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 nr. 185 540 van 19 april 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, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 21 mei 2013 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 

27 maart 2013 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9bis van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen ongegrond wordt verklaard. 

 

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 23 januari 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

15 februari 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

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

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

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1.  Verzoeker diende op 16 december 2009 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). 

 

1.2.  Deze aanvraag werd op 27 maart 2013 ontvankelijk, doch ongegrond verklaard. Dit is de bestreden  

 beslissing, die als volgt wordt gemotiveerd: 
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“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf van 16.12.2009 en de aanvullingen van 

27.08.2010,18.10.2010, 27.12.2010, 11.02.2011, 11.11.2011, 16.12.2011, 10.10.2012 en 20.03.2013 

ingediend door : 

 

[…] 

 

Bij Dienst Vreemdelingenzaken ook gekend als: 

[…] 

 

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 ontvankelijk is doch ongegrond. 

 

Reden(en): 

 

Ter ondersteuning van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, beroept betrokkene zich op de instructie 

van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van artikel 9.3 en art 9bis van de wet van 15.12.1980. We 

merken echter op dat deze vernietigd werd door de Raad van State (RvS arrest 198.769 van 09.12.2009 

en arrest 215.571 van 05.10.2011). Bijgevolg zijn de criteria van deze instructie niet meer van 

toepassing. 

 

Verder beroept betrokkene zich op het vaderschap van een legaal verblijvend kind in België. Deze 

gegevens hebben evenwel niet automatisch het verwerven van een verblijfsrecht op het Belgisch 

grondgebied tot gevolg. 

Gezien het gedrag van betrokkene vormen deze gegevens geen reden tot verblijf. 

 

Betrokkene heeft door zijn gedrag namelijk de openbare orde geschaad: 

Op datum van 25.02.2011 werd hij door de Correctionele Rechtbank van Antwerpen veroordeeld tot een 

gevangenisstraf van twaalf maanden met uitstel vijf jaren behalve zes maanden en een geldboete van 

100,00 euro (x 5,5 = 550,00 euro) met uitstel drie jaren wegens: 

lagen en verwondingen met als gevolg ziekte of arbeidsongeschiktheid, tegen 

echtgenoot 

of samenlevende persoon of persoon met wie hij heeft samengewoond 

 

gen en verwondingen, tegen echtgenoot of samenlevende persoon met wie hij heeft 

samengewoond 

 

 

Hierdoor kan hem geen gunstige regeling worden toegestaan. 

 

Vervolgens haalt betrokkene aan dat het niet toekennen van een machtiging tot verblijf een schending 

zou uitmaken van art. 8 EVRM. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat hoewel art. 8 EVRM stelt 

dat het recht op privé-leven door de overheid dient gerespecteerd te worden dat in hetzelfde art. 8 

EVRM, lid 2 bepaald wordt dat de overheid kan ingrijpen ter voorkoming van strafbare feiten. Welnu uit 

het administratief dossier van betrokkene blijkt dat betrokkene reeds in aanraking is gekomen met de 

openbare ordediensten omwille van het plegen van strafbare feiten. 

 

Wat de bewering betreft dat betrokkene reeds in 2005 naar België kwam, goed geïntegreerd zou zijn, 

een woning huurt, het Protestants Sociaal Centrum Vluchtelingenwerk bezoekt, lid is van de 

kerkgemeenschap en organisaties en regelmatig kerkdiensten en vergaderingen bijwoont, Nederlands 

leert, werkbereid is en een arbeidscontract voorlegt, een vrienden-en kennissenkring heeft opgebouwd 

en getuigenverklaringen voorlegt, dient opgemerkt te worden dat dit het resultaat was van zijn eigen 

houding. Allereerst wist betrokkene of diende te weten dat hij zich bevond in een periode van illegaal 

verblijf en dat hij bijgevolg steeds rekening diende te houden met de mogelijkheid om naar zijn land van 

herkomst terug te keren. Verder ondertekende hij reeds verschillende Bevelen om het Grondgebied te 

Verlaten waarin hem geboden werd het Rijk te verlaten omdat hij zich hier illegaal bevond. Betrokkene 

diende vrijwillig gevolg te geven aan deze Bevelen om het Grondgebied te verlaten. Het feit dat hij geen 

gevolg gaf aan deze instructies impliceert dat betrokkene op illegale basis in het land verbleef wat een 

strafbaar feit is dat geenszins het recht op verblijf verantwoordt. 
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Betrokkene beweert dat hij vreest voor een terugkeer naar zijn land van herkomst doch hij legt geen 

bewijzen voor die deze bewering kunnen staven. Het is aan betrokkene om op zijn minst een begin van 

bewijs te leveren. 

De loutere vermelding dat betrokkene vreest voor problemen in zijn land van herkomst volstaat niet om 

als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. 

 

De advocaat van betrokkene haalt tevens aan dat zijn cliënt wenst om gehoord te worden teneinde zijn 

argumenten verder uit te zetten, hieromtrent dient opgemerkt te worden dat de Vreemdelingenwet voor 

wat betreft art. 9bis niet voorziet in een mondelinge procedure. 

 

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

toestand van betrokkene (met name: dat hij ernstige psychische trauma’s heeft opgelopen alsook dat hij 

medische stukken voorlegt) dient opgemerkt te worden dat de wet van 15 september 2006 tot wijziging 

van de wet van 15 december 1980 duidelijk een onderscheid maakt tussen twee verschillende 

procedures: aan de ene kant het artikel 9bis dat in België verblijvende personen die menen te 

beschikken over buitengewone omstandigheden om humanitaire redenen een verblijfsmachtiging 

kunnen aanvragen bij de burgemeester van de plaats waar zij verblijven, aan de andere kant het artikel 

9ter als een unieke procedure voor in België verblijvende personen met een medische aandoening. De 

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

verzoek aan deze medische argumenten geen verder gevolg worden gegeven (RVV Arrest nr. 75.380 

van 17.02.2012 en RVV Arrest nr. 80.233 van 26.04.2012). 

 

Niets verhindert betrokkene derhalve om terug te keren naar zijn land van herkomst of naar een derde 

land waar hij zich kan begeven. Het staat betrokkene vrij hiertoe een beroep te doen op de 

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

Ook beschikt de IOM over een Reïntegratiefonds dat als doel heeft een duurzame terugkeer naar en 

reïntegratie in het land van herkomst te vergemakkelijken. Dit fonds is ontworpen om mensen bij te 

staan in het vinden van inkomensgenererende activiteiten. Reïntegratiebijstand kan het volgende 

bevatten: beroepsopleidingen, opstarten van kleine zakenprojecten, kosten om een cursus of opleiding 

te volgen, kosten om informatie over beschikbare jobs te verkrijgen, bijvoorbeeld door middel van 

tewerkstellingsbureaus, accommodatie/huur, extra bagage. Hierdoor kan de bewering dat betrokkene 

niet in staat is financieel onafhankelijk te zijn, niet aanvaard worden als een grond voor regularisatie.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 8 van het EVRM, van artikel 9bis 

van de vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht, vervat in artikel 62 van de 

vreemdelingenwet en artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

de bestuurshandelingen, van de zorgvuldigheidsplicht, van het evenredigheidsbeginsel en van het 

redelijkheidsbeginsel. Hij licht het enig middel toe als volgt: 

 

“EERSTE MIDDEL: 

Schending van artikel 8 EVRM, artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, schending van de materiële 

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

betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, alsook de zorgvuldigheidsplicht, het 

evenredigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel. 

Uit deze wetsartikelen blijkt dat de administratieve overheid in de akte de juridische en feitelijke 

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

wijze. Het begrip 'afdoende' impliceert dat de opgelegde motivering in feite en in rechte evenredig moet 

zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. 

De bestreden beslissing stelt dat verzoeker door zijn gedrag de openbare orde zou geschaad hebben. 

Meer dan twee jaar geleden werd verzoeker immers veroordeeld tot een geldstraf met uitstel en een 

gevangenisstraf met uitstel. 

Om die reden alleen zou er aan verzoeker "geen gunstige regeling" worden toegestaan. 

Overigens zou het feit dat verzoeker al eens in aanraking is gekomen met de ordediensten omwille van 

het plegen van strafbare feiten willen zeggen dat de overheid gerechtigd zou zijn om in de zin van artikel 

8 EVRM in te grijpen "ter voorkoming van strafbare feiten". 

Er dient echter gesteld te worden dat het loutere feit van een strafrechtelijke veroordeling niet 

automatisch aanleiding geeft tot een weigering machtiging tot verblijf. Een strafrechtelijke veroordeling 

houdt op zich niet noodzakelijk een gevaar voor de openbare orde in. 
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De dienst Vreemdelingenzaken dient rekening te houden met de aard van het gepleegde misdrijf, de 

maatschappelijke gevolgen ervan, de mogelijkheid van een herhaling van een dergelijk gedrag, etc. 

In casu is het niet manifest duidelijk waarom het feit dat verzoeker veroordeeld is, nota bene tot een 

straf met uitstel, naar aanleiding van geweldpleging tegen zijn toenmalige partner, een gevaar voor de 

openbare orde zou inhouden. Verwerende partij neemt hier ook geen verdere motivering over op. Het 

blijkt uit de stukken die bij verzoekers regularisatie aanvraag zijn gevoegd dat verzoeker en de moeder 

van zijn dochtertje op erg gespannen voet met elkaar leefden en geregeld erg zware ruzies hadden. Het 

blijkt ook dat verzoeker geprobeerd heeft om de relatie in het belang van zijn dochtertje te redden. 

Verzoeker blijkt enorm begaan met haar, haar welzijn, en zijn mogelijkheid om haar zo vaak mogelijk te 

zien.  

Artikel 2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het 

Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit 

migratieneutraal te maken van 4 januari 2013 stelt dat gewichtige feiten kunnen bestaan uit een 

gevangenisstraf maar dat deze effectief moet zijn. Deze voorwaarde kan naar analogie toegepast 

worden voor de interpretatie van het begrip openbare orde in de Vreemdelingenwet. 

Verwerende partij dient op zijn minst te motiveren waarom het feit dat verzoeker veroordeeld is tot een 

gevangenisstraf met uitstel er direct toe zou leiden dat verzoeker een gevaar vormt voor de openbare 

orde. 

Wat betreft de schending van artikel 8 van het EVRM, dat het recht waarborgt op een gezins- en 

privéleven, dient het volgende opgemerkt te worden. 

In casu betwist de dienst Vreemdelingenzaken niet dat er een gezins- en privéleven in de zin van artikel 

8 EVRM bestaat. Verzoeker oefent het gedeeld ouderlijk gezag uit over zijn dochtertje (bijlage 2). Het 

blijkt ook duidelijk uit de stukken gevoegd bij de aanvraag tot regularisatie dat verzoeker een erg hechte 

band heeft met zijn dochtertje, die een onbeperkt verblijfsrecht in België heeft. 

De dienst Vreemdelingenzaken was op de hoogte van het gezinsleven van verzoeker. Ze volstaat er 

echter mee te verwijzen naar de mogelijkheid voor de Belgische overheid om verzoekers recht op een 

gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM te beperken ter voorkoming van strafbare feiten. Verwerende 

partij motiveert echter niet wat haar toelaat te stellen dat verzoeker strafbare feiten zou plegen. Ze treedt 

hierbij het vermoeden van onschuld met de voeten, er is zelfs geen sprake van een tenlastelegging van 

strafbare feiten. 

Een dergelijke motivering is onredelijk, geen zinnig mens die vertrouwd is met de principes van een 

rechtstaat zou anders beslissen. Indien verwerende partij redenen heeft die toelaten te menen dat 

verzoeker strafbare feiten zou plegen dient ze deze redenen expliciet te maken en dient het meer te 

gaan dan het simpele buikgevoel dat wie een maal een strafbaar feit heeft gepleegd dat zeker nog zal 

doen. 

Gezien er een gezinsleven bestaat diende er nagegaan te worden of er een positieve verplichting 

bestaat voor de staat om dit gezinsleven te handhaven wanneer blijkt dat er hinderpalen zijn om dit 

gezinsleven elders verder te zetten. 

In casu bestaat beschikt verzoekers dochter of een verblijfsrecht met onbeperkte duur, en gezien de 

duurzame breuk tussen verzoeker en de moeder van zijn dochter, kan het gezinsleven niet elders 

worden voortgezet. Het feit dat verzoeker strafbare feiten heeft gepleegd mag er niet toe in de weg 

staan dat zijn recht op gezinsleven onder artikel 8 EVRM zonder verdere motivering of 

evenredigheidstoets automatisch opgeheven wordt. Alles wijst er immers op dat verzoeker zijn uiterste 

best doet om een goede vader te zijn, en dat het onmogelijk voor hem en zijn dochtertje is om het 

gezinsleven elders voort te zetten. 

De dienst Vreemdelingenzaken heeft bij het nemen van de bestreden beslissing geen enkele motivering 

opgenomen hieromtrent, en heeft de evenredigheid niet afgetoetst van de impact van de bestreden 

beslissing op verzoekers recht op een gezinsleven gewaarborgd door artikel 8 EVRM in vergelijking met 

de belangen voor de Belgische Staat om verzoeker van het grondgebied verwijderd te zien. De dienst 

Vreemdelingenzaken heeft dan ook kennelijk onredelijk en in strijd met artikel 8 EVRM gehandeld. 

De motivering van de bestreden beslissing kan dan ook geenszins afdoend genoemd worden en houdt 

een manifeste schending in van de motiveringsplicht waaraan de verwerende partij als administratieve 

bevoegdheid aan onderworpen is. 

Om deze redenen wenst verzoekende partij dan ook de nietigverklaring te bekomen van de 

aangevochten beslissing. 

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

 

2.2. Met betrekking tot de formele motiveringsplicht blijkt uit de uiteenzetting van het middel dat 

verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent en begrijpt, aangezien hij deze inhoudelijk 

betwist en de draagkracht ervan tracht te weerleggen. Aldus is voldaan aan de doelstelling van de 

formele motiveringsplicht. 
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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). Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de 

overheid zich op afdoende wijze dient te informeren over alle relevante elementen om met kennis van 

zaken een beslissing te kunnen nemen (RvS 11 juni 2002, nr. 107.624). Na lezing van het middel blijkt 

dat verzoeker deze rechtsregels verbindt aan zijn uiteenzetting met betrekking tot artikel 8 van het 

EVRM. In essentie betoogt verzoeker dat het feit dat hij twee jaar voor het nemen van de bestreden 

beslissing werd veroordeeld tot een gevangenisstraf en een geldboete met uitstel, niet volstaat om hem 

“geen gunstige regeling” toe te staan. Daarenboven volstaat het feit dat hij “al eens in aanraking is 

gekomen met de ordediensten” niet om een inmenging in de zin van artikel 8 van het EVRM te 

verantwoorden “ter voorkoming van strafbare feiten.” 

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt: 

 

“1. Eenieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

De Raad duidt erop dat de bestreden beslissing geen betrekking heeft op een weigering van een 

voortgezet verblijf maar dat het in casu een situatie van eerste toelating betreft. In een dergelijk geval 

oordeelt het EHRM dat er geen inmenging is en geschiedt geen toetsing aan de hand van het tweede lid 

van artikel 8 van het EVRM. In dit geval moet er volgens het EHRM onderzocht worden of er een 

positieve verplichting is voor de Staat om het recht op privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven 

en te ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, 

Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 38). Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-

toets. De omvang van de positieve verplichtingen die op de Staat rusten zijn afhankelijk van de precieze 

omstandigheden die eigen zijn aan het voorliggend individueel geval. In het kader van een billijke 

afweging worden een aantal elementen in rekening genomen, met name de mate waarin het gezins- en 

privéleven daadwerkelijk wordt verbroken bij verwijdering naar het land van bestemming, de omvang 

van de banden in de Verdragsluitende Staat, alsook de aanwezigheid van onoverkomelijke hinderpalen 

die verhinderen dat het gezins- en privéleven elders normaal en effectief wordt uitgebouwd of 

verdergezet. Deze elementen worden afgewogen tegen de aanwezige elementen van 

immigratiecontrole of overwegingen inzake openbare orde (EHRM 28 juni 2011, nr. 55597/09, Nuñez v. 

Noorwegen, par. 70). 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). In een dergelijk geval dient er volgens het EHRM te worden onderzocht of er 

een positieve verplichting is voor de staat om de betrokken vreemdeling op zijn grondgebied te laten 

blijven zodat hij zijn recht op gezinsleven aldaar kan handhaven en ontwikkelen (EHRM 28 november 

1996, Ahmut v. Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer v. 

Nederland, § 38). Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets, dit is een billijke afweging. Als 

na deze toets uit de belangenafweging blijkt dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is 

artikel 8, eerste lid, van het EVRM geschonden (EHRM 17 oktober 1986, Rees v. Verenigd Koninkrijk, § 

37). 

 

Verzoeker betoogt dat het feit dat hij veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van 12 maanden met 

uitstel van 5 jaar behalve 6 maanden (het gaat daarbij niet om een uitstel voor de volledige straf, zoals 

verzoeker in het middel lijkt voor te houden) op zich geen inmenging verantwoordt in het gezinsleven 

overeenkomstig artikel 8.2 van het EVRM. Hij gaat er evenwel aan voorbij dat zijn aanvraag in casu 

dient te worden beschouwd als een eerste toelating op het grondgebied. Zoals supra uiteengezet is er in 

dat geval geen sprake van een inmenging en diende de aanvraag niet te worden getoetst aan de 

voorwaarden, bepaald in artikel 8.2 van het EVRM. 

 

Bij de beoordeling van de gegrondheid van een aanvraag om machtiging tot verblijf ex artikel 9bis van 

de vreemdelingenwet beschikt de staatssecretaris of zijn gemachtigde over een ruime discretionaire 

appreciatiebevoegdheid. Hij kon aldus, bij het beoordelen of aan verzoekers aanvraag gunstig gevolg 

kon worden gegeven, rekening houden met het gegeven dat verzoeker werd veroordeeld tot 12 

maanden gevangenis, waarvan de helft met uitstel, zonder dat dit een inmenging vormt in de zin van 
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artikel 8.2 van het EVRM. Dit motief moet verder ook samen gelezen worden met de overige elementen 

ter beoordeling van zijn aanvraag, zoals, onder meer, het motief dat verzoeker verschillende eerdere 

bevelen om het grondgebied te verlaten naast zich neerlegde. Verzoeker betwist de overige motieven 

van de bestreden beslissing niet, maar verbindt zijn uiteenzetting volledig aan artikel 8 van het EVRM.  

 

In de mate verzoeker aanvoert dat er een positieve verplichting op de Belgische overheid rust waar hij 

uiteenzet dat hij met de moeder van zijn dochter op gespannen voet leeft, maar dat hij een hechte band 

heeft met zijn dochter, die een onbeperkt verblijfsrecht heeft in België, werd hoger reeds uiteengezet dat 

de omvang van de positieve verplichtingen die op de staat rusten, afhankelijk is van de precieze 

omstandigheden die eigen zijn aan het voorliggend individueel geval. In het kader van een billijke 

afweging worden een aantal elementen in rekening genomen, met name de mate waarin het gezins- en 

privéleven daadwerkelijk wordt verbroken bij verwijdering naar het land van bestemming, de omvang 

van de banden in de Verdragsluitende Staat, alsook de aanwezigheid van onoverkomelijke hinderpalen 

die verhinderen dat het gezins- en privéleven elders normaal en effectief wordt uitgebouwd of 

verdergezet. Deze elementen worden afgewogen tegen de aanwezige elementen van 

immigratiecontrole of overwegingen inzake openbare orde (EHRM 28 juni 2011, nr. 55597/09, Nuñez v. 

Noorwegen, par. 70). Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een 

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

en privéleven in de zin van artikel 8 van het EVRM (zie EHRM 14 februari 2012, nr. 26940/10, Antwi e.a. 

v. Noorwegen, par. 89). Een andere belangrijke overweging is of het gezinsleven zich heeft ontwikkeld 

in een tijd waarin de betrokken personen zich ervan bewust waren dat de verblijfsstatus van één van 

hen zo was dat het voortbestaan van het gezinsleven in het gastland vanaf het begin precair was. Waar 

dit het geval is, zal er enkel in zeer uitzonderlijke omstandigheden sprake zijn van een schending van 

artikel 8 van het EVRM (EHRM 28 juni 2011, nr. 55597/09, Nuñez v. Noorwegen, par. 70). Ook dient te 

worden benadrukt dat het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het gezins- 

en privéleven niet absoluut is. 

 

Verzoeker betwist niet dat zijn verblijf in België precair was en dat hem in het verleden meermaals werd 

bevolen het grondgebied te verlaten. Artikel 8 van het EVRM houdt voor de Staat geen algemene 

verplichting in om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de Staat van gemeenschappelijk verblijf 

te respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 2006, 

Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39). Met toepassing van een vaststaand beginsel van 

internationaal recht is het immers de taak van de Staat om de openbare orde te waarborgen en in het 

bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen te 

controleren (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga/België, § 81). De Staat is 

dus gemachtigd om de voorwaarden hiertoe vast te leggen. 

 

Verzoeker voert aan dat hij een echte hechte band heeft met zijn dochter die onbeperkt verblijfsrecht 

heeft in België. Hij voegt bij het verzoekschrift een vonnis van de jeugdrechtbank te Antwerpen d.d. 18 

maart 2013, waaruit blijkt dat hij met zijn ex-partner het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefent. Daarbij 

verblijft de minderjarige dochter op het adres van de moeder en heeft verzoeker een omgangsrecht  

gedurende twee weekends per maand (pare weken, van vrijdag 18.00 uur tot zondag 18.00 uur).  

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 10 oktober 2012, in een actualisatie 

van zijn aanvraag, stukken neerlegde in verband met de financiële en affectieve banden met zijn 

dochter O. In een actualisatie van 20 maart 2013 legde hij het genoemde vonnis van 18 maart 2013 

neer waarbij hem het gezamenlijke ouderlijk gezag werd toebedeeld. Uit de bestreden beslissing blijkt 

dat de verwerende partij bij het nemen van de bestreden beslissing kennis had van deze actualisaties.  

 

De bestreden beslissing besteedt geen woord aan het feit dat verzoeker een minderjarige dochter heeft 

in België over wie hij het (gedeeld) ouderlijk gezag heeft en waarmee hij een omgangsrecht heeft, 

ondanks dat verzoeker zijn aanvraag met deze elementen heeft aangevuld. Ook blijkt dat de motivering 

van de beslissing met betrekking tot artikel 8 van het EVRM enkel in verband wordt gebracht met 

verzoekers privéleven, terwijl verzoeker ook elementen heeft aangebracht met betrekking tot een 

familie- en gezinsleven in België.  

 

De Raad is, op grond van artikel 39/2, §2, van de vreemdelingenwet, niet bevoegd om zelf de feiten te 

beoordelen en een motivering met betrekking tot de mate waarin verzoekers relatie tot zijn dochter al 

dan niet kan leiden tot een positieve verplichting te substitueren aan de bestreden beslissing. Dit dient te 

geschieden overeenkomstig de appreciatiebevoegdheid die de staatssecretaris of zijn gemachtigde 

toekomt op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 
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Aldus blijkt dat de verwerende partij bij het nemen van de bestreden beslissing geen rekening heeft 

gehouden met alle elementen van de zaak.  

 

Ook in de nota met opmerkingen wordt geen verweer gevoerd met betrekking tot de vraag of verzoekers 

ouderlijk gezag over een omgangsrecht met zijn dochter tot een positieve verplichting diende te leiden. 

 

De verzoekende partij maakt een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel iuncto artikel 8 van het 

EVRM aannemelijk.  

 

Het enig middel is in de aangegeven mate gegrond.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

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

Integratie en Armoedebestrijding van 27 maart 2013 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op 

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

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ongegrond wordt verklaard, wordt 

vernietigd. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien april tweeduizend zeventien door: 

 

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. VERHAERT 

 


