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 nr. 189 370 van 4 juli 2017 

in de zaak X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Tunesische nationaliteit te zijn, op 11 september 2013 

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

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

Integratie en Armoedebestrijding, thans de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 15 juli 2013 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf met 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 onontvankelijk wordt verklaard en van de beslissing 

houdende een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 18 oktober 2013 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 26 april 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 mei 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

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

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

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 16 december 2009 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf met 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 (hierna: de vreemdelingenwet).  
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Op 26 juni 2012 verklaart de gemachtigde van de staatsecretaris de aanvraag onontvankelijk, samen 

met een bevel om het grondgebied te verlaten. Tegen deze beslissingen dient verzoeker een 

annulatieberoep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) die bij arrest nr.     

104 279 van 31 mei 2013 de beslissingen heeft vernietigd.  

 

Op 15 juli 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris opnieuw een beslissing waarbij de 

aanvraag onontvankelijk wordt verklaard, aan verzoeker ter kennis gebracht op 13 augustus 2013. Dit is 

de eerste bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt:  

 

“Nieuwe beslissing inzake de aanvraag art. 9bis van 16.12.2009 ten gevolge van de vernietiging van de 

vorige beslissing d.d. 26.06.2012 door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op datum van 

31.05.2013 (arrest nr. 140 279). 

 

Mijnheer de Burgemeester, 

 

Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 16.12.2009 werd 

ingediend door : 

 

B. Y., A. (R.R.: …) 

nationaliteit: Tunesië 

geboren te Sousse op (…)1973 

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): 

 

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. 

 

Het aangehaalde element (dat het voor betrokkene onmogelijk is om terug te keren naar zijn 

geboorteland) vormt 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. Immers, 

betrokkene 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 het voor betrokkene onmogelijk is om 

terug te keren naar zijn geboorteland, volstaat niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te 

worden. 

 

De overige aangehaalde elementen (betrokkene zou sinds 2004 in België verblijven, spreekt goed 

Frans, zal Nederlandse lessen gaan volgen, heeft sociale banden opgebouwd, heeft een blanco 

strafregister, is werkwillig en legt een werkbelofte en diverse getuigenverklaringen voor) verantwoorden 

niet dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in België wordt ingediend. Deze elementen behoren tot 

de gegrondheid en worden in deze fase niet behandeld (RvS 24 oktober 2001, nr. 100.223; RvS 9 

december 2009, nr. 198.769). Zij kunnen het voorwerp uitmaken van een eventueel onderzoek conform 

art 9.2 van de wet van 15.12.1980.” 

 

Op 13 augustus 2013 wordt aan verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten ter kennis 

gebracht. Dit is de tweede bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“In uitvoering van de beslissing van G. W., Administratief-Assistent, gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, wordt aan de genaamde: 

 

B.Y., A. geboren te Sousse op (…)1973, nationaliteit: Tunesië 
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Het bevel gegeven, om ten laatste binnen 30 dagen na de kennisgeving, het grondgebied van België te 

verlaten, evenals het (de) grondgebied(en) van de volgende Staten: 

Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, 

Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, 

Slovenië, Slowakije, Zweden, Zwitserland en Tsjechië, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist 

zijn om er zich naar toe te begeven. 

 

Krachtens artikel 7, eerste lid van de wet van 15 december 1980: 

 1° hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: 

Betrokkene is niet in het bezit van een geldig visum.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Verweerder werpt op dat verzoeker geen belang heeft bij de nietigverklaring van het bestreden bevel om 

het grondgebied te verlaten. Hij stelt dat hij, ingevolge artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet, 

in casu verplicht is om een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten te nemen 

en dus niet over enige discretionaire bevoegdheid beschikt. Hij zet uiteen dat hij, gelet op voormelde 

wetsbepaling, bij een eventuele vernietiging van het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten, 

niet anders vermag dan opnieuw over te gaan tot de afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten.  

 

Evenwel mag geen bevel worden gegeven wanneer dat in strijd zou zijn met een aantal 

verdragsrechtelijke bepalingen, waaronder het EVRM (cf. RvS 26 augustus 2010, nr. 206.948). 

Verweerder erkent dit gegeven in de nota met opmerkingen, maar meent dat verzoeker geen schending 

van hogere rechtsnormen aanhaalt, nu wel melding gemaakt wordt van artikel 8 van het EVRM maar er 

geen schending van het artikel wordt aangevoerd. Hierbij gaat hij eraan voorbij dat in dezelfde zin geen 

bevel kan worden afgegeven in strijd met het gestelde in artikel 74/13 van de vreemdelingenwet (RvS 

17 december 2013, nr. 225.855).  

 

Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet vormt immers de omzetting van artikel 5 van Richtlijn 

2008/115/EG over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van 

onderdanen die illegaal op hun grondgebied verblijven (hierna verkort de Terugkeerrichtlijn). Het blijkt uit 

de lezing van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet of artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn dat bij een 

verwijderingsmaatregel moet rekening gehouden worden met het hoger belang van het kind, het gezins- 

en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokkenen. Deze drie te respecteren elementen 

vinden eveneens hun weerklank in respectievelijk de artikelen 24 (hoger belang van het kind), 4 (verbod 

van folteringen en van onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen) en 7 (eerbiediging 

van het privéleven en het familie- en gezinsleven) van het Handvest van de Grondrechten van de 

Europese Unie. Bij de tenuitvoerlegging van de Terugkeerrichtlijn zijn de Lidstaten eveneens gehouden 

tot naleving van die artikelen van het Handvest. Conform artikel 52, 3 van het Handvest moet aan de 

artikelen 4 en 7 van het Handvest eenzelfde draagwijdte worden gegeven als aan de artikelen 3 en 8 

van het EVRM. 

 

Het EVRM en het Handvest primeren op de vreemdelingenwet en de Raad dient dan ook in het kader 

van onderhavige vordering de gegrondheid te onderzoeken van het middel dat gestoeld wordt op een 

schending van die hogere verdragsbepalingen die zoals hoger geduid impliciet doch zeker vervat liggen 

in artikel 74/13 van de vreemdelingenwet. Artikel 13 van het EVRM (en artikel 47 van het Handvest) 

vereist immers een intern beroep waardoor de inhoud van de grief kan worden onderzocht en waardoor 

passend herstel kan worden verkregen, ook al beschikken de staten over een zekere 

beoordelingsmarge voor wat betreft de manier waarop ze de verplichtingen nakomen die hen door deze 

bepaling worden opgelegd (EHRM 11 juli 2000, Jabari/ Turkije, § 48; EHRM 21 januari 2011, 

M.S.S./België en Griekenland, § 291). Er anders over oordelen zou het recht op een daadwerkelijk 

rechtsmiddel uithollen (cf. RvS 13 december 2011, nr. 216.837). 

 

In casu wordt in het verzoekschrift de schending opgeworpen van artikel 8 van het EVRM. Verweerder 

kan in zijn nota niet dienstig vooruitlopen op een onderzoek van deze grieven dat door de Raad dient te 

worden gevoerd. 

 

Omwille van het voorgaande wordt de exceptie van onontvankelijkheid van het beroep tegen de tweede 

bestreden beslissing verworpen. 
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3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 In het eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 9bis van de vreemdelingenwet en 

van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Ter adstruering van het middel zet verzoeker het volgende uiteen: 

 

“EERSTE MIDDEL: Schending van artikel 9bis van de Vreemdelingwet en van het 

zorgvuldigheidsbeginsel 

 

1. PRINCIPES 

 

Overwegende dat artikel 9bis van de vreemdelingenwet laat gelden dat: 

 

§ 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. 

 

Dat de instructie van 19 juli 2009 een inhoud geven aan de notie 'buitengewone omstandigheden' en de 

duurzame verankering door middel van een aantal criteria waaronder de criteria 2.8B op basis van de 

welke de regularisatieaanvraag van verzoeker werd ingediend; 

 

Dat het zorgvuldigheidsbeginsel zou kunnen omschreven worden als een algemeen beginsel van 

behoorlijk bestuur dat de overheid verplicht zorgvuldig te werk te gaan bij de (vormelijke) voorbereiding 

van de beslissing en ervoor te zorgen dat de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk 

geïnventariseerd en gecontroleerd worden, zodat de overheid met kennis van zaken kan beslissen 

(procedurele of formele zorgvuldigheid) en de betrokken belangen zorgvuldig inschat en afweegt, 

derwijze dat particuliere belangen niet nodeloos worden geschaad (materiële zorgvuldigheid); 

 

Dat DE keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, het 

redelijkheidsbeginsel schendt wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs 

afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen; Dat met andere woorden, om 

het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, men voor een beslissing moet staan waarvan 

men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is; 

 

2. TOEPASSING IN ONDERHAVIG GEVAL 

 

Overwegende dat op het moment van de indiening van de aanvraag van verzoeker de instructie van 

2009 van toepassing was; 

 

Dat verzoeker, bijgevolg, op het moment van de indiening van de aanvraag geen buitengewone 

omstandigheden moest bewijzen; Dat deze omstandigheden door de loutere indiening werden vermoed; 

 

Dat hij bijgevolg in zijn aanvraag zeer summier heeft uiteengezet dat er buitengewone omstandigheden 

bestonden die rechtvaardigden dat hij zijn aanvraag in België indiende; 

 

Dat verzoeker nooit werd gecontacteerd door de Dienst Vreemdelingenzaken teneinde zijn aanvraag 

dienaangaande te vervolledigen; 

 

Dat zelfs indien heden de instructies werden vernietigd, dit geen afbreuk doet aan het feit dat, op het 

moment van de indiening van de aanvraag, de instructies de vreemdelingen die een aanvraag tot 

regularisatie wilden indienen op basis van artikel 9bis, geen buitengewone omstandigheden dienden 

te bewijzen ; Dat deze werden vermoed; Dat verwerende partij zich daarenboven had verbonden om in 

het kader van haar discretionaire bevoegdheid de aanvragen ingediend op basis van de instructies en 

de criteria van deze instructies nog verder toe te passen na de vernietiging van deze instructies; 

 

Dat in hoofdorde, verwerende partij het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel schendt 

wanneer zij, zonder een transitoir systeem in plaats te zetten of zonder een aanvraag tot het 
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vervolledigen van de regularisatieaanvraag te dien einde aan verzoeker te richten, terwijl verzoeker 

redelijk kon verwachten dat zijn aanvraag ontvankelijk was op het moment van de indiening ervan 

aangezien de buitengewone omstandigheden werden vermoed; 

 

Dat in subsidiaire orde, door de bestreden beslissing op 15 juli 2013 te nemen, verwerende partij geen 

redelijk termijn heeft gelaten aan verzoeker om zijn aanvraag ambtshalve te vervolledigen; 

 

Dat dit het redelijkheidsbeginsel schendt;  

 

Dat bijgevolg de bestreden beslissing het zorgvuldigheidsbeginsel en redelijkheidsbeginsel schendt in 

combinatie met artikel 9bis van de vreemdelingenwet;” 

 

3.2 Artikel 9bis van de vreemdelingenwet 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. (…)”  

 

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 

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

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

 

Uit het voorgaande blijkt 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 wordt verleend, maar om te verantwoorden waarom de aanvraag in België en niet in het 

buitenland wordt ingediend. Het betreft omstandigheden 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. Een aanvraag, ingediend 

op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, vereist dus vanwege de overheid een dubbel 

onderzoek:  

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 onontvankelijk 

worden verklaard;  

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 bevoegde minister over een ruime 

appreciatiebevoegdheid.  

 

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

omstandigheden zijn die hem verhinderen zijn verzoek bij de consulaire of diplomatieke dienst in het 

buitenland in te dienen. 

 

Het redelijkheidsbeginsel staat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel 

dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur 

geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september 

1999, nr. 82.301).  

 

Bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die 

de ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is 

kunnen komen tot de door haar gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens 

voorhanden zijn die met die vaststelling onverenigbaar zijn. 
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Verzoeker betoogt dat hij nooit werd gecontacteerd door de verwerende partij om zijn aanvraag te 

vervolledigen nadat de Raad van State de instructie van 19 juli 2009 had vernietigd. Er werd hem 

evenmin een redelijke termijn gegeven om zijn aanvraag ambtshalve te vervolledigen. Verzoeker meent 

dat het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel zijn geschonden.  

 

Het aanvullen van de aanvraag om machtiging tot verblijf is de verantwoordelijkheid van verzoeker zelf. 

Verzoeker dient zichzelf te bekwamen in de ingediende procedures en hij dient waar mogelijk en 

wanneer nodig zijn dossier zelf verder aanvullen. Hierbij dient hijzelf de nodige zorgvuldigheid aan de 

dag te leggen. Het feit dat de Raad van State de instructie van 19 juli 2009 vernietigde, doet hieraan 

geen afbreuk aangezien het arrest van de Raad van State erga omnes werking heeft.  In de beslissing 

kan enkel rekening worden gehouden met informatie die op dat moment deel uitmaakt van het 

administratief dossier. Het komt in de eerste plaats aan verzoeker toe om erover te waken zich te 

bekwamen in elke procedure die hij heeft ingesteld en indien nodig, deze procedures te vervolledigen en 

te actualiseren. Waar verzoeker stelt dat hem daartoe geen redelijke termijn werd gegeven, kan hij 

evenmin worden gevolgd nu de eerste beslissing van 26 juni 2012 bij arrest nr. 104 279 van 31 mei 

2013 werd vernietigd en de bestreden beslissing pas op 15 juli 2013 werd genomen, bijgevolg beschikte 

verzoeker over ruim een jaar om zijn aanvraag te actualiseren of te vervolledigen. Bovendien dateert 

verzoekers aanvraag van 16 december 2009 en het arrest van de Raad van State waarbij de instructie 

is vernietigd, dateert van 9 december 2009. Bijgevolg was de instructie reeds vernietigd door de Raad 

van State vóór verzoeker zijn aanvraag om machtiging tot verblijf indiende. Verzoeker is aldus niet 

ernstig waar hij voorhoudt dat hem geen redelijke termijn zou zijn toegekend om alsnog zijn aanvraag te 

vervolledigen en buitengewone omstandigheden aan te voeren.  

 

Het weze ook benadrukt dat de machtiging tot verblijf een gunstmaatregel is en het alleszins niet aan de 

gemachtigde van de staatssecretaris toekomt, laat staan hiertoe verplicht zou zijn, om zelf ten behoeve 

van de aanvrager elementen te vergaren die de buitengewone omstandigheden of de toekenning van de 

verblijfsmachtiging zouden kunnen verantwoorden. 

  

De schending van het redelijkheids- en zorgvuldigheidsbeginsel wordt niet aangetoond.  

 

Het eerste middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond.  

 

3.3 In het tweede middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 9bis en 62 van de 

vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van bestuurshandelingen, van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, van het 

zorgvuldigheids- en rechtszekerheidsbeginsel, van het legaliteitsbeginsel, meer bepaald het beginsel 

patere legem quam ipse fecisti en van het vertrouwensbeginsel.  

 

Ter adstruering van het middel zet verzoeker het volgende uiteen: 

 

“TWEEDE MIDDEL: SCHENDING VAN ARTIKELEN 9BIS EN 62 VAN de VREEMDELINGENWET, 

VAN ARTIKELEN 2 EN 3 VAN de WET BETREFFENDE DE UITDRUKKELIJKE MOTIVERING  VAN 

DE BESTUURSHANDELINGEN, VAN DE ALGEMENE BEGINSELEN VAN BEHOORLIJK BESTUUR, 

VAN HET ZORGVULDIGHEIDSBEGINSEL VAN HET RECHTSZEKERHEIDSBEGIN-SEL, VAN HET 

LEGALITEITSBEGINSEL EN MEER BEPAALD HET BEGINSEL "PATERE LEGEM QUAM IPSE 

FECISITI" EN HET VERTROUWENSBEGINSEL; 

 

1. PRINCIPES 

 

Aangezien de bestreden beslissing laat gelden dat: 

 

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.   

 

Terwijl artikel 9bis van de vreemdelingenwet laat gelden dat: 

 

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

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

 

Dat de instructie van 19 juli 2009 een inhoud geven aan de notie 'buitengewone omstandigheden' en de 

duurzame verankering door middel van een aantal criteria waaronder de criteria 2.8B op basis van de 

welke de regularisatieaanvraag van verzoeker werd ingediend; 

 

Overwegende dat artikelen 2 en 3 van de wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen laat gelden dat: 

 

Art. 2. De bestuurshandelingen van de besturen bedoeld in artikel 1 moeten uitdrukkelijk worden 

gemotiveerd. 

 

Art. 3. De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden die 

aan de beslissing ten grondslag liggen. Zij moet afdoende zijn.; 

 

Dat eenzijdige rechtshandelingen met individuele strekking die uitgaan van een bestuur en die 

rechtsgevolgen beogen te hebben voor één of meer bestuurden, afdoende gemotiveerd moeten zijn 

in de akte die de beslissing zelf bevat; 

 

Dat drie voorwaarden moeten zijn vervuld opdat aan de materiële motiveringsplicht zou zijn voldaan, in 

die zin dat de motieven kenbaar moeten zijn in het administratief dossier, de motieven moeten juist en 

eveneens draagkrachtig zijn; 

 

Dat de draagkracht op vier elementen slaat, zijnde de logische consistentie (geen tegenstrijdigheden), 

de juridische aanvaardbaarheid (hanteren van de juiste wettelijke grond en de juiste interpretatie van de 

wet), de feitelijke aanvaardbaarheid (gebaseerd op de juiste en relevante feiten) en de 

beleidsaanvaardbaarheid (aansluitend bij het gevoerde beleid); 

 

Overwegende dat het rechtszekerheidsbeginsel laat gelden dat het recht voorzienbaar en toegankelijk 

dient te zijn zodat de rechtssubjecten in staat zijn de rechtsgevolgen van hun handelingen op voorhand 

in te schatten en dat die rechtssubjecten moeten kunnen vertrouwen op een zeker standvastigheid bij 

het bestuur; 

 

Overwegende dat volgens de Raad van State, het zorgvuldigheidsbeginsel als volgt luidt: 

 

« Le devoir de soin impose à l'Autorité de travailler soigneusement lorsqu'elle enquête à propos de 

faits et de veiller à ce que toutes les donnés utiles lui soient fournies afin que sa décision puisse se 

former après une appréciation convenable de toutes les données utiles à la cause »; 

 

« Le devoir de minutie, qui ressortit aux principes généraux de bonne administration, oblige l'autorité à 

procéder à une recherche minutieuse des faits, à récolter les renseignements nécessaires à la prise de 

décision et à prendre en considération tous les éléments du dossier, afin qu'elle puisse prendre sa 

décision en pleine connaissance de cause et après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments 

utiles a la résolution du cas d'espèce.»; 

 

Dat het zorgvuldigheidsbeginsel zou kunnen omschreven worden als een algemeen beginsel van 

behoorlijk bestuur dat de overheid verplicht zorgvuldig te werk te gaan bij de (vormelijke) voorbereiding 

van de beslissing en ervoor te zorgen dat de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk 

geïnventariseerd en gecontroleerd worden, zodat de overheid met kennis van zaken kan beslissen 

(procedurele of formele zorgvuldigheid) en de betrokken belangen zorgvuldig inschat en afweegt, 

derwijze dat particuliere belangen niet nodeloos worden geschaad (materiële zorgvuldigheid); 

 

Dat het beginsel patere legem quam ipse fecisti inhoudt dat de overheid de door haarzelf uitgevaardigde 

rechtsregels moet eerbiedigen13; Dat het beginsel 'patere legem quam ipse fecisti' het bestuur en de 

organen die ervan afhangen ertoe verplicht de algemene regels die het zelf heeft vastgesteld te 

eerbiedigen bij de concrete toepassing ervan; 
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Dat het adagium patere legem quam ipse fecisti de overheid die een verordening heeft uitgevaardigd 

verbiedt daarvan af te wijken door individuele maatregelen; Dat de toepassing van dit adagium de 

overheid niet verbiedt om een nieuwe verordening aan te nemen die de vroegere wijzigt; 

 

Dat het vertrouwensbeginsel wordt geschonden wanneer eenzelfde overheid op een niet te 

verantwoorden wijze haar beoordeling heeft gewijzigd, bijvoorbeeld door terug te komen op 

toezeggingen of beloften; 

 

Overwegende dat het redelijkheidbeginsel inhoudt dat de administratieve autoriteiten onpartijdig, fair en 

redelijk handelen; 

 

Dat het proportionaliteitsbeginsel impliceert dat betrokkene een redelijk gedrag kan verwachten van de 

administratieve autoriteiten;  

 

2. TOEPASSING IN ONDERHAVIG GEVAL 

 

a) EERSTE ONDERDEEL : SCHENDING VAN HET RECHTSZEKERHEIDSBEGINSEL, VAN HET 

ZORGVULDIGHEIDSBEGINSEL EN VAN ARTIKELEN 2 EN 3 VAN DE WET AANGAANDE DE 

UITDRUKKELIJKE MOTIVERING VAN BESTUURSHANDELINGEN . 

 

Overwegende dat de bestreden beslissing laat gelden dat: 

 

" de instructie niet meer van toepassing is"; 

 

Dat hierdoor wordt aangenomen dat verzoeker buitengewone omstandigheden moet aantonen terwijl 

ten tijde van de instructie dit werd vermoed; 

 

Dat blijkt uit de bestreden beslissing dat het laatste arrest van de Raad van State zou rechtvaardigen 

dat de instructie niet meer van toepassing is; 

 

Terwijl op het moment van de indiening verzoeker de voorwaarden van de instructie voldeed ; Dat 

verzoeker alle nodige elementen had overgemaakt aan de Dienst Vreemdelingenzaken ; Dat verzoeker 

toen geen buitengewone omstandigheden diende aan te tonen; 

 

Dat de instructie van 19 juli 2009 een inhoud geven aan de notie 'buitengewone omstandigheden' en de 

duurzame verankering door middel van een aantal criteria waaronder de criteria 2.8B op basis van de 

welke de regularisatieaanvraag van verzoeker werd ingediend; 

 

Dat enerzijds het rechtszekerheidsbeginsel werd geschonden;  

 

Dat verzoeker zijn aanvraag heeft ingediend op 16 december 2009 ; Dat de beslissing werd genomen 

op 15 juli 2013 bijna vier jaar later;  

 

Dat tussentijds de instructie eerst werd vernietigd door de Raad van State; Dat de Staatssecretaris 

zich dan toch openlijk engageerde de instructies te blijven toepassen binnen zijn discretionaire 

bevoegdheid; Dat op 5 oktober 2011 de Raad van State laat gelden dat: 

 

Anders dan in het bestreden arrest wordt geoordeeld, gaat het daarbij niet meer om de uitoefening van 

een discretionaire bevoegdheid. Uit het bovenstaande citaat van de beslissing van 26 augustus 2010  

blijkt immers dat de aanvraag om machtiging tot verblijf uitsluitend ongegrond is verklaard omdat niet 

aan de voorwaarde van de verblijfsduur uit de (vernietigde) instructie is voldaan. Die voorwaarde wordt 

als een dwingende regel toegepast, waarbij de bevoegde staatssecretaris over geen enkele 

appreciatiemogelijkheid meer beschikt en die dus in strijd is met de in het bestreden arrest 

voorgehouden discretionaire bevoegdheid. Artikel 9bis van de Vreemdelingenwet bevat geen 

voorwaarde inzake verblijfsduur, zodat de staatssecretaris op die manier zelf een voorwaarde aan de 

wet heeft toegevoegd." 

 

Dat dit arrest niets verandert aan het engagement dat de staatssecretaris heeft genomen, integendeel 

dit arrest bevestigt dat de verwerende partij een discretionaire bevoegdheid heeft; 
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Dat in het kader van deze discretionaire bevoegdheid de staatssecretaris een gedragslijn kan 

aannemen; 

 

Dat in het licht van het rechtszekerheidsbeginsel verzoeker verwachtte dat omdat hij zijn aanvraag tijdig 

heeft ingediend en dat hij aan alle voorwaarden voldeed, hij legitiem kon verwachten dat de 

discretionaire bevoegdheid conform de instructies zou worden toegepast indien deze een positieve 

beslissing inhoudt; 

 

Zodat, verwerende partij het rechtszekerheidsbeginsel schendt door zijn discretionaire bevoegdheid 

niet aan te wenden in het licht van de instructie van 19 juli 2009; 

 

Dat anderzeids als men aanneemt dat zelfs in deze mate de instructie niet meer van toepassing zijn 

en bijgevolg het gedragslijn van de Dienst Vreemdelingenzaken moet veranderen, men op basis van het 

zorgvuldigheidsbeginsel verzoeker had moeten inlichten dat hij buitengewone omstandigheden diende 

aan te tonen; 

 

Dat indien de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris niet meer wordt aangewend in het licht 

van de instructies, men verzoeker ten minste had moeten inlichten dat deze niet meer zullen worden 

toegepast; 

 

Dat de Dienst Vreemdelingenzaken ten minste, had moeten vragen aan verzoeker om zijn aanvraag 

aan te vullen of de elementen aangehaald onder de instructie analyseren in het licht van de 

ontvankelijkheid; 

 

Dat dit niet ressorteert uit de bestreden beslissing en het administratief dossier; 

 

Dat het zorgvuldigheidsbeginsel nochtans inhoudt dat de administratieve autoriteiten ter goeder trouw 

informatie moeten aanvragen om de beslissing met kennis van zaken te kunnen nemen; 

 

Dat dit in dit geval niet werd gedaan terwijl de Dienst Vreemdelingenzaken de gelegenheid had nu blijkt 

dat verzoeker steeds op hetzelfde adres woonde dan deze dat werd gemeld aan de Dienst 

Vreemdelingenzaken bij de indiening van zijn aanvraag; 

 

Zodat de bestreden beslissing het Rechtszekerheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel heeft 

geschonden; 

 

Dat daarenboven de beslissing niet is gebaseerd op relevante feiten nu blijkt dat de bestreden 

beslissing geen rekening houdt met het feit dat aan verzoeker niet werd meegedeeld dat de instructies 

niet meer van toepassing zijn; Dat ook geen rekening werd gehouden met het feit dat aan verzoeker niet 

werd gevraagd om zijn aanvraag aan te vullen; 

 

Zodat verwerende partij de wet aangaande de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen heeft 

geschonden; 

 

b) TWEEDE ONDERDEEL : SCHENDING VAN HET BEGINSEL PATERE LEGEM QUAM IPSE 

ECISTI, VAN HET VERTROUWENSBEGINSEL, EN HET RECHTSZEKERHEIDSBEGINSEL 

 

Overwegende dat verzoeker een aanvraag heeft ingediend op basis van de instructies van 19 juli 

2009; 

 

Dat indien men aan de voorwaarden van de instructies voldoet betrokkene een legitieme verwachting 

heeft tot regularisatie; 

 

Dat de instructie eerst werd vernietigd door de Raad van State; 

 

Dat de Staatssecretaris zich dan toch openlijk engageerde de instructies te blijven toepassen binnen zijn 

discretionaire bevoegdheid; 

 

Dat op 5 oktober 2011 de Raad van State laat gelden dat:  
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Anders dan in het bestreden arrest wordt geoordeeld, gaat het daarbij niet meer om de uitoefening van 

een discretionaire bevoegdheid. Uit het bovenstaande citaat van de beslissing van 26 augustus 2010 

blijkt immers dat de aanvraag om machtiging tot verblijf uitsluitend ongegrond is verklaard omdat niet 

aan de voorwaarde van de verblijfsduur uit de (vernietigde) instructie is voldaan. Die voorwaarde wordt 

als een dwingende regel toegepast, waarbij de bevoegde staatssecretaris over geen enkele 

appreciatiemogelijkheid meer beschikt en die dus in strijd is met de in het bestreden arrest 

voorgehouden discretionaire bevoegdheid. Artikel 9bis van de Vreemdelingenwet bevat geen 

voorwaarde inzake verblijfsduur, zodat de staatssecretaris op die manier zelf een voorwaarde aan de 

wet heeft toegevoegd." 

 

Dat dit arrest niets verandert aan het engagement dat de staatssecretaris heeft genomen, integendeel 

dit arrest bevestigt dat de verwerende partij een discretionaire bevoegdheid heeft; 

 

Dat in het kader van deze discretionaire bevoegdheid de staatssecretaris een gedragslijn kan 

aannemen; 

 

Dat in het licht van het rechtszekerheidsbeginsel verzoeker verwachtte dat omdat hij zijn aanvraag tijdig 

heeft ingediend en dat hij aan alle voorwaarden voldeed, hij legitiem kon verwachten dat de instructies 

hem nog zouden worden toegepast indien deze een positieve beslissing inhoudt; 

 

Terwijl de bestreden beslissing laat gelden dat de instructie niet meer van toepassing is; 

 

Dat uw Raad al heeft geoordeeld dat - nu blijkt dat verwerende partij zich publiek had geëngageerd om 

binnen zijn discretionaire bevoegdheid de criteria voor regularisatie zoals beschreven in eerder 

vernoemde instructie te blijven toepassen - betrokkenen een rechtvaardige hoop tot regularisatie 

hebben of ten minste dat hun aanvraag wordt geanalyseerd in het licht van deze instructies; 

 

Dat zelfs indien deze instructie werd vernietigd door de Raad van State op 11 december 2009, men het 

zich niet kan onttrekken dat de Staatsecretaris, Mijnheer WATHELET zich publiek heeft geëngageerd 

om deze instructies te blijven toepassen onder zijn discretionaire bevoegdheid voor de aanvragen die op 

dat tijdstip werden neergelegd; 

 

Dat dit engagement werd gepubliceerd op zijn officiële internetsite (Stuk 4) en nog bevestigd werd bij 

antwoord op een parlementaire vraag door huidige staatssecretaris op 18 april 2012 (Stuk 5); 

 

Dat het engagement van de staatssecretaris werd genomen na de vernietiging van de instructie door de 

Raad van State;  

 

Dat het beleid - gedragslijn van de Dienst Vreemdelingenzaken inhoudt om aan de persoon die aan de 

instructies voldoet een regularisatie toe te staan; 

 

Dat het recent arrest van de Raad van State, hier geen afbreuk aan doet, nu blijkt dat de Raad van 

State een schending van artikel 9bis heeft vastgesteld omdat de Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen 

een beslissing tot weigering van verblijf dat uitsluitend ongegrond werd verklaard omdat niet aan de 

voorwaarden van de instructie te voldaan zonder na te gaan of betrokkene in het nog ruimere 

toepassingsgebied van artikel 9bis valt, heeft bevestigd; 

 

Dat dit arrest geen gevolg heeft op het engagement van de staatssecretaris nu ressorteert uit het arrest 

dat de Raad van State dat het bestaan van de discretionaire bevoegdheid bevestigd; Dat de Raad van 

State de manier waarop de instructie wordt toegepast in tegenstrijd acht met artikel 9bis niet de inhoud 

van de instructie; Dat de instructie nog mag worden toegepast als dit in het kader van de discretionaire 

bevoegdheid geschied; 

 

Dat het rechtszekerheidsbeginsel waarop betrokkenen die een aanvraag hebben ingediend op basis 

van de instructies zich kunnen beroepen moet worden volhard door middel van een grondig onderzoek 

van deze aanvragen en dit op basis van de instructie 2009 teneinde het daadwerkelijk karakter van hun 

rechten te garanderen; 

 

Dat het beginsel ‘patere legem quam ipse fecisti' het bestuur en de organen die ervan afhangen ertoe 

verplicht de algemene regels die zij zelf heeft vastgesteld te eerbiedigen bij de concrete toepassing 

ervan; 
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Dat in casu, door te bepalen dat de instructie niet meer van toepassing is zonder meer terwijl 

verwerende partij zich openlijk had geëngageerd deze blijven te toepassen, verwerende partij het 

beginsel patere legem quam ipse fecisti schendt; 

Dat het arrest van 5 oktober 2011 van de Raad van State hier geen afbreuk aan doet integendeel;  

 

Dat in tegenstrijd met het vertrouwensbeginsel, de Dienst Vreemdelingenzaken haar beoordeling heeft 

gewijzigd door terug te komen op de belofte van de Staatssecretaris om de instructies te blijven 

toepassen binnen haar discretionaire bevoegdheid;  

 

Dat verzoeker immers aan al de voorwaarden van de instructie voldeed en rechtmatig kon verwachten 

dat hij zou worden geregulariseerd op deze basis; dat het vertrouwensbeginsel en 

rechtszekerheidsbeginsel bijgevolg werden geschonden; 

 

Zodat de bestreden beslissing de hiervoor vermelde beginselen schendt;” 

 

3.4 Verzoeker kan niet dienstig verwijzen naar de instructie van 19 juli 2009 aangezien de Raad niet kan 

toelaten dat vrijstelling wordt verleend van de wettelijk gestelde voorwaarde inzake de aanwezigheid 

van buitengewone omstandigheden of dat bindende voorwaarden worden toegevoegd aan artikel 9bis 

van de vreemdelingenwet, dat ter zake voorziet in een discretionaire appreciatiebevoegdheid van de 

verwerende partij. Dienvolgens vermag de Raad niet te toetsen aan de instructie van 19 juli 2009. 

Hieruit kan geen rechtsmiddel geput worden om tot de onwettigheid van de bestreden beslissing te 

besluiten (cf. RvS 13 maart 2012, nrs. 218.429, 218.431, 218.432 en 218.434; RvS 17 april 2012, nrs. 

218.922 en 218.923; RvS 5 juni 2012, nrs. 219.608, 220.181 en 220.182; RvS 14 juni 2012, nrs. 

219.743, 219.744 en 219.745). Verzoeker kan niet dienstig een redenering, ontleend aan deze 

instructie, opbouwen dat aangezien zijn aanvraag voldoet aan de inhoudelijke criteria van de instructie 

van 19 juli 2009, hij ook tot een verblijf dient te worden gemachtigd. Verzoeker kan evenmin dienstig 

een redenering opbouwen dat de staatssecretaris ten tijde van zijn aanvraag de belofte uitte om de 

criteria alsnog toe te passen. Het rechtszekerheidsbeginsel brengt niet met zich mee dat het vertrouwen 

dat zou zijn gewekt door een administratieve praktijk gedurende een bepaalde periode, zou moeten 

leiden tot het handhaven van een onwettige situatie. Van een bestuur kan niet worden verwacht dat het 

zijn recht om de uit kracht van de wet toekomende bevoegdheden te gebruiken, heeft verwerkt door er 

gedurende een bepaalde periode een niet wetsconforme praktijk op na te houden (cf. RvS 4 maart 

2002, nr. 104.270). Evenmin kan verzoeker de verwachting koesteren dat verwerende partij in de 

bestreden beslissing op inhoudelijk vlak nog zou motiveren aangaande de criteria besloten in de 

instructie van 19 juli 2009. De instructie van 19 juli 2009 waarop verzoeker zich beroept, is immers met 

een arrest van de Raad van State nr. 198.769 van 9 december 2009 vernietigd omdat deze instructie 

“het mogelijk maakt dat vreemdelingen die zich in de erin omschreven voorwaarden bevinden ervan 

ontslagen worden om aan te tonen dat er in hun geval buitengewone omstandigheden voorhanden zijn, 

terwijl enkel de wetgever dit vermag te doen”, omdat “door dit in de bestreden instructie te doen een aan 

de wetgever voorbehouden domein wordt betreden” en omdat “uit het bovenstaande volgt dat de 

bestreden instructie voor vernietiging vatbaar is aangezien ze een nieuwe rechtsregel aan de rechtsorde 

toevoegt”. Dit vernietigingsarrest heeft werking erga omnes, zodat verzoeker zich niet kan beroepen op 

de vernietigde instructie.  

 

De Raad stelt aldus vast, in het kader van zijn wettigheidstoezicht, dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris, rekening houdende met de gegevens waarover hij kennis had op het ogenblik van de 

bestreden beslissing, in redelijkheid tot de door hem gedane vaststelling is gekomen en er in het dossier 

geen gegevens voorhanden zijn die onverenigbaar zijn met die vaststelling. Verzoeker betwist overigens 

niet dat de instructie van 19 juli 2009 vernietigd werd door de Raad van State en dit ten tijde vóór hij zijn 

aanvraag indiende. Een schending van het redelijkheidsbeginsel wordt niet aangetoond. 

  

Elke beoordeling op grond van de vernietigde instructie zou een beoordeling uitmaken op basis van 

voorwaarden die niet in de wet terug te vinden zijn. Derhalve heeft de gemachtigde van de 

staatssecretaris geheel terecht geoordeeld dat de criteria van de instructie niet meer van toepassing 

zijn. Waar verzoeker de vermeende schending van het principe “patere legem quam ipsi fecisti” 

aanvoert, blijkt uit het voorgaande dat verwerende partij de algemene regels toepast zoals de 

verwerende partij die zelf heeft uitgevaardigd. Er kan geen sprake zijn van een “individuele beslissing” 

waarbij de verwerende partij afwijkt van de algemene regels. Dit principe is bovendien een rechtsspreuk 

en geen algemeen rechtsbeginsel terwijl het Hof van Cassatie heeft geoordeeld dat de miskenning van 

een rechtsspreuk alleen dan aanleiding geeft tot cassatie als daardoor een wets- of verordenings-
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bepaling wordt geschonden (Cass. 25 februari 1991). Naar analogie met deze rechtspraak zou derhalve 

een wetsbepaling moeten geschonden zijn opdat de Raad tot nietigverklaring zou kunnen besluiten, 

quod non in casu. De gemachtigde van de staatssecretaris heeft na onderzoek van de aangehaalde 

elementen en conform de ter zake toepasselijke rechtsregels geoordeeld dat de aanvraag tot 

verblijfsmachtiging onontvankelijk dient te worden verklaard nu er geen buitengewone omstandigheden 

werden aangetoond.  

 

Het tweede middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond.  

 

3.5 In het derde middel voert verzoeker de schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag tot 

Bescherming voor 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 de artikelen 2 

en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. 

Manifeste appreciatiefout.  

 

Ter adstruering van het middel zet verzoeker het volgende uiteen: 

 

“DERDE MIDDEL: SCHENDING VAN ARTIKEL 8 VAN HET E.V.R.M., VAN ARTIKELEN 2 EN 3 VAN 

DE WET AANGAANDE DE UITDRUKKELIJKE MOTIVERING VAN ADMINISTRATIEVE  BE-

SLISSINGEN; MANIFESTE BEOORDELINGSFOUT; 

 

1. PRINCIPES 

 

Overwegende dat verzoeker in zijn aanvraag artikel 8 van het E.V.R.M. inroept; 

 

Overwegende dat eenzijdige rechtshandelingen met individuele strekking die uitgaan van een bestuur 

en die rechtsgevolgen beogen te hebben voor één of meer bestuurden, afdoende gemotiveerd moeten 

zijn in de akte die de beslissing zelf bevat; 

 

Overwegende dat drie voorwaarden moeten zijn vervuld opdat aan de materiële motiveringsplicht zou 

zijn voldaan, in die zin dat de motieven kenbaar moeten zijn in het administratief dossier, de motieven 

moeten juist en eveneens draagkrachtig zijn; 

 

Dat de draagkracht op vier elementen slaat, zijnde de logische consistentie (geen tegenstrijdigheden), 

de juridische aanvaardbaarheid (hanteren van de juiste wettelijke grond en de juiste interpretatie van de 

wet), de feitelijke aanvaardbaarheid (gebaseerd op de juiste en relevante feiten) en de 

beleidsaanvaardbaarheid (aansluitend bij het gevoerde beleid); 

 

Overwegende dat artikel 8 van het EVRM als volgt luidt: 

 

"1. Een ieder 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 straf bare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen."; 

 

Overwegende dat wanneer een risico van schending van het respect voor het privé- en/of familie- en 

gezinsleven wordt aangevoerd, men in de eerste plaats nagaat of er een privé- en/of familie- en 

gezinsleven bestaat in de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of hierop een inbreuk werd 

gepleegd door de bestreden beslissing; 

 

Dat bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een privé- en/of familie- en gezinsleven men zich 

dient te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing werd genomen; 

 

Overwegende dat artikel 8 van het EVRM noch het begrip „familie- en gezinsleven' noch het begrip 

privéleven definieert; Dat beide begrippen autonome begrippen zijn, die onafhankelijk van het nationale 

recht dienen te worden geïnterpreteerd; 
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Dat de beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven of van een privéleven of van 

beiden, is een feitenkwestie; 

 

Dat het begrip 'privéleven' niet wordt gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM; Dat 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 geven22; Dat het Europees Hof laat gelden dat de persoonlijke, sociale en 

economische relaties deel uitmaken van het privéleven; 

 

Dat verwerende partij diende te onderzoeken of er sprake is van een inmenging in het privé- en/of 

familie- en gezinsleven; Dat dit afhangt of van de weigering van een voortgezet verblijf, dan wel van het 

feit of de vreemdeling voor de eerste keer om toelating heeft verzocht; 

 

Dat in de eerste hypothese, de inbreuk wordt onderzocht in het licht van de tweede paragraaf van artikel 

8 terwijl in het tweede geval, het EHRM oordeelt dat er geen inmenging is en geschiedt geen toetsing 

aan de hand van het tweede lid van artikel 8 van het EVRM; 

 

Dat in dit tweede geval, zoals in onderhavig geval, er volgens het EHRM moet worden onderzocht of er 

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

handhaven en te ontwikkelen24; Dit geschiedt aan de hand van de „fair balance"-toets; 

 

Dat 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; 

 

Dat men dient rekening te houden enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM een waarborg is 

en niet heeft te maken met de loutere goede wil of met praktische regelingen26 en anderzijds dat artikel 

8 primeert op de bepalingen van de vreemdelingenwet; 

 

Dat het de taak is van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig 

mogelijk onderzoek te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan hij kennis 

heeft of zou moeten hebben ; 

 

2. TOEPASSING IN ONDERHAVIG GEVAL 

 

Overwegende dat, ten eerste, verzoeker het bestaan van zijn privéleven moet bewijzen; 

 

Dat, in casu, verzoeker in zijn aanvraag de volgende elementen inroept: 

• Verblijf sinds 2004 

• Beheersen van de Franse taal 

• Volgen van Nederlandse les 

• Blanco strafregister 

• Sociale banden 

• Werkbelofte; 

 

Dat verwerende partij op de hoogte was van dit privéleven; Dit blijkt uit de bewoordingen van de 

bestreden beslissing; 

 

Dat het bestaan van het privéleven dus niet betwist kan worden; 

 

Overwegende dat men, ten tweede, moet nagaan of de Belgische Staat de positieve verplichting had 

het privéleven van verzoeker te handhaven of te ontwikkelen; 

 

Dat men, ten dien opzichte, een fair-balance toets had moeten voeren tussen het belang van verzoeker, 

zijn privéleven in België voortzetten en, het belang van verwerende partij, namelijk illegale immigratie 

controleren en reguleren; 

 

Dat men vooreerst moet benadrukken dat, prima facie, bij het lezen van de bestreden beslissing, kan 

worden vastgesteld dat verwerende partij deze toets zelf niet heeft gedaan; Dat de bestreden beslissing 

laat gelden dat: "deze elementen niet in deze fase van het onderzoek worden behandeld"; 

 

Dat, verder, als men voormelde fair-balance toets had gevoerd, deze in het voordeel van verzoeker zou 

zijn; Dat men had moeten concluderen dat de Belgische Staat een positieve verplichting had om het 
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privéleven van verzoeker te handhaven of te ontwikkelen; Dat, verzoeker verwijderen naar zijn 

herkomstland disproportioneel blijkt gezien zijn privéleven sinds negen jaar;  

 

Dat de inbreuk op het privé leven van verzoeker, terwijl hij geen risico uitmaakt voor de openbare orde, 

noch een economische last voor de Belgische Staat is, noch een risico voor de gezondheidszorg 

uitmaakt; 

 

Zodat, verzoeker het, prima facie, aannemelijk heeft gemaakt dat verwerende partij artikel 8 EVRM heeft 

geschonden;” 

 

3.6 Verzoeker voert verweer tegen de volgende passage uit de bestreden beslissing die stelt:  

 

“De overige aangehaalde elementen (betrokkene zou sinds 2004 in België verblijven, spreekt goed 

Frans, zal Nederlandse lessen gaan volgen, heeft sociale banden opgebouwd, heeft een blanco 

strafregister, is werkwillig en legt een werkbelofte en diverse getuigenverklaringen voor) verantwoorden 

niet dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in België wordt ingediend. Deze elementen behoren tot 

de gegrondheid en worden in deze fase niet behandeld (RvS 24 oktober 2001, nr. 100.223; RvS 9 

december 2009, nr. 198.769). Zij kunnen het voorwerp uitmaken van een eventueel onderzoek conform 

art 9.2 van de wet van 15.12.1980.” 

 

Hij stelt hieromtrent dat artikel 8 van het EVRM zou zijn geschonden in combinatie met de artikelen 2 en 

3 van de formele motiveringswet omdat geen rekening werd gehouden met belangrijke elementen uit 

zijn aanvraag ter beoordeling van de fair balance-toets. Verzoeker betoogt dienaangaande dat hij sinds 

2004 verblijf houdt in België, de Franse taal beheerst, Nederlandse les volgt, een blanco strafregister 

kan voorleggen, sociale banden heeft en een werkbelofte.  

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt:  

 

"1. Een ieder 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."  

 

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, vooraleer te onderzoeken of hierop een inbreuk werd gepleegd door de bestreden 

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

dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen (cf. EHRM 13 

februari 2001, Ezzoudhi/Frankrijk, § 25; EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 15 juli 

2003, Mokrani/Frankrijk, § 21).  

 

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 (cf. 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).  

 

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

beiden, is een feitenkwestie.  

 

De volgende vraag die de Raad dient te onderzoeken is of er sprake is van een inmenging in het privé- 

en/of familie- en gezinsleven. Of daarvan daadwerkelijk sprake is, moet nagezien worden of de 
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vreemdeling voor de eerste keer om toelating heeft verzocht, dan wel of het gaat om de weigering van 

een voortgezet verblijf.  

 

Gaat het namelijk om een eerste toelating dan 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. 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).  

 

Gaat het om een weigering van een voortgezet verblijf dan aanvaardt het EHRM dat er een inmenging is 

en dan dient het tweede lid van artikel 8 van het EVRM in overweging te worden genomen. Het door 

artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het privéleven en voor het familie- en 

gezinsleven is niet absoluut. Binnen de grenzen gesteld door het voormelde lid, is de inmenging van het 

openbaar gezag toegestaan voor zover die bij wet is voorzien, ze geïnspireerd is door een of meerdere 

van de in het tweede lid van artikel 8 van het EVRM vermelde legitieme doelen en voor zover ze 

noodzakelijk is in een democratische samenleving om ze te bereiken. Vanuit dit laatste standpunt is het 

de taak van de overheid om te bewijzen dat zij de bekommernis had om een juist evenwicht te bereiken 

tussen het beoogde doel en de ernst van de inbreuk.  

 

Inzake immigratie heeft het EHRM er in beide voormelde gevallen en bij diverse gelegenheden aan 

herinnerd dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het 

grondgebied van een staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM 

15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; EHRM 26 maart 1992, Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 

1991, Moustaquim/België, § 43). Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat 

het voor een Staat de algemene verplichting inhoudt 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; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, 

Cabales en Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67). De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden 

hiertoe vast te leggen.  

 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van 

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met de loutere goede wil 

of met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka/België, § 83), en anderzijds dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de 

taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek 

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

hebben.  

 

Daargelaten de vraag of het bestaan van verzoekers privéleven op Belgisch grondgebied is 

aangetoond, dient te worden opgemerkt dat de bestreden beslissing niet inhoudt dat hem enig 

verblijfsrecht wordt ontnomen. Verzoeker beroept zich integendeel op een schending van artikel 8 van 

het EVRM opdat hij de aanvraag om machtiging tot verblijf in België kan indienen in plaats van – zoals 

de wet in beginsel vereist – in zijn land van herkomst. Er blijkt aldus niet dat er sprake is van een 

inmenging in het privéleven. Enige toetsing aan artikel 8, tweede lid van de vreemdelingenwet dient 

bijgevolg niet te worden doorgevoerd. Wel dient te worden nagegaan of er niettemin enige positieve 

verplichting rust(te) op de verwerende partij om verzoeker toe te laten de aanvraag om machtiging tot 

verblijf in België in te dienen in plaats van in het herkomstland. Zoals reeds aangegeven, is een 

belangenafweging hiertoe vereist.  

 

Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij deze belangenafweging 

heeft doorgevoerd tussen het eventuele privéleven van verzoeker in België enerzijds en de handhaving 

van de verblijfsreglementering door de overheid, hetgeen een middel is ter vrijwaring van ‘s lands 

openbare orde, anderzijds. De verwerende partij oordeelde dat een terugkeer om de aanvraag in het 

herkomstland in te dienen niet in disproportionaliteit staat ten aanzien van het recht op een privé- of 
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gezinsleven maar enkel een eventuele tijdelijke verwijdering met zich meebrengt wat geen ernstig en 

moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt.  

 

De Raad wijst er in dit verband op dat de verplichting om tijdelijk terug te keren naar het land van 

herkomst om aan de bepalingen van de immigratiewetgeving te voldoen in beginsel niet strijdig is met 

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

december 2005, nr. 152.639). Ook in casu kan op grond van het feit dat verzoeker sinds 2004 in België 

verblijft, nog niet worden besloten dat de verwerende partij op kennelijk onredelijke wijze besloot dat een 

terugkeer naar het land van herkomst om aldaar de aanvraag in te dienen niet disproportioneel is. Zo 

dient aan de hand van het administratief dossier te worden vastgesteld dat verzoeker wist of behoorde 

te weten dat hij niet op legale wijze in het land kon verblijven. Voorts dient te worden vastgesteld dat de 

bestreden beslissing geen absoluut verbod inhoudt om het Belgisch grondgebied binnen te komen en er 

te verblijven. Verzoeker dient evenwel te voldoen aan de door de vreemdelingenwet opgelegde 

binnenkomst- en verblijfsvereisten. Dit gegeven staat er ook in geen geval aan in de weg dat hij de 

regelmatigheid van een eventuele weigeringsbeslissing ten gronde in beroep eveneens kan laten 

toetsen aan artikel 8 van het EVRM. In deze omstandigheden kan dan ook geen positieve verplichting 

op grond van artikel 8 van het EVRM worden weerhouden voor de Belgische Staat om verzoeker toe te 

laten de aanvraag om machtiging tot verblijf in België in te dienen. Een verwijzing naar de werkbelofte 

en dus de eventuele financiële onafhankelijkheid ten opzichte van de staat of het feit dat hij geen feiten 

van delictuele aard heeft gepleegd, doet aan het voorgaande geen afbreuk.  

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM juncto de artikelen 2 en 3 de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen kan niet worden aangenomen.  

 

Samenvattend kan dan ook worden gesteld dat verzoeker nalaat om in concreto aan te tonen dat zijn 

beweerdelijke banden met België omstandigheden zijn die een tijdelijke terugkeer 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. Bijgevolg maakt hij geenszins aannemelijk 

dat de gemachtigde van de staatssecretaris op een kennelijk onredelijke wijze, met miskenning van de 

gegevens van het dossier of van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, heeft geoordeeld dat de 

aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheid vormen 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. 

 

Het derde middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond.  

 

4. Korte debatten 

 

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

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

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

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

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

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

door de verwerende partij. 

 

5. Kosten 

 

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

partij.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 
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Artikel 2 

 

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

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier juli tweeduizend zeventien door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


