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 nr. 195 135 van 16 november 2017 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Magnolialaan 43 

9100 SINT-NIKLAAS 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kosovaarse nationaliteit te zijn, op 8 februari 2016 

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

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 20 

januari 2016, waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9bis van de wet van 15 

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

van vreemdelingen onontvankelijk verklaard wordt en van de beslissing van dezelfde datum houdende 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 12 februari 2016 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 6 juni 2017 met toepassing van artikel 39/73 van voormelde wet. 

 

Gelet op het verzoek tot horen van 16 juni 2017. 

 

Gelet op de beschikking van 14 september 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

5 oktober 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. DESIRA, die loco advocaat M. SAMPERMANS verschijnt 

voor de verzoekende partij en van attaché T. VERSCHUEREN, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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Op 20 januari 2016 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

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

machtiging tot verblijf op basis van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de 

vreemdelingenwet) onontvankelijk verklaard wordt en een beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13). De beslissingen worden op 28 januari 2016 ter kennis gebracht aan 

de verzoekende partij. Dit zijn de bestreden beslissingen. 

 

2. Over de gegrondheid 

 

2.1 Overeenkomstig artikel 39/73, § 2 van de vreemdelingenwet werd aan de partijen bij beschikking 

van 6 juni 2017 de grond meegedeeld waarop de eerste voorzitter zich steunt om te oordelen dat het 

beroep door middel van een louter schriftelijke procedure kan afgedaan worden. In casu werd het 

volgende gesteld:  

 

“De Eerste voorzitter  oordeelt met toepassing van artikel 39/73, §§ 1 en 2 van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen dat het niet vereist is dat de partijen nog mondelinge opmerkingen 

voordragen en het beroep in de mate waarin het gericht is tegen de beslissing van de gemachtigde van 

de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 20 januari 2016 

waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet 

onontvankelijk wordt verklaard, ter kennis gebracht op 28 januari 2016, door middel van een loutere 

schriftelijke procedure ingewilligd kan worden op volgende grond:  

 

“De eerste bestreden beslissing betreft een beslissing van 20 januari 2016 waarbij de aanvraag om 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet onontvankelijk wordt 

verklaard. 

 

De verzoekende partij voert tegen deze beslissing in een eerste middel de schending aan van de wet 

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

29 juli 1991) en van “de beginselen van behoorlijk bestuur : Zorgvuldigheidsplicht”. 

 

In haar uiteenzetting geeft de verzoekende partij aan dat de wet van 29 juli 1991 voorschrijft dat de 

overheid in de akte die de beslissing zelf bevat ook de motivering voor deze beslissing moet opnemen 

en dat deze motivering ook afdoende moet zijn.  

 

De Raad wijst erop dat de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 de administratieve overheid 

inderdaad verplichten in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de 

beslissing ten grondslag liggen, en dit op “afdoende” wijze. Het afdoende karakter van de motivering 

betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk met de beslissing te maken 

moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, dit wil zeggen dat de aangehaalde redenen moeten 

volstaan om de beslissing te dragen (cf. RvS 9 september 2015, nr. 232.140). De Raad wijst er verder 

op dat de belangrijkste bestaansreden van de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de wet 

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

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

kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (cf. RvS 9 

september 2015, nr. 232.140).  

 

De verzoekende partij heeft in haar aanvraag van 17 november 2015 om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9bis van de vreemdelingenwet de omstandigheden die volgens haar verantwoorden waarom 

zij geen aanvraag in hun land van oorsprong kan indienen, uiteengezet.  

 

In casu werd de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk verklaard, omdat de aangehaalde 

elementen volgens de gemachtigde geen buitengewone omstandigheid vormen waarom de 

verzoekende partij haar aanvraag niet kan indienen via de gewone procedure, namelijk via de 

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

De gemachtigde motiveert verder onder meer: “Wat het inroepen van art. 8 van het EVRM betreft dient 

er opgemerkt te worden dat dit artikel hier niet van toepassing aangezien het hele gezin in aanmerking 

komt voor een regularisatie, zodat er van een verbreking van de familiale banden geen sprake is.”  

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

De verzoekende partij meent dat er in casu wel degelijk sprake is van buitengewone omstandigheden 

die haar verhinderen om naar Kosovo terug te keren om aldaar haar aanvraag in te dienen. Zij stelt 

vooreerst dat zij reeds enig tijd in België verblijft, hier sedertdien, samen met haar echtgenote en hun 

kind, een nieuw leven heeft opgebouwd en dat de Dienst Vreemdelingenzaken stelt dat dit element niet 

in overweging genomen kan worden, daar de beoordeling hiervan dient te gebeuren in de 

gegrondheidsfase. De verzoekende partij betoogt verder dat de Dienst Vreemdelingenzaken er op deze 

manier echter aan voorbijgaat “dat dit feit eveneens inhoudt dat verzoeker alhier zijn centrum van 

belangen heeft gevestigd in de zin van artikel 8 EVRM, wat maakt dat hij zijn leven in België niet zomaar 

kan achterlaten om terug te keren naar een land waar zij geen enkele actuele band mee heeft.” Zij voegt 

eraan toe dat er dan ook moeilijk van haar verwacht kan worden dat zij het leven dat zij hier sedert 

enige tijd heeft opgebouwd voor onbepaalde tijd in de steek zou laten om naar haar land van herkomst 

terug te keren. Ze meent dat het feit dat zij haar centrum van belangen dat zij hier sedert enige tijd heeft 

opgebouwd voor onbepaalde tijd zou moeten verlaten, zonder de garantie dat zij in haar land van 

herkomst ergens terecht kan voor de tijd die de procedure in beslag zal nemen, maakt dat het voor de 

verzoekende partij bijzonder moeilijk is om haar aanvraag via de geijkte weg te doen.  

 

De Raad stelt vast dat in de bestreden beslissing niet is ingegaan op het in de aanvraag van 17 

november 2015 opgeworpen element dat de verzoekende partij haar land van herkomst in november 

2014 heeft verlaten en sedertdien haar “centrum van belangen in de zin van artikel 8 van het EVRM in 

België” heeft opgebouwd.  

 

De verwerende partij kan niet gevolgd worden waar zij in haar nota met opmerkingen in antwoord op dit 

onderdeel van het betoog van de verzoekende partij stelt dat “(de gemachtigde) (echter) oordeelde (…) 

dat een terugkeer naar het land van herkomst geen breuk zou betekenen in het gezins/familiaal leven 

van verzoekende partij en dus geen schending uitmaakt van artikel 8 EVRM gezien de terugkeer naar 

het land van herkomst een verplichting betreft voor het volledige gezin waarvan verzoekster deel 

uitmaakt en er dus geenszins sprake is van een verbreking van familiebanden”. Er dient te worden 

vastgesteld dat, daar waar de bestreden beslissing blijk geeft van een toetsing aan artikel 8 van het 

EVRM met betrekking tot de familiale en gezinsbanden, enige toetsing aan artikel 8 van het EVRM 

achterwege blijft met betrekking tot het in de aanvraag ingeroepen element dat de verzoekende partij in 

België haar “centrum van belangen” heeft in de zin van voormeld artikel 8. De verwerende partij geeft 

niet aan, en de Raad ziet niet in, op welke manier de motivering met betrekking tot de verplichting tot 

terugkeer voor het hele gezin kan beschouwd worden als een antwoord op het door de verzoekende 

partij in haar aanvraag naar voren gebrachte element omtrent haar “centrum van belangen” in de zin 

van artikel 8 van het EVRM. In haar nota met opmerkingen wijst de verwerende partij erop dat de 

aangehaalde elementen van integratie voor de gemachtigde niet verantwoorden waarom de aanvraag in 

België wordt ingediend en stelt zij dat “het feit dat verzoekende partij het hiermee niet eens is” hieraan 

geen afbreuk doet en niet betekent dat de beslissing onwettig zou zijn. De Raad stelt echter vast dat het 

betoog van de verzoekende partij geen loutere weerlegging uitmaakt van de vaststelling in de bestreden 

beslissing dat de aangehaalde elementen van integratie niet als buitengewone omstandigheid kunnen 

worden aanvaard, maar dat zij uitdrukkelijk aangeeft dat de gemachtigde eraan voorbijgegaan is “dat dit 

feit eveneens inhoudt dat verzoeker alhier zijn centrum van belangen heeft gevestigd in de zin van 

artikel 8 EVRM”. In de mate dat de verwerende partij met haar betoog in de nota met opmerkingen 

wenst voor te houden dat het betrokken element begrepen is in de aangehaalde elementen van 

integratie en bijgevolg gedekt zou zijn door de motivering hieromtrent, dient te worden vastgesteld dat in 

de bestreden beslissing een opsomming wordt gegeven van “de elementen van integratie”, maar dat 

hierbij geen melding wordt gemaakt van het “centrum van belangen” van de verzoekende partij “in de 

zin van artikel 8 van het EVRM” zoals op specifieke en uitdrukkelijke wijze werd aangevoerd in de 

aanvraag. In de mate dat de verwerende partij meent dat het betrokken element begrepen is in de 

motivering omtrent het aangehaalde betoog van de verzoekende partij in haar aanvraag dat zij in haar 

land van herkomst niets heeft om naar terug te keren, beperkt de gemachtigde zich tot de bespreking 

van de situatie in het land van herkomst in het kader van een terugkeer en haar verblijf in België waarbij 

evenmin melding wordt gemaakt van het “centrum van belangen in de zin van artikel 8 van het EVRM in 

België”. Zodoende blijkt uit de motivering van de bestreden beslissing niet dat met dit in de aanvraag 

van 17 november 2015 om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet 

aangehaalde element rekening werd gehouden. 

 

De verzoekende partij voert dan ook terecht aan dat de bestreden beslissing geen voldoende motivering 

bevat. Een schending van de formele motiveringsplicht wordt bijgevolg aangetoond. 
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Het enig middel lijkt in de aangegeven mate gegrond. Deze vaststelling leidt tot de vernietiging van de 

eerste bestreden beslissing. De aangevoerde schending van de zorgvuldigheidsplicht behoeft geen 

verder onderzoek.” 

 

De Eerste voorzitter oordeelt met toepassing van artikel 39/73, §§ 1 en 2 van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen dat het niet vereist is dat de partijen nog mondelinge opmerkingen 

voordragen en het beroep in de mate waarin het gericht is tegen de beslissing van de gemachtigde van 

de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 20 januari 2016 tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13), ter kennis gebracht op 28 januari 

2016, door middel van een loutere schriftelijke procedure kan verworpen worden op volgende grond: 

 

“De tweede bestreden beslissing betreft een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

De verzoekende partij voert tegen deze beslissing in een tweede middel de schending aan van “de 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur, meer in het bijzonder de zorgvuldigheidsplicht, 

redelijkheids- en proportionaliteitsbeginsel”.  

 

Daar waar de verzoekende partij de schending aanvoert van “de algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur”, duidt zij ook hier niet aan welke beginselen zij, naast de opgesomde beginselen, precies 

geschonden acht. Het tweede middel komt dan ook slechts ontvankelijk voor, daar waar het betrekking 

heeft op de concreet aangehaalde beginselen. 

 

Waar de verzoekende partij meent dat het bestreden bevel niet strookt met de redelijkheid en de 

proportionaliteit om haar na een verblijf van enige tijd, waarvan zij een deel in legaal verblijf heeft 

doorgebracht, nu te bevelen om het grondgebied onmiddellijk te verlaten, en dat de beslissing met dit 

element op geen enkele manier rekening houdt waardoor de Dienst Vreemdelingenzaken tekort schiet 

aan zijn zorgvuldigheidsplicht, dient erop gewezen te worden dat de verzoekende partij de in de tweede 

bestreden beslissing opgenomen motivering niet betwist. De gemachtigde geeft meer bepaald aan dat 

de verzoekende partij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten 

waarbij hij specifieert dat zij niet in het bezit is van een geldig paspoort en geldig visum. De verzoekende 

partij toont met haar betoog niet aan op grond waarvan zij aanneemt dat de door de gemachtigde 

gemaakte vaststelling, mede gelet op het bepaalde in artikel 7, eerste lid, 1°van de vreemdelingenwet, 

niet reeds zou volstaan om de tweede bestreden beslissing te schragen.  

 

Het tweede middel – dat gericht is tegen het bevel om het grondgebied te verlaten – lijkt, in de mate dat 

het ontvankelijk is, ongegrond.” 

 

2.2 Op 16 juni 2017 dient de verwerende partij een verzoek tot horen in, om kenbaar te maken dat zij 

het niet eens is met de in de beschikking opgenomen grond die betrekking heeft op de eerste bestreden 

beslissing (zij wordt overeenkomstig artikel 39/73, § 3 van de vreemdelingenwet immers geacht met 

deze grond in te stemmen wanneer zij niet vraagt gehoord te worden). In dit kader dient te worden 

benadrukt dat het verzoeken om een hoorzitting om alsnog haar visie kenbaar te maken de enige 

functie van het verzoek tot horen is (cf. RvS 26 juni 2013, nr. 224.092; Wetsontwerp van 6 december 

2010 houdende diverse bepalingen (II), Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer, 2010-2011, nr. 53 

0772/001, 25, 26) en dit verzoek zodoende niet mag beschouwd worden als een bijkomende memorie. 

 

2.3 Ter zitting betoogt de verwerende partij dat in de eerste bestreden beslissing wel degelijk werd 

ingegaan op het feit dat de verzoekende partij beweert dat het centrum van haar belangen in België is 

gevestigd zodat het gestelde in de beschikking niet kan worden gevolgd. De verzoekende partij verwijst 

naar de grond van de zaak.  

 

2.4 Het is correct dat de verwerende partij zich in de eerste bestreden beslissing heeft uitgesproken 

over de bewering van de verzoekende partij dat het centrum van haar belangen in België is gevestigd. 

Echter, in haar aanvraag had zij uitdrukkelijk gesteld dat zij het centrum van hun belangen “in de zin van 

artikel 8 van het EVRM” heeft opgebouwd. Hoewel uit de bestreden beslissing blijkt dat het 

aangevoerde gezinsleven uitdrukkelijk werd getoetst aan deze bepaling, is dat niet het geval voor wat 

betreft het aangehaalde privéleven (i.e. het centrum van belangen). Een beoordeling van de op dat vlak 

aangehaalde elementen van artikel 8 van het EVRM blijkt geenszins, terwijl de verzoekende partij de 

gemachtigde daar toch uitdrukkelijk op had gewezen. Een afdoende motivering aangaande de aan de 

verwerende partij voorgelegde elementen blijkt niet.  
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2.5 Uit het voorgaande blijkt dat de inhoud van de beschikking van 6 juni 2017 onverminderd overeind 

blijft.  

 

3. Kosten 

 

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

partij.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1. 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 20 januari 2016 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk verklaard wordt, wordt vernietigd. 

 

Artikel 2. 

 

De vordering tot schorsing in zoverre ze is gericht tegen de bij artikel 1 vernietigde beslissing, is zonder 

voorwerp. 

 

Artikel 3. 

 

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

 

Artikel 4. 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien november tweeduizend zeventien 

door: 

 

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

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT A. WIJNANTS 

 


