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 nr. 197 736 van 11 januari 2018 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: 1. X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat R. VAN DE SIJPE 

Heistraat 189 

9100 SINT-NIKLAAS 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Justitie, belast met Asiel 

en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die beiden verklaren van Kosovaarse nationaliteit te zijn, op 22 

oktober 2014 hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van Justitie, belast met Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 30 september 2014 waarbij de aanvraag om 

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

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

verklaard. 

 

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 7 november 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

30 november 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat R. VAN DE SIJPE, die verschijnt voor de verzoekende partijen 

en van advocaat T. SCHREURS, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekers dienden op 15 mei 2014 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). 
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1.2. De gemachtigde van de minister van Justitie, belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie 

en Armoedebestrijding (hierna: de minister) trof op 30 september 2014 een beslissing waarbij de in punt 

1.1. vermelde aanvraag onontvankelijk werd verklaard. Verzoekers werden hiervan op 15 oktober 2014 

in kennis gesteld.  

 

Dit vormt de bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“Volgens pp: K.(…), B.(…) (R.R.: (…)) 

ook gekend als : K.(…), B.(…) 

ook gekend als : K.(…), B.(…) 

volgens pp: nationaliteit: Servië 

ook gekend als: nationaliteit: Kosovo 

geboren te (…) op (…) 

volgens pp: O.(…), N.(…) (R.R.: (…)) 

volgens pp: nationaliteit: Servië 

ook gekend als: nationaliteit: Kosovo 

volgens pp: geboren op (…) 

ook gekend als: geboren te (…) op (…) 

allen: adres: (…) 

in toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij artikel 4 van 

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, deel ik u mee dat dit 

verzoek onontvankelijk is. 

Redenen: 

De elementen van integratie (met name dat betrokkenen sinds februari 2010 in België zouden verblijven; 

zij in België tal van sociale relaties zouden hebben met Belgen, zodat zou moeten worden aangenomen 

dat de toekomstperspectieven van betrokkenen in België zouden liggen en niet elders; betrokkenen zich 

tevens actief zouden hebben geïntegreerd in onze samenleving, zij zich snel zouden hebben aangepast 

en zij vaak Nederlands zouden dienen te spreken met hun uitgebreide kennissenkring en zij cursussen 

Nederlands zouden hebben gevolgd; zij aanzienlijke inspanningen zouden willen leveren om ook op 

economisch gebied te kunnen meedraaien in onze samenleving en er aan bereidheid om zich te begeven 

op de arbeidsmarkt geen gebrek zou zijn; zij zich ook op sociaal vlak op intensieve wijze zouden hebben 

gemengd onder de Belgische bevolking en zij ten gevolge van deze open en geïnteresseerde mentaliteit 

een vrienden- en kennissenkring zouden hebben opgebouwd die hun zou willen steunen en helpen en er 

zou verwezen worden naar de verklaringen van deze mensen die vol lof zouden zijn over het gezin; 

betrokkenen bij hen zouden overkomen als zeer goede persoonlijkheden die een diepe indruk zouden 

hebben nagelaten waar zelfs onze gemeenschap een voorbeeld aan zou kunnen nemen en zij ter staving 

een verklaring van het gemeentebestuur Temse, inschrijvingsformulieren Nederlandse les en 

getuigenverklaringen toevoegen, kunnen niet als buitengewone omstandigheid aanvaard worden, 

aangezien deze behoren tot de gegrondheid van de aanvraag en bijgevolg in deze fase niet behandeld 

worden (RvS 9 december 2009, nr. 198.769). 

Het feit dat hun kind, bij wie zij thans zouden inwonen, hier naar school zou gaan, kan niet aanzien worden 

als een buitengewone omstandigheid daar betrokkenen niet aantonen dat een scholing niet in het land 

van herkomst kan verkregen worden. Tevens behoeft de scholing van het kind geen gespecialiseerd 

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

Bovendien is hun zoon ondertussen reeds meerderjarig en bijgevolg niet meer schoolplichtig. 

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. Hun eerste asielaanvraag, ingediend 

op 24.02.2010, werd afgesloten op 28.01.2011 met de beslissing ‘Beroep verworpen’ door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. Hun tweede procedure, ingediend op 27.07.2012, werd afgesloten voor 

Meneer op 21.12.2012 met de beslissing ‘Beroep verworpen’ door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen en werd afgesloten voor Mevrouw op 18.01.2013 met de beslissing ‘Beroep 

verworpen’ 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. 

De duur van de procedures – namelijk iets meer dan elf maanden voor de eerste asielaanvraag en minder 

dan vijf maanden voor de tweede procedure van Meneer en minder dan zes maanden voor de tweede 

procedure van Mevrouw – was ook niet van die aard dat ze als onredelijk lang kan beschouwd worden. 

Betrokkenen beweren dat zij onmogelijk zouden kunnen terugkeren naar hun land van herkomst. 

Betrokkenen zouden in Servië als Roma aanhoudende beledigingen en discriminaties ondervinden. Roma 
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zouden in Servië de meest kwetsbare minderheidsgroep zijn en zouden het voorwerp uitmaken van 

verbaal en fysiek geweld door burgers en politie. Bovendien zouden zij er ook sociaal gediscrimineerd 

worden. De hervormingen door de Servische autoriteit zouden dan ook op vandaag geenszins afdoende 

zijn om te spreken van een wezenlijke verbetering voor de Roma. Ook de Servische autoriteiten zouden 

de rechten van Roma blijven miskennen. 

Betrokkenen zouden niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst, door voornoemde situatie voor 

betrokkenen als Roma in Servië. Ze zouden in een onmenselijke situatie terechtkomen waarbij zij door de 

aanhoudende discriminatie zelfs niet (onmiddellijk) zouden kunnen voorzien in levensmiddelen en 

onderdak. 

Betrokkenen verwijzen naar de aanhoudende discriminatie, beledigingen en fysiek geweld. 

Zij leggen evenwel geen bewijzen voor die deze bewering kunnen staven. Het is aan betrokkenen om op 

zijn minst een begin van bewijs te leveren. De loutere vermelding dat betrokkenen omwille van 

bovenvermelde redenen niet zouden kunnen terugkeren, volstaat niet om als buitengewone 

omstandigheid aanvaard te worden. 

Bovendien voegen betrokkenen geen enkel nieuw element toe aan de elementen die zij reeds tijdens hun 

asielprocedure naar voor brachten en die niet weerhouden werden door de bevoegde instanties. De 

elementen ter ondersteuning van huidig verzoek om machtiging tot verblijf wettigen bijgevolg geen andere 

beoordeling dan die van deze instanties. 

Wat betreft de verwijzing naar rapporten van Human Rights, Amnesty International (...ed), dit kan niet 

aanzien worden als een buitengewone omstandigheid daar deze rapporten gaan over de algemene 

toestand in Servië en betrokkenen geen persoonlijke bewijzen leveren dat hun leven in gevaar zou zijn. 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen herinnert eraan dat het louter inroepen van rapporten die op 

algemene wijze melding maken van de schending van mensenrechten in een land, niet volstaat om te 

staven dat iedere onderdaan van dat land een risico loopt onderworpen te worden aan marteling of aan 

onmenselijke of mensonterende behandelingen. 

In dit geval constateert de RVV dat, hoewel bronnen melding maken van schendingen van de 

fundamentele rechten van het individu in het land van herkomst van verzoekende partij, geen enkel middel 

wordt aangewend dat bewijst dat verzoekende partij persoonlijk een reëel risico zou lopen onderworpen 

te worden aan ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de wet. (R.V.V., 27 jul. 2007, nr 1.018). 

Wat de vermeende schending van art. 3 van het EVRM betreft dient opgemerkt te worden dat de 

bescherming verleend via art. 3 van het EVRM slechts in buitengewone gevallen toepassing zal vinden. 

Hiervoor dienen verzoekers hun beweringen te staven met een begin van bewijs terwijl in casu het enkel 

bij een bewering blijft en dit niet kan volstaan om een inbreuk uit te maken op het vernoemde artikel 3. De 

algemene bewering wordt niet toegepast op de eigen situatie. De loutere vermelding van het artikel 3 

EVRM volstaat dus niet om als een buitengewone omstandigheid weerhouden te worden. 

Betrokkenen beroepen zich op artikel 8 EVRM. Vooreerst dient er opgemerkt te worden dat hun 

meerderjarige zoon, Dhr. K.(…) D.(…)  (dossier …), eveneens geen recht op verblijf heeft. Verder 

specifiëren betrokkenen niet welke familieleden er nog in België zouden verblijven en bewijzen zij niet 

waarom de eventuele aanwezigheid van bepaalde familieleden in België een buitengewone 

omstandigheid zou kunnen vormen. Het is aan betrokkenen om hun beweringen te staven met de nodige 

bewijsstukken. Gewone sociale relaties vallen niet onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM. 

Betrokkenen halen aan dat zij in een onmenselijke situatie zouden terechtkomen bij een terugkeer naar 

hun land van herkomst, waarbij zij door de aanhoudende discriminatie zelfs niet (onmiddellijk) zouden 

kunnen voorzien in levensmiddelen en onderdak. Het lijkt erg onwaarschijnlijk dat betrokkenen geen 

familie, vrienden of kennissen meer zouden hebben in het land van herkomst, die hun zou kunnen steunen 

en waar zij zouden kunnen verblijven ten einde hun leven in hun land van herkomst terug op te bouwen. 

Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkenen geen gevaar voor de maatschappij zouden 

vormen, noch dat zij de maatschappij tot overlast zouden zijn en dat zij een blanco strafblad zouden 

hebben en zij op geen enkele wijze in aanraking zouden zijn gekomen met het gerecht, dient opgemerkt 

te worden dat van alle vreemdelingen die in België verblijven, verwacht wordt dat zij zich houden aan de 

in België van kracht zijnde wetgeving.”  

 

2. Voorafgaandelijke opmerking 

 

2.1. De partijen werden in de oproepingsbrief voor de terechtzitting van 30 november 2017 uitgenodigd 

om op grond van artikel 39/62 van de vreemdelingenwet alle inlichtingen en bescheiden over te maken 

met betrekking tot de actuele situatie van verzoekers. 

 

2.2. Uit de informatie die door de verwerende partij ter beschikking werd gesteld, blijkt dat verzoekers op 

27 oktober 2014 ambtelijk werden afgevoerd. 
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2.3. Ter terechtzitting legt de raadsman van verzoekers stukken neer waaruit blijkt dat verzoekers in de 

loop van 2017 hulpvragen hebben gericht aan het OCMW van Dison en dat er voor tweede verzoekster 

een aantal kosten in het kader van de dringende medische hulp ten laste werden genomen. 

 

2.4. Uit deze informatie kan worden geconcludeerd dat verzoekers wellicht nog op Belgisch grondgebied 

verblijven en het beroep ten gronde kan worden behandeld. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel voeren verzoekers de schending aan 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), van het redelijkheids-, 

het  evenredigheids- en het zorgvuldigheidsbeginsel en van de materiële motiveringsplicht als beginselen 

van behoorlijk bestuur. Verzoekers stellen in hun eerste middel het volgende:   

 

“Iedere beslissing van de overheid dient in alle redelijkheid en met de nodige zorgvuldigheid te worden 

genomen. Uit het feitenrelaas is al gebleken dat de thans bestreden beslissing een enorm ernstig en 

onherstelbaar nadeel met zich mee kan brengen voor verzoeker. 

Nu is het zo dat iedere beslissing van een overheid in alle redelijkheid dient te worden genomen. Het 

redelijkheidsbeginsel veronderstelt dat de genomen beslissing dient voort te spruiten uit een zorgvuldig 

onderzoek en een beslissing moet zijn die door ieder ander redelijk denkend mens of orgaan zou kunnen 

worden genomen en die men als een redelijk verantwoorde beslissing zou kunnen zien en aanvaarden. 

Bovendien dient de overheid ook zorgvuldig te werk te gaan bij het nemen van haar beslissing, in casu 

de onontvankelijkheidsbeslissing. 

Als algemene regel geldt dat een machtiging om langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven door 

een vreemdeling moet worden aangevraagd bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd 

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

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

België. Enkel wanneer er buitengewone omstandigheden aanwezig zijn om het niet aanvragen van de 

machtiging bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers in het buitenland te 

rechtvaardigen, kan de verblijfsmachtiging in België worden aangevraagd. 

Geheel ten onrechte meent verwerende partij dat zij huidig verzoek tot verblijfsmachtiging om humanitaire 

redenen onontvankelijk dient te verklaren wegens afwezigheid van buitengewone omstandigheden. 

Het begrip buitengewone omstandigheden werd nergens in de wet omschreven. Ook de voorbereidende 

werken maken niet duidelijk wat onder buitengewone omstandigheden moet worden begrepen, doch dat 

in elk geval de nadruk moet worden gelegd op humanitaire redenen. 

Dat de Raad van State bij arrest nr. 73.025 dd. 9.10.1998 bepaalt dat buitengewone omstandigheden 

geen omstandigheden van overmacht zijn (RvSt nr. 73.025, 9 april 1998, RvSt 1998, 69). Dit betekent dat 

het enkel bijzonder moeilijk moet zijn voor de betrokkene om naar zijn land van herkomst te gaan om daar 

de aanvraag in te dienen (RvSt nr. 108.561, 28 juni 2002, T. Vreemd. 2003, nr. 4). 

Het is dan ook geen vereiste dat de buitengewone omstandigheden voor betrokkenen onvoorzienbaar 

zijn, nu het zelfs deels het gevolg mag zijn van het gedrag van betrokkene op voorwaarde dat hij zich 

gedraagt als een normaal zorgvuldig persoon die geen misbruik maakt door het opzettelijk creëren van 

een situatie waardoor deze moeilijk kan worden gerepatrieerd (RvSt nr. 99.424, 3 oktober 2001, RDE, nr. 

115). 

In casu moet worden vastgesteld dat verzoekers onder meer hebben ingeroepen dat er sprake is van een 

schending van artikel 3 EVRM wanneer verzoekers zouden worden teruggestuurd naar het land van 

herkomst, wetende dat verzoeker en zijn gezin in Servië omwille van hun Roma-origine aanhoudende 

problemen zullen ondervinden. 

Verzoekers legden bewijzen voor dat Roma in Servië op vandaag de meest kwetsbare minderheidsgroep 

zijn en er het voorwerp uitmaken van verbaal en fysiek geweld door burgers (en politie). 

Bovendien worden zij er ook sociaal gediscrimineerd (zie het Human Rights Report: Serbia 2009 van 

Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, 11 maart 2010 te vinden op 

http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/eur/136056.htm 1). De hervormingen door de Servische autoriteit 

zijn dan ook op vandaag geenszins afdoende om te spreken van een wezenlijke verbetering voor de Roma 

(zie Amnesty International, ‘Les droits des Roms d’Europe’, 05.04.2012, te vinden op 

http://www.amnesty.ch/fr/themes/pauvrete-et-droits-humains/bidonvilles-

expulsionsforcees/docs/2012/droits-des-roms-europe. 

Dat ook de Servische autoriteiten de rechten van Roma blijft miskennen, blijkt eveneens uit het 

internetartikel van Amnesty International, ‘Servië: stop uithuiszettingen van Roma’, 29.11.2011, te vinden 
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op http://www.aivl.be/nieuws/servie-stop-uithuiszettingen-van-roma/38649 en Amnesty International, ‘Les 

droits des Roms d’Europe’, 05.04.2012, te vinden op http://www.amnesty.ch/fr/themes/pauvrete-et-droits-

humains/bidonvilles-expulsions-forcees/docs/2012/droits-des-roms-europe: 

‘Dans un rapport intitulé Home is more than a roof over your head. Roma denied adequate housing in 

Serbia et publié en avril 2011, Amnesty International dénonçait les discriminations dont la minorité rom 

était victime en Serbie.’ 

Geheel ten onrechte stelt verwerende partij dan ook dat verzoekers geen enkel bewijs voorleggen om hun 

bewering te staven. 

Immers hebben verzoekers weldegelijk aan de hand van documenten aangetoond dat de situatie aldaar 

een buitengewone omstandigheid vormt en verzoeker met zijn gezin niet kan terugkeren naar zijn land 

van herkomst (zelfs voor korte tijd) om aldaar een visum voor een lang verblijf in België aan te vragen. 

Zulks zou immers betekenen dat verzoeker in een situatie zou terechtkomen waarbij hij door de 

aanhoudende discriminatie zelfs niet (onmiddellijk) kan voorzien in levensmiddelen en onderdak. De 

aanhoudende discriminatie, beledigingen en fysiek geweld vormen dan ook een schending van artikel 3 

EVRM. 

Van verzoekers kan uiteraard niet worden verwacht dat zij (zelfs tijdelijk) zouden terugkeren naar het land 

van herkomst, zodat zij persoonlijk kunnen aantonen dat zij er sociale en economische problemen 

ondervinden. 

De neergelegde documenten tonen op afdoende wijze de moeilijke situatie aan voor verzoekers in hun 

land van herkomst. 

De verwijzing door verwerende partij naar de negatieve beslissing in de asielaanvraag is geenszins 

afdoende, aangezien verzoekers een schending van artikel 3 EVRM hebben ingeroepen tot staving van 

de aanvraag op grond van art. 9bis Vreemdelingenwet. Dit is mogelijk gezien art. 3 EVRM een ruimere 

bescherming biedt dan de Conventie van Genève (RvSt. nr. 108480 26 JUNI 2001, RDE 2002, nr. 118; 

RvSt nr. 97.536, 6 juli 2001, RDE 2001, nr. 115). De door verzoekers ingeroepen omstandigheden dienen 

dan ook opnieuw te worden onderzocht door DVZ in het licht van de aanvraag tot verblijfsmachtiging. De 

aanvraag kan niet zonder meer onontvankelijk worden verklaard, onder verwijzing van een negatieve 

beslissing van de asielinstantie ((RvSt nr. 71.921, 18 februari 1998, RDE 1998, nr. 97). 

Verwerende partij heeft evenwel geenszins in concreto een onderzoek gevoerd naar de actuele situatie 

van Roma in Servië, niettegenstaande de Roma-afkomst van verzoekers zelf nooit in twijfel werd 

getrokken. 

Het is duidelijk dat verwerende partij onvoldoende rekening heeft gehouden met deze elementen en de 

algemene situatie in het land van herkomst en geenszins een afdoende afweging heeft gemaakt tussen 

de belangen van enerzijds verzoekers en anderzijds de Belgische Staat, teneinde het 

evenredigheidsbeginsel te respecteren (RvSt. 58.969, 1 april 1996,TVR 1997, 29). 

Gelet op de schending van de in het middel aangehaalde beginselen, dient de bestreden beslissing te 

worden vernietigd. 

Dat het middel dan ook ernstig is.” 

 

In een tweede middel voeren verzoekers de schending aan van artikel 8 van het EVRM en van het 

redelijkheids- en het evenredigheidsbeginsel en de materiële motiveringsplicht als beginselen van 

behoorlijk bestuur. Verzoekers stellen in hun tweede middel het volgende: 

 

“Bij het nemen van de beslissing is er bij verwerende partij de verplichting om op een objectieve en 

evenwichtige manier een afweging door te voeren van alle in het geding zijnde belangen (M. BOES, “Het 

redelijkheidsbeginsel”, in I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur, o.c., 101-129). Aldus mag door verwerende partij geen belangen buiten beschouwing worden 

gelaten. 

In casu moet evenwel worden vastgesteld dat verwerende partij verzoeker verplicht om het grondgebied 

te verlaten zonder op afdoende wijze haar inmenging op het privé- en familieleven te rechtvaardigen. 

Dat niettegenstaande volgens de vaste rechtspraak van het E.H.R.M., het E.V.R.M. geen recht verleent 

aan burgers om zich blijvend te vestigen in een land waar zij de nationaliteit niet van bezitten, de staten 

toch gehouden zijn rekening te houden met het internationale recht en met de verdragsverplichtingen die 

zij zijn aangegaan. Aldus dienen beslissingen met betrekking tot het verblijf van vreemdelingen genomen 

te worden in het licht van verdragsrechtelijk gewaarborgde grondrechten, niet in het minst van de 

bescherming van het privé- en gezinsleven zoals gewaarborgd door artikel 8 E.V.R.M. 

Zie ook: 

Hof Mensenrechten (1e afd.) nr. 60654/00, 16 juni 2005 (Sisojeva e.a. / Letland) http://www.echr.coe.int 

(22 maart 2006), T. Vreemd. 2005 (weergave MAES, G.), afl. 4, 392: 
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‘Het E.V.R.M. verleent aan burgers geen recht om zich blijvend te vestigen in een land waar zij de 

nationaliteit niet van bezitten. De staten bewaren in het licht van de bescherming geboden door het 

E.V.R.M. het recht om, rekening houdend met het internationale recht en met de verdragsverplichtingen 

die zij zijn aangegaan, de toegang tot het grondgebied te controleren, het verblijf te reglementeren en 

vreemdelingen van het grondgebied te verwijderen. Toch kunnen deze beslissingen in belangrijke mate 

invloed ondergaan van verdragsrechtelijk gewaarborgde grondrechten, niet in het minst van de 

bescherming van het privé- en gezinsleven zoals gewaarborgd door artikel 8 E.V.R.M. 

Het recht op bescherming van het privéleven van verzoekers vereist in casu onder meer dat de overheid 

positieve maatregelen neemt opdat verzoekers hun permanent verblijfsrecht in Letland effectief kunnen 

uitoefenen en beleven. 

De beslissing van de Letse overheid dat verzoekers het grondgebied moeten verlaten berust op een 

wettelijke grondslag en dient een legitiem doel. Verzoekers zijn niet van Letse origine, maar hebben 

gedurende lange tijd in Letland geleefd, en hebben daar persoonlijke, sociale en economische banden 

ontwikkeld die voldoende solide lijken om te besluiten dat zij op voldoende wijze geïntegreerd zijn in de 

Letse samenleving. Enkel bijzonder zwaarwichtige redenen kunnen dan ook rechtvaardigen dat aan de 

verzoekers geen verblijfsrecht wordt toegekend. 

Omdat de overheid er niet in geslaagd is een redelijk evenwicht te vinden tussen het bereiken van een 

redelijk verantwoord doel enerzijds en het beschermen van de rechten en belangen van de verzoekers 

anderzijds en omdat deze wanverhouding niet noodzakelijk is in een democratische samenleving, is artikel 

8 E.V.R.M. geschonden.’ 

Dat verwerende partij ook bij het nemen van de bestreden beslissingen rekening had moeten houden met 

artikel 8 E.V.R.M. (zie ook RvV 30 april 2009, nr. 26.878), meer bepaald met het onwenselijk karakter 

(lees: wanverhouding) om in dit stadium van integratie, gedwongen terug te moeten keren, en waarbij er 

geen afdoende rekening werd gehouden met het privéleven van verzoeker en de persoonlijke, sociale en 

economische banden die verzoekers hebben ontwikkeld die voldoende solide lijken om te besluiten dat 

hij zich op voldoende wijze heeft geïntegreerd. 

De louter formele uitvaardiging van het bevel om het grondgebied te verlaten, vormt een inmenging in de 

uitoefening van het recht van verzoekers op de eerbiediging van hun privéleven en familieleven, en kan 

in dit geval niet worden beschouwd als een maatregel die in een democratische samenleving noodzakelijk 

is voor de nationale veiligheid, de openbare veiligheid, 's lands economisch welzijn, het behoud van de 

orde en de voorkoming van strafrechtelijke overtredingen, de bescherming van de gezondheid of van de 

goede zeden of de bescherming van de rechten en vrijheden van andere personen. 

Zoals verzoekers reeds in onderhavig verzoekschrift reeds hebben opgemerkt, dient verwerende partij in 

zijn motivatie steeds een afweging te maken van de belangen van enerzijds de betrokken aanvrager en 

anderzijds de Belgische Staat, teneinde het evenredigheidsbeginsel te respecteren (RvSt. 58.969, 1 april 

1996,TVR 1997, 29), hetgeen in casu duidelijk niet is gebeurd. 

Verwerende partij stelt dat verzoekers niet aantonen op welke wijze artikel 8 EVRM zou zijn geschonden. 

Nochtans stelden verzoekers dat de beslissing omtrent de regularisatie steeds rekening moet houden met 

het sociaal en economisch welzijn dat verzoekers in ons land hebben opgericht in de zin van artikel 8 van 

het E.V.R.M. en het ontwikkelen en onderhouden van relaties met anderen ook onder het begrip privé-

leven en bijgevolg onder artikel 8 E.V.R.M. 

Aldus is duidelijk dat verwerende partij in de bestreden beslissingen geen afweging heeft gemaakt van de 

belangen van verzoekers en die van de staat. De afwezigheid van motivering in de bestreden beslissing 

aangaande het afwegen van de belangen toont dan ook duidelijk aan dat artikel 8 EVRM is geschonden. 

Immers moet worden opgemerkt dat het eisen van verzoekers om alles en ieder in België zelfs tijdelijk 

achter te laten louter en alleen om de ontvankelijkheid van de regularisatieaanvraag te verzekeren, in 

casu weinig redelijk is en geenszins in verhouding met het doel van de wet. Het doel van de wet beoogt 

namelijk de vreemdeling in zijn land van herkomst te houden alvorens hij een aanvraag tot 

verblijfsmachtiging van meer dan drie maanden indient. Uit het verzoekschrift blijkt duidelijk dat het eisen 

van het indienen van het verzoek in het land van herkomst in het kader van de ontvankelijkheidsfase in 

disproportionaliteit staat met de ingrijpende gevolgen voor het privéleven van verzoekers. 

Een en ander zou mogelijks anders zijn indien verwerende partij in het kader van de gegrondheidsfase 

een (ongegrondheids)beslissing had genomen. Indien er immers geen grond zou zijn voor 

verblijfsmachtiging, kan een verwijdering naar het land van herkomst immers gerechtvaardigd zijn, zelfs 

in het licht van artikel 8 E.V.R.M. 

Het is duidelijk dat verweerster in de onontvankelijkheidsbeslissing geen afdoende rekening heeft 

gehouden met het privé- en gezinsleven van verzoekers en de persoonlijke, sociale en economische 

banden die verzoekers in België hebben ontwikkeld. 

De vernietiging van de bestreden beslissingen, is dan ook op zijn plaats.”  
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3.2. Beide door verzoekers aangevoerde middelen worden hieronder omwille van hun inhoudelijke 

verwevenheid gezamenlijk behandeld. 

 

3.3. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: 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).  

 

3.4. Het evenredigheidsbeginsel als concrete toepassing van het redelijkheidsbeginsel laat de Raad niet 

toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel om het onwettig te bevinden indien het tegen 

alle redelijkheid ingaat (RvS 17 december 2003, nr. 126.520). 

 

3.5. 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). 

 

3.6. De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op 

motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in rechte ter verantwoording van 

die handeling in aanmerking kunnen worden genomen (RvS 13 augustus 2013, nr. 224.475). 

 

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

juridische grondslag. Deze wetsbepaling 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.  

 

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 
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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. 

 

3.8. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekers in het kader van hun aanvraag om machtiging tot 

verblijf van 15 mei 2014 volgende buitengewone omstandigheden hadden ingeroepen: 

 

“Normalerwijze moet de aanvraag van de verbiijfsmachtiging in België door de vreemdeling worden 

gedaan bij de Belgische diplomatieke of consulaire post in het land van herkomst. Als uitzondering hierop 

voorziet de Vreemdelingenwet buitengewone omstandigheden. 

Het begrip buitengewone omstandigheden werd evenwel nergens omschreven, zodanig dat de 

bevoegdheid van de Staatsecretaris louter discretionair is. 

Ook de voorbereidende werken maken niet duidelijk wat onder buitengewone omstandigheden moet 

worden begrepen doch dat in elk geval de nadruk moet worden gelegd op humanitaire redenen. 

Dat de Raad van State bij arrest nr. 73.025 dd. 9.10.1998 bepaalde dat buitengewone omstandigheden 

geen omstandigheden van overmacht zijn (RvSt nr. 73.025, 9 april 1998, RvSt 1998, 69). Dit betekent 

enkel dat het bijzonder moeilijk is voor de betrokkene om naar zijn land van herkomst te gaan om daar de 

aanvraag in te dienen (RvSt nr. 108.561, 28 juni 2002, T. Vreemd. 2003, nr. 4). 

Het is dan ook geen vereiste dat de buitengewone omstandigheden voor betrokkenen onvoorzienbaar 

zijn. nu het zelfs deels het gevolg mag zijn van het gedrag van betrokkene op voorwaarde dat hij zich 

gedraagt als een normaal zorgvuldig persoon die geen misbruik maakt door het opzettelijk creëren van 

een situatie waardoor deze moeilijk kan worden gerepatrieerd (RvSt nr. 99.424, 3 oktober 2001, RDE, nr. 

115). 

De uitzonderlijke omstandigheden die zouden moeten wettigen om deze aanvraag vanuit België te richten 

zijn de volgende; 

Vooreerst is duidelijk dat verzoeker en zijn gezinsleden in België tal van sociale relaties hebben met 

Belgen (zie ondermeer verklaringen), zodat moet worden aangenomen dat de toekomstperspectieven van 

verzoeker en zijn gezin in België liggen en niet elders. 

Een terugleiding naar de grens zou dan ook onmenselijk en niet in verhouding zijn met het doel wat men 

wil bereiken. 

Het is werkelijk onmogelijk en zelfs onverantwoord om de aanvraag te doen vanuit haar thuisland. 

In dit opzicht kan verwezen worden naar de rechtspraak van de Raad van State (arrest 49821 dd, 

13.07.1993 (Dr. Des Etrangers 1994, nr. 77, blz. 27), "...dat artikel 8 van het E.V.R.M. van toepassing is 

in het kader van artikel 9 par. 3 van de wet van 15.12.1980"). De beslissing omtrent de regularisatie moet 

dus rekening houden met het sociaal en economisch welzijn dat verzoekster in.ons land heeft opgericht 

in de zin van artikel 8 van het E.V.R.M. 

In casu valt het ontwikkelen en onderhouden van relaties met anderen zonder twijfel onder het begrip 

privé-leven en bijgevolg onder artikel 8 E.V.R.M, 

Daarenboven kunnen ook de omstandigheden die werden ingeroepen tot staving van een asielaanvraag 

en die in het kader van die asielaanvraag werden verworpen op grond van artikel 3 EVRM worden 

ingeroepen tot staving van de aanvraag op grond van art. 9bis Vreemdelingenwet. Dit is mogelijk gezien 

art. 3 EVRM een ruimere bescherming biedt dan de Conventie van Genève (RvSt. nr. 10B4B0 26 JUNI 

2001, RDE 2002, nr. 118; RvSt nr. 97.536, 6 juli 2001, RDE 2001, nr. 115). De omstandigheden dienen 

opnieuw te worden onderzocht door DVZ in het licht van de nieuwe aanvraag. De aanvraag kan niet 

zonder meer onontvankelijk worden verklaard, onder verwijzing van een negatieve beslissing van de 

asielinstantie ((RvStnr. 71.921,18 februari 1998, RDE 1998, nr. 97). 

Er zal sprake zijn van een schending van artikel 3 EVRM door het afwijzen van huidige aanvraag wanneer 

verzoeker zou worden teruggestuurd naar het land van herkomst, wetende dat verzoeker en zijn gezin in 

Servië als Roma aanhoudende beledigingen en discriminaties zullen ondervinden. 

Roma zijn in Servië op vandaag de meest kwetsbare minderheidsgroep en maken er het voorwerp uit van 

verbaal en fysiek geweld door burgers (en politie). 

Bovendien worden zij er ook sociaal gediscrimineerd (zie het Human Rights Report: Serbia 2009 van 

Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, 11 maart 2010 te vinden op 

http;//www.state.aov/a/drl/rls/hrrpt/2009/eur/136Q56.htm 1). De hervormingen door de Servische 

autoriteit zijn dan ook op vandaag geenszins afdoende om te spreken van een wezenlijke verbetering 

voor de Roma (zie Amnesty International, 'Les droits des Roms d'Europe', 05,04.2012, te vinden op 

http://www.amnestv.ch/fr/theTTies/pauvrete-et-droits- humains/bidQnvilles-expulsions-

forcees/doos/2012/droits-des-roms-europe. 

Dat ook de Servische autoriteiten de rechten van Roma blijft miskennen, blijkt eveneens uit het 

internetartikel van Amnesty International, 'Servië: stop uithuiszettingen van Roma', 29.11.2011, te vinden 
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op http://www.aivl.be/nieuws/servie-stop-uithuiszettingen-van- roma/38649 en Amnesty International, 'Les 

droits des Roms d'Europe\ 05.04.2012, te vinden op http://www.amnestv.ch/fr/themes/pauvrete-et-droits-

humains/bidonviHes- expulsions-forcees/docs/2012/droits-des-roms-europe: 

'Dans un rapport intitulé Home is more than a roof over vour head. Roma denied adequate housina in 

Serbia et pubiié en avrii 2011, Amnesty International dénongait les discriminations dont la minorité rom 

était victime en Serbie.' 

1 'Roma, who constituted 1,4 percent ofth$ popuiation, continued io be the most vulnefóble rnlnority 

community and were the targets of verbal and physical harassmsnt from ordlnary citizens, police violence, 

and socletal discriminationVrij vertaald: 'Roma, die 14 percent van de bevolking uitmaken, blijven de 

meeat kwetsbare minderheidsgroep en waren het voorwerp van verbale and fysieke geweldplegingen van 

normale burgers, politiegeweld en van sociale discriminatie.' 

Aldus dient deze situatie voor verzoeker als Roma in Servië te worden gezien als een buitengewone 

omstandigheid waardoor moet worden aanvaard dat verzoeker met zijn gezin niet kan terugkeren naar 

zijn land van herkomst (zelfs voor korte tijd) om aldaar een visum voor een lang verblijf in België aan te 

vragen. Zulks zou immers betekenen dat verzoeker in een onmenselijk situatie zou terechtkomen waarbij 

hij door de aanhoudende discriminatie zelfs niet (onmiddellijk) kan voorzien in levensmiddelen en 

onderdak. De aanhoudende discriminatie, beledigingen en fysiek geweld vormen dan ook een schending 

van artikel 3 EVRM. 

Bovenvermelde redenen vormen op zich een buitengewone omstandigheid waardoor verzoeker en zijn 

gezin onmogelijk terug kunnen keren naar Servië om daar een visum voor een lang verblijf in België aan 

te vragen.” 

 

3.9. In hun eerste middel herhalen verzoekers dat zij bewijzen hadden voorgelegd dat zij in Servië omwille 

van hun Roma-origine aanhoudende problemen zouden kennen, waarbij zij van mening zijn dat 

onvoldoende rekening werd gehouden met de socio-economische situatie in Servië. In de bestreden 

beslissing werd hieromtrent het volgende gesteld: “Betrokkenen beweren dat zij onmogelijk zouden 

kunnen terugkeren naar hun land van herkomst. Betrokkenen zouden in Servië als Roma aanhoudende 

beledigingen en discriminaties ondervinden. Roma zouden in Servië de meest kwetsbare 

minderheidsgroep zijn en zouden het voorwerp uitmaken van verbaal en fysiek geweld door burgers en 

politie. Bovendien zouden zij er ook sociaal gediscrimineerd worden. De hervormingen door de Servische 

autoriteit zouden dan ook op vandaag geenszins afdoende zijn om te spreken van een wezenlijke 

verbetering voor de Roma. Ook de Servische autoriteiten zouden de rechten van Roma blijven miskennen. 

Betrokkenen zouden niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst, door voornoemde situatie voor 

betrokkenen als Roma in Servië. Ze zouden in een onmenselijke situatie terechtkomen waarbij zij door de 

aanhoudende discriminatie zelfs niet (onmiddellijk) zouden kunnen voorzien in levensmiddelen en 

onderdak. 

Betrokkenen verwijzen naar de aanhoudende discriminatie, beledigingen en fysiek geweld. 

Zij leggen evenwel geen bewijzen voor die deze bewering kunnen staven. Het is aan betrokkenen om op 

zijn minst een begin van bewijs te leveren. De loutere vermelding dat betrokkenen omwille van 

bovenvermelde redenen niet zouden kunnen terugkeren, volstaat niet om als buitengewone 

omstandigheid aanvaard te worden. 

Bovendien voegen betrokkenen geen enkel nieuw element toe aan de elementen die zij reeds tijdens hun 

asielprocedure naar voor brachten en die niet weerhouden werden door de bevoegde instanties. De 

elementen ter ondersteuning van huidig verzoek om machtiging tot verblijf wettigen bijgevolg geen andere 

beoordeling dan die van deze instanties. 

Wat betreft de verwijzing naar rapporten van Human Rights, Amnesty International (...ed), dit kan niet 

aanzien worden als een buitengewone omstandigheid daar deze rapporten gaan over de algemene 

toestand in Servië en betrokkenen geen persoonlijke bewijzen leveren dat hun leven in gevaar zou zijn. 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen herinnert eraan dat het louter inroepen van rapporten die op 

algemene wijze melding maken van de schending van mensenrechten in een land, niet volstaat om te 

staven dat iedere onderdaan van dat land een risico loopt onderworpen te worden aan marteling of aan 

onmenselijke of mensonterende behandelingen. 

In dit geval constateert de RVV dat, hoewel bronnen melding maken van schendingen van de 

fundamentele rechten van het individu in het land van herkomst van verzoekende partij, geen enkel middel 

wordt aangewend dat bewijst dat verzoekende partij persoonlijk een reëel risico zou lopen onderworpen 

te worden aan ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de wet. (R.V.V., 27 jul. 2007, nr 1.018). 

Wat de vermeende schending van art. 3 van het EVRM betreft dient opgemerkt te worden dat de 

bescherming verleend via art. 3 van het EVRM slechts in buitengewone gevallen toepassing zal vinden. 

Hiervoor dienen verzoekers hun beweringen te staven met een begin van bewijs terwijl in casu het enkel 

bij een bewering blijft en dit niet kan volstaan om een inbreuk uit te maken op het vernoemde artikel 3. De 
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algemene bewering wordt niet toegepast op de eigen situatie. De loutere vermelding van het artikel 3 

EVRM volstaat dus niet om als een buitengewone omstandigheid weerhouden te worden.” 

 

3.10. Het louter herhalen van de eerder ingeroepen buitengewone omstandigheden volstaat niet om de 

pertinente overwegingen uit de bestreden beslissing aan het wankelen te brengen. In de beslissing wordt 

immers verwezen naar de negatieve beslissingen in de asielprocedures en naar het feit dat de algemene 

landeninformatie niet op hun persoonlijke situatie wordt betrokken. Verzoekers kunnen niet voorhouden 

dat er onvoldoende rekening zou zijn gehouden met de door hen aangeleverde elementen. 

 

3.11. Artikel 3 van het 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 (vaste rechtspraak: zie bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 218). 

Diegene die beweert aan een dergelijk risico blootgesteld te worden dient “concrete, op zijn persoonlijke 

situatie betrokken feiten aan (te) brengen” (RvS 20 mei 2005, nr. 144.754). 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). Bijkomend stipt de Raad aan dat de bestreden beslissing geen verwijderingsmaatregel 

omvat, waardoor de schending van artikel 3 van het EVRM niet dienstig kan worden ingeroepen (cf. RvS 

13 januari 2016, nr. 233.458). Ten overvloede blijkt dat verzoekers zowel in hun aanvraag om machtiging 

tot verblijf als in hun beroepsverzoekschrift verklaren van Kosovaarse nationaliteit te zijn zodat niet kan 

worden ingezien hoe de discriminatie van etnische Roma en hun socio-economische positie in Servië 

voor verzoekers als buitengewone omstandigheid zou kunnen worden aangemerkt. 

 

3.12. In hun tweede middel betogen verzoekers dat de onontvankelijkheidsbeslissing disproportioneel is 

aan hun recht op privé- en gezinsleven, onder andere omdat zij “in dit stadium van integratie, gedwongen 

terug (…) moeten keren”. Verzoekers koppelen de aangevoerde schending van artikel 8 van het EVRM 

aan hun gedwongen verwijdering. De Raad wijst erop dat de bestreden beslissing geen 

verwijderingsmaatregel omvat. Specifiek betreffende de integratie van verzoekers wordt in de beslissing, 

in overeenstemming met de rechtspraak van de Raad van State dienaangaande, het volgende gesteld: 

“De elementen van integratie (met name dat betrokkenen sinds februari 2010 in België zouden verblijven; 

zij in België tal van sociale relaties zouden hebben met Belgen, zodat zou moeten worden aangenomen 

dat de toekomstperspectieven van betrokkenen in België zouden liggen en niet elders; betrokkenen zich 

tevens actief zouden hebben geïntegreerd in onze samenleving, zij zich snel zouden hebben aangepast 

en zij vaak Nederlands zouden dienen te spreken met hun uitgebreide kennissenkring en zij cursussen 

Nederlands zouden hebben gevolgd; zij aanzienlijke inspanningen zouden willen leveren om ook op 

economisch gebied te kunnen meedraaien in onze samenleving en er aan bereidheid om zich te begeven 

op de arbeidsmarkt geen gebrek zou zijn; zij zich ook op sociaal vlak op intensieve wijze zouden hebben 

gemengd onder de Belgische bevolking en zij ten gevolge van deze open en geïnteresseerde mentaliteit 

een vrienden- en kennissenkring zouden hebben opgebouwd die hun zou willen steunen en helpen en er 

zou verwezen worden naar de verklaringen van deze mensen die vol lof zouden zijn over het gezin; 

betrokkenen bij hen zouden overkomen als zeer goede persoonlijkheden die een diepe indruk zouden 

hebben nagelaten waar zelfs onze gemeenschap een voorbeeld aan zou kunnen nemen en zij ter staving 

een verklaring van het gemeentebestuur Temse, inschrijvingsformulieren Nederlandse les en 

getuigenverklaringen toevoegen, kunnen niet als buitengewone omstandigheid aanvaard worden, 

aangezien deze behoren tot de gegrondheid van de aanvraag en bijgevolg in deze fase niet behandeld 

worden (RvS 9 december 2009, nr. 198.769).” 

 

3.13. In weerwil van verzoekers’ beweringen bevat de bestreden beslissing overigens wel degelijk een 

afweging in het licht van artikel 8 van het EVRM: “Betrokkenen beroepen zich op artikel 8 EVRM. 

Vooreerst dient er opgemerkt te worden dat hun meerderjarige zoon, Dhr. K.(…) D.(…)  (dossier …), 

eveneens geen recht op verblijf heeft. Verder specifiëren betrokkenen niet welke familieleden er nog in 

België zouden verblijven en bewijzen zij niet waarom de eventuele aanwezigheid van bepaalde 

familieleden in België een buitengewone omstandigheid zou kunnen vormen. Het is aan betrokkenen om 

hun beweringen te staven met de nodige bewijsstukken. Gewone sociale relaties vallen niet onder de 

bescherming van artikel 8 van het EVRM. Betrokkenen halen aan dat zij in een onmenselijke situatie 

zouden terechtkomen bij een terugkeer naar hun land van herkomst, waarbij zij door de aanhoudende 

discriminatie zelfs niet (onmiddellijk) zouden kunnen voorzien in levensmiddelen en onderdak. Het lijkt erg 

onwaarschijnlijk dat betrokkenen geen familie, vrienden of kennissen meer zouden hebben in het land 



  

 

 

 

RvV  X - Pagina 11 

 

van herkomst, die hun zou kunnen steunen en waar zij zouden kunnen verblijven ten einde hun leven in 

hun land van herkomst terug op te bouwen. 

Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkenen geen gevaar voor de maatschappij zouden 

vormen, noch dat zij de maatschappij tot overlast zouden zijn en dat zij een blanco strafblad zouden 

hebben en zij op geen enkele wijze in aanraking zouden zijn gekomen met het gerecht, dient opgemerkt 

te worden dat van alle vreemdelingen die in België verblijven, verwacht wordt dat zij zich houden aan de 

in België van kracht zijnde wetgeving.” Verzoekers maken niet aannemelijk dat er geen deugdelijke 

afweging zou hebben plaatsgevonden tussen de belangen van verzoekers in België, die grotendeels 

tijdens illegaal verblijf werden opgebouwd, en het belang van de staat, dat erin bestaat toezicht te houden 

op de regelgeving inzake toegang tot en verblijf op het grondgebied. 

 

3.14. Verzoekers tonen niet aan dat de gemachtigde van de minister kennelijk onredelijk te werk zou zijn 

gegaan toen hij tot de conclusie kwam dat verzoekers geen elementen hadden ingeroepen die als 

‘buitengewone omstandigheden’ in de zin van artikel 9bis van de vreemdelingenwet konden worden 

aangemerkt.  

 

3.15. Er werd geen schending aannemelijk gemaakt van de artikelen 3 en/of 8 van het EVRM. De 

bestreden beslissing steunt op deugdelijke, feitelijke en juridische overwegingen en de motieven staan  

niet in kennelijke wanverhouding tot het besluit. Verzoekers tonen niet aan dat de gemachtigde van de 

minister bepaalde elementen niet of onvoldoende zou hebben onderzocht. Er is geen sprake van een 

schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, noch van het redelijkheids- of het evenredigheidsbeginsel. Er 

werd evenmin een motiveringsgebrek aangetoond. 

 

Beide aangevoerde middelen zijn ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partijen hebben geen gegrond middel aangevoerd dat tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing kan leiden. 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 elf januari tweeduizend achttien door: 

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN F. TAMBORIJN 

 


