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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 25.696 van 7 april 2009
in de zaak RvV XII

In zake: X
Gekozen woonplaats: ten kantore van X

tegen:

de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Migratie- en
asielbeleid.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 12
januari 2009 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de
gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid van 15 december 2008 waarbij de
aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk wordt verklaard in toepassing van artikel 9
bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

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 regelmatig gewisselde memories.

Gelet op de beschikking van 3 maart 2009, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 31
maart 2009.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat W. LOOPMANS
verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE, die loco advocaat C.
DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak.

De verzoekende partij verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn.

Op 13 juni 2008 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf op
grond van artikel 9 bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de
Vreemdelingenwet).

Op 15 december 2008 verklaart de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid
de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk. Dit is de bestreden beslissing, op 29
december 2008 aan de verzoekende partij ter kennis gegeven en gemotiveerd als volgt:
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“De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene
de aanvraag om machtiging tot verblijf niet kan indienen via de gewone procedure namelijk via
de diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in
het buitenland.
Het feit dat betrokkene sedert 2001 in België zou verblijven, geen regularisatieaanvraag
volgens de wet van 22.12.1999 heeft ingediend, geen bindingen meer zou hebben met land
van herkomst, geïntegreerd zou zijn, vrienden en kennissen zou hebben, Nederlands heeft
geleerd, werkbereid zou zijn, vormen geen buitengewone omstandigheden die het indienen van
een aanvraag in België zou rechtvaardigen.
Betrokkene verklaart sedert 2001 in België te zijn, zonder dat hij geprobeerd heeft om een
machtiging tot een verblijf van lange duur te bekomen op een andere wijze dan door middel van
de aanvraag die werd ingediend op basis van artikel 9bis en dit 7 jaar na zijn binnenkomst.
Aldus heeft betrokkene gedurende 7 jaar illegaal in België verbleven. Dat hieruit volgt dat de
verzoeker zichzelf doelbewust in een illegale en precaire situatie heeft gebracht en gedurende
verschillende jaren opzettelijk in die situatie is gebleven, zodat hij zelf aan de oorsprong ligt van
de schade waarop hij zich beroept.
Betrokkene werd op 15.04.2005 in het bezit gesteld van een bevel om het grondgebied te
verlaten. Echter hij verkoos geen gevolg te geven aan dit bevel. Sedertdien verblijft hij
doelbewust in illegaal verblijf. Uit illegaal verblijf kunnen geen rechten geput worden.
De elementen met betrekking tot de integratie kunnen het voorwerp uitmaken van een
eventueel onderzoek conform art.9 van de wet van 15.12.1980, gewijzigd door de wetten van
15.09.2006 en 27.12.2006.
Verder verklaart betrokkene dat hij geen bindingen meer zou hebben met zijn land van
herkomst. Hij legt hier geen bewijzen van voor.
Verder stelt betrokkene dat hij mede-vennoot is. Verzoeker toont niet aan in welke mate dit
gegeven hem verhindert om tijdelijk terug te keren naar zijn land van herkomst om aldaar een
aanvraag in te dienen.
Bovendien dient betrokkene beroep te doen op zijn ambassade om de nodige documenten
voor zijn terugreis in orde te brengen. Het staat betrokkene ook vrij om zich hiervoor te wenden
tot de Internationale Organistatie voor Migratie (IOM).
De loutere vermelding van een schending van art.3 EVRM kan niet weerhouden worden.
Betrokkene legt hier geen bewijzen van voor.
Niets verhindert betrokkene zich te schikken naar de in voege zijnde wetten met betrekking tot
de toegang, het verblijf en de vestiging op het Belgische grondgebied, te weten: het vereiste
vragen bij de diplomatieke overheden bevoegd voor het verblijf in te dienen.
De aanvraag kan in het land van herkomst gebeuren.”

2. Onderzoek van het beroep.

2.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de “schending van substantiële, hetzij op
straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereisten, overschrijding of afwending van macht dan wel
schending van de beginselen van behoorlijk bestuur, inzonderheid de materiële motiveringsplicht en

het evenredigheids- en redelijkheidsbeginsel iuncto artikel 9bis Vreemdelingenwet” aan.

2.2. De verzoekende partij betoogt dat de Dienst Vreemdelingenzaken bij het onderzoek van
een aanvraag tot regularisatie zorgvuldig en degelijk te werk moet gaan volgens de
beginselen van behoorlijk bestuur en dat het bestuursorgaan alle rechtstreeks bij de
beslissing betrokken belangen moet afwegen. De verzoekende partij stelt dat de nadelige
gevolgen voor belanghebbende niet onevenredig mogen zijn met de met de beslissing te
dienen doeleinden. Zij meent dat de Dienst Vreemdelingenzaken heeft geoordeeld dat in
haren hoofde geen buitengewone omstandigheden bestaan. De verzoekende partij voert aan
dat de Dienst Vreemdelingenzaken zich bezondigt aan een uitermate rudimentaire, zelfs
stereotiepe motivering en dat noch de uit het langdurig verblijf voortvloeiende integratie noch
het opbouwen van een sociaal leven in het Rijk aan enig onderzoek zijn onderworpen.
Volgens de verzoekende partij werden beide elementen op een even summiere als
gestandaardiseerde wijze weggewuifd in de zin dat zij lovenswaardige maar onvoldoende
initiatieven zijn. Tevens stelt ze dat haar investering in het handelsverkeer en -leven in België
kortweg van de hand worden gewezen. De verzoekende partij betoogt dat dit niet strookt met
de motiveringsplicht van de Dienst Vreemdelingenzaken, die voor elke aanvrager opnieuw
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een afzonderlijke, geïndividualiseerde beslissing dient te treffen en niet gebruik dient te
maken van zogoed als voorgeprogrammeerde beslissingen. Zij voert aan dat de Dienst
Vreemdelingenzaken nooit heeft onderzocht wat de mogelijke nadelen zijn of zouden kunnen
zijn indien zij wegens het uitblijven van een regularisatie zou moeten teruggeleid worden.
Volgens de verzoekende partij is uit haar feitelijke uiteenzetting ten genoege van recht
gebleken dat er in haar situatie wel degelijk buitengewone omstandigheden bestaan. De
verzoekende partij verwijt de Dienst Vreemdelingenzaken nooit onderzocht of minstens niet
gemotiveerd te hebben welke impact haar langdurig verblijf in het Rijk (4 jaar ononderbroken
ondertussen) heeft gehad en welke bijzondere en verdedigbare of aanvaardbare banden met
België hieruit voortgevloeid zijn, welke initiatieven genomen werden om zich ten volle te
integreren en welke investeringsinspanningen ondernomen werden. De verzoekende partij
doet een beroep op de bescherming van het privéleven zoals gewaarborgd door artikel 8 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: EVRM). Dit begrip privéleven dient ruim geïnterpreteerd te worden en vereist
geen hechte band of intieme relatie tussen de personen die er zich op beroepen. Volgens de
verzoekende partij valt het hebben van sociale contacten met anderen onder de toepassing
van artikel 8 EVRM en zij verwijst hierbij naar rechtspraak van het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens. Zij voert aan dat uit de vele overtuigingsstukken blijkt welk sociaal
leven en vriendenkring zij heeft opgebouwd, welke positieve bijdrage zij heeft gecreëerd in
het sociaal-maatschappelijk verkeer en op welke wijze zij zich hierin perfect heeft weten in te
schakelen. De Dienst Vreemdelingenzaken had volgens de verzoekende partij enkel maar
kunnen komen tot een negatieve beslissing bij toepassing van artikel 8, tweede lid EVRM.
De verzoekende partij vindt dergelijke belangenafweging en onderzoek niet terug in de
bestreden beslissing en stelt dat de motiveringsplicht en de beginselen van behoorlijk
bestuur waaronder de zorgvuldigheidsplicht werden geschonden.

2.3. De verwerende partij stelt dat de verzoekende partij, in wiens hoofde geen buiten-
gewone omstandigheden weerhouden kunnen worden, zich niet op een ontvankelijke wijze
kan beroepen op artikel 9 bis van de Vreemdelingenwet. De door de verzoekende partij
aangevoerde elementen kunnen volgens de verwerende partij geen afbreuk doen aan de
beslissing van de gemachtigde van de bevoegde minister om de aanvraag om machtiging tot
verblijf onontvankelijk te verklaren. De verwerende partij stelt dat er in casu afdoende is
gemotiveerd, nu de verzoekende partij door de in de bestreden beslissing vervatte
overwegingen kan achterhalen welke de redenen zijn voor de bestreden beslissing en nu zij
geacht wordt voldoende ingelicht te zijn om zich te kunnen realiseren dat zij tegen de
bestreden beslissing kan opkomen door aan te tonen dat de motieven van de bestreden
beslissing juridisch niet opgaan. De deugdelijke motieven vervat in de bestreden beslissing
volstaan volgens de verwerende partij opdat zou komen vast te staan dat de gemachtigde
van de bevoegde minister geenszins op kennelijk onredelijke wijze tot zijn besluit is
gekomen. De verwerende partij benadrukt dat de verzoekende partij er zelf voor gekozen
heeft om - kennelijk volgens haar 7 jaar - in volstrekte illegaliteit te verblijven en zich beweer-
delijk verder te integreren. Eveneens benadrukt de verwerende partij dat de verzoekende
partij nooit toegelaten werd tot het grondgebied en geen rechten kan putten uit langdurig
illegaal verblijf en dat zij zelf de verantwoordelijkheid draagt voor deze situatie en deze niet
kan doorschuiven naar de verwerende partij. De verwerende partij stelt dat de motieven van
de bestreden beslissing deugdelijk zijn, geenszins rudimentair of zelfs stereotiep en dat deze
betrekking hebben op de concrete situatie van de verzoekende partij. Na een uiteenzetting
van de bestreden beslissing stelt zij dat de gemachtigde van de bevoegde minister de
elementen betreffende de concrete situatie van de verzoekende partij grondig heeft
onderzocht en handelde conform de ter zake toepasselijke rechtsregels, het zorgvuldigheids-
beginsel incluis. De verwerende partij stelt dat de bestreden beslissing omkleed is met
draagkrachtige motieven die haar ook inhoudelijk ondersteunen. De verwerende partij laat
gelden dat in de gegeven omstandigheden de niet noodzakelijk definitieve verwijdering van
het grondgebied van de verzoekende partij om de noodzakelijke formaliteiten te vervullen ter
voldoening van de geldende wettelijke bepalingen geen verboden inmenging vormt in de
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uitoefening van haar privé- en gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM. Nu er in casu geen
sprake is van een duurzame relatie met enige andere persoon of dit volgens de verwerende
partij niet blijkt uit het administratief dossier, is er volgens haar van een vermeende
schending van artikel 8 EVRM geen sprake. De verwerende partij voert aan dat de
gemachtigde terecht heeft geoordeeld dat de vrienden en de kennissen en de integratie die
de verzoekende partij beweert te hebben geen buitengewone omstandigheden vormen. De
verwerende partij laat gelden dat artikel 8, tweede lid EVRM vermeldt dat een inmenging in
het openbaar gezag toegestaan is waneer deze nodig is ter preventie van strafrechtelijke
inbreuken en dat het illegaal verblijf van de verzoekende partij een strafrechtelijke inbreuk is.
Zij stelt dat de verzoekende partij nalaat aan te tonen op welke wijze de concrete toepassing
van de Vreemdelingenwet een niet-toegelaten inmenging in haar privé- en gezinsleven zou
uitmaken en dat de bestreden beslissing geen absoluut verbod inhoudt om het Belgisch
grondgebied binnen te komen en er te verblijven. De verwerende partij betoogt dat de vage
en summiere beschouwingen van de verzoekende partij feitelijke en juridische grondslag
missen en dat de uiteenzetting van de verzoekende partij niet kan leiden tot de nietig-
verklaring van de bestreden beslissing. De verwerende partij is van mening dat het enige
middel van de verzoekende partij niet kan worden aangenomen.

2.4. In de mate dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing
inhoudelijk betwist, voert zij een schending aan van de materiële motiveringsplicht als
algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. Onderzoek van de motiveringsplicht vergt in casu
onderzoek van de toepassing van artikel 9 bis van de Vreemdelingenwet.

Vooreerst dient te worden benadrukt dat het bij de beoordeling van de motiveringsplicht niet
tot de bevoegdheid van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen behoort zijn beoordeling
in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening
van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van
deze aanvraag 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.

Artikel 9 van de Vreemdelingenwet bepaalt als algemene regel 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. Krachtens artikel 9 bis van de Vreemdelingenwet kan, in
buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een identiteits-
document beschikt, het hem evenwel worden toegestaan die aanvraag te richten tot de
burgemeester van zijn verblijfplaats in België. Hieruit volgt dat enkel wanneer er buiten-
gewone omstandigheden voorhanden zijn om het niet afhalen van de machtiging bij de
Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers in het buitenland te rechtvaardigen,
de verblijfsmachtiging in België kan worden aangevraagd. Deze buitengewone omstandig-
heden mogen niet worden verward met de argumenten ten gronde die worden ingeroepen
om een verblijfsmachtiging aan te vragen. De toepassing van artikel 9 bis, houdt met andere
woorden een dubbel onderzoek in:
- wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of er buitengewone
omstandigheden worden ingeroepen om het niet aanvragen van de machtiging in het
buitenland te rechtvaardigen en zo ja, of deze aanvaardbaar zijn; zo dergelijke buitengewone
omstandigheden niet blijken voorhanden te zijn, kan de aanvraag tot het verwerven van een
verblijfsmachtiging onontvankelijk worden verklaard;
- 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 over een ruime appreciatiebevoegdheid.

Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond is om de verzoekende partij een voorlopige
verblijfsmachtiging toe te kennen, diende de verwerende partij na te gaan of haar aanvraag
wel regelmatig werd ingediend, te weten of er aanvaardbare buitengewone omstandigheden
werden ingeroepen om de afgifte van de verblijfsmachtiging in België te verantwoorden. De
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vreemdeling 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 moet duidelijk blijken waaruit het ingeroepen
beletsel precies bestaat.

Dergelijk onderscheid tussen de elementen van de ontvankelijkheidsfase en de gegrond-
heidsfase blijkt niet uit de aanvraag. In haar aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van
artikel 9 bis van de Vreemdelingenwet van 11 maart 2008 heeft de verzoekende partij de
volgende omstandigheden aangevoerd:
- de verzoekende partij verklaart in 2001 naar België gekomen te zijn en stelt dat zij geen
regularisatieaanvraag op basis van de Wet van 22 december 1999 heeft ingediend om niet
uitgesloten te worden van de toepassing van artikel 9 bis van de Vreemdelingenwet;
- de verzoekende partij heeft geen bindingen of relaties met het land van herkomst waardoor
het onmogelijk is om zich op administratief vlak in orde te stellen met de bevoegde
autoriteiten in het land van herkomst, om daar haar aanvraag in te dienen en een geldig
verblijfsdocument te verkrijgen;
- een uitwijzing zou een ernstig en onherstelbaar nadeel berokkenen en zou een financieel
en sociaal rampscenario betekenen;
- schending van artikel 3 EVRM doordat uitwijzing een vernederende en inhumane
behandeling zou uitmaken;
- de verzoekende partij voert aan zeer goed geïntegreerd te zijn: ze heeft Nederlandse
taalcursussen gevolgd en andere opleidingen, er is een reële verwachting betreffende een
spoedige tewerkstelling, haar sociale leven en belangen liggen in België, haar vele vrienden
en kennissen getuigen hiervan, er bestaan geen tegenindicaties om een langdurig verblijf in
België niet toe te kennen.
- investering in vennootschap waar de verzoekende partij voor de helft medevennoot is.

In casu houdt de bestreden beslissing enkel in dat de aangehaalde situatie van de
verzoekende partij geen buitengewone omstandigheid uitmaakt die haar vrijstelt van de
verplichting om haar aanvraag om machtiging tot verblijf volgens de geëigende procedure,
meer bepaald vanuit haar land van herkomst, in te dienen (RvS 12 oktober 2005, nr.
150.122):
- sinds 2001 in België verblijven en geen regularisatieaanvraag conform de wet van 22
december 1999 ingediend hebben is geen buitengewone omstandigheid;
- waar de verzoekende partij stelt geen bindingen meer te hebben met haar land van
herkomst, legt zij hier geen bewijzen van voor; bovendien moet zij een beroep doen op haar
ambassade om de nodige documenten voor haar terugreis in orde te brengen, het staat haar
vrij zich te wenden tot de Internationale Organisatie voor Migratie;
- de verzoekende partij heeft zichzelf doelbewust in een illegale en precaire situatie gebracht
en ligt zelf aan de oorsprong van de schade waarop hij zich beroept: in 2004 werd een bevel
om het grondgebied te verlaten ter kennis gegeven waar de verzoekende partij geen gevolg
aan heeft gegeven, uit het illegaal verblijf kunnen geen rechten geput worden;
- de loutere vermelding van artikel 3 EVRM kan niet weerhouden worden, de verzoekende
partij legt hier geen bewijzen van voor.
- het feit dat de verzoekende partij geïntegreerd zou zijn, vele vrienden en kennissen heeft,
Nederlands heeft geleerd en werkbereid zou zijn vormt geen buitengewone omstandigheid;
de elementen met betrekking tot de integratie kunnen het voorwerp uitmaken van een
eventueel onderzoek conform artikel 9 van de Vreemdelingenwet;
- waar de verzoekende partij stelt dat ze medevennoot is, toont ze niet aan in welke mate dit
haar verhindert om tijdelijk terug te keren naar haar land van herkomst om daar een
aanvraag in te dienen.

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde van de minister van Migratie- en
asielbeleid op alle in de aanvraag om machtiging tot verblijf aangevoerde elementen is
ingegaan. De verzoekende partij weerlegt de motieven van de bestreden beslissing niet.
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Waar de verzoekende partij in haar verzoekschrift betoogt dat de Dienst Vreemdelingen-
zaken nooit heeft onderzocht, of minstens hieromtrent gemotiveerd, welke impact een
langdurig verblijf in België heeft gehad op de verzoekende partij en waar zij aanvoert dat de
uit het langdurig verblijf voortvloeiende integratie en het opbouwen van een sociaal leven
niet werden onderzocht, ziet de Raad niet in welk verder onderzoek had moeten gevoerd
worden nu het bestuur is ingegaan op elk aangevoerd element. De verzoekende partij toont
niet aan dat haar ononderbroken verblijf van 4 jaar op zich een buitengewone omstandig-
heid uitmaakt. Zoals reeds werd gesteld, mogen de buitengewone omstandigheden niet
verward worden met de argumenten van de gegrondheidsfase die worden ingeroepen om
de verblijfsmachtiging aan te vragen. Het langdurig verblijf op het Belgisch grondgebied en
de daaruit volgende integratie hebben veeleer betrekking op argumenten ten gronde voor
het verwerven van een recht op verblijf. Deze argumenten kunnen slechts in aanmerking
worden genomen wanneer er aanvaardbare buitengewone omstandigheden worden inge-
roepen om de afgifte van de verblijfsmachtiging in België te verantwoorden, wat in deze niet
het geval is.

Waar de verzoekende partij stelt dat de motivering stereotiep en rudimentair zou zijn en dat
deze niet strookt met de motiveringsplicht van de Dienst Vreemdelingenzaken, wijst de
Raad erop dat de bestreden beslissing duidelijk het determinerend motief aangeeft op grond
waarvan deze werd genomen. In de motivering van de bestreden beslissing wordt verwezen
naar artikel 9 bis van de Vreemdelingenwet en naar het feit dat de verzoekende partij geen
buitengewone omstandigheden heeft aangetoond. Verder merkt de Raad op dat de
bestreden beslissing een uiteenzetting geeft waarom de door de verzoekende partij
aangevoerde elementen niet aangenomen worden als zijnde buitengewone omstandig-
heden en dat deze bestreden beslissing op alle elementen uit de aanvraag om machtiging
tot verblijf heeft geantwoord. Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing
gemotiveerd is met algemene overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een
stereotiepe, geijkte en gestandaardiseerde motivering, dit louter feit op zich nog niet
betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren gemotiveerd is (RvS 27 oktober
2006, nr. 164.171; RvS 27 juni 2007, nr.172.821 e.a.).

Waar de verzoekende partij in haar verzoekschrift stelt dat in casu niet onderzocht werd wat
de mogelijke nadelen zijn waaraan zij blootgesteld wordt indien zij wegens het uitblijven van
een regularisatie zou dienen teruggeleid te worden, merkt de Raad op dat de bestreden
beslissing heeft geantwoord: “Betrokkene verklaart sedert 2001 in België te zijn, zonder dat hij
geprobeerd heeft om een machtiging tot een verblijf van lange duur te bekomen op een andere wijze
dan door middel van de aanvraag die werd ingediend op basis van artikel 9bis en dit 7 jaar na zijn
binnenkomst. Aldus heeft betrokkene gedurende 7 jaar illegaal in België verbleven. Dat hieruit volgt
dat de verzoeker zichzelf doelbewust in een illegale en precaire situatie heeft gebracht en gedurende
verschillende jaren opzettelijk in die situatie is gebleven, zodat hij zelf aan de oorsprong ligt van de
schade waarop hij zich beroept. Betrokkene werd op 15.04.2005 in het bezit gesteld van een bevel
om het grondgebied te verlaten. Echter hij verkoos geen gevolg te geven aan dit bevel. Sedertdien
verblijft hij doelbewust in illegaal verblijf. Uit illegaal verblijf kunnen geen rechten geput worden.”

Voorts wijst de Raad de verzoekende partij erop dat zij geen elementen heeft aangevoerd,
noch dat zij enig (begin van) bewijs van haar mogelijke nadelen heeft aangebracht in het
administratief dossier.

In haar verzoekschrift wijst de verzoekende partij nogmaals op haar investerings-
inspanningen. Zij voert aan in haar verzoekschrift dat haar investeringen in het Belgische
handelsverkeer en -leven kortweg van de hand werden gewezen. De bestreden beslissing
heeft wel rekening gehouden met dit argument, nu hieromtrent werd geoordeeld dat de
verzoekende partij niet aantoont in welke mate dit gegeven haar verhindert om tijdelijk terug
te keren naar haar land van herkomst om daar haar aanvraag in te dienen. De Raad stelt
vast dat de verzoekende partij niet aantoont dat haar investeringen in een vennootschap
een buitengewone omstandigheid uitmaken die de aanvraag in België rechtvaardigt en dat
de bestreden beslissing terecht heeft gemotiveerd dat de verzoekende partij dit niet heeft
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aangetoond. Ten overvloede wijst de Raad erop dat de verzoekende partij een beroepskaart
voor vreemdelingen diende voor te leggen. In casu deed de verzoekende partij dit niet en
was zij bijgevolg niet in het bezit van de nodige documenten om in België te mogen werken
(RvS 31 oktober 2006, nr. 164.285).

Tot slot benadrukt de Raad nogmaals dat hij in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel
bevoegd is na te gaan of de overheid bij de beoordeling van deze aanvraag 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.

De Raad kan slechts vaststellen dat de verzoekende partij met haar aangevoerde kritiek niet
aannemelijk maakt dat het bestuur niet is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, deze
gegevens niet correct heeft beoordeeld of op basis van deze gegevens op kennelijk
onredelijke wijze tot een besluit is gekomen (RvS 7 december 2001, nr. 101.624). Deze
vaststelling volstaat om de bestreden beslissing te schragen.

Verder voert de verzoekende partij in het kopje van het middel de “overschrijding of afwending

van macht” aan. Er kan slechts sprake zijn van machtsafwending wanneer een bestuurs-
overheid de bevoegdheid die haar door de wet is verleend met het oog op het bereiken van
een bepaald oogmerk van algemeen belang gebruikt om een ander doel na te streven en
wanneer dit ongeoorloofde oogmerk het enige doel is van de betrokken bestuurshandeling
(RvS 12 februari 2003, nr. 115.739). De verzoekende partij zet niet uiteen hoe het bestuur
afwending van macht heeft gepleegd. Bijgevolg dient de Raad vast te stellen dat dit geen
middel is in de zin van artikel 39/69, §1, tweede lid, 4° van de Vreemdelingenwet en is het
onderdeel van het middel in die mate onontvankelijk.

Noch een schending van de materiële motiveringsplicht of artikel 9 bis van de Vreemde-
lingenwet, noch een overschrijding of afwending van macht worden aannemelijk gemaakt.

Dit onderdeel van het middel is ongegrond.

2.5. Waar de verzoekende partij de schending aanvoert van het zorgvuldigheidsbeginsel,
stelt zij in haar verzoekschrift dat “de rechtsleer van oordeel is dat de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur veronderstellen dat de DVZ bij het uitoefenen van een regularisatie-onderzoek
zorgvuldig en degelijk tewerk gaat. Deze zorgvuldigheidsplicht houdt in dat het bestuursorgaan alle
rechtstreeks bij de beslissing betrokken belangen moet afwegen. Voor de belanghebbende mogen de
nadelige gevolgen van een beslissing niet onevenredig zijn in verhouding tot de met de beslissing te
dienen doeleinden.”

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een
zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14
februari 2006, nr. 154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). De verzoekende partij voert
aan dat de Dienst Vreemdelingenzaken nooit onderzocht of minstens niet gemotiveerd heeft
welke impact haar langdurig verblijf in het Rijk (4 jaar ondertussen) heeft gehad, welke
bijzondere en verdedigbare of aanvaardbare banden met België hieruit voortgevloeid zijn en
welke inspanningen met het oog op integratie en investering werden gedaan. Evenmin werd
onderzocht wat de mogelijke nadelen zijn bij terugleiding. De verzoekende partij beperkt zich
ertoe haar eerder aangevoerde grieven te herhalen. Bijgevolg kan verwezen worden naar
hetgeen uiteengezet is onder het punt 2.4.

2.6. De verzoekende partij verwijt de verwerende partij geen belangenafweging te hebben
gemaakt en meent dat haar recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven is
geschonden.

Artikel 8 EVRM omvat het recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven:
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“Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn
briefwisseling.
Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van
dit recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in
het belang van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het
land, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de
bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en
vrijheden van anderen.”

Krachtens artikel 8 EVRM heeft eenieder recht heeft op een gezinsleven en een privéleven
voor zover er geen wettelijke regelingen zijn voorzien die hieraan beperkingen stellen.

Het begrip “gezinsleven” in het hierboven vermelde artikel 8, eerste lid, EVRM is een
autonoom begrip dat onafhankelijk van het nationale recht moet worden geïnterpreteerd. De
verzoekende partij laat na aan te geven met wie zij een gezin vormt of met wie zij een
familieleven uitbouwt. Bijgevolg maakt de verzoekende partij het bestaan van een effectief
beleefde gezinssituatie niet aannemelijk om te kunnen spreken van een gezinsleven in de
zin van artikel 8 EVRM.

De verzoekende partij doet een beroep op de bescherming van het privéleven zoals
gewaarborgd door artikel 8 EVRM. Dit begrip privéleven dient volgens de verzoekende partij
ruim geïnterpreteerd te worden en vereist geen hechte band of intieme relatie tussen de
personen die er zich op beroepen. Verder stelt de verzoekende partij: “Gelet op deze
onvervreemdbare mensenrechten en deze rechtspraak is duidelijk dat DVZ de facto enkel maar bij
toepassing van het 2

de
lid artikel 8 EVRM tot een negatieve beslissing had kunnen komen verwijzend

naar enige, welkdanige reden dan ook waarom het recht op bescherming van het privéleven in onze
democratische samenleving in casu noodzakelijk zou zijn geweest in het belang van de nationale
veiligheid, de openbare orde, het economisch welzijn van het land... Deze belangenafweging is

nergens te bespeuren in de bestreden beslissing.” De verzoekende partij toont echter niet met
concrete elementen aan op welke wijze de bestreden beslissing haar privéleven schendt,
noch heeft zij hierover stukken neergelegd. Verder worden gewone sociale relaties niet
beschermd door artikel 8 EVRM (RvS 27 juni 2007, nr. 172.824; RvS 14 november 2005, nr.
151.290; RvS 15 februari 2005, nr. 140.615; RvS 23 januari 2002, nr. 102.840).

De Raad ziet niet in welke verdere belangenafweging de verwerende partij had dienen te
maken indien de verzoekende partij nalaat met concrete elementen aan te tonen op welke
wijze artikel 8 van het EVRM werd geschonden.

Ten overvloede wijst de Raad erop dat de bestreden beslissing geen absoluut verbod
inhoudt voor de verzoekende partij om het Belgische grondgebied binnen te komen en er te
verblijven, doch louter haar aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk verklaart met
toepassing van artikel 9 bis van de Vreemdelingenwet. Een rechtmatige toepassing van de
Vreemdelingenwet kan geen schending inhouden van artikel 8 EVRM (RvS 26 april 2006, nr.
157.953; RvS 30 april 2004, nr. 130.936). Daarnaast verstoort een tijdelijk verblijf in het
buitenland met het oog op het vervullen van de noodzakelijke formaliteiten ter voldoening
van de wettelijke bepalingen het privéleven van de verzoekende partij niet in die mate dat er
sprake kan zijn van een schending van artikel 8 EVRM.

De verzoekende partij toont bijgevolg geen schending aan van artikel 8 EVRM.

Dit onderdeel van het middel is ongegrond.

2.7. Waar de verzoekende partij de schending van het evenredigheidsbeginsel aanvoert, laat
zij na hierover verdere uitleg te verschaffen.

Luidens artikel 39/69, §1, tweede lid, 4° van de Vreemdelingenwet moet het verzoekschrift
op straffe van nietigheid een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter
ondersteuning van het beroep worden ingeroepen. Onder “middel” in de zin van deze
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bepaling moet worden begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden
rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden rechtshandeling wordt
geschonden (RvS 17 december 2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1
oktober 2006, nr. 135.618). Het komt de Raad niet toe te raden naar de wijze waarop deze
geschonden is. De verzoekende partij beperkt zich in het verzoekschrift tot het aanhalen van
de schending van het evenredigheidsbeginsel. Deze handelwijze voldoet niet aan de
voornoemde vereiste dat, om van een middel te spreken, de wijze moet worden omschreven
waarop de aangevoerde rechtsregel is geschonden door de bestreden beslissing. Ambts-
halve wordt vastgesteld dat dit onderdeel van het middel geen middel is in de zin van de
voornoemde bepaling.

Dit onderdeel van het middel is onontvankelijk.

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel tot nietigverklaring aangevoerd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel.

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeven april tweeduizend en
negen door:

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter,
rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. T. LEYSEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

T. LEYSEN. M. BEELEN.


