 

mogen beschouwd worden. Het is immers zo dat in het kader van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, 

verwerende partij een discretionaire bevoegdheid heeft om te oordelen wat wel en niet als 

“buitengewone omstandigheid” is, en bij een gebeurlijke weigering (lees: onontvankelijk verklaren)  bij 

gebrek aan “buitengewone omstandigheden”, verwerende partij een striktere motiveringsplicht heeft en 

zich niet kan afdoen met een standaardformulering. In casu diende verwerende partij bij het 

onontvankelijk verklaren van de aanvraag van verzoekster omstandiger te motiveren, niet alleen in feite 

maar tevens in rechte. Wat dit laatste (lees: motivering in rechte) betreft, laat de bestreden beslissing 

verzoekster in het donker tasten. Elke discretionaire bevoegdheid heeft steeds de redelijkheid tot grens.  

 

De aanvraag van verzoekster, rekening houden met alle omstandigheden van het dossier, is wel 

ontvankelijk, daar er buitengewone omstandigheden voorhanden zijn om een aanvraag in België in te 

dienen. De buitengewone omstandigheden zijn uitgebreid weerhouden in het initieel ingediende 

verzoekschrift van 2015. 

 

In casu is de bestreden beslissing onredelijk en onzorgvuldig genomen, gelet op het gegeven dat 

verwerende partij nagelaten heeft omstandiger in rechte een afdoende motivering te verschaffen aan 

verzoekster. 

 

De genomen bestreden beslissing is niet ernstig. 

 

Om al deze redenen dient de bestreden beslissing vernietigd te worden.” 

 

2.1.2 Met betrekking tot de aangevoerde schending van de formele motiveringsverplichting wordt erop 

gewezen dat de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 – net als artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet - de administratieve overheid verplichten in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dit op “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 (RvS 7 november 2001, nr. 100.628, RvS 30 mei 2006, nr. 

159.298, RvS 12 januari 2007, nr. 166.608, RvS 15 februari 2007, nr. 167.848, RvS 26 juni 2007, nr. 

172.777). De belangrijkste bestaansreden van de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de 

wet van 29 juli 1991, bestaat erin dat de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf de 

motieven moet kunnen aantreffen op grond waarvan ze werd genomen, opdat hij met kennis van zaken 

zou kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (cf. RvS 

9 september 2015, nr. 232.140).  

 

De Raad stelt vast dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing 

kunnen worden gelezen, zo wordt er enerzijds heel duidelijk in rechte gemotiveerd omdat verwezen 

wordt naar de rechtsgrond waarop de bestreden beslissing steunt, zijnde artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet. Daarnaast wordt ook in feite uitgebreid gemotiveerd waarom de gemachtigde van 

mening is dat er thans geen buitengewone omstandigheden voorliggen die toestaan dat de aanvraag 

niet moet worden ingediend via de diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfsplaats of de 

plaats van oponthoud in het buitenland. De gemachtigde gaat concreet in op het argument van de 

verzoekende partij dat zij geruime tijd op het grondgebied zou zijn, dat ze totaal afhankelijk van haar zus 

zou zijn, dat ze een ruime vrienden- en kennissenkring zou hebben, het feit dat ze Nederlandse lessen 

heeft gevolgd, werkbereid zou zijn en zich heeft ingeschreven bij de VDAB als werkzoekende zodat de 

verzoekende partij niet kan voorhouden dat de juridische en feitelijke overwegingen die aan de 

bestreden beslissing ten grondslag liggen, niet in deze beslissing zouden opgenomen zijn. De Raad kan 

dan ook geenszins het betoog volgen als zou de gemachtigde enkel in feite, maar niet in rechte formeel 

gemotiveerd hebben en als zou de verzoekende partij aangaande de motivering in rechte “in het donker 

tasten”. 
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In deze mate maakt zij een schending van de formele motiveringsplicht zoals vervat in de artikelen 2 en 

3 van de wet van 29 juli 1991 en artikel 62 van de Vreemdelingenwet niet aannemelijk. 

 

Met betrekking tot de ingeroepen schending van het zorgvuldigheidsbeginsel dient erop gewezen te 

worden dat dit beginsel de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op een zorgvuldige wijze 

voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (cf. RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 

14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de 

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

alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Het redelijkheidsbeginsel is slechts geschonden wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich 

tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van een bepaalde keuze is kunnen komen. Met 

andere woorden, om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men voor een 

beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk 

genomen is (cf. RvS 20 september 1999, nr. 82.301). 

 

Artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, in toepassing waarvan de bestreden beslissing werd genomen 

en waarvan de verzoekende partij eveneens de schending aanvoert, 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. (…)” 

 

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

buitengewone omstandigheden die de verzoekende partij heeft ingeroepen om te verantwoorden 

waarom zij geen aanvraag om machtiging tot verblijf in haar land van oorsprong kon indienen, niet 

werden aanvaard of bewezen werden geacht. 

 

De verzoekende partij voert vooreerst aan dat in de bestreden beslissing “de overige voorwaarden van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet” niet betwist worden zodat dient aangenomen te worden dat ze 

voldoet aan de “overige voorwaarden” van voormeld artikel 9bis. De verzoekende partij voert verder aan 

dat in feite slechts één punt van discussie wordt aangehaald, namelijk dat ze geen ontvankelijke 

aanvraag zou hebben ingediend omdat zij geen buitengewone omstandigheden kan aantonen. De Raad 

dient hierbij op het volgende te wijzen. 

 

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

een vreemdeling moet worden aangevraagd bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die 

bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland. In buitengewone 

omstandigheden wordt hem evenwel toegestaan die aanvraag te richten tot de burgemeester van zijn 

verblijfplaats in België. Enkel wanneer er buitengewone omstandigheden aanwezig zijn om het niet 

aanvragen van de machtiging bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers in het 

buitenland te rechtvaardigen, kan de verblijfsmachtiging in België worden aangevraagd. 

 

De buitengewone omstandigheden, waarvan sprake in artikel 9bis van de Vreemdelingenwet mogen 

niet verward worden met de argumenten ten gronde die kunnen worden ingeroepen om een 

verblijfsmachtiging te bekomen. De toepassing van voormeld artikel 9bis houdt met andere woorden een 

dubbel onderzoek in: 

1 wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of er buitengewone 

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

rechtvaardigen en zo ja, of deze aanvaardbaar zijn. Zo dergelijke buitengewone omstandigheden niet 

blijken voorhanden te zijn, kan de aanvraag tot het bekomen van een verblijfsmachtiging niet in 

aanmerking worden genomen; 

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

dan drie maanden in het Rijk te verblijven. Desbetreffend beschikt de gemachtigde over een ruime 

appreciatiebevoegdheid; 

 

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

te kennen, dient de gemachtigde na te gaan of haar aanvraag wel regelmatig werd ingediend, te weten 
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of er aanvaardbare buitengewone omstandigheden werden ingeroepen om de indiening van de 

aanvraag tot verblijfsmachtiging in België te verantwoorden. 

 

De vreemdeling moet in zijn aanvraag klaar en duidelijk vermelden welke de buitengewone 

omstandigheden zijn die hem verhinderen zijn aanvraag bij de diplomatieke dienst in het buitenland in te 

dienen. Uit zijn uiteenzetting moet duidelijk blijken waaruit het ingeroepen beletsel precies bestaat.  

 

Het gegeven dat de aanvraag onontvankelijk werd verklaard impliceert, in tegenstelling tot wat de 

verzoekende partij beweert, aldus geenszins dat niet betwist wordt dat de verzoekende partij aan de 

“overige voorwaarden” voldoet, nu dat in de eerste fase slechts de ontvankelijkheid wordt onderzocht en 

een onderzoek van de gegrondheid van de aanvraag niet aan de orde is.  

 

Waar de verzoekende partij betoogt dat het louter stellen dat de aangehaalde elementen geen 

buitengewone omstandigheden vormen zonder aan te geven wat nu wel als buitengewone 

omstandigheid kan worden beschouwd allerminst redelijk, zorgvuldig en afdoende gemotiveerd is, wijst 

de Raad erop dat de gemachtigde over een discretionaire bevoegdheid beschikt om te oordelen of al 

dan niet buitengewone omstandigheden worden aangetoond die het in België indienen – als afwijking op 

de algemene regel van een indiening bij de bevoegde post in het buitenland – van een aanvraag om 

machtiging tot verblijf rechtvaardigen. De gemachtigde dient echter, zoals de verzoekende partij terecht 

aangeeft, afdoende te motiveren waarom zij meent dat de in casu aangehaalde elementen geen 

buitengewone omstandigheden vormen. De Raad meent dat de weergegeven motieven in casu redelijk 

zijn en de gemachtigde op zorgvuldige wijze is te werk gegaan. De verzoekende partij gaat echter 

geenszins in op de concrete motivering van de gemachtigde waarin wordt gesteld waarom de 

aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheden vormen zodoende dat de verzoekende 

partij met haar betoog niet aantoont dat de gemachtigde op onzorgvuldige, onwettige of kennelijk 

onredelijke wijze zou hebben geoordeeld dat de door haar aangehaalde elementen niet verantwoorden 

dat zij haar aanvraag niet zou kunnen indienen via de Belgische of diplomatieke consulaire post die 

bevoegd is voor haar verblijfplaats en niet kunnen worden beschouwd als buitengewone 

omstandigheden in de zin van voormeld artikel 9bis. De verzoekende partij kan, gelet op de concrete 

feitelijke motivering die de gemachtigde voorziet, ook niet gevolgd worden waar zij stelt dat er sprake is 

van een standaardformulering, noch dat de gemachtigde “omstandiger” had moeten motiveren. De 

verzoekende partij licht geenszins toe met welke aangehaalde buitengewone omstandigheid, zoals 

aangehaald in de initiële aanvraag, geen rekening zou gehouden zijn, dermate dat de Raad niet begrijpt 

waarom de gemachtigde “omstandiger” had moeten motiveren. 

 

Gelet op het bovenstaande maakt de verzoekende partij een schending van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet en het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel niet aannemelijk. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.2.1 In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending 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) aan. 

 

Zij zet in haar verzoekschrift het volgende uiteen: 

 

“Artikel 8 van het EVRM bepaalt dat: 

 

“Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn 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 veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming van 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 vrijheden van anderen.” 

 

Het recht op een gezinsleven dat geput kan worden uit artikel 8 van het EVRM sluit niet uit dat de 

overheid, gelet op het tweede lid van artikel 8 van het EVRM, zich in het gezinsleven mengt op 

voorwaarde dat dit gebeurt via een maatregel die voorzien is bij de wet, dat de inmenging noodzakelijk 

is in een democratische samenleving en dat een legitiem doel wordt nagestreefd.  
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Echter is het zo dat de bestreden beslissing op geen enkele wijze in evenredigheid is met de grote 

schade die zij aanricht aan het hele gezin.  

 

De bestreden beslissing is echter enkel onrechtmatig wanneer zij het resultaat is van een kennelijk 

onredelijk handelen, en wanneer het voordeel dat de overheid uit de bestreden beslissing zou putten, 

buiten elke redelijke verhouding staat tot het nadeel dat de verzoekende partij erdoor ondergaat.  

 

Uit de in het eerste middel aangehaalde elementen en feitelijkheden maakt verzoeker minstens 

aannemelijk dat de verwerende partij een disproportionele beslissing heeft genomen en dat het voordeel 

dat de verweerder uit de bestreden beslissing haalt, buiten elke redelijke en evenwichtige verhouding is 

tot het nadeel dat verzoekster ondervind. 

 

Dat verzoekster haar sociale, economische en familiale belangen in België zijn. Dat ook sociale relaties 

eveneens beschermd worden in het licht van artikel 8 EVRM. Dat verzoekster een Belgische zus heeft, 

met wie zij tot op heden nog steeds samenwoont en waarvan zijn  afhankelijk is. 

 

Dat verwerende partij  - in de bestreden beslissing - geen enkele ernstige afweging heeft gemaakt van 

de persoonlijke belangen van verzoekster. Immers, verzoekster toonde minstens aan een privé-leven 

(lees: gezinscel) onderhoud met in België gevestigde personen in de zin van artikel 8 EVRM, waaronder 

haar Belgische broer en Belgische zus.  

 

Bovendien is er sprake van een voldoende hechte relatie tussen verzoekster, haar zus en broer evenals 

met haar brede vrienden- en kennissenkring. Het is nagenoeg onmogelijk of alleszins bijzonder moeilijk 

voor verzoekster om op basis van deze opgebouwde relaties in haar land van oorsprong een 

familieleven te leiden, daar het centrum van haar sociale, familiale en economische belangen zich in 

België bevinden.  

 

Gelet op dit alles maakt verzoekster minstens aannemelijk dat er sprake is van een kennelijk 

disproportionele en kennelijk onredelijke beslissing, dewelke in strijd is met de bepalingen en de geest 

van artikel 8 EVRM. 

 

Om al deze redenen dient de bestreden beslissing vernietigd te worden.” 

 

2.2.2 Voormeld artikel 8 omvat het recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven en luidt als 

volgt: 

 

“1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling.  

2. 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 veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming 

van 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 vrijheden van anderen.” 

 

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

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

de zin van het EVRM. 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, eens een beschermingswaardig gezins- 

of privéleven is aangenomen en 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 Europees Hof voor de Rechten van de Mens 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. 
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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-/privéleven hier te lande en anderzijds het 

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

handhaven van de openbare orde. Deze maatstaf impliceert dat de Raad niet de bevoegdheid bezit om 

zijn eigen beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. Bijgevolg kan de 

Raad niet zelf de belangenafweging doorvoeren (RvS 26 juni 2014, nr. 227.900 en RvS 11 december 

2015, nr. 233.222). 

 

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

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

geïnterpreteerd. 

 

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

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

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

 

Het begrip ‘privéleven’ wordt evenmin gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. Het EHRM benadrukt dat 

het begrip ‘privéleven’ een brede term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk is om er een exhaustieve 

definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29). Het EHRM benadrukt dat 

artikel 8 eveneens het recht beschermt om banden te ontwikkelen en te onderhouden met de zijnen en 

met de buitenwereld (EHRM Pretty t. Verenigd Koninkrijk, nr. 2346/02, § 61, 2002-III ) en dat deze term 

soms eveneens aspecten van de sociale identiteit van het individu opneemt (EHRM Mikulic t. Croatië, 

nr. 53176/99, § 53, 2002-I). Het Hof vervolgt dat men moet aannemen dat het geheel van sociale 

banden tussen gevestigde immigranten en de gemeenschap waarin zij leven integraal deel uitmaken 

van het begrip “privéleven” in de zin van artikel 8. 

 

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

beiden, is een feitenkwestie. 

 

De verzoekende partij betoogt in haar verzoekschrift dat haar sociale, economische en familiale 

belangen in België zijn, dat ook sociale relaties worden beschermd in het licht van artikel 8 van het 

EVRM en benadrukt dat ze nog steeds samenwoont met haar Belgische zus waarvan ze afhankelijk is. 

Ze voert aan dat de gemachtigde in de bestreden beslissing “geen enkele ernstige afweging” heeft 

gemaakt van haar persoonlijke belangen terwijl ze minstens aantoonde een privéleven te onderhouden 

met in België gevestigde personen waaronder haar Belgische broer en Belgische zus. Ze stelt in dit 

verband dat er sprake is van een voldoende hechte relatie tussen haar, haar zus en broer evenals haar 

brede vrienden- en kenniskring en het nagenoeg onmogelijk of alleszins bijzonder moeilijk is om op 

basis van deze opgebouwde relaties in haar land van oorsprong een familieleven te leiden daar het 

centrum van haar sociale, familiale en economische belangen zich in België bevindt. 

 

In tegenstelling tot hetgeen de verzoekende partij lijkt te beweren, stelt de Raad vast dat de 

gemachtigde wel degelijk is overgegaan tot een belangenafweging en er wel degelijk een motivering is 

voorzien inzake de in de aanvraag om machtiging tot verblijf aangevoerde schending van artikel 8 van 

het EVRM. Met betrekking tot de Belgische zus oordeelt de gemachtigde in de bestreden beslissing dat 

de verzoekende partij de door haar ingeroepen verwantschap met haar zus niet aantoont. Bovendien is 

de gemachtigde van oordeel dat zelfs indien ze de verwantschap zou kunnen aantonen ze dan nog niet 

aantoont waarom dit haar zou beletten om tijdelijk terug te keren naar haar land van herkomst om aldaar 

haar aanvraag in te dienen. De gemachtigde oordeelt tevens dat de verplichting om de aanvraag in te 

dienen bij de bevoegde diplomatieke of consulaire post in het land van herkomst enkel een eventuele 

tijdelijke scheiding impliceert wat geen ernstig of moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Ook 

het argument dat de verzoekende partij een ruime vrienden- en kenniskring heeft in België wordt door 

de gemachtigde niet aanvaard als buitengewone omstandigheid. De verzoekende partij toont volgens de 

gemachtigde immers niet aan over welke vrienden en kennissen zij het heeft en bovendien impliceert de 

verplichting om de aanvraag in te dienen bij de bevoegde diplomatieke of consulaire post in het land van 

herkomst volgens de gemachtigde enkel een eventuele tijdelijke scheiding wat geen ernstig of moeilijk 

te herstellen nadeel met zich meebrengt. Verder oordeelt de gemachtigde dat de terugkeer naar het 

land van herkomst om aldaar een machtiging aan te vragen niet in disproportionaliteit staat ten aanzien 
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van het recht op een gezins- of privéleven. De gemachtigde herhaalt ook hier dat de verplichting om 

terug te keren naar het land van herkomst geen breuk betekent van de familiale relaties maar enkel een 

eventuele tijdelijke verwijdering van het grondgebied wat geen ernstig of moeilijk te herstellen nadeel 

met zich meebrengt. De gemachtigde verwijst in dit verband naar de rechtspraak van de Raad en de 

Raad van State waarbij werd geoordeeld 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.  

 

Er dient vooreerst vastgesteld te worden dat de verzoekende partij in haar machtigingsaanvraag 

geenszins melding maakt van haar Belgische broer zodoende kan de gemachtigde niet verweten 

worden hiermee geen rekening te hebben gehouden. Tevens stelt de Raad vast dat de verzoekende 

partij inhoudelijk niet ingaat op het punt van de gemachtigde dat zij de verwantschap met haar zus niet 

aantoont waardoor zij, door slechts te herhalen dat ze een Belgische zus heeft van wie ze afhankelijk 

zou zijn, geenszins afbreuk doet aan de stelling van de gemachtigde hierover. Gezien hoger reeds werd 

vastgesteld dat de gemachtigde uitdrukkelijk is ingegaan op de aangebrachte elementen kan de 

verzoekende partij niet voorhouden dat de gemachtigde geen enkele  afweging heeft gemaakt van haar 

persoonlijke belangen. 

 

Gezien de verzoekende partij in haar verzoekschrift niet ingaat op de motieven van de gemachtigde dat 

zij de ingeroepen verwantschap niet bewijst, en dat zelfs indien de verwantschap zou kunnen 

aangetoond worden, betrokkene niet aantoont waarom dit haar zou beletten tijdelijk terug te keren naar 

het herkomstland om aldaar de aanvraag in te dienen nu zij zich door haar zogenaamde zus ook 

financieel kan laten ondersteunen, meent de Raad dat in casu het beschermingswaardig gezinsleven 

met haar zus niet is aangetoond. Waar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de gezinsband 

tussen partners, alsook tussen ouders en minderjarige kinderen veronderstelt, ligt dat immers anders in 

de relatie tussen ouders en meerderjarige kinderen of tussen meerderjarige broers en zussen. Teneinde 

de bescherming van artikel 8 van het Verdrag te kunnen genieten moeten meerderjarige zussen en 

broers aantonen dat er bijkomende elementen van afhankelijkheid zijn die anders zijn dan de gewone 

affectieve banden (In dezelfde zin EHRM 17 februari 2009, Onur v. VK ; EHRM 23 juni 2008, Maslov v. 

Austria; EHRM 23 september 2010 Boussara v. Frankrijk; EHRM 20 september 2011, AA v. UK). In 

casu poneert verzoekende partij wel dat ze afhankelijk zou zijn van haar zus, doch verduidelijkt ze dit 

geenszins. Het louter aanstippen dat men samenwoont met de zus of dat er sprake zou zijn van een 

voldoende hechte relatie volstaat geenszins om als vereiste bijkomende elementen van afhankelijkheid 

te kunnen aangenomen worden. Ten overvloede blijkt dat in het administratief dossier ook bij de 

aanvraag een kopie van een stuk werd gevoegd “affidavit of consent” waarin wordt verklaard door Mw. 

O.I. dat zij instaat als zus voor de zorg over de verzoekende partij. Ten eerste stelt de Raad vast dat 

verzoekende partij hier zelf in het verzoekschrift niet eens naar verwijst, bovendien blijkt dat dit stuk, dat 

als kopie ook weinig bewijswaarde heeft, opgemaakt is in 2010 op een ogenblik dat de verzoekende 

partij nog minderjarig was. Thans heeft de gemachtigde in de bestreden beslissing terecht aangestipt 

dat de verzoekende partij al enige tijd meerderjarig is, dat zij wordt verondersteld te kunnen voorzien in 

haar eigen levensonderhoud en dat financiële steun ook op afstand mogelijk is. Zoals supra reeds 

gesteld, laat de verzoekende partij de concrete motieven aangaande de voorgehouden meerderjarige 

zus ongemoeid. De Raad kan deze motieven geenszins onredelijk achten. Nu het gezinsleven, zoals 

moet verstaan worden in het licht van artikel 8 van het EVRM, niet kan aangenomen worden, kan dit 

geen schending uitmaken van de voormelde verdragsbepaling. 

 

Wat betreft het privéleven, stelt de Raad eveneens vast dat de verzoekende partij inhoudelijk niet ingaat 

op het punt van de gemachtigde dat zij niet aantoont over welke vrienden en kennissen zij het heeft en 

dat de verplichting om een aanvraag in te dienen bij de bevoegde post in het herkomstland enkel maar 

een tijdelijke verwijdering van het grondgebied meebrengt. Bijkomend preciseert de gemachtigde 

aangaande de andere in de aanvraag aangehaalde gegevens, die betrekking hebben op de integratie 

en dus op het privéleven, dat het volgen van Nederlandse lessen, de eventuele werkbereidheid en het 

ingeschreven zijn als werkzoekende bij de VDAB, betrekking hebben op de gegrondheid doch niet 

verhinderen dat de verzoekende partij terugkeert om via de reguliere weg een aanvraag in te dienen. 

Hieruit blijkt dat de gemachtigde een zeker privéleven heeft aanvaard maar ook tot een redelijke, 

zorgvuldige en afdoende belangenafweging is overgegaan. De verzoekende partij laat de motieven 

ongemoeid en poneert enkel dat het centrum van haar sociale en economische belangen zich in België 

bevindt, doch preciseert niet in het minst over welke sociale of economische belangen het dan wel mag 

gaan en waarom het omwille van die belangen bijzonder moeilijk zou zijn om de aanvraag in het 

herkomstland in te dienen.   

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. 
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Het tweede middel is ongegrond. 

 

2.3 De verzoekende partij heeft geen gegrond middel aangevoerd dat kan leiden tot de nietigverklaring 

van de bestreden beslissing. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenendertig maart tweeduizend zeventien 

door: 

 

mevr. A. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 


