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 nr. 195 953 van 30 november 2017 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen X 

  Gekozen woonplaats: Ten kantore van advocaat S. LECLERE 

Rue de Behogne 78 

5580 ROCHEFORT 

  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 en X, in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun 

minderjarige kinderen na XI en X, die verklaren van Georgische nationaliteit te zijn, op 29 april 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 van 17 maart 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 van de beslissingen 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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 6 november 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

29 november 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen, bijgestaan door advocaat P. DELGRANGE loco 

advocaat S. LECLERE en van advocaat M. DUBOIS, 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 12 januari 2011 dienen verzoekers een asielaanvraag in. Op 25 september 2013 neemt de 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissingen houdende de weigering 

van de vluchtelingenstatus en van de subsidiaire beschermingsstatus. Tegen deze beslissingen dienen 
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verzoekers hoger beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) die bij 

arrestnr. 116 496 van 7 januari 2014 opnieuw de vluchtelingen- en subsidiaire beschermingsstatus 

weigert toe te kennen. Op 4 oktober 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de bevelen 

om het grondgebied te verlaten - asielzoeker.  

 

Op 27 november 2013 dienen verzoekers 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). 

 

Op 17 maart 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij de aanvraag om 

machtiging tot verblijf onontvankelijk wordt verklaard, aan verzoekers ter kennis gebracht op 1 april 

2014. Dit is de eerste bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“betreft de aanvraag tot machtiging tot verblijf die op 27.11.2013 werd ingediend door: 

 

S., L.(R.N. …) 

Geboren te Tbilissi op (…)1973  

T., M. (R.N. …) 

Geboren te Tbilissi op (…)1969 

 

En hun kinderen: T., A., geboren op (…)2000 en T., T., geboren op (…)2003.  

 

Nationaliteit: Georgië 

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): 

 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkenen de 

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

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

buitenland. 

 

Ter ondersteuning van hun aanvraag om machtiging tot verblijf, beroepen betrokkenen zich op de 

instructie van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van artikel 9.3 en art 9bis van de wet van 

15.12.1980. We merken echter op dat deze vernietigd werd door de Raad van State (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. 

 

Betrokkenen beroepen zich op een te lange asielprocédure. Ze wisten echter dat hun verblijf slechts 

voorlopig werd toegestaan in het kader van de asielprocedure en dat zij bij een negatieve beslissing het 

land dienden te verlaten. Hun asielaanvraag, ingediend op 12.01.2011, werd afgewezen op 07.01.2014 

door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Hun asielprocedure heeft iets minder dan drie jaar 

geduurd. Het feit dat er een zekere behandelingstermijn is, vormt geen buitengewone omstandigheid die 

betrokkenen ervan weerhoudt om de verblijfsaanvraag voor België bij de bevoegde diplomatieke post in 

het buitenland in te dienen. 

 

Ze beroepen zich op de artikels 3 en 13 E.V.R.M. vanwege hun nog lopende asielprocedure. Aangezien 

deze procédure intussen werd afgesloten, kunnen ze zich niet dienstig op deze artikels beroepen. 

 

Dat de kinderen van verzoekers onderwijs volgen, is evenmin een buitengewone omstandigheid. Zij 

tonen namelijk niet aan dat deze in Georgië geen onderwijs kunnen volgen. 

 

De advocaat van betrokkenen beweert dat hun verblijf geregulariseerd dient te worden omdat hun 

situatie gelijkaardig zou zijn aan de situatie van andere vreemdelingen die geregulariseerd werden op 

basis van de oude criteria. Hij beroept zich in dit verband op artikel 10 en 11 van de Grondwet en op 

artikel 5 van het E.V.R.M. Het is aan betrokkenen om de overeenkomsten aan te tonen tussen hun 
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eigen situatie en de situatie waarvan zij beweren dat ze vergelijkbaar is (Raad van State arrest 97.866 

van 13/07/2001). Men kan er immers niet zonder meer van uitgaan dat de omstandigheden waarin 

betrokkenen verkeren analoog (of commensurabel) zijn met degene waaraan zij refereren. Het feit dat 

andere vreemdelingen van een verblijfsregularisatie hebben kunnen genieten brengt niet ipso facto een 

verblijfsregularisatie voor de betrokkenen met zich mee, noch vormt dit een buitengewone 

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

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

 

Ze beroepen zich ook op artikel 8 E.V.R.M. Dit artikel is hier evenwel niet van toepassing daar ze niet 

aantonen dat er nog andere gezinsleden van hen in België verblijven. Gewone sociale relaties vallen 

niet onder de bescherming van artikel 8.E.V.R.M. Zij beroepen zich ook op artikel 14 E.V.R.M. maar 

aangezien zij niet aangeven op welke wijze dit artikel geschonden wordt bij terugkeer naar Georgië, 

hebben we dit argument niet in hun voordeel weerhouden. De overige elementen (dat betrokkenen 

sinds december 2011 in België verblijven, géïntegreerd zouden zijn, sociale banden hebben, Frans 

hebben geleerd, opleidingen hebben gevolgd, werkbereid zijn, verschillende getuigenverklaringen en 

integratieattesten voorleggen) behoren tot de gegrondheid en worden in deze fase van het onderzoek 

niet behandeld. De elementen met betrekking tot de integratie kunnen het voorwerp uitmaken van een 

eventueel onderzoek conform art. 9§2 van de wet van 15.12.1980.” 

 

Op 17 maart 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissingen houdende het bevel 

om het grondgebied te verlaten, aan verzoekers ter kennis gebracht op 1 april 2014. Dit is de tweede en 

derde bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

De tweede bestreden beslissing: 

 

« Il est enjoint à Monsieur: 

De heer: 

 

Nom, prénom/A/aam, voornaam: T., M. 

date de na\ssance/geboortedatum : (…)1969 

lieu de naissance/geboorteplaats : Tbilissi 

 

nationalité/nationaliteit : Georgië 

 

de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des États qui appliquent entièrement l'acquis 

de Schengen1, sauf s'il possède les documents requis pour s'y rendre, 

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

die het Schengenacquis ten voile toepassen2, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, 

 

dans les 7 jours de la notification de décision. 

Binnen 7 dagen na de kennisgeving. 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur la 

base des faits suivants II s'agit des autres États membres de la Convention d'application de l'accord de 

Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, 

signée à Schengen le 19 juin 1990. La liste de ces États est consultable sur le site web dofi.ibz.be, 

rubrique « Contrôle aux frontières », rubrique « Informations », « LISTE DES ETATS MEMBRES 

EER/EU/SCHENGEN ». 

2 Het betreft hier de andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord 

van Schengen van 14juni 1985 betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de 

gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990. De lijst van deze staten is 

beschikbaar via de website dofi.ibz.be, rubriek "Grenscontrole", rubriek "informatie", "LIJST LIDSTATEN 

EER/EU/SCHENGEN". Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van 

artikel(en) van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

En vertu de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée : 
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Krachtens artikel 7, eerste lid van de wet van 15 december 1980: 

1° Il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2: n'est pas en 

possession d'un passeport valable. 

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

van een geldig paspoort. 

 

En 

 

De derde bestreden beslissing : 

 

« Il est enjoint à Madame: 

Mevrouw: 

 

Nom, prénom/A/aam, voornaam: S., L. 

date de naissance/geboortedatum : (…)1973 

lieu de naissance/geboorteplaats : Tbilissi 

nationalité/nationaliteit : Georgië 

Et ses enfants/ en haar kinderen: T., A., née le (…)2000 en T., T., né le (…)2003 

 

de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des États qui appliquent entièrement l'acquis 

de Schengen1, sauf si elle possède les documents requis pour s'y rendre, 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen2, tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, 

 

dans les 7 jours de la notification de décision. 

Binnen 7 dagen na de kennisgeving. 

MOTIF DE LA DECISION : 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

II s'agit des autres États membres de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 

1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 

juin 1990. La liste de ces États est consultable sur le site web dofi.ibz.be, rubrique « Contrôle aux 

frontières », rubrique « Informations », « LISTE DES ETATS MEMBRES EEE/EU/SCHENGEN ». 

2 

Het betreft hier de andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van 

Schengen van 14 juni 1985 betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de 

gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990. De lijst van deze staten is 

beschikbaar via de website dofi.ibz.be, rubriek "Grenscontrole", rubriek L'ordre de quitter le territoire est 

délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur la base des faits suivants : 

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

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

verwijdering van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

En vertu de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée : 

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

1° Elle demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2: n'est pas en 

possession d'un passeport valable. 

1° zij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: is niet in het bezit 

van een geldig paspoort.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Verweerder werpt op dat verzoekers geen belang hebben bij de nietigverklaring van de bestreden 

bevelen 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 de bestreden bevelen om het 

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

het grondgebied te verlaten.  
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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. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 In het eerste middel voeren verzoekers de schending aan van de artikelen 9bis en 62 van de 

vreemdelingenwet, van “het algemeen principe van rechtszekerheid en goed bestuur, van het principe 

van voorzienbaarheid van de regel”, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, 

van de artikelen 10, 11 en 191 van de Grondwet en van artikel 26 van het Internationaal Verdrag inzake 

burgerrechten en politieke rechten van 19 december 1966 (BUPO).  

 

Ter adstruering van het middel zetten verzoekers het volgende uiteen: 

 

“Eerste onderdeel 

In hun aanvraag tot machtiging tot verblijf van 27 november 2013 verwijzen de eisers naar punt 1.1. van 

de instructies van juli 2009. 

Hierop antwoord tegenpartij kort dat de instructie van 2009 door de Raad van State vernietigd werd en 

dat deze criteria niet meer van toepassing zijn. 

In zijn arrest n°215.571 van 05.10.2011 is de Raad van State van oordeel dat de instructie, als bindende 

regel, in tegenstrijd is met de discretionaire bevoegdheid van de Dienst Vreemdelingenzaken van artikel 

9bis van de wet van 15 december 1980. 

Dit betekent niet dat de criteria van de instructie niet meer in aanmerking kunnen genomen worden. 

Ondanks het feit dat deze instructie door de Raad van State vernietigd werd, heeft de Staatssecretaris 

zich trouwens geëngageerd om de criteria blijven toe te passen. 
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In casu diende er met de criteria van lange duur van de asielprocedure en van lang verblijf in het 

Rijkdom rekening te worden gehouden in name van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie en 

van het recht op rechtszekerheid en de voorzienbaarheid van de regel. 

Deze beginselen werden in de aanvraag tot machtiging tot verblijf ingeroepen. Tegenpartij antwoord hier 

absoluut niet op en geeft een stereotiep antwoord. 

Dit houdt duidelijk in een gebrek aan motivatie, in tegenstrijd met artikel 62 van de wet van 15 december 

1980 en van artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

Tweede onderdeel 

In casu heeft de asielprocedure van de eisers drie jaar geduurd. Ze voldoen dan ook aan de criteria van 

punt 1.1 van de instructie. 

Door het verblijf van de eisers niet te regulariseren maakt tegenpartij een discriminatie uit tussen henzelf 

en andere vreemdelingen die reeds in het verleden zijn geregulariseerd in toepassing van de reeds 

bestaande criteria voor de regularisatie omwille van lange asielprocedure en lang verblijf, die evenmin 

zijn geconcretiseerd in een wet maar die de Dienst Vreemdelingenzaken niet hebben verhinderd om 

vele vreemdelingen te regulariseren op basis van die criteria. 

Geen nuttig effect toekennen aan de criteria voor regularisatie omwille van de lange asielprocedure 

zoals uiteengezet in de instructie komt op een discriminerende behandeling neer tussen de eisers en 

andere vreemdelingen die in het verleden een regularisatie hebben kunnen bekomen op basis van de 

oude criteria (o.a. beleidsnota van november 2008 en nota van de Minister van maar 2009) en dit is in 

strijd zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, namelijk een ongeoorloofde discriminatie tussen 

personen die zich in gelijkaardige situaties bevinden zonder objectieve rechtvaardiging en zonder 

geoorloofd doel. De discriminatie is bovendien niet proportioneel. 

Er moet in dit opzicht worden verwezen naar de beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie die 

worden vervat en beschermd door de Belgische Grondwet maar eveneens door verschillende 

internationale instrumenten waaronder het EVRM en het Internationaal Verdrag betreffende 

burgerrechten en politieke rechten. Het zijn eveneens algemene beginselen van administratief en 

grondwettelijk recht. De artikelen 10 en 11 van de Grondwet, gecombineerd met het artikel 191 van de 

Grondwet, werden geïnterpreteerd door het Grondwettelijk Hof in die zin dat zij disproportionele 

verschillen verbieden tussen onderdanen en vreemdelingen en tussen vreemdelingen onderling 

(Arbitragehof, n° 25/90, 5 juli 1990, Rec. 1990; Arbitragehof, n° 61/94, 14 juli 1994, Rec., 1994). 

De Grondwet beschermt de gelijkheid voor de wet. Het is onbetwistbaar dat er tot op heden geen 

wettelijke bepalingen zijn die bepalen dat er een machtiging tot verblijf moet worden toegekend aan een 

vreemdeling waarvan de asielprocedure lang heeft geduurd. Echter, wanneer de Dienst 

Vreemdelingenzaken een machtiging tot verblijf toekent aan een dergelijke vreemdeling, wordt dit 

gedaan op basis van het artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 (en voorheen op basis van het 

oude Artikel 9, alinea 3 ). Dit artikel op een verschillende wijze toepassen op een vreemdeling in 

vergelijking met een andere zou is dus discriminerend. 

Het artikel 26 van het Internationaal verdrag betreffende burgerrechten en politieke rechten bepaalt dat: 

“ Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder discriminatie aanspraak op gelijke bescherming door de 

wet. In dit verband verbiedt de wet discriminatie van welke aard ook en garandeert eenieder gelijke en 

doelmatige bescherming tegen discriminatie op welke grond ook, zoals ras, huidskleur, geslacht, taal, 

godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte 

of andere status.” Het recht om niet te worden gediscrimineerd wordt er voorgesteld als een 

onafhankelijk en autonoom recht. 

De machtigingen tot verblijf, toegekend op basis van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980, 

worden op individuele wijze toegekend en geval tot geval, wat niet uitsluit dat de Minister richtlijnen 

aanneemt, bijvoorbeeld onder de vorm van criteria die bepaalde categorieën van vreemdelingen 

viseren. 

Omwille van de hierboven aangehaalde redenen moeten de criteria van lang verblijf in België worden 

toegepast door de Dienst Vreemdelingenzaken op niet-discriminerende wijze. 

Tegenpartij schendt dan ook het principe van gelijkheid en niet-discriminatie door een verblijf aan de 

eisers te weigeren terwijl ze een asielprocedure van 3 jaar hebben gehad.  

Derde onderdeel 

Tegenpartij heeft bovendien ook het beginsel van rechtszekerheid en voorzienbaarheid van de regel 

geschonden. 

Het recht om niet een willekeurige behandeling toegepast te krijgen wordt beschouwd als een algemeen 

beginsel van administratief recht. 

Het beginsel “patere legem quam ipse fecisti” is erkend als een algemeen rechtbeginsel van 

administratief recht (zie namelijk in die zin DAURMONT, O., BATSELE, D., “ 1985-1989 : 5 années de 

jurisprudence du Conseil d’Etat relative aux principes généraux de droit administratif à travers la 

jurisprudence administrative”, in Le conseil d’Etat de Belgique, 50 ans après sa création ( 1946-1996), 
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éd. BLERO, B., Bruylant, Brussel, 1999, p. 643, § 27). Dit beginsel impliceert dat een bestuurlijke 

overheid met een specifieke beslissing niet kan afwijken van de regels in het algemeen reglement dat 

zijzelf voorheen heeft afgekondigd zonder een mogelijkheid te voorzien van afwijking. De Raad van 

State oordeelt eveneens dat het beginsel van rechtszekerheid een algemeen rechtsbeginsel van 

administratief recht is (zie met name C.E., Bastijns, n° 23.104 van 31 maart 1983 ; Reynaert, n° 43.256 

van 9 juni 1993; geciteerd met name door JAUMOTTE op. cit., p. 682). Het beginsel van de 

voorzienbaarheid van de regel of het legitiem opgewekt vertrouwen wordt eveneens erkend door de 

Raad van State als een algemeen rechtsbeginsel van administratief recht, dat, volgens dat beginsel, de 

bestuurde moet kunnen rekenen op een duidelijke en goed gedefinieerde gedragslijn van de overheid, 

of, in beginsel, op beloften die hem zouden zijn gedaan door de overheid in een concreet geval (zie met 

name Gole, n° 25.945 van 10 december 1985 ; Eeckout, n° 32.893 van 28 juni 1989 ; Besseloirs, n° 

59.762 van 22 mei 1966, geciteerd door JAUMOTTE, J., op. cit., p. 687). 

De instructies van 2009 werden door tegenpartij in sommige gevallen toegepast. De niet-toepassing van 

deze criteria aan de eisers, hoewel deze instructie door de Raad van State vernietigd werd, betreft een 

schending van het beginsel van rechtszekerheid en voorzienbaarheid van de regel.”  

 

3.2  De staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid heeft op 19 juli 2009 instructies opgesteld waarin 

criteria worden opgesomd voor het gegrond verklaren van de aanvraag en de toekenning van een 

verblijfsmachtiging. Deze instructie van 19 juli 2009 werd vernietigd bij arrest van de Raad van State nr. 

198.769 van 9 december 2009 omdat ze “het mogelijk maakt dat vreemdelingen die zich in de daarin 

omschreven voorwaarden bevinden ervan ontslagen worden 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”. De vernietigde instructie werd ingevolge de 

vernietiging ervan ex tunc uit het rechtsverkeer gehaald, zodat de verwerende partij er geen toepassing 

van kon maken en de verzoekers er zich niet op kunnen beroepen.  

 

Waar de verzoekers er zich over beklagen dat zij niet de toepassing krijgen van criteria die werden 

opgenomen in de instructie van 26 maart 2009, dient de Raad mutatis mutandis op te merken dat hij niet 

kan toelaten dat bindende voorwaarden aan artikel 9bis van de vreemdelingenwet worden toegevoegd 

of vrijstelling verleend wordt van wettelijk vereiste voorwaarden. Dienvolgens vermag de Raad niet te 

toetsen aan de bedoelde instructie in de mate dat erin criteria zijn opgenomen die niet te verzoenen 

vallen met de wettelijke bepalingen in zoverre zij voorbijgaan aan de erin vastgestelde vereiste van het 

aangetoond zijn van buitengewone omstandigheden. Het zijn precies deze criteria waarvan de 

verzoekers de toepassing vragen, door te verwijzen naar de loutere duur van de asielprocedure van 

families met schoolgaande kinderen. Hieruit kan geen rechtsmiddel geput worden om tot de 

onwettigheid van de bestreden beslissing te besluiten.  

 

De stelling van de verzoekers - specifiek wat betreft de vernietigde instructie van 19 juli 2009 - dat de 

staatssecretaris zich zou hebben geëngageerd om de criteria te blijven toepassen en dat, door anders 

te handelen zij het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel schendt, doet aan voorgaande vaststelling 

geen afbreuk. De verwerende partij dient de wet en de rechterlijke beslissingen te laten primeren op 

haar eigen standpunten. Er dient trouwens te worden benadrukt dat de Raad van State, in zijn arrest nr. 

220.932 van 10 oktober 2012 uitdrukkelijk heeft bevestigd dat de instructie van 19 juli 2009 “integraal is 

vernietigd” en dat de discretionaire bevoegdheid waarover verweerder krachtens artikel 9bis beschikt 

geen reden vormt “om zich alsnog op de criteria van de vernietigde instructie van 19 juli 2009 te 

steunen”.  

 

Voorts moet worden benadrukt dat het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel niet impliceert dat een 

jarenlange administratieve praktijk in casu zou moeten leiden tot het handhaven van een onwettige 

situatie. Van een bestuur kan immers niet worden verwacht dat het zijn recht om de uit kracht van de 

wet toekomende bevoegdheden te gebruiken, heeft verwerkt door gedurende een jarenlange praktijk 

niet de hand aan de wet te houden (cf. RvS 4 maart 2002, nr. 104.270). Het is de gemachtigde van de  

bevoegde staatssecretaris niet toegestaan om in strijd met de door de wetgever voorziene voorwaarden 

een verblijfsaanvraag te beoordelen en de loutere verwijzing naar een beginsel van behoorlijk bestuur 

laat niet toe af te wijken van een door de wetgever voorziene norm (cf. Cass.12 december 2005, AR 

C040157F). Het wettelijkheidsbeginsel dat rechtstreeks is gegrond op artikel 159 van de Grondwet, 

primeert immers.  

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 8 

Verzoekers betogen dat slechts stereotiep werd geantwoord in de bestreden beslissing en zijn 

motivering beperkt in het licht van de instructie, zodat de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de 

vreemdelingenwet werden geschonden. 

  

De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat op een “afdoende” wijze. Het afdoende 

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

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

aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. De formele motiveringsplicht werd 

ook opgelegd in artikel 62 van de vreemdelingenwet.  

 

In tegenstelling tot wat de verzoekers willen doen geloven, blijkt uit de lezing van de bestreden 

beslissing dat de verwerende partij zich niet heeft beperkt tot een verwijzing naar het feit dat de 

verzoekers hun aanvraag hadden ingediend in het licht van de criteria van de vernietigde instructie. In 

tegendeel, nadat werd vastgesteld dat de criteria niet meer kunnen worden toegepast, is de verwerende 

partij alsnog overgegaan tot een beoordeling van de in de aanvraag aangehaalde stavingselementen, 

zo onder meer ook deze met betrekking tot de duur van de asielprocedure en de scholing van de 

kinderen. Met betrekking tot deze argumenten heeft de verwerende partij geoordeeld dat de duur van de 

asielprocedure geen situatie heeft doen ontstaan waardoor betrokkenen aanspraak kunnen maken op 

een verblijfsrecht en dat de scholing van de kinderen geen buitengewone omstandigheid uitmaakt 

omdat niet is aangetoond dat scholing niet in het land van herkomst zou kunnen worden verkregen. 

Derhalve werden al deze elementen beoordeeld in het kader van de discretionaire bevoegdheid die de 

verwerende partij heeft in het licht van de buitengewone omstandigheden, zoals vooropgesteld in artikel 

9bis van de vreemdelingenwet. De verzoekers tonen niet aan dat hierover niet afdoende zou zijn 

gemotiveerd. Het feit dat niet uitdrukkelijk werd verwezen naar de instructie van 26 maart 2009 doet 

daar niet anders over denken, temeer nu hierboven reeds werd vastgesteld dat deze instructie niet kon 

worden toegepast voor zover de verzoekers, zoals in casu, daarmee beoogden voorbij te gaan aan de 

toepasselijke wettelijke bepalingen.  

 

Verzoekers wijzen er ten slotte op dat ten stelligste kan vermoed worden dat er aan anderen reeds een 

verblijfsrecht is toegekend op grond van de duur van de asielprocedure en dus op grond van de criteria 

die thans niet meer worden toegepast door de verwerende partij, waardoor deze de grondwettelijke 

regels van gelijkheid en non-discriminatie, vervat in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, schenden. 

Om dezelfde reden wordt de schending van artikel 26 van het BUPO-verdrag niet aangetoond.  

 

Er kan echter geen beroep worden gedaan op het gelijkheidsbeginsel om een onwettige toestand te 

verantwoorden of te bestendigen. Het is aldus niet relevant dat, zoals de verzoekers beweren en 

overigens geenszins aantonen, andere vreemdelingen werden geregulariseerd op grond van de criteria 

van de vernietigde instructie (RvS 3 april 2002, nr. 105 380). Een schending van het gelijkheidsbeginsel 

is dan ook niet aangetoond. 

 

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

  

3.3 In het tweede middel voeren verzoekers 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 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 het evenredigheidsbeginsel.  

 

Ter adstruering van het middel zetten verzoekers het volgende uiteen: 

 

“De bestreden beslissing is van mening dat artikel 8 EVRM niet van toepassing is in casu daar de eisers 

niet aantonen dat er nog andere gezinsleden van hen in België verblijven. 

Wanneer de Dienst Vreemdelingenzaken een machtiging tot verblijf toekent aan vreemdelingen 

waarvan de asielprocedure van lange duur is geweest en die al meerdere jaren in België verblijven, 

erkent hij dat omwille van de periode die is verstreken, de vreemdeling sociale bindingen in België heeft 

gecreëerd die moeten in aanmerking worden genomen. 

Deze bindingen worden beschermd door het artikel 8 van het Europees verdrag voor de rechten van de 

mens dat het recht op respect van het privé-en gezinsleven beschermt. Het privé-leven “ omvat het 
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recht voor het individu om relaties aan te gaan en te ontwikkelen met zijn gelijken, met inbegrip in het 

professioneel en commercieel domein” E.H.R.M., Niemietz ( 1992) §29, C. t. België ( 1996), § 25). Dit 

viseert niet enkel het recht op intimiteit maar eveneens om sociale relaties aan te knopen (arresten 

Niemietz Niemietz t. Duitsland, arrest van 16 december 1992, Reeks A, n° 251-B, C. t. België, arrest van 

7 augustus 1996, Rec., 1996-III). 

Het artikel 8 garandeert dat de inmenging in de eerbiediging van het privé-leven niet discriminerend kan 

zijn, wat het geval is wanneer de gebruikte criteria door de Staat discriminerend zijn of op een 

discriminerende wijze worden toegepast. De uitzonderlijke omstandigheden dienen ook in het licht van 

het proportionaliteitsbeginsel nagekeken te worden. Conform dit beginsel moet men van de vreemdeling 

geen terugkeer naar zijn land van herkomst eisen indien dit voor hem grote moeilijkheden zou 

betekenen en indien het voordeel hiervan voor de Belgische staat minder belangrijk zou zijn. 

De bestreden beslissing maakt een foutieve interpretatie van artikel 8 EVRM door te oordelen dat de 

“gewone sociale relaties” niet onder de bescherming van artikel 8 EVRM vallen. 

Tegenpartij geeft een stereotypisch antwoord. 

Ook betreffende scholing van de kinderen, Ana en Tazo, geeft de eiser een stereotypisch antwoord. 

De Raad van State heeft reeds veroordeelt dat het als buitengewone omstandigheid beschouwd kon 

worden (Arrest n°121.928 van 30 juli 2003; arrest n°122.054 van 8 augustus 2003; arrest n°131.652 van 

24 mei 2004). Een terugkeer van de kinderen naar Georgië voor het indienen van de aanvraag tot 

verblijf zal hun schooljaar in het gedrang brengen. 

Dit houdt een kennelijk gebrek aan motivering in en is een schending van de evenredigheidsbeginsel. 

Het middel is gegrond.”  

 

3.4 De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en artikel 62 van de vreemdelingenwet, die onder 

meer stellen dat beslissingen met redenen omkleed moeten zijn, hebben tot doel de betrokkene een 

zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin 

heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft. Ze verplichten 

de 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.  

 

In casu geeft de eerste bestreden beslissing duidelijk de motieven en de juridische grond aan op basis 

waarvan zij is genomen. Zo verwijst de eerste bestreden beslissing naar artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet en motiveert de gemachtigde op omstandige en concrete wijze waarom de 

aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheden vormen die rechtvaardigen dat 

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

namelijk via de diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfsplaats of de plaats van 

oponthoud in het buitenland. Derhalve wordt de aanvraag onontvankelijk verklaard. 

 

Verzoekers maken niet duidelijk op welk punt deze motivering hen niet in staat stelt om te begrijpen op 

grond van welke juridische en feitelijke gegevens de eerste bestreden beslissing is genomen, derwijze 

dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 2002, nr. 

105.103).  

 

Wat de tweede en derde bestreden beslissing betreft, betwisten verzoekers niet het motief dat zij met 

toepassing van artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet het grondgebied dienen te verlaten 

omdat zij niet in het bezit zijn van een geldig paspoort.  

 

De schending van de formele motiveringsplicht kan niet worden aangenomen.  

 

Waar de verzoekers inhoudelijke argumenten ontwikkelen tegen de eerste bestreden beslissing, voeren 

zij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat dit onderdeel van het middel 

vanuit dit oogpunt wordt onderzocht. De Raad is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht 

niet bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag 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 de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die 

correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101.624).  

Een eventuele schending van de materiële motiveringsplicht moet worden beoordeeld in het licht van de 

toepasselijke wetsbepaling, in casu artikel 9bis van de vreemdelingenwet, dat verzoekers tevens 

geschonden achten. 
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Artikel 9 van de vreemdelingenwet luidt als volgt:  

“Om langer dan de in artikel 6 bepaalde termijn in het Rijk te mogen verblijven, moet de vreemdeling die 

zich niet in één der in artikel 10 voorziene gevallen bevindt, daartoe gemachtigd worden door de 

Minister of zijn gemachtigde.  

Behoudens de in een internationaal verdrag, in een wet of in een koninklijk besluit bepaalde afwijkingen, 

moet deze machtiging door de vreemdeling aangevraagd worden bij de Belgische diplomatieke of 

consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland.”  

 

Artikel 9bis van diezelfde wet 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 vreemdeling een machtiging om langer dan drie maanden in het Rijk 

te verblijven moet aanvragen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn 

verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland. In buitengewone omstandigheden wordt 

hem evenwel toegestaan die aanvraag te richten tot de burgemeester van zijn verblijfplaats in België. 

Enkel wanneer er buitengewone omstandigheden aanwezig zijn om het niet 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 vanuit het 

buitenland wordt ingediend. Het betreft omstandigheden die een tijdelijke terugkeer van de vreemdeling 

naar zijn land van herkomst, 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 verkrijgen 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 verwerende partij 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. Hij dient met andere woorden aan te tonen dat het voor hem bijzonder moeilijk 

is terug te keren naar zijn land van herkomst of naar een land waar hij gemachtigd is te verblijven, om er 

zijn aanvraag tot verblijfsmachtiging in te dienen. Uit zijn uiteenzetting dient duidelijk te blijken waarin 

het ingeroepen beletsel precies bestaat.  

 

De bestreden beslissing verklaart de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van 

de vreemdelingenwet onontvankelijk. In casu is dus de vraag aan de orde of de verwerende partij kon 

oordelen of de verzoekers afdoende aannemelijk hebben gemaakt dat het voor hen onmogelijk, dan wel 

bijzonder moeilijk is om hun aanvraag te doen vanuit hun land van herkomst of het land waar zij 

gemachtigd zijn te verblijven. 

 

In hun aanvraag van 27 november 2013 beroepen verzoekers zich voor de buitengewone 

omstandigheden op de hangende asielprocedure voor de Raad, op het schoollopen van hun kinderen 

en op het feit dat ze voldoen aan de criteria van de instructie van juli 2009.  
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Uit de motivering van de eerste bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij wel degelijk rekening 

hield met deze elementen, doch oordeelde dat deze elementen niet aannemelijk maken dat de 

aanvraag niet kan worden ingediend vanuit het land van herkomst.  

 

Verzoekers betogen dat hun opgeworpen elementen betreffende hun langdurige asielprocedure en lang 

verblijf en het schoollopen van de kinderen stereotiep zijn gemotiveerd. 

 

In de bestreden beslissing wordt in casu het volgende gemotiveerd:   

 

“Betrokkenen beroepen zich op een te lange asielprocedure. Ze wisten echter dat hun verblijf slechts 

voorlopig werd toegestaan in het kader van de asielprocedure en dat zij bij een negatieve beslissing het 

land dienden te verlaten. Hun asielaanvraag, ingediend op 12.01.2011, werd afgewezen op 07.01.2014 

door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Hun asielprocedure heeft iets minder dan drie jaar 

geduurd. Het feit dat er een zekere behandelingstermijn is, vormt geen buitengewone omstandigheid die 

betrokkenen ervan weerhoudt om de verblijfsaanvraag voor België bij de bevoegde diplomatieke post in 

het buitenland in te dienen. 

Dat de kinderen van verzoekers onderwijs volgen, is evenmin een buitengewone omstandigheid. Zij 

tonen namelijk niet aan dat deze in Georgië geen onderwijs kunnen volgen. 

Ze beroepen zich ook op artikel 8 E.V.R.M. Dit artikel is hier evenwel niet van toepassing daar ze niet 

aantonen dat er nog andere gezinsleden van hen in België verblijven. Gewone sociale relaties vallen 

niet onder de bescherming van artikel 8.E.V.R.M. Zij beroepen zich ook op artikel 14 E.V.R.M. maar 

aangezien zij niet aangeven op welke wijze dit artikel geschonden wordt bij terugkeer naar Georgië, 

hebben we dit argument niet in hun voordeel weerhouden. De overige elementen (dat betrokkenen 

sinds december 2011 in België verblijven, géïntegreerd zouden zijn, sociale banden hebben, Frans 

hebben geleerd, opleidingen hebben gevolgd, werkbereid zijn, verschillende getuigenverklaringen en 

integratieattesten voorleggen) behoren tot de gegrondheid en worden in deze fase van het onderzoek 

niet behandeld. De elementen met betrekking tot de integratie kunnen het voorwerp uitmaken van een 

eventueel onderzoek conform art. 9§2 van de wet van 15.12.1980.” 

 

De stelling van de verwerende partij dat de door de verzoekers aangevoerde ‘sociale banden’ ten 

gevolge van hun langdurige asielprocedure en lang verblijf niet als buitengewone omstandigheden in de 

zin van artikel 9bis van de vreemdelingenwet kunnen worden weerhouden, is in overeenstemming met 

de vaste rechtspraak van de Raad van State. Onder meer in arrest nr. 198.769 van 9 december 2009 

oordeelde de Raad van State immers dat “omstandigheden die bijvoorbeeld betrekking hebben op de 

lange duur van het verblijf in België, de lange duur van de asielprocedure, de goede integratie, het 

zoeken naar werk, het hebben van vele vrienden en kennissen, de gegrondheid van de aanvraag 

betreffen en derhalve niet kunnen verantwoorden waarom deze in België, en niet in het buitenland, is 

ingediend.” (zie ook RvS 4 december 2014, nr. 10.943 (c)). Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan 

integratie als buitengewone omstandigheid worden aanvaard, met name wanneer het gaat om 

activiteiten van algemeen belang waarbij de verplichting om de aanvraag in het herkomstland in te 

dienen aanleiding zou geven tot het verbreken van engagementen die reeds waren aangegaan ten 

aanzien van publieke overheden of andere partners van de culturele en verenigingswereld. De 

verzoekers maken niet aannemelijk dat ze door hun terugkeer naar hun land van herkomst 

engagementen van algemeen belang zouden verbreken. Het feit dat een vreemdeling een aanvraag om 

machtiging tot verblijf moet indienen via de Belgische diplomatieke of consulaire post impliceert ook 

geenszins dat zijn banden met België teloor gaan of dat gegevens die wijzen op een integratie plotseling 

niet langer zouden bestaan. 

 

Het motief dat de kinderen ook onderwijs in Georgië kunnen volgen, wordt door verzoekers niet betwist 

door te stellen dat het motief stereotiep is. Zij maken niet aannemelijk dat het motief niet correct of 

onvoldoende zou zijn.  

 

Verzoekers beroepen zich op artikel 8 van het EVRM. Verzoekers stellen dat de bescherming geboden 

door artikel 8 van het EVRM ruimer is dan het recht op familie- en gezinsleven. Zij stellen dat artikel 8 

van het EVRM niet enkel het familieleven in de strikte zin van het woord beschermt, maar ook het 

privéleven en zich dus niet beperkt tot bloedverwanten.  

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt:  

 

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

briefwisseling.  
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2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit  

recht dan voor zover bij de Wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang  

van ‘s lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming  

van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de rechten en 

vrijheden van anderen”.  

 

De Raad wenst er vooreerst op te wijzen dat in artikel 8 van het EVRM geen bijzondere 

motiveringsplicht kan worden gelezen maar de Raad gaat als annulatierechter wel na of de gemachtigde 

in casu niet op kennelijk onredelijke wijze of in strijd met de voorhanden zijnde feitelijke gegevens van 

de zaak tot zijn beslissing is gekomen in het licht van artikel 8 van het EVRM (RvS 29 juni 2010, nr. 

205.942; RvS 22 juli 2013, nr. 224.386).  

 

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

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

geval dient er hoe dan ook geen toetsing te gebeuren aan de hand van artikel 8, tweede lid van het 

EVRM maar dient er volgens het EHRM te worden onderzocht of er een positieve verplichting is voor de 

staat om de betrokken vreemdeling op zijn grondgebied te laten blijven zodat hij zijn recht op gezins- en 

privéleven aldaar kan handhaven en ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, Ahmut v. Nederland, § 63; 

EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer v. Nederland, § 38). Dit geschiedt aan de 

hand van de ‘fair balance’-toets, dit is een billijke afweging. Als na deze toets uit de belangenafweging 

blijkt dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is artikel 8, eerste lid van het EVRM 

geschonden (EHRM 17 oktober 1986, Rees v. Verenigd Koninkrijk, § 37).   

 

In het kader van een onontvankelijkheidsbeslissing op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, 

kan de aangevoerde grief op grond van artikel 8 van het EVRM enkel worden aangenomen wanneer 

blijkt dat de verplichting tot terugkeer naar het land van herkomst om aldaar een aanvraag om 

verblijfsmachtiging in te dienen in een concreet geval een schending van artikel 8 van het EVRM 

oplevert. Daarbij dient nog te worden opgemerkt dat het EHRM stelt dat Staten het recht hebben om van 

vreemdelingen die een verblijfsrecht of verblijfsmachtiging wensen op hun grondgebied, te vereisen dat 

zij een passende aanvraag indienen in het buitenland. Staten hebben geen verplichting om 

vreemdelingen het resultaat van de behandeling van hun aanvraag op hun grondgebied te laten 

afwachten (EHRM 9 oktober 2012, nr. 3391/12, Djokaba Lambi vs. Nederland, par. 81; en EHRM, 3 

oktober 2014, nr. 12738/10, Jeunesse vs. Nederland, par. 101).  

 

In casu wordt geen verblijf ten gronde geweigerd, maar wordt in de bestreden onontvankelijkheids-

beslissing enkel gesteld dat de aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheden vormen 

die rechtvaardigen dat de verblijfsaanvraag in België wordt ingediend.  

 

In hun verzoekschrift voeren de verzoekers geen gezinsleven aan, maar beklemtonen zij de elementen 

van hun privéleven.  

 

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat de verzoekers in hun aanvraag om machtiging tot verblijf 

enkel hun langdurig verblijf in België, en de daaruit voortvloeiende integratie in de Belgische 

samenleving hebben aangekaart. Dienaangaande werd als volgt gemotiveerd in de bestreden 

beslissing: “Ze beroepen zich ook op artikel 8 E.V.R.M. Dit artikel is hier evenwel niet van toepassing 

daar ze niet aantonen dat er nog andere gezinsleden van hen in België verblijven. Gewone sociale 

relaties vallen niet onder de bescherming van artikel 8.E.V.R.M. Zij beroepen zich ook op artikel 14 

E.V.R.M. maar aangezien zij niet aangeven op welke wijze dit artikel geschonden wordt bij terugkeer 

naar Georgië, hebben we dit argument niet in hun voordeel weerhouden. De overige elementen (dat 

betrokkenen sinds december 2011 in België verblijven, géïntegreerd zouden zijn, sociale banden 

hebben, Frans hebben geleerd, opleidingen hebben gevolgd, werkbereid zijn, verschillende 

getuigenverklaringen en integratieattesten voorleggen) behoren tot de gegrondheid en worden in deze 

fase van het onderzoek niet behandeld. De elementen met betrekking tot de integratie kunnen het 

voorwerp uitmaken van een eventueel onderzoek conform art. 9§2 van de wet van 15.12.1980.” 

 

De Raad stelt vast - gelet op het voorgaande - dat de gemachtigde in zijn beslissing rekening heeft 

gehouden met de elementen die verzoekers in hun aanvraag om verblijfsmachtiging hebben 

aangehaald, met name hun lange asielprocedure en de daaruit voortvloeiende sociale banden, en die zij 

in hun verzoekschrift kaderen in hun privéleven in België. Hieruit blijkt een impliciete belangenafweging 

zoals vereist onder artikel 8 van het EVRM. In het bijzonder werd nagegaan of het privéleven van de 

verzoekers, zoals kenbaar gemaakt aan de gemachtigde, in het kader van de verblijfsaanvraag in 
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toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, een buitengewone omstandigheid vormt die 

rechtvaardigt dat de aanvraag in België wordt ingediend. 

 

De Raad benadrukt dat wanneer de verzoekers een schending van artikel 8 van het EVRM met 

betrekking tot hun privéleven aanvoeren, het in de eerste plaats hun taak is om, rekening houdend met 

de omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze wijze het bestaan van het door hun ingeroepen 

privéleven aan te tonen. In het kader van haar privéleven verwijzen verzoekers hoofdzakelijk naar hun 

verblijf op het Belgisch grondgebied en het schoollopen van hun kinderen. Er kan aangenomen worden 

dat de verzoekers gedurende hun verblijf in België een privéleven ontwikkeld hebben, maar dit gegeven 

vormt op zich niet een zodanig bijzonder feit of omstandigheid dat - gelet ook op onder meer het arrest 

van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 8 april 2008, nr. 21878/06, Nnyanzi tegen het 

Verenigd Koninkrijk, JV 2008/191 - op grond daarvan uit het recht op respect voor hun privéleven de 

positieve verplichting voortvloeit hen hier te lande verblijf toe te staan. De verzoekers maken met hun 

uiterst summier betoog geenszins aannemelijk dat het bestaan van hun privéleven in België in casu 

dermate zwaarwegend is dat hieruit het bestaan van een positieve verplichting kan worden afgeleid voor 

de Belgische staat om de toepassing van de vreemdelingenwet naast zich neer te leggen ten voordele 

van hun privéleven. Bijgevolg tonen verzoekers niet aan waarom de in de aanvraag aangehaalde 

elementen, die deel uitmaken van hun privéleven in België, een buitengewone omstandigheid uitmaken 

die het voor hen onmogelijk dan wel bijzonder moeilijk maken om hun aanvraag om verblijfsmachtiging 

vanuit hun land van herkomst in te dienen. Enige onzorgvuldigheid of kennelijke onredelijkheid in de 

beoordeling van de gemachtigde omtrent de aangehaalde elementen die deel uitmaken van het 

privéleven in België wordt aldus niet aangetoond. 

 

Voorts moet er op worden gewezen dat een wettelijke mogelijkheid tot bescherming van de eerbiediging 

van het privéleven zoals ontwikkeld in België nog steeds openstaat, met name in het kader van een 

aanvraag om een verblijfsmachtiging die in het land van herkomst of elders bij de bevoegde Belgische 

diplomatieke of consulaire post wordt ingediend op grond van artikel 9, tweede lid van de 

vreemdelingenwet. Een onderzoek naar een eventuele positieve verplichting in het licht van artikel 8 van 

het EVRM kan bijgevolg plaatsvinden in het kader van deze aanvraag om verblijfsmachtiging ingediend 

in het land van herkomst. 

 

In deze stand van het geding kan geenszins worden vooruitgelopen op de beslissing die zal worden 

genomen in het kader van de gegrondheid van de aanvraag en op de beoordeling door de gemachtigde 

ten gronde of het door verzoekers ingeroepen privéleven een machtiging tot verblijf in België 

rechtvaardigt. Dit gegeven verhindert ook in geen geval dat verzoekers de regelmatigheid van een 

eventuele weigeringsbeslissing ten gronde in beroep eveneens kan laten toetsen aan artikel 8 van het 

EVRM. 

 

De verzoekers tonen, samengevat, niet aan dat de gemachtigde de elementen, zoals aangehaald in de 

aanvraag, die deel uitmaken van hun privéleven, onzorgvuldig dan wel kennelijk onredelijk heeft 

beoordeeld in het licht van artikel 8 van het EVRM. De verzoekers tonen evenmin aan dat de 

bescherming van hun privéleven, zoals kenbaar gemaakt aan de gemachtigde, onder artikel 8 van het 

EVRM werd miskend, nu blijkt dat er een belangenafweging heeft plaatsgevonden omtrent de 

aangehaalde elementen, die deel uitmaken van hun privéleven, in de zin van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet. 

 

De verzoekers verwijzen in hun verzoekschrift naar enkele arresten van de Raad van State, maar laten 

na aan te tonen dat zij zich in dezelfde feitelijke omstandigheden bevinden zoals vermeld in de 

aangehaalde arresten. 

 

Met hun betoog maken verzoekers niet aannemelijk dat de bestreden beslissing is genomen op grond 

van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de ruime bevoegdheid 

waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling volstaat om de bestreden beslissing te 

schragen. De schending van de materiële motiveringsplicht, van artikel 9bis van de vreemdelingenwet of 

van artikel 8 van het EVRM wordt niet aangenomen. Het evenredigheidsbeginsel slaat op de verhouding 

van evenredigheid tussen de aangehaalde elementen en de beoordeling van die elementen door 

verweerder. Het evenredigheidsbeginsel wordt niet geschonden door de toepassing van de wettelijke 

bepaling die de mogelijkheid tot onontvankelijk verklaring van een verblijfsaanvraag uitdrukkelijk 

voorziet. De schending van het evenredigheidsbeginsel kan niet worden aangenomen. 

 

Het tweede middel is ongegrond.  
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4. Korte debatten 

 

De verzoekende partijen hebben 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 dertig november tweeduizend zeventien 

door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


