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 nr. 190 089 van 26 juli 2017 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, in eigen naam en als wettelijk vertegenwoordiger van haar minderjarige 

kinderen X en X,  en haar meerderjarige kinderen X en X, die verklaren van Russische nationaliteit te 

zijn, op 8 september 2014 hebben 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 16 juli 2014 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 tot afgifte van 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 het administratief dossier en de nota met opmerkingen. 

 

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 de 1
ste

 en 3
de

 verzoekende partij, bijgestaan advocaat A. HAEGEMAN 

loco advocaat A. MOSKOFIDIS, tevens verschijnend voor de andere verzoekende partijen, 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 9 juli 2010 dient eerste verzoekster een aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing van 

artikel 9ter 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). Op 27 september 

2010 wordt de aanvraag ontvankelijk verklaard. Op 2 augustus 2013 neemt de gemachtigde van de 

staatssecretaris de beslissing waarbij de aanvraag ongegrond wordt verklaard die op 7 oktober 2013 
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wordt ingetrokken. Op 7 oktober 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris een nieuwe 

beslissing waarbij de aanvraag ongegrond wordt verklaard. Tegen voormelde beslissing dient eerste 

verzoekster een annulatieberoep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) 

gekend onder het rolnummer X.  

 

Op 15 april 2014 dient eerste verzoekster een aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing van 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Op 16 juli 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de 

beslissing waarbij de aanvraag onontvankelijk wordt verklaard, aan eerste verzoekster ter kennis 

gebracht op 8 augustus 2014. Dit is de eerste bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als 

volgt:  

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 15.04.2014 werd 

ingediend door. 

 

I., M. (N° R.N. …) 

Geboren te Khelkeloi op (…)1971 

Nationaliteit: Russische Federatie 

Adres: (…) 

 

+ kinderen: 

 

I., K. (N° R.N. …) 

Geboren te Grozny op (…)1993 

Nationaliteit: Russische Federatie 

Adres: (…) 

 

I., S. (N° R.N. …) 

Geboren te Grodna op (…)1999 

Nationaliteit: Russische Federatie 

Adres: (…) 

 

I., M. (N° R.N. …) 

Geboren te Sernovodsk op (…)1997 

Nationaliteit: Russische Federatie 

Adres: (…) 

 

I., B. (N° R.N. …) 

Geboren te Grodno op (…)2003 

Nationaliteit: Russische Federatie 

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: 

 

Mevrouw wenst voor haar en haar kinderen een verblijf van lange duur in België. De procedure om dit  

aan te vragen gebeurt via de Belgische ambassade te Moskou, maar mevrouw meent dat er 

buitengewone omstandigheden aanwezig zijn waardoor het voor haar bijzonder moeilijk of zelfs 

onmogelijk zou zijn om die aanvraag in Moskou op te starten. 

 

Mevrouw haalt in haar aanvraag 9bis de medische problemen aan die reeds werden behandeld door de 

dienst 9ter. Hoewel de beslissing ongegrond was, stelt mevrouw dat ze lijdt aan ernstige medische 

problemen. Ze is in Behandeling bij een psychiater en een orthopedist. Medische attesten worden 

toegevoegd (psychiatrische problematiek en rugklachten). Volgens haar verklaringen werd zij het 

slachtoffer van traumatische gebeurtenissen in Tsjetsjenië. Mevrouw verklaart gediscrimineerd te 

worden in haar land van herkomst en stelt dat zij geen toegang heeft tot medische hulp. Mevrouw is in 

beroep gegaan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen tegen de beslissing genomen door de 

dienst 9ter en vraagt of zij het arrest mag afwachten. Ze doet een beroep op artikel 3 van het Europees 
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verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Mevrouw beweert 

dat gezien de ongemakken het voor haar niet haalbaar is zich te wenden tot de Belgische ambassade in 

Moskou. 

 

Het gezin zou subliem geïntegreerd zijn. De gezinsleden zouden vlot Nederlands spreken. Er worden 

een relatief groot aantal positieve getuigenissen voorgelegd. Ze volgden een inburgeringscursus en 

bouwden een nieuw leven op met vrienden waarmee zij duurzame sociale banden hebben. Ze worden 

omschreven als behulpzaam beminnelijk, verdienstelijk, respectvol en tonen veel naastenliefde. De 

kinderen halen (zeer) goede resultaten op school en zouden volledig ingeburgerd zijn. 

 

De wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 maakt duidelijk een 

onderscheid tussen twee verschillende procedures: aan de ene kant het artikel 9bis dat in België 

verblijvende personen die menen te beschikken over buitengewone omstandigheden om humanitaire 

redenen een verblijfsmachtiging kunnen aanvragen bij de burgemeester van de plaats waar zij 

verblijven, aan de andere kant het artikel 9ter als een unieke procedure voor in België verblijvende 

personen met een medische aandoening. De hier ingeroepen medische elementen vallen buiten de 

context van artikel 9bis en derhalve kan in dit verzoek aan deze medische argumenten geen verder 

gevolg worden gegeven (RW Arrest nr. 75.380 van 17.02.2012 en RW Arrest nr. 80.233 van 

26.04.2012). Het staat betrokkene steeds vrij opnieuw een aanvraag op basis van art 9ter in te dienen 

zoals bepaald in art 7§1 van het KB van 17 mei 2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van 

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 

tot het ' verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals gewijzigd door het KB van 

24.01.2011 (B.S. 28 01.2011): via aangetekend schrijven bij de Sectie 9ter van de Dienst Humanitaire 

Regularisaties, Dienst Vreemdelingenzaken, Antwerpsesteenweg 59B te 1000 Brussel. 

 

Mevrouw wist dat haar verblijf en dat van haar kinderen precair was en enkel werd toegestaan omdat ze 

een asielaanvraag en een aanvraag 9ter in België opstartte. Mevrouw wist op voorhand dat zij het 

Belqische grondgebied zou moeten verlaten indien haar geen verblijfskaart zou worden afgeleverd om 

redenen van asiel of om medische redenen. Mevrouw startte op 21.12.2009 een asielaanvraag in België 

op. Haar aanvraag werd afgewezen op 04.02.2010 omdat Polen verantwoordelijk was voor de 

behandeling van haar asielaanvraag. Mevrouw keerde niet terug naar Polen om de asielprocedure daar 

verder te zetten. Mevrouw diende op 12.07.2010 een aanvraag 9ter in. Mevrouw heeft psychiatrische 

problemen (is angstig, lijdt aan chronische depressie, heeft slaapproblemen en nachtmerries) en 

chronische rugklachten. Op 07.10.2013 werd echter een ongegronde beslissing genomen met een bevel 

om het grondgebied binnen de 30 dagen te verlaten De beslissing en het bevel om het grondgebied te 

verlaten werden op 22.10.2013 betekend. Mevrouw had toen gevolg moeten geven aan deze instructie. 

Het beroep tegen de beslissing van de dienst 9ter is niet schorsend. 

 

De verklaring dat artikel 3 van het Europese verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en 

de fundamentele vrijheden zou geschonden worden, is niet geloofwaardig. Deze test werd door de 

dienst 9ter gedaan zowel voor wat onder meer betreft de ernst van de ziekte zelf als voor wat betreft de 

toegang tot medische zorgen. Mevrouw beweert gediscrimineerd te worden in haar land van herkomst 

en geen toegang te hebben tot medische zorgverlening. Mevrouw legt niet concreet uit en toont niet aan 

dat zij gediscrimineerd werd en waarom. Mevrouw dient niet noodzakelijkerwijze terug te keren naar 

Tsjetsjenië. Mevrouw kan zich onmiddellijk richten tot de Belgische ambassade in Moskou. Mevrouw 

kan zich nog steeds laten bijstaan door haar advocaat en eventueel ook door haar broer die in België 

over een verblijfskaart van onbeperkte duur beschikt. Uit de positieve getuigenissen blijkt dat mevrouw 

in België werd omgeven met mensen die hulpvaardig staan tegenover haar en haar kinderen. Eventueel 

kan zij ook op hen een beroep doen als mevrouw beslist om een procedure in Moskou op te starten. 

 

Elementen van integratie behoren tot de gegrondheid van de aanvraag en worden bijgevolg in deze fase 

niet behandeld (RvS 9 december 2009, nr. 198.769). Integratie toont op zich niet aan dat mevrouw de 

aanvraag voor het verkrijgen van een verblijfsmachtiging nu niet meer zou kunnen indienen via de 

gewone procedure namelijk via de bevoegde Belgische diplomatieke post. Een goede integratie in 

België vormt immers geen beletsel tot tijdelijke terugkeer en kan bijgevolg ook niet verantwoorden 

waarom de aanvraag tot verblijfsmachtiging in België eerder dan in het buitenland wordt ingediend. 

Mevrouw kan alle elementen van integratie voorleggen aan de bevoegde Belgische diplomatieke post.  

 

Het schoolgaan van de kinderen werd toegestaan om hun ontwikkeling tijdens de procedure 9ter zo 

normaal als mogelijk te laten verlopen. Het feit dat haar kinderen hier tijdens de procedure 9ter naar 

school gingen, kan niet aanzien worden als een buitengewone omstandigheid daar mevrouw niet 
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aantoont dat een scholing niet in het land van herkomst kan verkregen worden. Tevens behoeft de 

scholing van de kinderen geen gespecialiseerd onderwijs, noch een gespecialiseerde infrastructuur die 

niet in het land van herkomst te vinden is.  

 

De bovenstaande aangehaalde elementen vormen dus geen buitengewone omstandigheden die aan 

zouden tonen dat mevrouw de aanvraag 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. De elementen met betrekking tot de integratie kunnen wel het voorwerp uitmaken van een 

eventueel onderzoek conform artikel 9 alinea 2 van de wet van 15/12/1980. Mevrouw kan zich nog 

steeds laten bijstaan door haar advocaat indien zij beslist de procedure via de ambassade te Moskou op 

te starten. 

 

Mevrouw kan beslissen om terug te keren naar het land van herkomst (Russische federatie) via het 

Vrijwillige terugkeerprogramma. Mevrouw kan rekenen op volledige begeleiding om haar vrijwillige 

terugkeer optimaal voor te bereiden; in dat geval bestaat de begeleiding uit een terugkeertraject op 

maat. Vrijwillige terugkeer is eerst en vooral een hulpprogramma: de reis wordt georganiseerd vanuit 

België tot in het land van bestemming en omvat bijstand en vervoerkosten. De terugkeer gebeurt in alle 

rust en discretie. Via dit programma kan mevrouw mogelijks ook steun krijgen bij de re-integratie in haar 

land van herkomst. Een terugkeerder. kan de re-integratiesteun gebruiken om een zaak op te starten, 

een woning te huren of gedeeltelijk te renoveren, medische kosten te betalen enz. In de opvangcentra 

van Fedasil en het Rode Kruis zijn er terugkeerbegeleiders aanwezig. Ze ondersteunen ook de Lokale 

Opvang Initiatieven (LOI's). Bovendien heeft Fedasil een permanent terugkeerloket opgericht speciaal 

bestemd voor personen zonder wettig verblijf. Daarnaast is een heel netwerk van organisaties - sociale 

diensten, ngo's, gemeenten, migrantenorganisaties - bevoegd om migranten over vrijwillige terugkeer te 

informeren en hen bij hun beslissing te begeleiden. Mevrouw kan indien zij meer informatie wenst bellen 

naar het gratis nummer 0800 32 745 of zich elke werkdag tussen 9u30 en 16u aanbieden aan het 

terugkeerloket aan de Antwerpsesteenweg 57 in 1000 Brussel.” 

 

Op 16 juli 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris tevens de beslissing houdende een 

bevel om het grondgebied te verlaten, aan eerste verzoekster ter kennis gebracht op 8 augustus 2014. 

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

 

 “Mevrouw: 

 

Naam, voornaam: I., M. 

geboortedatum: (…)1971 

geboorteplaats: Khelkeloi 

nationaliteit: Russische Federatie 

 

+ kinderen: 

 

IK, IS, IM, IB 

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen1, tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, binnen 7 dagen na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

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

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: 

Mevrouw toont niet aan in het bezit te zijn van een geldig paspoort voorzien van een geldig visum. 

Met toepassing van artikel 74/14 §3, werd de termijn om het grondgebied te verlaten naar 7 dagen 

verminderd omdat: 

4° de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing tot 

verwijdering gevolg heeft gegeven: 

Mevrouw betekende reeds eerder (namelijk op 22.10.2013) een bevel, om binnen de 30 dagen het 

grondgebied te verlaten.” 
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2. Over de ontvankelijkheid 

 

Verweerder werpt op dat de verzoekende partij 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). Hierbij 

gaat hij eraan voorbij dat 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 grief 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. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 In het eerste middel, gericht tot de eerste bestreden beslissing, voert de verzoekende partij de 

schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijk 

motivering van bestuurshandelingen, van de artikelen 9bis en 62 van de vreemdelingenwet, van de 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur, onder andere het materiële motiveringsbeginsel en het 

zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel. 

 

Ter adstruering van het middel zet de verzoekende partij het volgende uiteen: 

  

“Onverminderd alle andere middelen aan te voeren na onderzoek van het administratief dossier of 

ambtshalve op te werpen door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, werpt verzoekster de 

volgende middelen tot nietigverklaring op : 
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M.b.t. de onontvankeliikheidsbeslissing dd. 16 juli 2014 : 

 

Schending van de artikelen 2 + 3 wet van 29/07/1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen: schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet + schending van de algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur, o.a. het materiële motiveringsbeginsel en het zorgvuldigheids- en 

redelijkheidsbeginsel: schending van artikel 9bis van de wet van 15/12/1980. 

 

A. Algemene principes : 

 

Op grond van de wet van 29 juli 1991 moeten bestuurshandelingen met een individuele draagwijdte, 

waarvan niet betwist kan worden dat de bestreden beslissing hiervan deel uitmaakt, formeel worden 

gemotiveerd. 

 

Aan de burger moeten de redenen die hebben geleid tot de bestuurshandeling, uitdrukkelijk worden 

bekendgemaakt. 

 

Het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur dat de materiële motiveringsplicht inhoudt, legt de 

overheid op om haar beslissingen te steunen op grond van draagkrachtige elementen. 

 

De bestuurshandeling vermeldt de juridische en feitelijke overwegingen die eraan ten grondslag liggen 

(artikel 3 Wet Motivering Bestuurshandelingen). 

 

Bovendien moet de motivering afdoende zijn. 

 

Dit laatste houdt in dat de motivering pertinent moet zijn, d.w.z. duidelijk te maken hebben met de 

beslissing en zij moet draagkrachtig zijn, d.w.z. dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de 

beslissing te schragen.  

 

Op grond van het materieel motiveringsbeginsel moet elke administratieve rechtshandeling steunen op 

juiste en coherente feitelijke gegevens en rechtens aanvaardbare motieven. 

 

Voormeld beginsel kan worden verwoord als dat de feitelijke elementen van de motivering moeten 

overeenstemmen met de werkelijkheid, de motiveringen elkaar niet mogen tegenspreken en coherent 

moeten zijn. 

 

Het bestuur dient zijn beslissing op een zorgvuldige wijze voor te bereiden. 

Zij dient de beslissing te stoelen op een correcte en zorgvuldige feitenvinding.  

Het bestuur dient zich zo nodig voldoende te informeren om met kennis van zaken een beslissing te 

nemen. (MAST, A., Overzicht van het Belgisch administratief recht, Antwerpen, Kluwer 

Rechtswetenschappen, 1996, 917, p. 49). 

 

Een zorgvuldige besluitvorming impliceert dat het bestuur op basis van een afdoend en volledig 

onderzoek van het concrete geval tot zijn besluit komt. 

 

"Dat het zorgvuldigheidsprincipe impliceert dat de bevoegde overheid haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze dient voor te bereiden. Dat dit laatste veronderstelt dat de bevoegde overheid haar 

beslissingen stoelt op een correcte feitenvinding, wat inhoudt dat de bevoegde overheid zich op alle 

mogelijke manieren dient te informeren over alle relevante elementen om met kennis van zaken een 

beslissing te kunnen nemen. " (RvSt. 27 december 2001 nr. 102.366). 

 

B. Toepassing: 

 

DOORDAT verweerder stelt dat de integratie van verzoekster en haar kinderen in de Belgische 

samenleving en het verblijf van verzoekster in België sinds 2009 geen uitzonderlijke omstandigheden 

zijn enerzijds en anderzijds aanhaalt dat verzoeksters medische verblijfsprocedure in België cfr. art. 9ter 

Vw. een einde heeft genomen op 7 oktober 2013. 

 

TERWIJL verweerder in zijn ontwikkelde argumentering enerzijds verwijst naar het feit dat de FOD 

Binnenlandse Zaken op 7 oktober 2013 een ongegrondheidsbeslissing had genomen inzake de 

medische verblijfsprocedure van verzoekster en anderzijds verwijst naar de integratie in hoofde van 

verzoekster en haar kinderen en deze niet in vraag stelt, doch zich beperkt tot het stellen dat de door 
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verzoekster uitgewerkte argumenten niet volstaan om als uitzonderlijke omstandigheden te worden 

aanzien die de aanvraag tot regularisatie op grond van artikel 9bis van de wet van 1980 in België 

kunnen verantwoorden. 

 

Uit de door de FOD Binnenlandse Zaken gegeven motivering blijkt niet dat verweerder in de bestreden 

beslissing van niet-ontvankelijkheid van de aanvraag om machtiging van verblijf de diverse gegevens 

die beschikbaar zijn in verzoeksters dossier op een zorgvuldige en redelijke manier in acht heeft 

genomen. 

 

Uit de motivering van de bestreden onontvankelijkheidsbeslissing dd. 16 juli 2014 blijkt dat verweerder 

niet in alle objectiviteit alle concrete en individuele elementen die werden aangehaald in het 

verzoekschrift tot verblijfsmachtiging dd. 15 april 2014 zowel afzonderlijk alsook gemeenschappelijk, 

voldoende en op een redelijke wijze in overweging heeft genomen. 

 

Uit het geheel van de door verzoekster aangehaalde argumenten dd. 15 april 2014 bleek nochtans dat 

een ontvankelijk verklaring van verzoeksters aanvraag tot verblijfsmachtiging cfr. artikel 9bis van de Vw. 

een rationele en aanvaardbare oplossing is. 

 

EN DOORDAT verweerder alludeert op het feit dat 'uitzonderlijke omstandigheden' in het licht van artikel 

9bis van de wet van 15/12/1980 deze zijn die verzoekster en haar kinderen verhinderen in hun land van 

herkomst deze aanvraag tot verblijf in te dienen. 

 

TERWIJL deze 'uitzonderlijke omstandigheden' voor verzoekster geen omstandigheden van overmacht 

zijn, maar het voldoende is om aan te tonen dat het voor verzoekster buitengewoon moeilijk is om naar 

de Russische Federatie - deelrepubliek Tsjetsjenië terug te keren teneinde daar een aanvraag tot verblijf 

aan te vragen, (zie de Ministeriële Omzendbrief dd. 09/10/1997 betreffende de toepassing van artikel 

9,3° van de wet van 15/12/1980, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dd. 14/11/1997 en de 

constante rechtspraak van de Raad van State, o.a. arrest Nr. 93.760 dd. 06/03/2001). 

 

Verweerder heeft een grote appreciatiebevoegdheid met betrekking tot het uitzonderlijk karakter van de 

omstandigheden die in een aanvraag tot machtiging van verblijf worden ingeroepen. 

 

Dit gegeven ontslaat verweerder evenwel niet van de plicht om een beslissing in een individueel dossier 

op een gepaste wijze te motiveren en op een redelijke manier te beoordelen. 

 

Verweerder had het geheel van de argumenten dienen te beoordelen, die door verzoekster als 

uitzonderlijke omstandigheden werden ingeroepen, (waaronder haar vlucht uit haar land omdat zij daar 

dreigde het slachtoffer te worden van vervolgingen ; haar langdurig verblijf in België sedert december 

2009 ; haar verregaande integratie in het land dewelke wordt aangetoond aan de hand van diverse 

voorgelegde aanbevelingsbrieven van Belgische burgers alsook behaalde attesten van gevolgde 

opleidingen ; het gegeven dat haar kinderen sinds meer dan vier jaren naar school gaan in België etc.) 

en dit louter om het uitzonderlijk karakter ervan te beoordelen. 

 

Het is duidelijk dat in het voorliggende dossier dit niet voldoende gebeurd is, vermits de motivering in de 

bestreden beslissing niet alleen onvoldoende is, maar bovendien werden de voorgelegde gegevens niet 

op een redelijke manier in acht genomen. 

 

Verweerder schendt het redelijkheidsbeginsel indien hij verzoekster verplicht om terug te keren naar 

haar land van herkomst, waarmee zij door haar lange afwezigheid en haar verregaande integratie in het 

land (verzoekster verblijft ononderbroken in België sinds haar asielaanvraag in december 2009), de 

banden verbroken heeft, louter en alleen om van daaruit de aanvraag tot verblijfsmachtiging in te 

dienen.  

 

Dit verzoek staat geenszins in verhouding tot de schadelijke gevolgen die hieruit voortvloeien voor 

verzoekers en hun kinderen.  

 

De Raad van State oordeelde meermaals dat het niet het onvoorzienbaar of zeldzaam karakter van de 

feiten is dat dient aangetoond te worden, maar wel het feit dat, rekening houdend met alle 

omstandigheden, het indienen van een machtiging tot verblijf vanuit het buitenland een buitengewone 

moeite zou uitmaken voor de betrokkene. (Rvst. N° 60.962, 11/07/1996, TVR 97, p. 385 ; Rvst nr. 

117.713 dd 31/03/2003.)” 
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3.2 De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en in artikel 62 van de vreemdelingenwet 

neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de 

redenen waarom de administratieve overheid de bestreden bestuurshandeling heeft genomen, zodat 

kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De 

artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de administratieve overheid ertoe in 

de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen 

en dit op een ‘afdoende’ wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte 

en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing (RvS 7 november 2001, nr. 

100.628; RvS 30 mei 2006, nr. 159.298; RvS 12 januari 2007, nr. 166.608; RvS 15 februari 2007, nr. 

167.848; RvS 26 juni 2007, nr. 172.777).  

 

De bestreden beslissing geeft duidelijk het determinerende motief aan op grond waarvan de beslissing 

is genomen. In de motivering van de bestreden beslissing wordt immers verwezen naar de toepasselijke 

rechtsregel, met name artikel 9bis van de vreemdelingenwet en naar het feit dat de ingeroepen 

elementen geen buitengewone omstandigheden uitmaken. Zo stelt de gemachtigde dat de elementen 

van integratie op zich niet aantonen dat de verzoekende partij haar aanvraag niet meer zou kunnen 

indienen via de gewone procedure, namelijk via de bevoegde Belgische diplomatieke post. Een goede 

integratie vormt immers geen beletsel tot tijdelijke terugkeer en verantwoordt niet waarom de aanvraag 

in België eerder dan in het buitenland wordt ingediend. Wat de medische aanvraag betreft, deze is 

ongegrond verklaard op 7 oktober 2013. Het beroep tegen voormelde beslissing is niet schorsend. Ook 

het schoolgaan van de kinderen kan niet beschouwd worden als een buitengewone omstandigheid daar 

de verzoekende partij niet aantoont dat een scholing niet in het land van herkomst kan verkregen 

worden. De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt 

te begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen 

derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele 

motiveringsplicht. 

  

Een schending van de artikelen 2 en 3 van de voormelde wet van 29 juli 1991, noch van artikel 62 van 

de vreemdelingenwet wordt aanvaard. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

om zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de 

uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij haar 

beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op 

grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

Aangaande de vermeende schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, wijst de Raad erop dat 

voornoemd beginsel de overheid de verplichting oplegt haar beslissing op een zorgvuldige wijze voor te 

bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411, RvS 14 februari 

2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve 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. 

 

Betreffende de aangevoerde schending van het redelijkheidsbeginsel, merkt de Raad op dat het 

redelijkheidsbeginsel de Raad niet toestaat 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). 

 

Het onderzoek naar de materiële motiveringsplicht, de zorgvuldigheidsplicht en het redelijkheidsbeginsel 

gebeurt in het licht van de toepasselijke wetsbepaling, m.n. artikel 9bis van de vreemdelingenwet, 

waarvan de verzoekende partij eveneens de schending aanvoert. 

 

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 aan diens gemachtigde de machtiging tot verblijf toekent, zal de machtiging tot verblijf in 

België worden afgegeven. (…) 
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§2 […]” 

 

Voormelde bepaling voorziet in een uitzondering op de regel, die vervat is in artikel 9 van de 

vreemdelingenwet en die bepaalt dat een vreemdeling een machtiging om langer dan drie maanden in 

het Rijk te verblijven moet aanvragen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is 

voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland. Overeenkomstig artikel 9bis van de 

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

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

een verblijf gemachtigd te worden indienen bij de burgemeester van zijn verblijfplaats in België.  

 

Buitengewone omstandigheden, in de zin van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, zijn 

omstandigheden die het voor een vreemdeling zeer moeilijk of zelfs onmogelijk maken om een beroep 

te doen op de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post. 

Deze buitengewone omstandigheden mogen niet worden verward met de argumenten ten gronde die 

worden ingeroepen om een verblijfsmachtiging aan te vragen. De toepassing van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet houdt met andere woorden een dubbel onderzoek in: 

- wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of de aanvrager over een 

identiteitsbewijs beschikt of vrijgesteld is van deze voorwaarde en of er aanvaardbare buitengewone 

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

rechtvaardigen; 

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

dan drie maanden in het Rijk te verblijven; desbetreffend beschikt de bevoegde minister c.q. 

staatssecretaris over een ruime appreciatiebevoegdheid. 

 

Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond is om een verblijfsmachtiging toe te kennen, dient de 

gemachtigde van de staatssecretaris na te gaan of de aanvraag wel regelmatig werd ingediend, te 

weten of de aanvrager beschikt over een identiteitsdocument of vrijgesteld is van deze verplichting en of 

hij aanvaardbare buitengewone omstandigheden heeft ingeroepen. 

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

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

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

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

 

De verzoekende partij voert aan dat de gemachtigde niet in alle objectiviteit alle concrete en individuele 

elementen die werden aangehaald in het verzoekschrift zowel afzonderlijk als gemeenschappelijk 

voldoende en op redelijke wijze in overweging heeft genomen. De gemachtigde had volgens de 

verzoekende partij het geheel van argumenten moeten beoordelen die door de verzoekende partij als 

uitzonderlijke omstandigheden werden ingeroepen. Zij meent dat het onvoldoende is gebeurd nu de 

gegevens niet op een redelijke wijze werden in acht genomen. De verzoekende partij meent dat op 

afdoende wijze de verregaande integratie werd aangetoond, zodanig dat een verblijfsmachtiging een 

redelijke oplossing is. Gelet op de door de verzoekende partij uitgewerkte argumenten zou de 

gemachtigde niet in redelijkheid tot de door hem genomen beslissing kunnen komen zijn. 

  

Waar de verzoekende partij aanvoert dat de gemachtigde geen objectieve beoordeling zou gemaakt 

hebben van alle individuele elementen aangehaald in haar aanvraag, laat zij volkomen na te preciseren 

met welk van de aangevoerde elementen de gemachtigde niet op zorgvuldige wijze rekening zou 

gehouden hebben. Ook wat betreft het argument als zouden de gegevens zowel afzonderlijk als in hun 

geheel niet op een redelijke wijze in acht genomen zijn, heeft de Raad er het raden naar waarom de 

beoordeling van de gemachtigde volgens de verzoekende partij onredelijk is. Waar de verzoekende 

partij nog aanstipt dat gezien het continue verblijf sedert december 2009 en de verregaande integratie 

het toekennen van een verblijfsmachtiging de redelijke oplossing zou geweest zijn, gaat de verzoekende 

partij eraan voorbij dat in deze fase van de procedure de gegrondheid van de verblijfsmachtiging nog 

niet aan de orde is, doch wel de vraag of er omstandigheden zijn die het zeer moeilijk maken om de 

aanvraag in te dienen bij de diplomatieke post bevoegd voor zijn verblijfplaats in het buitenland. 

  

De Raad van State interpreteerde deze omstandigheden als volgt: “als typische buitengewone 

omstandigheden [kunnen] onder meer [kunnen] worden aangevoerd, al naargelang de concrete 

omstandigheden van de zaak: de situatie van oorlog of burgeroorlog in het land van herkomst, de 

afwezigheid aldaar van een Belgische diplomatieke of consulaire post, vervolging in het land van 

herkomst, moeilijkheden om een paspoort of reistitel te bekomen, ernstige ziekte enz.", terwijl "echter 

omstandigheden die bijvoorbeeld betrekking hebben op de lange duur van het verblijf in België, de lange 
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duur van de asielprocedure, de goede integratie, het zoeken naar werk, het hebben van vele vrienden 

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

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

Raad moet vaststellen dat de verzoekende partij in haar aanvraag tot verblijfsmachtiging bij haar 

uiteenzetting aangaande de buitengewone omstandigheden niet heeft gewezen op een situatie van 

burgeroorlog in Rusland, noch heeft gewezen op de eventuele afwezigheid van een Belgische 

diplomatieke of consulaire post, noch op eventuele vervolging in het herkomstland, noch op een van de 

andere bij wijze van voorbeeld hierboven opgesomde elementen. Waar de verzoekende partij in het 

verzoekschrift wel haar eventuele vrees voor vervolging in Tsjetsjenië aanhaalt, moet de Raad 

aanstippen dat het verzoek om internationale bescherming werd geweigerd bij arrest nr. 187 876 van 1 

juni 2017. De verzoekende partij haalt geen nieuwe elementen aan die, hadden zij voorgelegen aan de 

Raad, tot een andere beoordeling hadden kunnen aanleiding geven. Het onafgebroken verblijf sinds 

december 2009 en de verregaande integratie kon de gemachtigde op redelijke wijze niet beschouwen 

als buitengewone omstandigheden die aantonen dat het heel moeilijk is de aanvraag te doen bij de 

bevoegde diplomatieke post. Ook de verwijzing naar de medische aanvraag is niet relevant nu de 

gemachtigde een beslissing had genomen op 7 oktober 2013 waarbij de aanvraag ongegrond werd 

verklaard. Het annulatieberoep tegen voormelde beslissing werkt niet schorsend.   

  

De Raad kan op grond van de argumentatie van de verzoekende partij niet concluderen dat de 

gemachtigde zou uitgegaan zijn van incorrecte gegevens, of dat hij die incorrect heeft beoordeeld en dat 

hij op grond daarvan niet in redelijkheid tot zijn besluit is gekomen. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het 

redelijkheidsbeginsel of van artikel 9bis van de vreemdelingenwet kan niet worden aangenomen. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

3.3 In het tweede middel, gericht tot het bevel om het grondgebied te verlaten, voert de verzoekende 

partij 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).  

 

Ter adstruering van het middel zet de verzoekende partij het volgende uiteen: 

 

“M.b.t. het Bevel om het grondgebied te verlaten dd. 16 juli 2014 (Bijlage 13): 

 

Schending van artikel 8 E.V.R.M. (Verdrag van 04/11/1950 tot bescherming van de rechten van de 

mens en de fundamentele vrijheden). 

 

Art. 8 van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden bepaalt: 

 

"1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 

 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan m.b.t. de uitoefening van dit recht dan zover 

bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang van ’s lands 

veiligheid, de openbare veiligheid, het economisch welzijn van het land, de bescherming van de 

openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede 

zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen." 

 

Aan de hand van de dossiergegevens in het administratief dossier staat het vast dat verzoekster samen 

met haar kinderen sinds december 2009 in België woonachtig zijn.  

 

De kinderen van verzoekster lopen intussen reeds meer dan 4 jaren school in België en maken deel uit 

van het verenigingsleven. 

 

Het is vanzelfsprekend dat verweerder bij het nemen van de bestreden beslissing, en met name 

wanneer verweerder een Bevel wenst te laten afleveren aan verzoekster, dat verweerder om evidente 

redenen het privé leven van verzoekster en haar kinderen en de lange duur van verblijf in België dient te 

respecteren. 
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Verzoekster heeft recht op eerbiediging van haar gezinsleven conform art. 8 van het Europees Verdrag 

voor de Rechten van de Mens. 

 

Art. 8 van het Verdrag voorziet in zijn tweede lid dat inmenging m.b.t. de uitoefening van dit recht slechts 

toegestaan is wanneer dit in een democratische samenleving nodig is in het belang van 's lands 

veiligheid en de openbare veiligheid. 

 

Verzoekster en haar kinderen vormen in geen enkel opzicht een gevaar voor de Belgische openbare 

orde of voor de openbare veiligheid. 

 

Art. 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is geschonden door de bestreden 

beslissingen. 

 

Door de Raad van State wordt art. 62 van de Vreemdelingenwet in samenhang met art. 8 van het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens in die zin geïnterpreteerd dat de redengeving van een 

uitzettings- of uitwijzingsbeslissing een afweging moet bevatten tussen de motieven van de 

verwijderingsmaatregel en de inbreuk op het recht op gezinsleven van betrokkenen: "Op grond van art. 

62 van de Vreemdelingenwet en art. 8 EVRM moet uit de motieven zelf van een uitzettings- of 

uitwijzingsbeslissing blijken dat de overheid heeft afgewogen of er evenredigheid bestaat tussen de 

motieven van de verwiideringsmaatregel en de door die maatregel veroorzaakte ontwrichting van het 

gezin van de betrokken vreemdeling. 

 

Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt nergens dat dergelijke afweging is gebeurd, maar 

wordt enkel verwezen naar het feit dat "Mevrouw toont niet aan in het bezit te zijn van een geldig 

paspoort voorzien van een geldig visum". 

 

Art. 8 van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en van de 

fundamentele vrijheden wordt ook om deze reden geschonden door de bestreden beslissingen. 

 

Dat er in casu wel degelijk sprake is van een privé- en/of familie- en gezinsleven in de zin van het 

EVRM, hoeft niet in vraag te worden gesteld. 

 

Uit de stukken in het administratief dossier blijkt dat verzoekster en haar kinderen verregaande 

inspanningen hebben geleverd om zich te integreren en dat de lokale gemeenschap in Leopoldsburg 

hun verzoek tot verkrijgen van een verblijfsmachtiging ondersteunt. 

 

In het administratief dossier bevinden zich eveneens bewijzen over het schoollopen van de kinderen. 

Dat er in casu sprake is van een inmenging door verweerder in het privé- en/of familie- en gezinsleven 

van verzoekster en haar kinderen, staat buiten kijf. 

 

Verweerder had (cfr. artikel 8. eerste lid van het EVRM) een billijke afweging dienen te doen en rekening 

dienen te houden met de elementen die in het administratief dossier aanwezig waren. 

 

Verweerder had moeten weten dat door het afleveren van een bevel om het grondgebied te verlaten (en 

terug te keren naar de Russische Federatie –deelrepubliek Tsjetsjenië) het privé leven van verzoekster 

daadwerkelijk zal worden gehypothekeerd. 

 

Minstens had verweerder moeten weten dat verzoekster en haar kinderen zouden worden 

geconfronteerd met onoverkomelijke hinderpalen (die in haar verzoekschrift tot verblijfsmachtiging cfr. 

art. 9bis Vw. dd. 15 april 2014 werden uitgewerkt) en die verhinderen dat het gezins- en privéleven in de 

Russische Federatie normaal en effectief wordt uitgebouwd of verdergezet. 

 

Om die redenen had verweerder het gezinsleven van verzoekster in België dienen te handhaven. 

 

Het is dan ook bewezen dat er in de bestreden beslissing een disproportionaliteit bestaat tussen de 

belangen van verzoekster (en haar kinderen) en deze van de Belgische Staat wat maakt dat verweerder 

een positieve verplichting had om verzoeksters recht op privé leven in België te handhaven. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM staat vast.” 
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3.4  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.” 

 

Het waarborgen van een recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven, veronderstelt het 

bestaan van een privé- en/of familie- en gezinsleven. 

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

aangevoerd, kijkt de Raad dan ook 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 op het 

recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven door het nemen van 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 (EHRM 31 

oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 23 juni 2008, Maslov/Oostenrijk (GK), § 61). 

 

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

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

geïnterpreteerd. De beoordeling of er sprake kan zijn van een privéleven, is een feitenkwestie. Het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) benadrukt dat het begrip ‘privéleven’ een 

ruime term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk is om er een exhaustieve definitie van te geven 

(EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29; EHRM 27 augustus 2015, Parrillo/Italië (GK), § 

153). 

  

Het is in de eerste plaats de taak van de verzoekende partij, die een schending van artikel 8 van het 

EVRM aanvoert, om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze 

wijze het bestaan van het door haar ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te tonen, 

alsook de wijze waarop de tweede bestreden beslissing dit heeft geschonden. 

   

In casu werpt de verzoekende partij op dat de gemachtigde bij het nemen van de tweede bestreden 

beslissing ertoe gehouden was haar privéleven, de lange duur van hun verblijf in België en het 

schoollopen te respecteren. Zij toont evenwel niet aan dat de door hen opgebouwde contacten in België 

een zodanige intensiteit hebben dat een verbreking van deze contacten als een schending van artikel 8 

van het EVRM zou moeten beschouwd worden. Voorts dient erop gewezen te worden dat het privéleven 

van de verzoekende partij zich heeft ontwikkeld in een tijd waarin zij zich bewust was dat hun 

verblijfsstatus er toe leidt dat het voortbestaan van het privéleven in het gastland vanaf het begin precair 

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

schending van artikel 8 van het EVRM (EHRM 28 juni 2011, nr. 55597/09, Nuñez v. Noorwegen, § 70; 

EHRM 4 december 2012, nr. 47017/09, § 70). In het arrest Nnyanzi t. het Verenigd Koninkrijk oordeelde 

het EHRM reeds, na te hebben vastgesteld dat de verzoekende partij geen gevestigde vreemdeling was 

en dat zij nooit een definitieve toelating had gekregen om in de betrokken lidstaat te verblijven, dat 

eender welk privéleven dat de verzoekende partij had opgebouwd tijdens haar verblijf in het Verenigd 

Koninkrijk, bij het afwegen van het legitieme publieke belang in een effectieve immigratiecontrole, niet 

tot gevolg zou hebben dat de uitwijzing een disproportionele inmenging in haar privéleven uitmaakte 

(EHRM 8 april 2008, nr. 21878/06, Nnyanzi/Verenigd Koninkrijk). In casu licht de verzoekende partij 

nergens op voldoende duidelijke wijze toe welke voldoende intense sociale of andere contacten zij op 

het Belgisch grondgebied zouden hebben om te besluiten tot een schending van het recht op privéleven 

zoals vervat in artikel 8 van het EVRM. Bovendien kan er nog op worden gewezen dat de verzoekende 

partij, gelet op wat in de eerste bestreden beslissing is gesteld, evenmin aannemelijk maakt dat zij hun 

privéleven niet zouden kunnen verderzetten in hun land van herkomst.  

 

De verzoekende partij werpt nog op dat de Raad van State, artikel 62 van de vreemdelingenwet in 

samenhang met artikel 8 van het EVRM, in die zin interpreteert dat uit de verwijderingsmaatregel een 

afweging moet blijken tussen het nemen van de verwijderingsmaatregel enerzijds en het gezinsleven 

van de vreemdelingen anderzijds, doch zij laat na de concrete arresten aan te duiden waarin de Raad 

van State zich in die zin heeft uitgesproken. In tegenstelling tot wat de verzoekende partij lijkt voor te 

houden, houdt volgens vaste rechtspraak van de Raad van State artikel 8 van het EVRM op zich geen 
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bijzondere motiveringsplicht in (cf. RvS 3 december 2015, nr. 233.125; RvS 2 december 2015, nrs. 

11.639 (c) en 11.647(c)) en voorziet deze verdragsbepaling ook niet dat uit de motieven van een 

bestuurlijke beslissing moet blijken dat een evenredigheidsafweging werd doorgevoerd (RvS 21 

november 2003, nr. 125.588). 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aangetoond. 

 

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. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel  

 

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

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig juli tweeduizend zeventien 

door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


