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 nr. 197 141 van 21 december 2017 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: 1. X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat F. KARABAYIR 

Thonissenlaan 98 A 

3500 HASSELT 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, X, Xen X, die verklaren van Iraanse nationaliteit te zijn, op 

17 december 2016 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 en 

Administratieve Vereenvoudiging van 31 oktober 2016 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op 

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

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk wordt verklaard en tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlagen 13).  

 

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 21 september 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

20 oktober 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat F. KARABAYIR verschijnt voor de 

verzoekende partijen, en van attaché K. PAPPAERT, die verschijnt voor de verwerende partij. 
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WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 11 september 2016 dienen de verzoekende partijen een aanvraag in om machtiging tot verblijf 

op grond van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

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

vreemdelingenwet). 

 

1.2. Op 31 oktober 2016 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing waarbij de aanvraag vermeld in punt 1.1. onontvankelijk 

wordt verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 11.09.2016 werd 

ingediend door : 

 

(…) 

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 vreerndelingen, 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 procédure namelijk via de 

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

buitenland. 

Betrokkenen wisten 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. 

Mevrouw A. (…) en de 2 toen minderjarige kinderen vroegen op 12.10,2011 in België asiel aan, de heer 

A.G.A.J. (…) vroeg op zijn beurt op 14.09,2012 asiel aan. Deze asielprocedures werden op 20.05.2014 

afgesloten met de beslissing 'weigering vluchtelingenstatus + weigering subsidiaire bescherming' door 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Betrokkenen verkozen echter geen gevolg te geven aan het 

bevel om het grondgebied te verlaten en verblijven sindsdien illegaal in België. Uit illegaal verblijf 

kunnen geen rechten geput worden met het oog op regularisatie. 

De duur van de asielprocedures - namelijk iets meer dan 2 jaar en 7 maanden voor de procédure van 

mevrouw A. (…) en iets meer dan 1 jaar en 8 maanden voor de procédure van de heer A.G.A.J. (…) - 

was ook niet van die aard dat ze als onredelijk lang kan beschouwd worden. Het feit dat er een zekere 

behandelingsperiode is, geeft aan betrokkenen ipso facto geen recht op verblijf. (Raad van State, arrest 

nr 89980 van 02.10.2000) 

 

Wat het inroepen van art. 8 van het EVRM betreft, dient er opgemerkt te worden dat dit artikel hier niet 

van toepassing is aangezien de verplichting om terug te keren naar het land van herkomst om aldaar 

machtiging tot verblijf te vragen voor het hele gezin geldt zodat er van een verbreking van de familiale 

banden geen sprake is. Gewone sociale relaties vallen niet onder de bescherming van artikel 8 van het 

EVRM (Raad van State, arrest nr. 135.236 van 22.09.2004), 

Verder beweren betrokkenen dat zij geen enkele binding meer hebben met hun land van herkomst, dat 

zij niet de bestaansmiddelen en geen huisvesting hebben om te overleven en dat zij er geen familie 

noch vrienden meer hebben. Echter, deze elementen kunnen niet aanvaard worden als een 

buitengewone omstandigheid. Vooreerst dient er immers opgemerkt te worden dat betrokkenen bij hun 

asielaanvraag verklaarden dat er o.a. nog broers en zussen van hen in Iran zouden verblijven. 

Betrokkenen tonen niet aan dat deze familieleden niet langer in Iran zouden verblijven, noch tonen zij 

aan dat zij niet in de mogelijkheid zouden zijn om voor korte tijd bij deze familieleden te verblijven in 

afwachting van een beslissing in het kader van hun aanvraag om machtiging tot verblijf, Ook kunnen 

betrokkenen desgewenst een beroep doen op de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) om zo 

de nodige financiële steun te verkrijgen voor een terugreis. Daarenboven beschikt de IOM over een 

Reïntegratiefonds dat als doel heeft een duurzame terugkeer naar en reïntegratie in het land van 

herkomst te vergemakkelijken. Dit fonds is ontworpen om mensen bij te staan in het vinden van 
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inkomensgenererende activiteiten. Reïntegratiebijstand kan het volgende bevatten: beroepsopleidingen, 

opstarten van kleine zakenprojecten, kosten om een cursus of opleiding te volgen, kosten om informatie 

over beschikbare jobs te verkrijgen, bijvoorbeeld door middel van tewerkstellingsbureaus, 

accommodatie/huur, extra bagage. 

Ook halen betrokkenen aan dat er geen zekerheid bestaat over de duur van de behandeling van de 

aanvraag. Echter, regelmatig zijn er Iraniërs die een aanvraag indienen via de Belgische diplomatieke of 

consulaire post in Téhéran, Iran. Ook zij worden geconfronteerd met dezelfde problemen als 

betrokkenen, namelijk de (eventuele) lange duur van behandeling van de aanvraag. Deze problemen 

kunnen dan ook niet aanzien worden als buitengewone omstandigheid, terwijl dit niet zo is voor andere 

Iraanse burgers. 

Voor wat betreft de bewering dat de dochter, mevrouw A.G.R. (…), nog steeds naar school gaat, dient 

er opgemerkt te worden dat betrokkenen niet aantonen dat een scholing niet in het land van herkomst 

kan verkregen worden. Tevens behoeft de scholing van mevrouw A.G.R. (…) geen gespecialiseerd 

onderwijs, noch een gespecialiseerde infrastructuur die niet in het land van herkomst te vinden is. De 

bewering dat een onderbreking van een schooijaar om dit in een vreemd land, in een verschillende taal 

en in een ander schoolstelsel opnieuw op te nemen, een omstandigheid uitmaakt die het voor 

betrokkenen bijzonder moeilijk maakt om terug te keren naar hun land van herkomst kan evenmin 

aanvaard worden als een buitengewone omstandigheid. Betrokkenen tonen, zoals reeds aangehaald, 

immers niet aan dat mevrouw A.G.R. (…) haar studies niet kan verderzetten in het land van herkomst, 

temeer daar, gezien haar leeftijd, zij reeds onderwijs moet hebben genoten in het land van herkomst. 

Bovendien dient er tevens opgemerkt te worden dat mevrouw A.G.R. (…) momenteel meerderjarig is en 

bijgevolg niet langer school- en/of leerplichtig is in België, Ook het feit dat de heer A.G.Ra. (…) steeds in 

België naar school is geweest, kan niet aanvaard worden als een buitengewone omstandigheid. 

Betrokkenen hebben immers steeds geweten dat de scholing van hun kinderen plaatsvond in precair 

verblijf en dat hun opleiding in België mogelijk slechts een tijdelijke oplossing was om de ontwikkeling 

van de kinderen toch zo normaal mogelijk te laten verlopen, 

Tot slot beroepen betrokkenen zich op de instructie van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van 

artikel 9.3 en art 9bis van de wet van 15.12.1980. We merken echter op dat deze vernietigd werd door 

de Raad van State (RvS arrest 198.769 van 09.12.2009 en arrest 216.571 van 05.10.2011). Bijgevolg 

zijn de criteria van deze instructie niet meer van toepassing. 

De overige aangehaalde elementen {dat betrokkenen sinds respectievelijk 2011 en 2012 in België 

verblijven, dat zij Nederlandse taallessen hebben gevolgd, dat zij regelmatig hebben deelgenomen aan 

de cursus voor maatschappelijke oriëntatie, dat zij een bankrekening en een brand- en familiale 

verzekering hebben afgesloten, dat zij sociale banden hebben opgebouwd in België, dat de heer 

A.G.A.J.A. (…) tot. 2014 heeft gewerkt met een arbeidskaart type C, dat hij een werkbelofte voorlegt, 

dat betrokkenen steeds op hun inkomsten belastingen hebben betaald, dat zij nooit ten laste zijn 

gevallen van het OCMW en dat zij stipt hun huurgelden hebben betaald) verantwoorden niet dat de 

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

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

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

art 9.2 van de wet van 15.12.1980.” 

 

1.3. Op 31 oktober 2016 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging ten aanzien van elk van de verzoekende partijen een beslissing 

houdende een bevel om het grondgebied te verlaten. Dit zijn de tweede, de derde, de vierde en de vijfde 

bestreden beslissingen.  

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van de artikelen 2 en 3 van 

de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 

62 van de vreemdelingenwet en van het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel, het 

rechtzekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel. Uit de bespreking van het eerste middel blijkt dat 

de verzoekende partijen zich eveneens beroepen op een schending van de hoorplicht.  

 

2.1.1. Na een theoretische uiteenzetting betreffende voormelde bepalingen en beginselen, lichten de 

verzoekende partijen hun eerste middel voorts toe als volgt: 

 

“Verwerende partij weigert de aanvraag tot regularisatie van verzoekende partijen louter omwille van de 

volgende gegevens: 
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- dat verzoekende partijen niet zouden hebben aangetoond zich te bevinden in een “buitengewone 

omstandigheid” om hun regularisatieaanvraag op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet in 

België in te dienen. 

- dat art. 8 EVRM niet van toepassing is in hoofde van verzoekende partijen; 

- dat verzoekende partijen met andere woorden een onontvankelijke aanvraag zouden hebben 

ingediend; 

Ten eerste wensen verzoekende partijen dat Uw Raad er akte van neemt dat verwerende partij in de 

bestreden beslissing de overige voorwaarden van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet niet betwist, 

zodat dient aangenomen te worden dat verzoekende partijen aan de overige voorwaarden van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet voldoen. 

Ten tweede is er in feite slechts 1 punt van discussie die verwerende partij aanhaalt, namelijk dat 

verzoekende partijen geen ontvankelijke aanvraag zouden hebben ingediend, omdat zij geen 

‘buitengewone omstandigheden” kunnen aantonen; 

Het feit dat verzoekende partijen sinds respectievelijk 2011 en 2012 ononderbroken in België verblijft, 

dat zij Nederlandse taallessen hebben gevolgd, dat zij regelmatig hebben deelgenomen aan de cursus 

voor maatschappelijke oriëntatie, dat zij een bankrekening en een brand- en familialeverzekering 

hebben afgesloten, dat zij sociale banden hebben opgebouwd in België, dat de heer A.A.J.A. (…) tot 

2014 heeft gewerkt met een arbeidskaart type C, dat hij een werkbelofte voorlegt, dat betrokkenen 

steeds op hun inkomsten belastingen hebben betaald, dat zij nooit ten laste zijn gevallen van het 

OCMW en dat zij stipt hun huurgelden hebben betaald, is volgens verwerende partij geen voldoende 

reden om een ontvankelijke aanvraag in België in te dienen. Het stellen dat deze gegevens volgens 

verwerende partij geen “buitengewone omstandigheden” zouden zijn, zonder aan te geven wat nu WEL 

als buitengewone omstandigheid kan worden beschouwd, is allerminst redelijk, zorgvuldig en afdoend 

gemotiveerd. Immers , in artikel 9bis van de Vreemdelingenwet van 15.12.1980 staat geenszins vermeld 

wat men WEL als buitengewone omstandigheden dient te beschouwen, zodat verzoekende partijen 

menen dat verwerende partij niet afdoende gemotiveerd heeft, waarom hun verblijf en integratie niet als 

“buitengewone omstandigheid” mag beschouwd worden. Het is immers zo dat in het kader van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet, verwerende partij een discretionaire bevoegdheid heeft om te oordelen 

wat wel en niet als “buitengewone omstandigheid” is, en bij een gebeurlijke weigering (lees: 

onontvankelijk verklaren) bij gebrek aan “buitengewone omstandigheden”, verwerende partij een 

striktere motiveringsplicht heeft en zich niet kan afdoen met een standaardformulering. In casu diende 

verwerende partij bij een onontvankelijk verklaren van de aanvraag van verzoekende partij omstandiger 

te motiveren, niet alleen in feite maar tevens in rechte. Wat dit laatste (lees: motivering in rechte) betreft, 

laat de bestreden beslissing verzoekende partij in het donker tasten. Elke discretionaire bevoegdheid 

heeft steeds de redelijkheid tot grens. In casu is de bestreden beslissing onredelijk en onzorgvuldig 

genomen, gelet op het gegeven dat verwerende partij nagelaten heeft omstandiger in rechte een 

afdoende motivering te verschaffen aan verzoekende partijen. 

De bestreden beslissing is maar schaars gemotiveerd en de weerhouden motivering is niet afdoende. 

Immers, iedere zorgvuldige en redelijke administratieve overheid dient zijn beslissingen omstandiger te 

motiveren en dit op een afdoende wijze telkens wanneer verwerende partij een discretionaire 

bevoegdheid uitoefent. In casu is dit geenszins het geval, nu verzoekende partijen pro forma door 

verwerende partij afgewezen worden, zonder dat men verzoekende partijen in de gelegenheid stelt 

bijkomende gegevens aan het dossier toe te voegen. 

Er dient te worden vastgesteld dat artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering 

Bestuurshandelingen, artikel 62 van de Vreemdelingenwet, artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, en 

van het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel schromelijk met de voeten werden getreden. De 

handelswijze van de verwerende partij getuigt van een kennelijk onredelijk en een kennelijk 

onzorgvuldig bestuur. De bestreden beslissingen zijn om die redenen niet afdoende gemotiveerd.” 

 

2.1.2. Het rechtszekerheidsbeginsel is een uit de rechtsstaat voortvloeiend beginsel dat inhoudt dat het 

recht voorzienbaar en toegankelijk dient te zijn zodat de rechtssubjecten in staat zijn de rechtsgevolgen 

van hun handelingen op voorhand in te schatten, en dat die rechtssubjecten moeten kunnen vertrouwen 

op een zekere standvastigheid bij het bestuur (I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen 

van behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure, 2006, 315- 349). 

 

2.1.3. Het vertrouwensbeginsel kan worden omschreven als een van de beginselen van behoorlijk 

bestuur krachtens hetwelk de burger moet kunnen vertrouwen op een vaste gedragslijn van de 

overheid, of op toezeggingen of beloften die de overheid in het concrete geval heeft gedaan (RvS 6 

februari 2001, nr. 93 104). Het vertrouwensbeginsel houdt in dat door het bestuur bij een 
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rechtsonderhorige gewekte rechtmatige verwachtingen zo mogelijk dienen te worden gehonoreerd (RvS 

28 januari 2008, nr. 179 021). 

 

2.1.4. De Raad mag zich bij het beoordelen van de redelijkheid van de genomen beslissing niet in de 

plaats stellen van de bevoegde overheid. Hij beschikt te dezen slechts over een marginale 

toetsingsbevoegdheid. Dit betekent dat hij alleen die beslissing strijdig met het redelijkheidsbeginsel kan 

bevinden die dermate buiten verhouding staat tot de feiten dat geen enkele redelijk oordelende overheid 

die beslissing zou nemen (RvS 17 juni 2013, nr. 223 931). 

 

2.1.5. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de overheid onder 

meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de 

feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat de overheid met 

kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221 475). 

 

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

bestuurshandelingen en bij uitbreiding artikel 62 van de vreemdelingenwet hebben betrekking op de 

formele motiveringsplicht (RvS 21 oktober 2003, nr. 124 464). Deze heeft tot doel de bestuurde in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, 

zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, 

nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). De Raad stelt vast dat de verzoekende partijen de 

motieven die aan de grondslag liggen van de eerste bestreden beslissing kennen nu zij deze aan een 

inhoudelijk onderzoek onderwerpen in een middel, zodat voldaan is aan de formele motiveringsplicht. 

Het middel dient derhalve vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht behandeld te worden. 

 

2.1.7. Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

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

uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de 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 kunnen komen. 

 

2.1.8. Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten 

gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar 

gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur de 

feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit 

is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

2.1.9. De bestreden beslissing vermeldt uitdrukkelijk artikel 9bis van de vreemdelingenwet als haar 

juridische grondslag. Deze bepaling luidt als volgt: 

 

“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.” 

 

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. 
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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 bevoegde minister c.q. 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. 

 

2.1.10. Uit de aanvraag om machtiging tot verblijf van 11 september 2016, die in het administratief 

dossier is opgenomen, blijkt dat de verzoekende partijen het volgende hadden ingeroepen als 

buitengewone omstandigheden: 

“Buitengewone omstandigheden waarom de aanvraag in België wordt ingediend: 

Art. 9bis Vw stelt dat een vreemdeling de aanvraag tot machtiging tot verblijf kan aanvragen bij de 

Burgemeester van de plaats waar hij verblijft in buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat hij 

over een identiteitsdocument beschikt. 

Verzoekers zijn in het bezit van deze geldige identiteitsdocumenten (bijlage 2). 

Verzoekers bevinden zich thans in de buitengewone omstandigheden conform art. 9bis Vw, om deze 

aanvraag via uw diensten vanuit België in te dienen. 

Buitengewone omstandigheden zijn geen omstandigheden van overmacht (R.v.St. nr, 73.025, 9 april 

1998); 

Op dat punt bepaalt trouwens de omzendbrief van 21 juni 2007 dat: "De buitengewone omstandigheden 

worden geval per geval onderzocht, De betrokkene moet aantonen dat het onmogelijk of bijzonder 

moeilijk is om terug te keren naar zijn land van herkomst of naar een land waar hij tot verblijf is 

toegelaten, om de machtiging aan te vragen, dit door gegevens die zowel in België ah elders kunnen 

worden gesitueerd. " 

Er zijn tal van deze buitengewone omstandigheden aanwezig in hoofde van verzoekers. 

Zo zijn verzoekers in 2011 voor de eerste keer in België toegekomen en verblijven sindsdien 

ononderbroken alhier. 

Dat verzoekers intussen zowel persoonlijke als sociale als economische belangen in België hebben 

ontwikkeld. Dat dit enerzijds werd veroorzaakt door het feit dat de asielprocedure van verzoekers te lang 

heeft geduurd, zijnde van 2011 tem 2014. 

Dat A.G.R. (…) in België nog steeds naar school gaat en haar secundair onderwijs nog niet voltooid 

heeft (bijlage 3). Dat de verplichting een schooljaar te onderbreken cm dit in een vreemd land. in een 

verschillende taal en in een andere schoolstelsel opnieuw op te nemen, een omstandigheid uitmaakt die 

het voor een kind en zijn ouders bijzonder moeilijk maakt terug te keren naar hun land van herkomst om 

aldaar de aanvraag in te dienen (R.v.St. nr. 131.652, Rev.dr.étr. 2004, afl. 128,221). 

Dat ook A.G.R. (…) steeds naar school is geweest in België en verder beroepsopleidingen wilt volgen, 

doch dit wordt belet door het feit dat hij over geen verlijfsvergunning beschikt. 

Dat verzoekers met andere woorden geen enkele binding meer met hun land van herkomst hebben, 

waardoor zij niet meer terug naar hun land van herkomst kunnen terugkeren. Dat zij in elk geval niet de 

bestaansmiddelen, noch de huisvesting hebben om te overleven gedurende de tijd die nodig is om een 

aanvraag van een verblijfsvergunning in hun land van herkomst in te dienen. 

Het verder verblijf van verzoekers in België is derhalve evident. Zij kunnen om humanitaire redenen niet 

gedwongen worden om zich naar hun land van herkomst te begeven. 



  

 

 

 

X Pagina 7 

 

Bovendien maakt een verwijdering van verzoekers uit het Belgische grondgebied een inbreuk op art. 8 

EVRM, die hen een recht op privé-, gezins- en familieleven garandeert. Immers, verzoekers dreigen 

door een terugkeer naar het land van herkomst verwijderd te worden van hun familie- en vriendenkring, 

en tevens van de plaats waar het centrum van hun persoonlijke, sociale en economische belangen is 

gevestigd. 

Een eventuele terugkeer is derhalve uitgesloten omwille van administratieve onmogelijkheid, alsook 

omwille van persoonlijke, financiële en sociale redenen. 

Er is geen twijfel dat een eventuele terugkeer naar het land van herkomst, ook al tijdelijk om een 

aanvraag in te dienen via de bevoegde diplomatieke of consulaire post aldaar, ernstige en moeilijk te 

herstellen nadeel met zich zal meebrengen daar verzoekers - gedwongen - het centrum van hun 

hoofdbelangen dienen te verlaten. 

Zij kunnen hierdoor zowel economische, als persoonlijke schade oplopen daar er geen zekerheid 

bestaat over de duur van de behandeling van deze aanvraag. Zo kunnen zij eveneens de contacten met 

hun familieleden en vrienden verliezen. 

Het zou ongetwijfeld een inhumane situatie opleveren mochten verzoekers verplicht worden terug naar 

hun land van herkomst te gaan, alwaar zij geen huisvesting, noch familie en vrienden meer hebben. 

Bovenvermelde redenen maken mijns inziens zowel afzonderlijk, als bij elkaar genomen, buitengewone 

omstandigheden uit in hoofde van verzoekers, zodat zij gemachtigd zijn een aanvraag tot machtiging tot 

verblijf overeenkomstig art. 9bis Vw in België in te dienen. 

3, Prangende en humanitaire situaties: 

Verzoekers wensen zich te beroepen op het critérium van "prangende humanitaire situaties" teneinde 

hun verblijf te kunnen legaliseren op basis van art. 9bis Vw. 

De situatie van verzoekers is dermate klemmend dat zij zich er niet van kunnen ontdoen en waarbij een 

verwijdering van het land een schending kan inhouden van een fundamenteel recht met directe werking 

in België, zijnde artikel 8 EVRM. Ben verder verblijf in België is derhalve de enige oplossing. 

Naast humanitaire redenen, tonen verzoekers dat zij ook sociale bindingen hebben met België. 

Zo zijn zij sinds 2011 ononderbroken in België gebleven. Hieruit kan gemakkelijk afgeleid worden dat 

verzoekers sociale banden hebben opgebouwd in België. 

Zij hebben zich ook volledig geïntegreerd in onze samenleving, wat blijkt uit hun kennis van de 

Nederlandse taal. Zo hebben zij verschillende taallessen gevolgd (bijlage 4) en regelmatig deelgenomen 

aan de cursus voor maatschappelijke oriëntatie (bijlage 5). 

Daarnaast hebben verzoekers eveneens financiële belangen ontwikkeld in België. Zo hebben zij een 

bankrekening (bijlage 6) en een brand- en familiale verzekering aangesloten (bijlage 7). 

Tevens heeft de heer A.G.A.J.A. (…) steeds gewerkt in de periode 2011 -2014 met een arbeidskaart 

type C (bijlage 8). 

Hij werd enorm geprezen wegens zijn inzet en loyaliteit, waardoor hij nu nog werkaanbiedingen krijgt 

van verschillende werkgevers. Zoals PROMISE TIRES die verklaart om hem voltijds tewerk te stellen 

zodra hij opnieuw over een verblijfsvergunning beschikt (bijlage 9), 

Verzoekers hebben eveneens, zoals alle Rijksinwoners van het land, bijgedragen aan het Schatkist door 

op hun inkomsten belastingen te betalen (zie aanslagbiljet in bijlage 10). 

Verzoekers zijn ook nooit ten laste gevallen van het Sociale Bijstandsstelsel (zie verklaring OCMW in 

bijlage 11). 

Verzoekers wonen sinds 02/02/2012 steeds op hetzelfde adres, d.i. een huurwoning gelegen te (…). 

Hieruit blijkt derhalve dat zij zeer stipte betalers zijn van hun huurgelden, zo niet zouden ze allang uit het 

huis gezet worden. 

Met bovenvermelde elementen tonen verzoekers aldus voldoende aan dat zij zich volledig hebben 

geïntegreerd in de Belgische samenleving en alhier tevens hun persoonlijke, sociale en financiële 

belangen hebben gevestigd. 

Redelijkerwijze kan van verzoekers daarom niet verwacht worden dat zij zich terug elders gaan vestigen 

na zo lang ononderbroken in België te hebben verbleven. 

Hun langdurig verblijf alsmede het fe.it dat zij nooit iemand maar ook enig last hebben bezorgd, toont 

voldoende hun intentie om een vreedzaam verblijf in België te vestigen. 

Ik ben dan ook van mening dat bovenvermelde elementen in hoofde van verzoekers prangende 

humanitaire situaties uitmaken volgens de Instructie van 19 juli 2009. Verder is er ook sprake van 

duurzame lokale verankering in hunne hoofde. 

Verzoekers voldoen aldus aan alle voorwaarden om een machtiging tot verblijf aan te vragen teneinde 

hun belangen verder te kunnen uitoefenen op het Belgische grondgebied. 

Bij onderhavig schrijven verzoeken mijn cliënten U dan ook om een machtiging tot verblijf 

overeenkomstig art. 9bis van de Vreemdelingenwet toe te kennen en dit omwille van menselijkheid, 

billijkheid en redelijkheid.” 
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2.1.11. Door te opperen dat dient te worden aangenomen dat de verzoekende partijen, op de 

buitengewone omstandigheden na, voldoen aan de overige voorwaarden van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet, tonen de verzoekende partijen niet aan dat de gemachtigde van de staatssecretaris 

kennelijk onredelijk te werk ging door de aanvraag onontvankelijk te verklaren. De verzoekende partijen 

lijken van mening te zijn dat de gemachtigde van de staatssecretaris in de beslissing zou moeten 

uiteenzetten wat wel als een buitengewone omstandigheid kan worden aanvaard. De Raad benadrukt 

dat het aan de aanvrager toekomt om de buitengewone omstandigheden aan te tonen en het bestuur 

niet dient te motiveren wat dan wel buitengewone omstandigheden zijn. De gemachtigde van de 

staatssecretaris dient niet in te gaan op hetgeen in de aanvraag om machtiging tot verblijf niet expliciet 

wordt aangevoerd als buitengewone omstandigheid. In de aanvraag moet klaar en duidelijk vermeld 

worden welke de buitengewone omstandigheden zijn die de betrokkene verhinderen om de aanvraag bij 

de diplomatieke dienst of consulaire overheid in het buitenland in te dienen (RvS 9 januari 2006, nr. 153 

367). In de beslissing wordt trouwens wel degelijk ingegaan op het ononderbroken verblijf in België 

sinds 2011 en 2012, op de integratie en sociale banden in België, het werk en de werkbelofte van de 

eerste verzoekende partij, het hebben van een bankrekening en een brand- en familiale verzekering, het 

betalen van belastingen en huurgelden en het niet ten laste vallen van het OCMW. De verzoekende 

partijen slagen er niet in concreet toe te lichten omtrent welke ingeroepen buitengewone 

omstandigheden uit hun aanvraag in de beslissing niet of onvoldoende zou zijn gemotiveerd.  

 

2.1.12. Het standpunt van de verwerende partij dat de elementen van integratie en sociale bindingen 

met België niet als buitengewone omstandigheden kunnen worden aanvaard, wordt ondersteund door 

de rechtspraak van de Raad van State waarin wordt gesteld dat de elementen die 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 de aanvraag in België, en niet in het 

buitenland, werd ingediend (cf. RvS 9 december 2009, nr. 198 769). De verzoekende partijen kunnen 

dus niet worden gevolgd waar zij menen dat de eerste bestreden beslissing op dit punt niet afdoende 

zou zijn gemotiveerd. Zij tonen ook geenszins aan dat het ononderbroken verblijf in België sinds 2011 

en 2012, de integratie en sociale banden in België, het werk en de werkbelofte van de eerste 

verzoekende partij, het hebben van een bankrekening en een brand- en familiale verzekering, het 

betalen van belastingen en huurgelden en het niet ten laste vallen van het OCMW, elementen betreffen 

die het voor hen onmogelijk of bijzonder moeilijk maken om hun aanvraag in het buitenland in te dienen.  

 

2.1.13. De bestreden beslissing steunt op deugdelijke feitelijke en juridische overwegingen en de 

motieven staan niet in kennelijke wanverhouding tot het besluit. De verzoekende partijen maken niet 

aannemelijk dat de gemachtigde van de staatssecretaris bepaalde elementen niet of niet voldoende zou 

hebben onderzocht of dat bepaalde rechtmatige verwachtingen niet werden gehonoreerd. Er is geen 

sprake van een schending van de motiveringsplicht, noch van het redelijkheids-, het zorgvuldigheids-, 

het rechtszekerheids- of het vertrouwensbeginsel. 

 

2.1.14. Wat de aangevoerde schending van de hoorplicht betreft, houdt die als beginsel van behoorlijk 

bestuur in dat tegen niemand een ernstige maatregel kan worden getroffen die gegrond is op zijn 

persoonlijk gedrag en die van aard is om zijn belangen zwaar aan te tasten, zonder dat hem de 

gelegenheid wordt geboden om zijn standpunt op nuttige wijze te doen kennen (RvS 23 mei 2001, nr. 

95.805; RvS 22 oktober 2001, nr. 100.007; RvS 18 mei 2006, nr. 158.985; RvS 15 februari 2007, nr. 

167.887). 

 

Bestuurshandelingen die een weigering inhouden om een door de verzoekende partijen gevraagd 

voordeel te verlenen, zijn niet onderworpen aan tegenspraak daar deze niet zijn gesteund op een 

tekortkoming van de betrokkene (RvS 15 februari 2007, nr. 167 887; I. OPDEBEEK, “De hoorplicht” in 

Beginselen van behoorlijk bestuur in Administratieve rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 206, 247). De 

eerste bestreden beslissing betreft het onontvankelijk verklaren van een aanvraag om machtiging tot 

verblijf. In casu berust de eerste bestreden beslissing op een verzoek van de verzoekende partijen om 

hen een voordeel toe te kennen, met name de regularisatie van hun verblijfssituatie, zodat de 

verzoekende partijen te dezen niet op een dienstige wijze de hoorplicht als algemeen rechtsbeginsel 

kunnen aanvoeren, des te meer daar het ganse betoog van de verzoekende partijen omtrent de 

hoorplicht beperkt blijft tot een theoretische discussie.  
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In de mate dat de verzoekende partijen de hoorplicht geschonden zien als de plicht in hoofde van de 

overheid om zich volledig in te lichten in het raam van de zorgvuldigheidsplicht, wijst de Raad de 

verzoekende partijen erop dat voor het nemen van de eerste bestreden beslissing een grondig 

onderzoek werd gevoerd naar de elementen die werden ingeroepen als buitengewone omstandigheden 

en dat de verzoekende partijen zelf nog elementen hadden kunnen aanhalen in het kader van hun 

aanvraag en later, voor het nemen van de eerste bestreden beslissing. De verzoekende partijen hebben 

alle nuttige info kunnen overmaken en de mogelijkheid gehad om hun aanvraag met alle mogelijke 

nuttige elementen en bewijsstukken te staven (RvS 21 september 2009, nr. 196.233). 

 

Een schending van de hoorplicht ligt niet voor.  

 

2.1.15. Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.2. In een tweede middel beroepen de verzoekende partijen zich op een schending van artikel 3 van 

het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het 

EVRM). 

 

2.2.1. De verzoekende partijen zetten hun tweede middel uiteen als volgt: 

 

“Art. 3 EVRM bepaalt dat : "Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of 

vernederende behandelingen of bestraffingen". 

Deze bepaling bekrachtigt een van de fundamentele waarden van elke democratische samenleving en 

verbiedt in absolute termen folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen, ongeacht de 

omstandigheden en de handelingen van het slachtoffer ( EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en 

Griekenland, § 218). 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat artikel 3 van het EVRM een absoluut karakter heeft en te 

maken heeft met waarborgen en niet met de loutere goede wil of met praktische regelingen (EHRM 5 

februari 2002, Conka/België, § 83; GwH 16 januari 2014, nr. 1/2014, B.8.3.), en anderzijds dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de Vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029 en RvS 13 

december 2011, nr. 216.837), is het de taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, 

een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden 

waarvan hij kennis heeft of zou moeten hebben. 

In principe kan artikel 3 van het EVRM enkel geschonden worden in geval van verwijdering en is de 

eerste bestreden beslissing in principe geen verwijderingsmaatregel. Er dient echter vastgesteld te 

worden dat op dezelfde datum van deze eerste bestreden beslissing eveneens een bevel om het 

grondgebied werd genomen door dezelfde gemachtigde. Bovendien is de eerste bestreden beslissing 

een beslissing waarbij een aanvraag op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet onontvankelijk 

wordt verklaard omdat er geen buitengewone omstandigheden werden aangevoerd die volgens de 

gemachtigde verantwoorden waarom de aanvraag niet in het herkomstland kan ingediend 

worden, zodanig dat deze beslissing eveneens minstens een tijdelijke verwijdering inhoudt. Het 

Grondwettelijk Hof oordeelde eveneens dat “Het is juist dat de bestreden bepaling, voor alle andere 

gevallen, de « buitengewone omstandigheden » op grond waarvan een aanvraag om machtiging tot 

verblijf mag worden ingediend, niet definieert. Daaruit volgt dat de minister of zijn gemachtigde blijft 

beschikken over een discretionaire beoordelingsbevoegdheid met betrekking tot het inhoudelijke 

onderzoek van een groot aantal aanvragen om machtigingen tot verblijf, ingediend door vreemdelingen 

vanop het Belgisch grondgebied. Die discretionaire bevoegdheid kan evenwel niet aldus worden 

begrepen dat zij, zonder dat uitdrukkelijk wordt verwezen naar de noodzakelijke eerbiediging van 

verdragsrechtelijke grondrechten, de minister of zijn gemachtigde zou toestaan de artikelen 3 en 8 van 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens te schenden, derwijze dat aan een categorie van 

vreemdelingen het genot wordt ontzegd van de rechten die door die verdragsbepalingen worden 

gewaarborgd. Doordat zij een zorgvuldig onderzoek van iedere aanvraag vereist, biedt de bestreden 

regeling de mogelijkheid om elke aanvraag individueel, op grond van concrete elementen, te beoordelen 

in het licht van onder meer die verdragsbepalingen (GwH 26 juni 2008, nr. 95/2008, B.6)”. Bijgevolg 

dringt zich ook in het kader van de eerste bestreden beslissing een onderzoek op inzake de 

aangevoerde verdragsbepaling. 

Volgens rechtspraak van de Raad van State (RvS 9 december 2009, nr. 198.769) kunnen bijvoorbeeld 

“als typische buitengewone omstandigheden onder meer worden aangevoerd, al naargelang de 

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

Hieruit blijkt dat eventuele vervolging in het land van herkomst kan beschouwd worden als een 

buitengewone omstandigheid. 

Verwerende partij is op de hoogte van de redenen waarom verzoekende partijen asiel hebben 

aangevraagd. Het gevaar dat verzoekende partijen lopen bij een eventueel terugkeer, is nog steeds 

actueel. 

Zij werden in hun land van herkomst immers met de dood bedreigd door de lokale politieagenten, m.a.w. 

leden van een overheidsinstantie. 

Er zijn derhalve ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig om aan te nemen dat verzoekende 

partijen bij een eventueel terugkeer naar het land van herkomst, ook al tijdelijk om een machtiging tot 

verblijf in te dienen, een ernstig en reëel risico lopen om blootgesteld te worden aan foltering of een 

onmenselijke behandeling. 

Het komt aan de verwerende partijen dan ook toe om zorgvuldig rekening te houden met alle elementen 

van de zaak bij een onderzoek naar de buitengewone omstandigheden. 

Het eisen van een terugkeer van de verzoekende partijen in het licht van deze omstandigheden, zonder 

ermee rekening te houden, is dan ook kennelijk onredelijk. 

De bestreden beslissingen van de verwerende partijen vormen derhalve een schending in van art. 3 

EVRM.” 

 

2.2.2. Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat “Het is juist dat de bestreden bepaling, voor alle andere 

gevallen, de « buitengewone omstandigheden » op grond waarvan een aanvraag om machtiging tot 

verblijf mag worden ingediend, niet definieert. Daaruit volgt dat de minister of zijn gemachtigde blijft 

beschikken over een discretionaire beoordelingsbevoegdheid met betrekking tot het inhoudelijke 

onderzoek van een groot aantal aanvragen om machtigingen tot verblijf, ingediend door vreemdelingen 

vanop het Belgisch grondgebied. Die discretionaire bevoegdheid kan evenwel niet aldus worden 

begrepen dat zij, zonder dat uitdrukkelijk wordt verwezen naar de noodzakelijke eerbiediging van 

verdragsrechtelijke grondrechten, de minister of zijn gemachtigde zou toestaan de artikelen 3 en 8 van 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens te schenden, derwijze dat aan een categorie van 

vreemdelingen het genot wordt ontzegd van de rechten die door die verdragsbepalingen worden 

gewaarborgd. Doordat zij een zorgvuldig onderzoek van iedere aanvraag vereist, biedt de bestreden 

regeling de mogelijkheid om elke aanvraag individueel, op grond van concrete elementen, te beoordelen 

in het licht van onder meer die verdragsbepalingen” (GwH 26 juni 2008, nr. 95/2008, B.6).  

 

Betreffende hun asielaanvraag, stellen de verzoekende partijen in de aanvraag van 11 september 2016 

dat er buitengewone omstandigheden aanwezig zijn in hun hoofde gelet op de belangen die zij alhier 

ontwikkeld hebben doordat onder meer hun asielprocedure te lang heeft geduurd. Verder blijkt uit de 

aanvraag geenszins dat zij een eventuele vervolging in het land van herkomst vrezen of het feit dat zij in 

hun land van herkomst met de dood bedreigd worden door lokale politieagenten. 

 

De Raad herhaalt dat de aanvrager de plicht heeft 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. 

 

Hoewel aldus ingevolgde de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof de verwerende partij elke aanvraag 

individueel, op grond van de concrete elementen, dient te beoordelen in het licht van onder meer artikel 

3 van het EVRM, blijkt hieruit geenszins dat de verwerende partij dient over te gaan tot een onderzoek 

van elementen die niet werden aangevoerd als buitengewone omstandigheden, maar die eventueel 

kunnen blijken uit het administratief dossier. 

 

In casu kan vastgesteld worden dat de verwerende partij in de eerste bestreden beslissing, gelet op het 

feit dat de verzoekende partijen in hun aanvraag de asielprocedure vermelden, motiveert dat de 

asielprocedures van de verzoekende partijen werden afgesloten met een beslissing tot weigering van de 

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Betreffende de aangevoerde 

duur van deze procedure, wordt in de eerste bestreden beslissing gemotiveerd dat de duur van de 

asielprocedures – namelijk iets meer dan 2 jaar en 7 maanden voor de procedure van mevrouw en iets 

meer dan 1 jaar en 8 maanden voor de procedure van mijnheer – niet van die aard was dat ze als 

onredelijk lang kan beschouwd worden, dat het feit dat er een zekere behandelingsperiode is, aan de 
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verzoekende partijen ipso facto geen recht geeft op verblijf. De verzoekende partijen tonen niet aan dat 

voormelde motieven foutief of kennelijk onredelijk zijn. Zij tonen ook niet aan dat zij, behalve het 

vermelden van hun asielprocedure en de duur ervan, andere omstandigheden hebben aangehaald die 

als buitengewoon dienen beschouwd te worden gelet op een mogelijke schending van artikel 3 van het 

EVRM bij terugkeer. 

 

Wat betreft deze aangevoerde schending van artikel 3 van het EVRM, wijst de Raad erop dat de 

verzoekende partijen moeten doen blijken dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om 

aan te nemen dat zij in het land waarnaar zij zouden mogen worden teruggeleid, een ernstig en reëel 

risico lopen te worden blootgesteld aan foltering of mensonterende behandeling. Zij moeten deze 

beweringen staven met een begin van bewijs en concrete, op hun persoonlijke situatie betrokken feiten 

aanbrengen. Een blote bewering of een eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich 

volstaat niet om een inbreuk uit te maken op artikel 3 van het EVRM. Een eventualiteit dat artikel 3 van 

het EVRM kan worden geschonden volstaat op zich niet (RvS 27 maart 2002, nr. 105.233; RvS 28 

maart 2002, nr. 105.262; RvS 14 maart 2002, nr. 104.674; RvS 25 juni 2003, nr. 120.961; RvS 8 oktober 

2003, nr. 123.977). 

 

De Raad wijst er op dat het asielrelaas van de verzoekende partijen reeds werd onderzocht in het licht 

van de artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet. Deze artikelen vormen de omzetting van het 

Vluchtelingenverdrag en van Richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake de 

minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of 

als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft en de inhoud van deze bescherming. De 

vluchtelingenstatus en subsidiaire beschermingsstatus werden aan de verzoekende partijen geweigerd 

door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op 23 januari 2014 en door de 

Raad op 20 mei 2014 bij arrest nr. 124 245. Met hun uiterst summiere en ongestaafde bewering in het 

verzoekschrift dat zij in hun land van herkomst met de dood bedreigd worden door lokale politieagenten, 

kunnen de verzoekende partijen de bevindingen van het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen 

en de staatlozen en de Raad thans niet weerleggen. Daarbij moet worden aangestipt dat de draagwijdte 

van het onderzoek in het licht van artikel 48/4, §2, b) van de vreemdelingenwet zeer nauw aansluit bij 

het onderzoek naar artikel 3 van het EVRM, en dat de verzoekende partijen nalaten te duiden welk 

verdergaand aspect van artikel 3 van het EVRM niet zou onderzocht zijn.  

 

Een schending van artikel 3 van het EVRM blijkt bijgevolg niet. 

 

2.2.3.Het tweede middel is ongegrond. 

 

2.3. In een derde middel voeren de verzoekende partijen een schending aan van artikel 8 van het 

EVRM.  

 

2.3.1. Hun derde middel lichten de verzoekende partijen toe als volgt: 

 

“Verzoekende partijen leven sedert respectievelijk 2011 en 2012 in België. 

Mede doordat de asielprocedures van verzoekende partijen te lang hebben geduurd, hebben zij zich 

reeds gevestigd in België en daarom is een terugkeer naar haar land van herkomst uitgesloten. 

Bovendien is hun band met hun land van herkomst volledig verbroken sinds hun aankomst in België. Zij 

hebben zich door de jaren heen ook volledig geïntegreerd in België, gezien zij een grote vrienden- en 

kennissenkring hebben opgebouwd, de Nederlandse taal hebben geleerd, inburgeringscursussen 

hebben gevolgd, hier school hebben gevolgd, hier hebben gewerkt, … . 

Zij hebben zich ook altijd als goede burgers gedragen en zijn nooit in aanvaring gekomen met het 

gerecht. 

Aangezien de bestreden beslissing in casu aan verzoekende partijen ook beveelt om het grondgebied te 

verlaten, is er degelijk sprake van een inmenging in hun privé- en/of familie- en gezinsleven in het kader 

van art. 8 EVRM. Zowel hun privéleven en/of familie- en gezinsleven komt hierdoor in het gedrang. 

Binnen de grenzen van het door art. 8 EVRM gewaarborgde recht op privéleven, gezins- en 

familieleven, is een inmenging van het openbaar gezag toegestaan voor zover die bij wet is voorzien, ze 

geïnspireerd is door een of meerdere van de in het tweede lid van art. 8 EVRM vermelde legitieme 

doelen en voor zover ze noodzakelijk is in een democratische samenleving om ze te bereiken. Het is de 

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

tussen het beoogde doel en de ernst van de inbreuk. 
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In casu zijn de in het tweede lid van art. 8 EVRM vermelde legitieme gronden niet aanwezig, noch zijn 

deze aangetoond door de verwerende partij. Derhalve is er sprake van ongerechtvaardigde inmenging 

in het privéleven, gezins- en familieleven van verzoekende partijen. 

De Raad van State oordeelde in dat opzicht dat de verwijdering van een persoon, zelfs voor een korte 

periode, een ernstig en niet te herstellen nadeel veroorzaakt en dus een schending uitmaakt van artikel 

8 EVRM (zie R.v.S. 28/01/2002, n° 102,960 en 04/03/2002, n° 104.280). 

Art. 8 EVRM beschermt niet enkel het familieleven in de strikte zin van het woord, maar ook het privé-

leven en beperkt zich dus niet tot bloedverwanten. 

Een beperking van het grondrecht kan enkel gebeuren in de gevallen voorzien door art. 8, §2 van het 

EVRM. 

Ook hierover sprak de Raad van State zich reeds uit: 

“Une mesure d'éloignement du territoire constitue uneingérence dans le droit de l'étranger au respect de 

sa vie privée et que <<un telle ingérence n'est permise que pour autant qu'elle constitue une mesure 

qui, dans une société démocratique est nécessaire, notamment à la défense et à la prévention des 

infractions pénales.>>” (C.E., n° 78.711, 11 février 1999; C.E., n° 105.428, 9 avril 2002). 

Een inbreuk op art. 8 EVRM is dan ook enkel toegelaten indien ze noodzakelijk is voor het 

verwezenlijken van één van de doeleinden voorzien door het Verdrag, en indien ze bovendien 

noodzakelijk is in een democratische samenleving. 

Volgens het EVRM moet worden onderzocht of er een positieve beslissing is voor de staat om het recht 

op gezinsleven te handhaven en te 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 er een schending van art. 8, eerste lid van 

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

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

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

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

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

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

van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou moeten hebben. 

Er wordt benadrukt dat art. 74/13 Vw. in deze zin art. 8 EVRM weerspiegelt, daar het stelt dat de 

gemachtigde bij het nemen van een verwijderingsbeslissing rekening dient de houden met welbepaalde 

fundamentele rechten, met name het belang van het kind, het gezins- en familieleven en de 

gezondheidstoestand van de betrokken vreemdeling. 

Door geen rekening te houden met het feit dat verzoekende partijen hier zo lang verblijven en hier zowel 

hun privé-leven als gezinsleven hebben ontwikkeld, al een hele vriendenkring hebben opgebouwd en 

zich bijgevolg psychologisch slechter zullen voelen door een eventuele terugkeer omdat zij zich moet 

endistantiëren van het centrum van hun economische, sociale en persoonlijke belangen, en hun 

omgeving, schendt de verwerende partij art. 8 EVRM door het nemen van de bestreden beslissing. 

De aangevoerde middelen zijn ernstig.” 

 

2.3.2. Artikel 8 van het EVRM bepaalt wat 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.” 
 
In het licht van een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de 
vreemdelingenwet kwam het de verzoekende partijen toe een beschermingswaardig gezins- of 
privéleven aannemelijk te maken. Het waarborgen van een recht op respect voor het gezins- of 
privéleven, veronderstelt het bestaan van een gezins- of privéleven dat beschermingswaardig is onder 
artikel 8 van het EVRM. Dit gezins- of privéleven dient te bestaan op het moment van de bestreden 
beslissing. 
 
2.3.3. In casu beriepen de verzoekende partijen zich in hun aanvraag op het gezins- en privéleven van 
de verzoekende partijen en de kinderen.  
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2.3.4. Betreffende het gezinsleven van de verzoekende partijen motiveert de verwerende partij in de 

eerste bestreden beslissing, wat volgt: “Wat het inroepen van art. 8 van het EVRM betreft, dient er 

opgemerkt te worden dat dit artikel hier niet van toepassing is aangezien de verplichting om terug te 

keren naar het land van herkomst om aldaar machtiging tot verblijf te vragen voor het hele gezin geldt 

zodat er van een verbreking van de familiale banden geen sprake is.”. De verzoekende partijen betogen 

in hun verzoekschrift dat er, doordat hen ook bevolen wordt om het grondgebied te verlaten, wel degelijk 

sprake is van een inmenging in hun familie- en gezinsleven, doch beperken zich hiermee tot de loutere 

negatie van de voormelde motieven waarin gesteld wordt dat er geen verbreking is van de familiale 

banden, aldus dat er geen inmenging is. Door het enkel tegenspreken van de motieven, zonder 

verduidelijking waarom er wel degelijk een inmenging is in het gezins- en familieleven, weerleggen de 

verzoekende partijen de motieven van de eerste bestreden beslissing niet.  

 
2.3.5. Uit de aanvraag om machtiging tot verblijf zoals deze is opgenomen in het administratief dossier 
blijkt dat de verzoekende partijen zich onder meer beriepen op artikel 8 van het EVRM, gelet op hun in 
België aanwezige familie- en vriendenkring en gelet op het feit dat België de plaats is waar het centrum 
van hun persoonlijke, sociale en economische belangen zijn gevestigd. In de aanvraag wordt in 
concreto uiteengezet waaruit deze belangen bestaan. 

 
Betreffende het aangevoerde sociaal en economisch welzijn is de verwerende partij van mening dat 
deze niet onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM vallen daar zij er op wijst dat gewone 
sociale relaties niet vallen onder de bescherming van voormelde verdragsbepaling.  
 
De Raad wijst er op dat uit de beoordeling in de bestreden beslissing niet kan afgeleid worden dat geen 
rekening werd gehouden met het feit dat zij hier zo lang verblijven en hier een privéleven hebben 
ontwikkeld en een vriendenkring hebben opgebouwd en in België het centrum van hun economische, 
sociale en persoonlijke belangen hebben. In tegendeel blijkt uit de motieven van de eerste bestreden 
beslissing dat de verwerende partij geoordeeld heeft over deze elementen en motiveerde waarom deze 
elementen geen buitengewone omstandigheden uitmaken waarom de verzoekende partijen de 
aanvraag om machtiging tot verblijf niet kunnen indienen in het buitenland. Uit de motieven van de 
eerste bestreden beslissing blijkt aldus niet dat ontkend wordt dat de verzoekende partijen jarenlang in 
België verbleven, noch dat zij in België een zeker privéleven hebben ontwikkeld, doch wel dat gewone 
sociale relaties niet vallen onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM.  
 
De verzoekende partijen verduidelijken niet op welke wijze de bovenstaande motieven foutief of 
kennelijk onredelijk zouden zijn doordat zij een zeer langdurig verblijf (en een daaruit voortvloeiende 
integratie, persoonlijke, sociale en economische belangen) hebben in België. Zij tonen immers niet aan 
op welke wijze een langdurig verblijf (met de daaruit voortvloeiende integratie, persoonlijke, sociale en 
economische belangen) op zich een andere beoordeling over het privéleven en/of over de inmenging 
hierop zou rechtvaardigen. 
 
De Raad stelt vast dat verwerende partij terecht en in overeenstemming met rechtspraak van de Raad 
van State oordeelde dat gewone sociale relaties niet worden beschermd door artikel 8 van het EVRM 
(RvS 14 november 2005, nr. 151.290; RvS 15 februari 2005, nr. 140.615). Het ‘sociaal en economisch 
welzijn’ dat een vreemdeling zou hebben opgebouwd op het Belgische grondgebied wordt verder 
volgens het arrest nr. 166.620 van de Raad van State van 12 januari 2007 niet beschermd door artikel 8 
van het EVRM.  
 
Met het louter opnieuw verwijzen naar hun zeer langdurig verblijf in België (en de daaruit voortvloeiende 
integratie, persoonlijke, sociale en economische belangen) tonen de verzoekende partijen geenszins 
aan dat het motief dat gewone sociale relaties niet vallen onder de bescherming van artikel 8 van het 
EVRM, foutief of kennelijk onredelijk is. 
 
De verzoekende partijen tonen niet in concreto aan dat de verplichting om de aanvraag in te dienen in 
het land van herkomst op een disproportionele wijze een inmenging uitmaakt op hun privéleven, nu de 
verzoekende partijen niet verduidelijken welke elementen van hun privéleven hen verhinderen een 
regularisatieaanvraag in te dienen in het herkomstland. De verzoekende partijen tonen met het louter 
verwijzen naar hun jarenlange verblijf in België, het opbouwen van een vriendenkring, het ontwikkelen 
van een privéleven en het alhier hebben van het centrum van hun economische, persoonlijke en sociale 
belangen, niet aan dat het voor hen onmogelijk zou zijn om tijdelijk terug te keren naar het land van 
herkomst om aldaar een regularisatieaanvraag in te dienen. 
 
2.3.6. Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt.   
 

2.3.7. Het derde middel is ongegrond. 
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3. 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.  

 

 

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 eenentwintig december tweeduizend 

zeventien door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN N. VERMANDER 


