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 nr. 188 422 van 15 juni 2017 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, X, X en X, die verklaren van Dominicaanse nationaliteit te zijn, op 

12 mei 2016 hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

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

24 maart 2016 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 Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 2 mei 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 mei 2017. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. BRIJS, die loco advocaat L. TOP verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat X, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1 Op 25 februari 2015 dienen de verzoekende partijen 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 Op 24 maart 2016 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 12 april 2016 aan de verzoekende 

partijen ter kennis wordt gebracht en waarvan de motieven luiden als volgt: 
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“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 25.02.2015 werd 

ingediend door : 

 

A(…) Q(…), R(…) (R.R. (…)) 

Geboren te (…)op (…) 

S(…), R(…)M(…) (R.R. (…)) 

Geboren op (…)te (…) 

Wettelijke vertegenwoordigers van : 

S(…), R(…) (R.R. (…)) 

Geboren te Amsterdam op (…) 

A(…) S(…), S(…) E(…) (R.R. (…)) 

Geboren te Antwerpen op (…) 

Nationaliteit: Dominicaanse Republiek 

Adres: (…) 

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

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

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

verzoek onontvankelijk is. 

 

Redenen: 

 

Ter ondersteuning van hun aanvraag om machtiging tot verblijf, beroepen betrokkenen 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. 

 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkenen de 

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

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

buitenland. 

 

Betrokkenen beweren dat zij vrezen voor hun leven indien zij zouden moeten terugkeren naar hun land 

van herkomst doch zij leggen geen bewijzen voor die deze bewering kunnen staven. Het is aan 

betrokkenen om op zijn minst een begin van bewijs te leveren. De loutere vermelding dat betrokkenen 

vrezen voor hun leven volstaat niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. 

 

Wat de vermeende schending van art. 3 van het EVRM betreft dient opgemerkt te worden dat de 

bescherming verleend via art. 3 van het EVRM slechts in buitengewone gevallen toepassing zal vinden. 

Hiervoor dienen verzoekers hun beweringen te staven met een begin van bewijs terwijl in casu het enkel 

bij een bewering blijft en dit niet kan volstaan om een inbreuk uit te maken op het vernoemde artikel 3. 

De algemene bewering wordt niet toegepast op de eigen situatie. 

 

De loutere vermelding van het artikel 3 EVRM volstaat dus niet om als buitengewone omstandigheid 

aanvaard te worden. De aanvraag kan in het land van herkomst gebeuren. 

 

Betrokkenen beweren dat zij zich in buitengewone omstandigheden zouden bevinden omdat zij alhier 

een uitzonderlijk langdurig verblijf zouden hebben. Hieromtrent dienen wij te stellen dat dit onmogelijk 

aanvaard kan worden als een buitengewone omstandigheid. Ter staving van deze bewering verwijzen 

betrokkenen naar de geboorteaktes van hun kinderen (R(…) is geboren in 2000 te Amsterdam en S(…) 

in 2013 in Antwerpen). Verder leggen ze twee studentenkaarten voor van hun dochter, voor het 

schooljaar 2012-2013 en 2013-2014 en een getuigschrift 2012-2013 van het volgen van Nederlandse 

taallessen door mijnheer A(…). We stellen dus vast dat het eerste bewijs van verblijf in België het 

getuigschrift van Nederlandse taallessen was voor het schooljaar 2012-2013. Het voorgelegde paspoort 

van mijnheer A(…) bevat een Duits visum evenals een inreisstempel voor België d.d. 17.06.2012. Dit 

houdt in dat betrokkenen mogelijks in België verblijven sinds juni 2012. Dit kan door onze diensten niet 

aanvaard worden als een uitzonderlijk langdurig verblijf. Met een eventueel langdurig verblijf in 

Nederland kan door onze diensten geen rekening gehouden worden daar ten eerste betrokkenen enkel 

aantonen dat hun dochter in Nederland geboren is maar verder geen enkel document/attest voorleggen 

dat betrekking heeft op een verblijf in Nederland en ten tweede betrokkenen zich beroepen op de 

Belgische wetgeving ter zake en niet op de Nederlandse. Betrokkenen hebben zich sinds hun aankomst 
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in België bewust genesteld in illegaal verblijf. Betrokkenen hebben geen enkele verblijfsaanvraag 

ingediend om tijdens deze periode hun verblijf te wettigen. Betrokkenen hebben zich dus bewust 

genesteld in illegaal verblijf. De bewering dat zij alhier langdurig zouden verblijven kan dus onmogelijk 

aanvaard worden als buitengewone omstandigheid daar betrokkenen zelf verantwoordelijk zijn voor 

deze situatie. 

 

Betrokkenen beroepen zich verder op het feit dat hun kinderen in Europa geboren zijn en dat zij 

opgroeien in de Belgische cultuur en met de Belgische normen en waarden. Echter, betrokkenen tonen 

niet aan waarom het feit dat hun kinderen in Europa geboren zijn, een eventuele terugreis zou 

bemoeilijken. Het loutere feit dat men in Europa geboren is, is niet voldoende om aanvaard te worden 

als buitengewone omstandigheid. 

 

Betrokkenen halen verder aan dat hun kinderen niet kunnen terugkeren naar een land waar zij niets of 

niemand meer kennen en waar zij nog nooit geweest zijn. Vooreerst merken we op dat betrokkenen 

geen attesten/bewijzen voorleggen voor de gehele periode van 2000 (jaar waarin hun dochter geboren 

wordt te Amsterdam) tot 2012 (jaar waarop ze naar België gekomen zijn volgens de beschikbare 

informatie in het administratief dossier). Mijnheer A(…) verbleef bovendien tot 2012 in het land van 

herkomst. Verder lijkt het erg onwaarschijnlijk dat de kinderen in het land van herkomst geen 

familieleden meer zouden hebben waarmee het contact hersteld kan worden. Dit element kan dan ook 

niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid. 

 

Verwijzing naar regularisatiebeslissingen van “gelijkaardige dossiers” en het inroepen van het 

gelijkheidsbeginsel vormt geen uitzonderlijke omstandigheid. Het is aan betrokkenen om de 

overeenkomsten aan te tonen tussen de eigen situatie en de situatie waarvan zij beweren dat ze 

vergelijkbaar is (Raad van State arrest 97.866 van 13/07/2001). Men kan er immers niet zonder meer 

van uitgaan dat de omstandigheden waarin verzoekers verkeren analoog zijn met degene waaraan zij 

refereren. Ook het feit dat andere vreemdelingen van een verblijfsregularisatie hebben kunnen genieten 

brengt niet ipso facto een verblijfsregularisatie voor de betrokkenen met zich mee, noch vormt dit een 

buitengewone omstandigheid die een tijdelijke terugkeer naar het land van herkomst verhindert of 

bemoeilijkt. Overigens wordt elk dossier naar aanleiding van een regularisatieaanvraag individueel 

onderzocht. 

 

Het feit dat hun kind hier naar school gaat, kan niet aanzien worden als een buitengewone 

omstandigheid daar betrokkenen niet aantonen dat een scholing niet in het land van herkomst kan 

verkregen worden. Tevens behoeft de scholing van het kind geen gespecialiseerd onderwijs, noch een 

gespecialiseerde infrastructuur die niet in het land van herkomst te vinden is. Bovendien dient er op 

gewezen te worden dat de verplichte scholing van het kind steeds plaats vond in illegaal verblijf. Hierbij 

kan bijgevolg opgemerkt worden dat het de ouders zijn die de belangen van het kind hebben geschaad 

door zich te nestelen in dergelijk verblijf. Bovendien stellen we vast dat betrokkenen niet aantonen dat 

hun kind hier effectief schoolliep. Ter staving van haar scholing leggen ze twee studentenkaarten voor, 

voor het schooljaar 2012-2013 en voor het schooljaar 2013-2014. Echter, deze studentenkaarten tonen 

niet aan dat betrokkene effectief schoolliep. Bovendien zijn deze twee kaarten de enige stukken die 

worden voorgelegd met betrekking tot de scholing van hun kind. Rekening houdend met het feit dat hun 

dochter momenteel bijna zestien jaar is, is dit erg weinig. Betrokkenen tonen op geen enkele wijze aan 

dat hun dochter momenteel nog steeds schoolgaand is. Dit element kan dan ook niet aanvaard worden 

als buitengewone omstandigheid. 

 

Betrokkenen beroepen zich in dit kader verder op het feit dat hun kinderen de taal van het land van 

herkomst niet zouden spreken waardoor zij onmogelijk kunnen terugkeren. Dit argument kan echter niet 

weerhouden worden als buitengewone omstandigheid daar het zeer ongeloofwaardig is dat betrokkenen 

in huiselijke sfeer geen Spaans zouden spreken, wat toch hun moedertaal is en dat de kinderen niet 

opgevoed zouden zijn in het Spaans, niettegenstaande het ook mogelijk is dat de kinderen daarnaast 

ook Nederlands zouden leren. Bovendien merken we op dat mevrouw S(…) geen enkel bewijs voorlegt 

waaruit zou blijken dat zij Nederlands heeft geleerd of zou kunnen spreken. Het is dus totaal 

ongeloofwaardig dat zij haar kinderen in het Nederlands zou opvoeden. Mijnheer A(…) legt een bewijs 

voor dat hij in het schooljaar 2012-2013 Nederlandse taalles volgde. Hij legt echter geen deelcertificaat 

voor waaruit kan blijken dat hij deze opleiding met succes beëindigde. Samengevat kunnen we dus 

duidelijk stellen dat geen van beide ouders aantoont dat hij/zij het Nederlands voldoende machtig is om 

hun kinderen in het Nederlands op te voeden. Volledigheidshalve merken we op dat betrokkenen ook 

niet aantonen dat hun kinderen Nederlands zouden spreken. M.b.t. hun vijftienjarige dochter leggen ze 

enkel twee studentenkaarten voor, voor het schooljaar 2012-2013 en het schooljaar 2013-2014. Ze 
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leggen geen bewijzen voor dat hun dochter ook daadwerkelijk de lessen volgde, evenmin leggen ze 

schoolrapporten voor waaruit zou kunnen blijken dat hun dochter Nederlands spreekt. Het is niet 

duidelijk waar hun dochter schoolliep in de periode voor schooljaar 2012-2013. Voor de gehele periode 

van 18.07.2000 (geboortedatum van hun dochter) tot 17.06.2012 (inreisstempel) leggen betrokkenen 

geen enkel document of attest voor. We stellen dus vast dat het hier om een loutere bewering gaat, die 

niet wordt ondersteund door de beschikbare informatie in het administratief dossier. 

 

Betrokkenen beroepen zich op het kinderrechtenverdrag, met name op artikel 28 en artikel 29. Wat dit 

aangehaalde Verdrag van de Rechten van het Kind betreft; de Raad van State heeft gesteld dat dit 

Verdrag in zijn geheel geen directe werking heeft (RvS, arrestnr. 100.509 van 31.10.2001, RVV nr. 

107.646 van 30.07.2013, RVV nr. 107.495 dd 29.07.2013, RVV nr. 107.068 van 22.07.2013 en RVV nr. 

106.055 van 28.06.2013). Deze verdragsbepalingen zijn geen duidelijke en juridisch volledige 

bepalingen die de verdragspartijen of een onthoudingsplicht of een strikt omschreven plicht om op een 

welbepaalde wijze te handelen opleggen. Aan deze bepalingen moet derhalve een directe werking 

worden ontzegd (cf. RvS 28 juni 2001, nr. 97 206). De bepalingen van het VN Kinderrechtenverdrag 

volstaan wat de geest, de inhoud en de bewoordingen ervan betreft, op zichzelf niet om toepasbaar te 

zijn zonder dat verdere reglementering met het oog op precisering of vervollediging noodzakelijk is. In 

deze zin kunnen verzoekers de rechtstreekse schending van deze artikels van het Kinderrechtenverdrag 

niet dienstig inroepen. Betrokkenen halen verder aan dat zij niet naar hun land van herkomst kunnen 

terugkeren omdat ze er geen onderkomen meer hebben. Ze zouden niets of niemand meer hebben in 

hun land van herkomst en zouden in een mensonterende situatie terechtkomen. Het lijkt erg 

onwaarschijnlijk dat betrokkenen geen familie, vrienden of kennissen meer zouden hebben in het land 

van herkomst waar zij voor korte tijd zouden kunnen verblijven in afwachting van een beslissing in het 

kader van hun aanvraag tot machtiging tot verblijf. Betrokkenen verbleven immers ruim 26 jaar (voor 

mijnheer) en ruim 27 jaar (voor mevrouw, rekening houdend met haar bewering sinds 2000 in Europa te 

verblijven) in de Dominicaanse Republiek en hun verblijf in België, hun integratie en opgebouwde 

banden kunnen bijgevolg geenszins vergeleken worden met hun relaties in het land van herkomst. Er 

dient te worden opgemerkt dat het de persoonlijke keuze van betrokkenen is geweest om illegaal in 

België te verblijven alsook om geen verdere contacten/banden te onderhouden met hun land van 

herkomst. Bijgevolg kan dit argument niet weerhouden worden als buitengewone omstandigheid. 

Het staat betrokkene vrij om voor hun terugkeer een beroep te doen op de Internationale Organisatie 

voor Migratie (IOM) om zo de nodige steun te verkrijgen. 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 betrokkenen in een mensonterende 

situatie terecht zouden komen niet aanvaard worden als een buitengewone omstandigheid. 

 

Betrokkenen beroepen zich op de zogenaamde ‘omzendbrief Turtelboom’. Echter deze omzendbrief 

werd integraal overgenomen door de instructies Wathelet. 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. 

 

Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkenen geen strafbare feiten gepleegd zouden hebben, 

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 elementen van integratie (met name het feit dat zij blijk zouden geven van integratie, dat zij 

werkbereid zouden zijn en dat mijnheer A(…) een getuigschrift voorlegt van het volgen van Nederlandse 

les) 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).” 

 

1.3 Op 24 maart 2016 neemt de gemachtigde tevens een beslissing houdende een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13) ten aanzien van verzoekende partijen. De tegen deze beslissingen 

ingestelde beroepen door de eerste en respectievelijk de tweede verzoekende partij zijn gekend onder 

de rolnummers 189 621 en 189 601. 

 

2. Over de rechtspleging 
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Aan de verzoekende partijen werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet 

kan ingegaan worden op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste te 

leggen van de verzoekende partij. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 In een enig middel voeren de verzoekende partijen 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), van de artikelen 40bis en 62 van de vreemdelingenwet, 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) en van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Zij zetten in hun verzoekschrift het volgende uiteen: 

 

“Krachtens artikel 62 van de Vreemdelingenwet diende alle administratieve beslissingen, genomen in 

toepassing van deze wet, gemotiveerd te worden. 

 

Met de wet van 29 juli 1991 betreffende de Uitdrukkelijke Motivering van Bestuurshandelingen werd die 

motivering aangevuld met substantiële componenten. Overeenkomstig deze wet dienen 

bestuurshandelingen afdoende gemotiveerd te worden en dienen de juridische en feitelijk overwegingen 

vermeld te worden die aan de beslissing ten grondslag liggen. 

 

Verzoekers dienden conform art. 9bis Vw. aan te tonen dat er “buitengewone omstandigheden” van 

toepassing zijn die ervoor zorgen dat het voor hen bijzonder moeilijk is om terug te keren naar het land 

van herkomst om de aldaar nodige machtiging te vragen bij de Belgische vertegenwoordiging. 

 

Een afdoende motivering houdt in dat de aangehaalde motivering moet volstaan om de beslissing te 

kunnen dragen. Aldus dient de motivering draagkrachtig te zijn om de beslissing te kunnen 

verantwoorden. De aangevoerde motieven moeten pertinent zijn om de beslissing kunnen dragen. Dit 

houdt aldus een concrete en duidelijke weergave de redenen is die de beslissing verantwoorden. 

Bovendien dient de motivering volledig te zijn, wat betekent dat zij een voldoende grondslag behoort te 

zijn voor alle onderdelen van de beslissing.  

Eveneens dient de motivering in rechte en in feite evenredig te zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. 

 

De Raad van Vreemdelingenbetwisting beschikt over de bevoegdheid om de bekritiseerde motivering 

wel te toetsen aan de gegevens van de het dossier, de redelijkheid en de vereiste duidelijkheid.  

 

In casu kent de bestreden beslissing geen afdoende motivering, zoals vereist in de Wet Motivering 

Bestuurshandelingen. 

 

De Staatssecretaris miskent aldus de bewijswaarde van de door de verzoekende partij ingediende 

documenten, wat een schending uitmaakt van de artikelen 2 en 3 van de Wet Motivering 

Bestuurshandelingen. 

 

De opgeworpen elementen maken geen buitengewone omstandigheden uit volgens de Staatssecretaris. 

Evenwel werden er voldoende redenen opgeworpen zodat verondersteld kan worden dat er aan de 

vereiste van de buitengewone omstandigheden wordt voldaan. 

 

Verzoekers dienden conform art. 9bis Vw. aan te tonen dat er ‘buitengewone omstandigheden” van 

toepassing zijn die ervoor zorgen dat het voor hen bijzonder moeilijk is om terug te keren naar het land 

van herkomst om de aldaar nodige machtiging te verlenen bij de Belgische vertegenwoordiger. 

 

Buitengewoon houdt in dat er “bijzonder moeilijk” is om in het buitenland de aanvraag om machtiging tot 

verblijf in te dienen. Het evenredigheidsbeginsel dient te worden toegepast bij de beoordeling van het 

buitengewone karakter van de ingeroepen omstandigheden. 

 

Verzoekster woont sinds 15 jaar in België. Uiteraard kent verzoekster een lokale duurzame verankering 

in het Belgisch Rijk. Zo heeft zij sinds haar aankomst in België onafgebroken in dit land gewoond, 
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waardoor zij een duurzame lokale verankering kent in België. Volgens de bestuurlijke overheid lijkt het 

onwaarschijnlijk dat de banden met het land van herkomst zijn doorknipt en zij geen familieleden heeft 

om op terug te vallen. Evenwel moet er gesteld worden dat er geen contact meer is met het land van 

herkomst, en dat zij sinds erg lange tijd in Europa woont. Zo is zij nooit terug gegaan naar de 

Dominicaanse Republiek en heeft zij haar verleden volledig achter zich gelaten, dit geldt ook voor haar 

echtgenoot. Het moge bovendien duidelijk zijn dat na een vertrek voor meer dan vijftien jaar, het erg 

logisch is dat er geen contacten en banden meer met het land van herkomst zijn. Bovendien is de 

familie van betrokkenen niet in staat om zich sociale media en communicatie te verschaffen. Zoals 

reeds uit het dossier blijkt, is het voor verzoekers financieel gewoonweg niet mogelijk geweest om terug 

naar de Dominicaanse Republiek te keren, evenmin om zich daar nu terug te settelen. De kinderen zijn 

beiden in Europa geboren, waardoor zij zich totaal vreemd zullen voelen in het land van herkomst. De 

oudste dochter is bovendien 16 jaar, waardoor het voor haar erg moeilijk zal zijn om zich nog aan te 

passen aan de waarden en normen van het land van herkomst. Zij voelt zich immers een Vlaamse 

jongedame. 

 

Het is erg verwonderlijk dat de bestuurlijke overheid nog maar durft te twijfelen aan het gegeven dat de 

dochter van verzoekers, S(…) R(…), het Nederlands voldoende machtig is. Gelet op het feit dat zij in 

Nederland geboren is, en steeds school heeft gevolgd in de Nederlandse taal. Meer nog, het 

Nederlands is haar voertaal, de taal waarin ze communiceert met vrienden en kennissen, enzovoort. Zij 

kent het Nederlands beter dan haar eigen moedertaal, simpelweg om de reden dat zij nooit in de 

Dominicaanse Republiek heeft gewoond en er nog nooit een bezoek heeft gebracht. 

Het is met grote verbazing te lezen hoe de bestuurlijke overheid twijfelt aan de taalkennis van de 

jongedame, daar er studentenkaarten werden neergelegd, waaruit blijkt dat zij school liep in (…)  in 

Antwerpen tijdens de schooljaren 2012-2013 en 2013-2014. Op heden volgt zij nog steeds de 

studierichting ‘humane wetenschappen’ op deze school. 

“Volledigheidshalve merken wij op dat betrokkenen ook niet aantonen dat hun kinderen Nederlands 

zouden spreken. Met betrekking tot hun vijftienjarige dochter leggen ze enkel twee studentenkaarten 

voor, voor het schooljaar 2012-2013, en het schooljaar 2013-2014. Ze leggen geen bewijzen voor dat 

hun dochter ook daadwerkelijk de lessen volgde, evenmin leggen ze schoolrapporten voor waaruit zou 

kunnen blijken dat hun dochter Nederlands spreekt. 

Eerst en vooral lijkt de redenering van de bestuurlijke overheid op te duiden dat verzoekers geen 

legitieme studentenkaarten zouden hebben voorgelegd. Immers, wanneer een officieel document van 

een middelbare school wordt neergelegd, en er een tweede studentenkaart voor het volgende 

schooljaar wordt neergelegd, lijkt het toch erg logisch dat zij daar school liep. Integendeel gaat de 

bestuurlijke overheid er vanuit dat deze twee studentenkaarten niet werden uitgegeven door de 

middelbare school zelf. Het zou toch erg onlogisch zijn dat een middelbare school een tweede 

studentenkaart uitschrijft voor een leerling die nooit in de lessen aanwezig was… Sinds haar elfde loopt 

de dochter school in het Belgisch onderwijs, voorheen in Nederland. Dat blijkt sowieso al uit het 

administratief dossier, daar de bestuurlijke overheid ervan op de hoogte is dat de dame in Nederland 

geboren is. Volledigheidshalve zullen deze bewijzen worden toegevoegd. 

Bovendien zou het erg bevreemdend zijn dat een jonge meid, die steeds op Nederlandstalig 

grondgebied heeft gewoond sinds haar geboorte, geen Nederlands zou spreken. Deze redenering komt 

botweg neer op de beschuldiging naar de ouders toe dat ze hun dochter nooit naar school zouden 

hebben gestuurd. Kinderen pikken immers na een korte periode een nieuwe taal op wanneer ze school 

lopen in die taal. Zelfs als zou zij maar twee jaar hebben school gelopen (studentenkaarten van twee 

schooljaren werden voorgelegd), dan nog zou zij zeker en vast Nederlands spreken op het moment van 

de indiening van de aanvraag in het kader van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. De motivering van 

de bestreden beslissing maakt dan ook een schending uit van de motiveringsplicht en de 

zorgvuldigheidsplicht. 

 

Verzoekers leverden de grootste inspanning om de Nederlands taal machtig te worden. Zo heeft 

verzoeker reeds aangetoond dat hij Nederlandse lessen volgt. Bovendien heeft verzoekster een 

arbeidsovereenkomst aangeboden gekregen in een Belgisch bedrijf, onder opschortende voorwaarden. 

Uiteraard zou zij geen aanbieding krijgen mocht zij niet voldoende kennis hebben van de Nederlandse 

taal, daar het een Belgisch poetsbedrijf uitmaakt. 

 

Het moge duidelijk zijn dat verzoekers in de bijzondere moeilijkheid verkeren om terug te gaan naar het 

land van herkomst om aldaar bij de Belgische vertegenwoordiger de aanvraag voor machtiging tot 

verblijf in te dienen. Wanneer verzoekers terug dient te keren nar het land van herkomst om aldaar de 

nodige administratieve handelingen te verrichten, zullen verzoekers hun nieuwe thuisland moeten 

verlaten en dienen zij heel hun leven dat ze hier hebben opgebouwd de rug toe keren. Uit de 
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aangehaalde elementen blijkt dat verzoekers erg ver staan op vlak van integratie in de Belgische 

maatschappij. Zo loopt de dochter van verzoekster school in België en doet zij het erg goed in het ASO. 

Zij zal hier een carrière kunnen uitbouwen, daar ze reeds vele inspanning doet om erg goede cijfers te 

halen. Verzoekster in kwestie kreeg reeds een arbeidscontract aangeboden, enkel haar verblijfsstatuut 

staat in de weg om effectief aan de slag te gaan. 

Wanneer een (tijdelijke) terugkeer naar het land van herkomst zich opdringt, zal hoe dan ook deze 

beslissing het toekomstplannen van verzoekers dwarsbomen. Er is voor verzoekers absoluut geen enkel 

oog op enige toekomst in het land van herkomst, dit in tegenstelling tot de mogelijkheden die ze hebben 

in België. De dochter zal haar schoolcarrière niet kunnen verder zetten, waardoor gans haar toekomst 

zal gedwarsboomd worden. 

 

Bovendien zijn verzoekers volop op zoek naar werk, waardoor hun terugkeer naar het land van zijn 

herkomst hun actieve zoektocht naar werk zou dwarsbomen. Verzoekster heeft bovendien reeds een 

werkaanbieding gekregen. 

 

De aanvraag die bij de Belgische vertegenwoordiging in het land van herkomst dient te worden gedaan, 

kan maanden duren. Het moge dan ook duidelijk zijn dat verzoekers hun recht op prive- en gezinsleven 

niet zal kunnen uitoefenen. Aldus zal in hoofde van verzoekers art. 8 EVRM worden geschonden. 

 

Art. 8 EVRM stelt dat eenieder het recht heeft op een eerbiediging van het privé-en gezinsleven en dat 

een inmenging van enig openbaar gezag enkel toegestaan is al het bij wet voorzien en nodig is in een 

democratische samenleving in het belang van ’s lands veiligheid, openbare orde, of het economisch 

welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de 

bescherming van de goede zeden of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. 

 

Art. 8 EVRM is direct toepasbaar in het Belgisch intern recht. 

 

De mogelijke scheiding van de vriendenkring en een schending van het privéleven, maakt evenwel een 

“bijzondere moeilijkheid” uit. 

Door de aanvraag onontvankelijk te verklaren stelt de Staatssecretaris dat er geen buitengewone 

omstandigheden werden aangetoond. Het moge evenwel duidelijk zijn dat in casu de 

evenredigheidstoets tussen de mogelijk gevolgen van een verhuis naar het buiteland en het recht op 

gezinsleven door de verwerende partij niet goed is uitgevoerd en dat bijgevolg de artikelen 2 en 3 van 

de Wet Motivering Bestuurshandelingen zijn geschonden.” 

 

3.2 Met betrekking tot de aangevoerde schending van artikel 40bis van de vreemdelingenwet dient te 

worden vastgesteld dat de verzoekende partijen deze bepaling slechts vermelden in de hoofding van 

hun enig middel, maar hierop in hun uiteenzetting niet verder ingaan. Ze verduidelijken dan ook niet op 

welke wijze de bestreden beslissing voormeld artikel zou schenden. In deze mate is het enig middel dan 

ook niet ontvankelijk. Onder ‘middel’ moet immers worden begrepen de voldoende duidelijke 

omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden 

rechtshandeling wordt geschonden (cf. RvS 17 december 2004, nr. 138.590; RvS 1 oktober 2004, nr. 

135.618; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972). 

 

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 

afdoende karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen dat 

ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, dit wil zeggen 

dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. 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, zodat de verzoekende partijen niet kunnen voorhouden dat de juridische en 

feitelijke overwegingen die aan de bestreden beslissing ten grondslag liggen, niet in deze beslissing 

zouden opgenomen zijn. In deze mate maken zij een schending van de formele motiveringsplicht zoals 
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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. 

 

De voorgehouden schending van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt onderzocht in het licht van de 

bepalingen waarop de bestreden beslissing steunt, met name artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

 

Voormeld artikel 9bis 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. (…)” 

 

Het hoofdmotief van de bestreden beslissing bestaat erin dat de verzoekende partijen geen 

buitengewone omstandigheden hebben ingeroepen die de aanvraag in België kunnen rechtvaardigen. 

 

Als algemene regel geldt 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. 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.  

 

Dat vooraf en als algemeen principe dient gesteld dat de mogelijkheid om in België een 

verblijfsmachtiging aan te vragen als uitzonderingsbepaling restrictief moet worden geïnterpreteerd. De 

“buitengewone omstandigheden” strekken er niet toe te verantwoorden waarom de machtiging voor een 

verblijf van meer dan drie maanden moet worden verleend, maar strekken er toe te verantwoorden 

waarom de aanvraag in België en niet in het buitenland wordt ingediend. De “buitengewone 

omstandigheden” zijn omstandigheden zijn die een tijdelijke terugkeer van de vreemdeling naar zijn land 

van oorsprong, om er de noodzakelijke formaliteiten voor het indienen van een aanvraag tot machtiging 

tot verblijf te vervullen, onmogelijk of bijzonder moeilijk maken. 

 

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 aan te vragen. De toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet houdt met 

andere woorden een dubbel onderzoek in: 

 

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

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

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

blijken voorhanden te zijn, kan de aanvraag tot het verkrijgen van een verblijfsmachtiging 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 minister over een ruime 

appreciatiebevoegdheid.  

 

Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond was om de verzoekende partijen een voorlopige 

verblijfsmachtiging toe te kennen, diende verwerende partij na te gaan of de aanvraag van de 

verzoekende partijen wel regelmatig was ingediend, te weten of er aanvaardbare buitengewone 

omstandigheden werden ingeroepen om de aanvraag van de verblijfsmachtiging in België te 

verantwoorden. 
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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. 

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, betreffen de gegrondheid van de aanvraag en kunnen derhalve niet 

verantwoorden waarom deze in België, en niet in het buitenland, is ingediend (RvS 9 december 2009, 

nr.198.769). 

 

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

buitengewone omstandigheden die de verzoekende partijen hebben ingeroepen om te verantwoorden 

waarom zij geen aanvraag om machtiging tot verblijf in hun land van herkomst hebben ingediend, niet 

werden aanvaard of bewezen. 

 

Bijgevolg wordt onderzocht waarom verwerende partij de aangevoerde buitengewone omstandigheden 

niet heeft aanvaard. 

 

De verzoekende partijen voeren vooreerst aan dat de gemachtigde de bewijswaarde miskent van de 

ingediende documenten. Ze stellen dat er wel voldoende redenen opgeworpen werden zodat 

verondersteld kan worden dat er aan de vereiste van de buitengewone omstandigheden werd voldaan. 

De verzoekende partijen verwijzen vervolgens naar het gegeven dat de tweede verzoekende partij een 

duurzame lokale verankering kent in België en dat haar een arbeidscontract werd aangeboden en 

stellen dat uit de aangehaalde elementen blijkt dat ze erg ver staan op vlak van integratie in de 

Belgische maatschappij.  

 

Waar de verzoekende partijen betogen dat er sprake is van een miskenning van de bewijswaarde van 

de ingediende documenten, laten ze na aan te tonen op welke manier en in welke mate de gemachtigde 

de bewijswaarde van de ingediende documenten zou miskend hebben. De Raad dient er hierbij in de 

eerste plaats op te wijzen 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 in het buitenland – van een aanvraag om 

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

terecht aangeven, afdoende te motiveren waarom zij meent dat de in casu aangehaalde elementen 

geen buitengewone omstandigheden vormen. De Raad stelt vast dat de gemachtigde in de bestreden 

beslissing uitdrukkelijk aangeeft waarom de aangehaalde elementen geen buitengewone 

omstandigheden vormen die de verzoekende partijen beletten de aanvraag om machtiging tot verblijf in 

het buitenland in te dienen. Zodoende tonen de verzoekende partijen niet aan in welke mate het 

uitoefenen van de discretionaire bevoegdheid de miskenning van de bewijswaarde van de ingediende 

documenten zou inhouden. Bovendien geven ze met hun betoog blijk van een andere feitelijke 

beoordeling van de gegevens van de zaak dan die van de bevoegde overheid, maar het onderzoek van 

deze andere beoordeling nodigt de Raad uit tot een opportuniteitsonderzoek, hetgeen niet tot zijn 

bevoegdheid behoort.  

 

Waar de verzoekende partijen verwijzen naar elementen van integratie zoals onder meer een duurzame 

lokale verankering, de werkbereidheid en in het verzoekschrift een arbeidscontract toevoegen, stelt de 

Raad vast dat in de bestreden beslissing uitdrukkelijk wordt gesteld dat de elementen van integratie niet 

als buitengewone omstandigheid kunnen aanvaard worden aangezien deze behoren tot de gegrondheid 

van de aanvraag en bijgevolg in deze fase niet behandeld worden. De gemachtigde verwijst daarbij naar 

een arrest van de Raad van State (RvS 9 december 2009, nr. 198.769) waarbij de Raad vaststelt dat de 

verzoekende partijen geenszins uiteenzetten dat deze verwijzing, ongeacht het gegeven dat deze geen 

precedentenwaarde heeft, onjuist of irrelevant zou zijn. Tevens dient de Raad erop te wijzen dat de 

buitengewone omstandigheden, waarvan sprake in artikel 9bis van de vreemdelingenwet niet verward 

mogen worden met de argumenten ten gronde die kunnen worden ingeroepen om een 

verblijfsmachtiging te bekomen. Met betrekking tot het bijgevoegde arbeidscontract dient vastgesteld te 

worden dat dit stuk voor het eerst in het kader van voorliggend beroep wordt aangevoerd en het niet aan 

de Raad als annulatierechter toekomt om de thans voorgelegde stukken in de plaats van het bestuur te 

beoordelen. 

  

De verzoekende partijen betogen eveneens dat de dochter school loopt in België en ze haar 

schoolcarrière niet zal kunnen verderzetten waardoor “gans haar toekomst” zal gedwarsboomd worden. 
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Ze benadrukken dat er geen contact meer is met het land van herkomst, ze sinds erg lange tijd in 

Europa wonen en het ook financieel niet mogelijk is om terug te keren. De verzoekende partijen betogen 

dat de kinderen in Europa zijn geboren en zich totaal vreemd zullen voelen in hun land van herkomst.  

 

Er dient vastgesteld te worden dat de verzoekende partijen voorbij gaan aan de motivering in de 

bestreden beslissing. Zo wordt in de bestreden beslissing aangaande het gegeven dat de dochter hier 

naar school gaat uitdrukkelijk gemotiveerd dat dit niet kan aanzien worden als een buitengewone 

omstandigheid daar de verzoekende partijen niet aantonen dat een scholing niet in het land van 

herkomst kan verkregen worden. De verzoekende partijen gaan hier in hun verzoekschrift geenszins op 

in zodoende ze niet dienstig kunnen voorhouden dat de dochter haar schoolcarrière niet verder zal 

kunnen zetten nu niet werd en wordt aangetoond dat een scholing niet in het land van herkomst kan 

verkregen worden. Waar de verzoekende partijen in hun verzoekschrift herhalen dat ze geen contact 

meer hebben met het land van herkomst en ze sinds erg lange tijd in Europa wonen, wordt gewezen op 

de motivering in de bestreden beslissing waarin wordt gesteld dat het erg onwaarschijnlijk lijkt dat ze 

geen familie, vrienden of kennissen meer zouden hebben in het land van herkomst waar zij voor korte 

tijd zouden kunnen verblijven in afwachting van een beslissing in het kader van een aanvraag tot 

machtiging tot verblijf daar de eerste verzoekende partij immers ruim 26 jaar en de tweede verzoekende 

partij ruim 27 jaar in hun herkomstland verbleven. De gemachtigde oordeelt in dit verband dat dient 

opgemerkt te worden dat het de persoonlijke keuze is geweest van de verzoekende partijen om illegaal 

in België te verblijven alsook om geen verdere contacten/banden te onderhouden met hun land van 

herkomst en bijgevolg dit argument niet weerhouden kan worden als buitengewone omstandigheid. De 

verzoekende partijen doen met hun loutere beweringen in het verzoekschrift dat het logisch is dat ze na 

een vertrek van meer dan vijftien jaar geen contacten hebben met hun herkomstland en bovendien hun 

familie niet in staat is om zich sociale media en communicatie te verschaffen, beweringen die geenszins 

gestaafd worden, geen afbreuk aan de vaststellingen van de gemachtigde. Waar de verzoekende 

partijen aanvoeren dat het ook financieel niet mogelijk is om terug te keren, wijst de Raad er op dat in de 

bestreden beslissing wordt gesteld dat het de verzoekende partijen vrijstaat om voor hun terugkeer een 

beroep te doen op de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) om zo de nodige steun te 

verkrijgen. De gemachtigde stelt dat de IOM ook over een Reïntegratiefonds beschikt dat als doel heeft 

een duurzame terugkeer naar een reïntegratie in het land van herkomst te vergemakkelijken en verwijst 

naar de verschillende elementen van de Reïntegratiebijstand. De verzoekende partijen gaan echter niet 

in op deze motivering zodoende zij geen afbreuk kunnen doen aan de motivering in de bestreden 

beslissing. 

 

Waar de verzoekende partijen de motivering van de gemachtigde betwisten waarbij wordt gesteld dat 

niet wordt aangetoond dat de kinderen Nederlands zouden spreken, stelt de Raad vast dat de 

verzoekende partijen geenszins betwisten dat ze met betrekking tot hun vijftienjarige dochter enkel twee 

studentenkaarten voorlegden en ze geen bewijzen voorlegden dat de dochter ook daadwerkelijk de 

lessen volgde en evenmin schoolrapporten voorlegden waaruit zou kunnen blijken dat de dochter 

Nederlands spreekt. Ze betwisten ook niet dat voor de gehele periode van 2000 tot 2012 geen enkel 

document of attest werd voorgelegd. Ze voegen evenwel thans in hun verzoekschrift verschillende 

stukken toe zoals onder meer verslaggevingen en schoolrapporten van zowel België als Nederland 

maar in dit verband dient vastgesteld te worden dat deze stukken niet bij de aanvraag van 25 februari 

2015 werden aangehaald maar voor het eerst in het kader van voorliggend beroep worden aangevoerd 

zodoende de gemachtigde niet verweten kan worden ermee geen rekening te hebben gehouden en het 

niet aan de Raad als annulatierechter toekomt om de thans voorgelegde stukken in de plaats van het 

bestuur te beoordelen. Hoe dan ook betreft de motivering waarin wordt getwijfeld aan de Nederlandse 

kennis van de kinderen slechts een bijkomend motief. Het hoofdmotief bestaat erin dat de gemachtigde 

betwist dat de kinderen de taal van hun land van herkomst niet zouden spreken en aldus dit argument 

niet aanvaard als buitengewone omstandigheid. Dienaangaande stelt de gemachtigde dat het zeer 

ongeloofwaardig is dat de kinderen in de huiselijke sfeer geen Spaans zouden spreken, hetgeen toch 

hun moedertaal is en dat het ongeloofwaardig is dat de kinderen niet zouden zijn opgevoed in het 

Spaans. De gemachtigde stipt evenwel aan “niettegenstaand het ook mogelijk is dat de kinderen 

daarnaast ook Nederlands zouden leren”. De verzoekende partijen gaan geenszins in op de concrete 

motivering van het hoofdmotief en zodoende doen ze er ook geen afbreuk aan. 

 

De verzoekende partijen voeren tevens de schending aan van artikel 8 van het EVRM en stellen dat de 

aanvraag die in het land van herkomst dient te worden gedaan, maanden kan duren en het ook duidelijk 

moge zijn dat ze hun recht op privé- en gezinsleven niet zullen kunnen uitoefenen. Ze stellen dat de 

mogelijke scheiding van de vriendenkring en een schending van het privéleven evenwel een “bijzondere 
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moeilijkheid” uitmaakt en dat de evenredigheidstoets tussen de mogelijke gevolgen van een verhuis 

naar het buitenland en het recht op gezinsleven niet goed is uitgevoerd door de gemachtigde. 

 

De Raad wijst er vooreerst op dat de bestreden beslissing geen verwijderingsbeslissing uitmaakt 

zodoende dat de schending van artikel 8 van het EVRM in casu niet dienstig kan worden aangevoerd.  

Bovendien hebben de verzoekende partijen in hun aanvraag om machtiging tot verblijf van 25 februari 

2015 geenszins “de mogelijke schending van de vriendenkring en een schending van het privéleven” als 

buitengewone omstandigheid ingeroepen zodoende dat de gemachtigde niet verweten kan worden 

hieromtrent niet gemotiveerd te hebben. Daarenboven wordt het bestaan van een vriendenkring en 

privéleven niet in concreto aangetoond zodat het bij loutere beweringen blijft. 

 

Geheel ten overvloede stelt de Raad vast dat de verzoekende partijen een mogelijke schending van 

artikel 8 van het EVRM baseren op een louter hypothetisch betoog dat de aanvraag die in het 

herkomstland dient gedaan te worden maanden kan duren zonder hun bewering echter enigszins te 

staven. De Raad wijst er in dit verband tevens op dat de bestreden beslissing het gehele gezin betreft 

zodoende dat zij überhaupt niet aantonen op welke wijze een schending van het gezinsleven zou 

kunnen voorliggen. 

 

Gelet op het bovenstaande maakt de verzoekende partij een schending van artikel 8 van het EVRM en 

van het zorgvuldigheidsbeginsel niet aannemelijk. 

 

3.3 De verzoekende partijen hebben 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 vijftien juni tweeduizend zeventien door: 

 

mevr. J. CAMU, kamervoorzitter, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT J. CAMU 

 


