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nr. 43 959 van 27 mei 2010 

in de zaak RvV X / II 

In zake: X 

 Gekozen woonplaats: X 

 tegen: 

 

1. de stad Antwerpen, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en 

schepenen. 

2. de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Migratie- 

en asielbeleid. 
 

 

 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 17 maart 2010 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

gemachtigde van de burgemeester van de stad Antwerpen van 18 februari 2010 tot onontvankelijkheid 

van de verblijfsaanvraag, aan verzoekende partij ter kennis gebracht op dezelfde dag, en van de 

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 19 februari 

2010 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, aan verzoekende partij ter kennis 

gebracht op 2 maart 2010. 

 

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 en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 21 april 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 mei 2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. DEPREZ, die loco advocaat M. BLOM verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat S. DE VRIES, die loco advocaat C. COEN verschijnt voor de eerste 

verwerende partij en van advocaat M. JOPPEN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de 

tweede verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 26 september 2001 wordt verzoeker van Marokkaanse nationaliteit in het bezit gesteld van een 

Marokkaans paspoort, geldig tot 25 september 2006. 
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Op 12 oktober 2001 wordt verzoeker in het bezit gesteld van een visum kort verblijf (type C), geldig van 

13 november 2001 tot 29 december 2001. 

 

Op 16 april 2009 treedt verzoeker in het huwelijk met mevrouw H.E.L., van Marokkaanse nationaliteit, te 

Nador, Marokko. 

 

Op 18 februari 2010 dient verzoeker een verblijfsaanvraag in op grond van artikel 10 van de wet van 15 

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

van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet). 

 

Op 18 februari 2010 neemt de gemachtigde van de burgemeester van de stad Antwerpen de beslissing 

tot onontvankelijkheid van de verblijfsaanvraag (bijlage 15ter). 

 

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

 

“Gelet op artikel 12bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;  

Gelet op artikel 26, § 2, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.  

Het verzoek om toelating tot verblijf,  

ingediend op 18 februari 2010 door: 

Naam en voornamen: Y., A. 

Geboorteplaats- en datum: (…), MAROKKO op (…) 

Is onontvankelijk. 

REDEN VAN DE BESLISSING:  

De betrokkene voldoet niet aan de voorwaarden gesteld in artikel 12bis, § 1, tweede l i d ,  1° of 

2°, van de wet;  

Betrokkene werd niet toegelaten of gemachtigd tot een verblijf in het Rijk:  

- Betrokkene is in het bezit van een vervallen paspoort 

- vervallen visum 

Betrokkene legt niet a l le  in artikel 12bis, § 2 van de wet bedoelde bewijzen over:   

- Betrokkene is in het bezit van huwelijksakte 

- Betrokkene is niet in het bezit van geboorteakte 

- Betrokkene is niet in het bezit van attest van ziekteverzekering geldig in België 

- Betrokkene is niet in het bezit van medisch getuigschrift 

- Betrokkene is niet in het bezit van bewijs van goed gedrag en zeden.” 

 

Op 19 februari 2010 wordt aan verzoeker bevel gegeven om het grondgebied te verlaten. 

 

Dit bevel is de tweede bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt. 

 

“REDEN VAN DE BESLISSING: 

Artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen van 15 december 1980: verblijft in het 

Rijk zonder in het bezit van de nodige binnenkomstdocumenten: is in het bezit van een vervallen 

paspoort, voorzien van een vervallen visum”. 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. De tweede verwerende partij, de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor 

Migratie- en asielbeleid, voert in haar nota met opmerkingen een exceptie van onbevoegdheid aan en 

stelt niet de auteur te zijn van de eerste bestreden beslissing en vraagt om buiten de zaak gesteld te 

worden. Tweede verwerende partij betoogt dat de beslissing waarbij de verblijfsaanvraag van verzoeker 

onontvankelijk wordt verklaard, werd genomen door de gemachtigde van de burgemeester van de stad 

Antwerpen en dat de bevoegdheid tot het nemen van een beslissing tot onontvankelijkheid van een 

verblijfsaanvraag in toepassing van artikel 10 van de Vreemdelingenwet en overeenkomstig artikel 26, § 

2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: KB van 8 oktober 1981) slechts toebehoort 



 

RvV X - Pagina 3 van 17 

aan de burgemeester of zijn gemachtigde. Tweede verwerende partij benadrukt dat de gemachtigde van 

de minister of de staatssecretaris desbetreffend over geen enkele bevoegdheid beschikt.  

  

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) stelt vast dat artikel 12bis, § 1 van de 

Vreemdelingenwet voorziet dat een vreemdeling die verklaart dat hij zich in één der in artikel 10 van 

dezelfde wet voorziene gevallen bevindt, zijn verblijfsaanvraag moet indienen bij de Belgische 

diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger die bevoegd is voor zijn woonplaats of zijn verblijfplaats in 

het buitenland. In drie gevallen kan de betrokken vreemdeling zijn aanvraag echter indienen bij het 

gemeentebestuur van zijn verblijfplaats in België, met name: 

1.       indien hij al in een andere hoedanigheid toegelaten of gemachtigd werd tot een verblijf van meer 

dan drie maanden in het Rijk en indien hij voor het einde van deze toelating of machtiging alle in artikel 

12bis, § 2 van de Vreemdelingenwet bedoelde bewijzen overlegt, 

2.       indien hij tot een verblijf van maximaal drie maanden is gemachtigd en voor het einde van deze 

machtiging alle in artikel 12bis, § 2 van de Vreemdelingenwet bedoelde bewijzen overlegt, 

3.       indien hij zich bevindt in uitzonderlijke omstandigheden die hem verhinderen terug te keren naar 

zijn land om het op grond van artikel 2 van de Vreemdelingenwet vereiste visum aan te vragen bij de 

bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger en alle in artikel 12bis, § 2 van 

dezelfde wet bedoelde bewijzen overmaakt, evenals een bewijs van zijn identiteit. 

  

Uit de memorie van toelichting bij de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 

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

van vreemdelingen (Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2478/001, 68-69) blijkt duidelijk dat, behoudens 

wanneer de vreemdeling die op grond van artikel 10 van de Vreemdelingenwet een verblijfsrecht vraagt 

uitzonderlijke omstandigheden inroept, het gemeentebestuur van de verblijfplaats van de betrokken 

vreemdeling verantwoordelijk is voor het onderzoek van de ontvankelijkheid van de aanvraag. In de 

memorie van toelichting wordt immers gesteld dat  “(de) aanvraag moet worden ingediend bij het 

gemeentebestuur van de verblijfplaats van de betrokkene dat verantwoordelijk is voor het onderzoek 

van de ontvankelijkheid van de aanvraag. Het gemeentebestuur moet zich ervan vergewissen dat de 

aanvrager voldoet aan de in (artikel 12bis,) § 1, tweede lid, 1° of 2° vastgelegde voorwaarden (die het 

mogelijk maken om het verzoek op het Belgisch grondgebied in te dienen). Het gaat niet om een 

doorgedreven onderzoek, wat bij het onderzoek ten gronde hoort, maar om de verificatie dat alle 

vereiste documenten worden overgelegd en dat ze, indien dat nodig is, aan de vereiste formele 

voorschriften (legalisatie) voldoen”  en wordt verder verduidelijkt dat in het geval van de indiening van de 

aanvraag door een vreemdeling die verklaart zich in uitzonderlijke omstandigheden te bevinden die hem 

verhinderen naar zijn land terug te keren om de nodige binnenkomstdocumenten aan te vragen bij de 

bevoegde Belgische diplomatieke post  “het gemeentebestuur zelf geen uitspraak (mag) doen over de 

ontvankelijkheid van de aanvraag en (…) de zaak onverwijld (moet) doorgeven aan de Dienst 

Vreemdelingenzaken, die de door de vreemdeling ingeroepen argumentatie onderzoekt”. 

  

De bevoegdheidsverdeling tussen het gemeentebestuur en de gemachtigde van de minister of 

staatssecretaris met betrekking tot het ontvankelijkheidsonderzoek in het kader van de aanvragen die 

op grond van artikel 10 van de Vreemdelingenwet zijn ingediend, wordt ook in de omzendbrief van 21 

juni 2007 betreffende de wijzigingen in de reglementering betreffende het verblijf van vreemdelingen 

tengevolge van de inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006 (BS 4 juli 2007) duidelijk 

omschreven. Hierin wordt bevestigd dat het gemeentebestuur in beginsel het 

ontvankelijkheidsonderzoek dient door te voeren en dat enkel in het geval de aanvrager uitzonderlijke 

omstandigheden inroept het gemeentebestuur “na de woonstcontrole (...) de aanvraag, de overgelegde 

documenten en een bewijs van identiteit van de aanvrager onverwijld naar de Dienst 

Vreemdelingenzaken - Bureau gezinshereniging - artikel 10 (stuurt), die een beslissing zal nemen over 

de ontvankelijkheid van de aanvraag”. 

  

Artikel 26, § 2 van het KB van 8 oktober 1981 luidt als volgt: 

  

“§ 2. Indien de in artikel 12bis, § 3, van de wet bedoelde vreemdeling niet voldoet aan de voorwaarden 

vastgelegd in § 1, tweede lid, 1° en 2°, van dezelfde bepaling, geeft het gemeentebestuur hem kennis 

van de beslissing tot onontvankelijkverklaring van zijn aanvraag door afgifte van een document 

overeenkomstig het model van bijlage 15ter. 
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Het gemeentebestuur bezorgt onmiddellijk een kopie van dit document aan de gemachtigde van de 

minister. 

  

Indien de vreemdeling zich bovendien in één van de in artikel 7 van de wet bepaalde gevallen bevindt 

wordt hem, in voorkomend geval, door middel van het formulier A of B, overeenkomstig de modellen van 

bijlage 12 of 13, kennis gegeven van de beslissing waarbij hem bevolen wordt het grondgebied te 

verlaten.” 

  

Verzoeker voert niet aan dat hij bij zijn verblijfsaanvraag op grond van artikel 10 van de 

Vreemdelingenwet die hij bij de stad Antwerpen heeft ingediend, uitzonderlijke omstandigheden inriep. 

Het kwam bijgevolg aan de gemachtigde van de burgemeester van de stad Antwerpen toe om een 

standpunt in te nemen over de ontvankelijkheid van de ingediende aanvraag. Uit de stukken van het 

administratief dossier blijkt bovendien dat eerste verwerende partij op 18 februari 2010 aan tweede 

verwerende partij het volgende meedeelt: “Er werd een bijlage 15ter afgeleverd aan betrokkene. Gelieve 

instructies door te sturen ivm een bijlage 13 (bevel om het grondgebied te verlaten)”. Hieruit en uit de 

eerste bestreden beslissing zelf blijkt dat niet de tweede, maar eerste verwerende partij de eerste 

bestreden beslissing heeft genomen. 

  

De exceptie van onbevoegdheid van tweede verwerende partij met betrekking tot de eerste bestreden 

beslissing wordt aangenomen. Er wordt ingegaan op het verzoek van tweede verwerende partij om haar 

buiten de zaak te stellen met betrekking op de eerste bestreden beslissing.  

  

2.2. Eerste verwerende partij, de stad Antwerpen, vertegenwoordigd door haar college van 

burgemeester en schepenen, voert in haar nota met opmerkingen een exceptie van onbevoegdheid aan 

en stelt dat de tweede bestreden beslissing, met name het bevel om het grondgebied te verlaten, werd 

gegeven in uitvoering van de instructie van de gemachtigde de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid en dat eerste verwerende partij dit bevel enkel heeft betekend. Eerste verwerende partij 

wenst buiten de zaak te worden gesteld wat betreft de tweede bestreden beslissing. 

  

Met betrekking tot de tweede bestreden beslissing stelt de Raad vast dat uit de stukken van het 

administratief dossier blijkt dat de tweede verwerende partij bij een schrijven van 19 februari 2010 aan 

de eerste verwerende partij de volgende instructie heeft gegeven: “In bijlage vindt u een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13, model B; K.B. van 8 oktober 1981) dat aan de in kenmerk 

vernoemde vreemdeling moet betekend worden”. De Raad wijst er tevens op dat uit de tweede 

bestreden beslissing blijkt dat zij genomen is op grond van artikel 7, eerste lid, 1° van de 

Vreemdelingenwet en dat overeenkomstig voornoemd artikel 7, eerste lid de bevoegdheid tot het geven 

van een bevel om het grondgebied te verlaten bij de minister of de staatssecretaris of zijn gemachtigde 

ligt. De Raad stelt derhalve vast dat de tweede bestreden beslissing uitgaat van tweede en niet van 

eerste verwerende partij. 

 

Gelet op deze vaststellingen waaruit blijkt dat eerste verwerende partij slechts de auteur is van de 

eerste en niet van de tweede bestreden beslissing, wordt de exceptie van onbevoegdheid van eerste 

verwerende partij met betrekking tot de tweede bestreden beslissing aangenomen en wordt eerste 

verwerende partij met betrekking tot de tweede bestreden beslissing buiten de zaak gesteld.  

 

2.3. Ambtshalve wordt vastgesteld dat de Raad geen gerechtskosten kan opleggen. Het verzoek 

daartoe van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste te leggen van de verzoekende 

partij, wordt om die reden verworpen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. In een eerste middel voert verzoeker het volgende aan. 

 

“EERSTE MIDDEL : 

Schending van de hoorplicht op zich en in combinatie met het zorgvuldigheidsbeginsel en het 

rechtszekerheidsbeginsel- en vertrouwensbeginsel 
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Dat het beginsel van behoorlijk bestuur de hoorplicht tot doel heeft dat de bestuurder zijn standpunt op 

nuttige wijze kan doen kennen en bovendien dat het bestuur het zorgvuldigheidsbeginsel respecteert 

door pas een beslissing te nemen na een behoorlijk onderzoek van de zaak. 

Dat het beginsel van behoorlijk bestuur de hoorplicht geldt bij het nemen van individuele 

bestuurshandelingen t.a.v. burgers, ambtenaren, mandatarissen en andere besturen; Dat verzoeker de 

burger is. 

Dat in onderhavig geval duidelijk blijkt dat de hoorplicht die bestaat in hoofde van Dienst 

Vreemdelingenzaken niet vervuld werd; 

Dat verzoeker had moeten gehoord worden alvorens de bestreden beslissing werd genomen, dat hij op 

die wijze overzicht kon bieden van zijn situatie;” 

 

3.1.2. In de nota repliceert eerste verwerende partij bij verwijzing naar rechtspraak van de Raad dat zeer 

duidelijk blijkt dat de hoorplicht niet van toepassing is op administratieve beslissingen die worden 

genomen in het raam van de Vreemdelingenwet. Daar verzoeker zich baseert op de hoorplicht op zich is 

eerste verwerende partij dan ook van mening dat het middel onontvankelijk is, daar rechtspraak van de 

Raad van State stelt dat de uiteenzetting van een middel vereist dat zowel de rechtsregel of het 

rechtsbeginsel wordt aangeduid die zou geschonden zijn als de wijze waarop die rechtsregel of dat 

rechtsbeginsel door de bestreden beslissing werd geschonden. Verwerende partij meent dat in zoverre 

verzoeker in het middel de schending opwerpt van de hoorplicht in combinatie met het 

zorgvuldigheidsbeginsel en het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel, het middel onontvankelijk is 

daar verzoeker nalaat uiteen te zetten op welke wijze deze beginselen geschonden zijn in combinatie 

met de hoorplicht. 

 

3.1.3. In de repliekmemorie volhardt verzoeker in wat werd uiteengezet in het initiële verzoekschrift. 

 

3.1.4. De zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vereist dat het bestuur slechts na een behoorlijk 

onderzoek van de zaak en met kennis van alle relevante gegevens een beslissing mag nemen (RvS 23 

februari 2004, nr.128.424). 

 

De hoorplicht, als de plicht in hoofde van de overheid om zich volledig in te lichten, kan enkel in het 

raam van de zorgvuldigheidsplicht vereist zijn. Het zorgvuldigheidsbeginsel bij feitenvinding houdt in dat 

het bestuur slechts na een behoorlijk onderzoek van de zaak en met kennis van alle relevante gegevens 

een beslissing mag nemen. Het horen betekent niet dat verzoeker mondeling diende te worden gehoord 

maar dat hij de mogelijkheid moet hebben gekregen om zijn standpunt op een nuttige wijze naar voor te 

brengen. 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoeker zijn standpunt heeft kunnen 

uiteenzetten in zijn verblijfsaanvraag en de mogelijkheid heeft gekregen om zijn verblijfsaanvraag met 

alle mogelijke en volgens hem nuttige elementen en bewijsstukken te staven. In casu heeft verzoeker 

ervoor geopteerd zich te beperken tot het neerleggen van zijn vervallen paspoort, voorzien van een 

vervallen visum en zijn huwelijksakte. Uit het administratief dossier blijkt niet dat andere stukken tot 

staving van de aanvraag werden ingediend. Verzoeker houdt derhalve ten onrechte voor dat hij niet de 

kans had zijn standpunt op nuttige wijze te doen kennen of om een overzicht van zijn situatie te bieden. 

 

Verder dient te worden gesteld dat bestuurshandelingen die een weigering inhouden om een door de 

betrokkene gevraagd voordeel te verlenen niet zijn onderworpen aan tegenspraak (RvS 15 februari 

2007, nr. 167.887; cf. ook I. Opdebeek, “De hoorplicht” in Beginselen van behoorlijk bestuur in 

Administratieve rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 2006, 247) zodat de uiteenzetting van verzoeker 

niet dienstig is.  

 

Verzoeker maakt in het licht van voormeld betoog niet duidelijk dat de gemachtigde van de 

burgemeester de beslissing niet zorgvuldig heeft voorbereid en niet gestoeld heeft op een correcte 

feitenvinding. Verzoeker maakt dienvolgens een schending van de door hem aangehaalde bepaling 

geenszins aannemelijk. Verzoeker maakt bijgevolg niet aannemelijk dat het zorgvuldigheidsbeginsel of 

de hoorplicht, op zich en in combinatie met het zorgvuldigheidsbeginsel, zou geschonden zijn.  

 

3.1.5. In de mate waarin verzoeker hierbij de schending aanvoert van het rechtszekerheidsbeginsel en 

van het vertrouwensbeginsel, dient opgemerkt te worden dat verzoeker nalaat uiteen te zetten op welke 
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wijze hij deze beginselen geschonden acht zodat dit onderdeel van het middel als onontvankelijk dient 

te worden beschouwd. 

 

Het rechtszekerheidsbeginsel houdt in dat de inhoud van het recht voorzienbaar en toegankelijk moet 

zijn zodat de rechtzoekende in redelijke mate de gevolgen van een bepaalde handeling kan voorzien, op 

het tijdstip dat de handeling wordt verricht en dat de overheid daarvan niet zonder objectieve en 

redelijke verantwoording mag afwijken (RvS 22 maart 2004, nr. 129 541). 

 

Verzoeker komt in het verzoekschrift niet verder dan enkele vage beweringen omtrent de volgens 

verzoeker te vervullen hoorplicht. Hierbij stelt verzoeker immers niet welke verwachtingen gecreëerd 

werden door de administratie welke niet ingelost werden. Gezien verzoeker aldus verzuimt in concreto 

aan te tonen op welke wijze het rechtszekerheidsbeginsel werd geschonden, is het middel wat de 

schending van het rechtszekerheidsbeginsel betreft, onontvankelijk.  

 

Het vertrouwensbeginsel houdt onder meer in dat de burger moet kunnen vertrouwen op een vaste 

gedragslijn van de overheid of op toezeggingen of beloftes die de overheid in een concreet geval zou 

doen. 

 

Het vertrouwensbeginsel is een beginsel van behoorlijk bestuur dat moet vermijden dat de rechtmatige 

verwachtingen welke de burger uit het bestuursoptreden put, te kort worden gedaan. Dit houdt in dat de 

burger moet kunnen vertrouwen op een vaste gedragslijn van de overheid of op toezeggingen of 

beloften die de overheid in een concreet geval heeft gedaan (RvS 22 maart 2004, 129.541).  

 

Verzoeker toont niet met concrete gegevens aan in welk opzicht de bestreden beslissing een schending 

inhoudt van het vertrouwensbeginsel. Een schending van het vertrouwensbeginsel wordt dan ook niet 

aannemelijk gemaakt. 

 

Het eerste middel is in de mate waarin het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

3.2.1. In een tweede middel voert verzoeker het volgende aan. 

 

“TWEEDE MIDDEL 

Inbreuk op art. 10 en 12bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en een inbreuk op de 

motiveringsplicht. 

Dat Dienst Vreemdelingen Zaken opnieuw de motiveringsplicht schendt alsook artikel 10 en 12bis van de 

wet van 15 december 1980. 

Dat vooreerst kan worden opgemerkt dat totaal ten onrechte wordt beweerd dat verzoeker niet alle in 

artikel 12bis §2 bedoelde bewijzen heeft voorgebracht; 

Dat verzoeker wel degelijk in het bezit is van deze bewijzen en deze heeft voorgelegd; Dat verzoeker bij 

huidig verzoekschrift opnieuw alle deze bewijzen voegt; 

Dat verzoeker ook in het bezit is van een geldig paspoort en dit eveneens voorbrengt; 

Normalerwijze dient de aanvraag van een machtiging tot verblijf in België door de vreemdeling te worden 

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

De Vreemdelingenwet voorziet hierop echter een uitzondering, waardoor de vreemdeling in 

buitengewone omstandigheden een machtiging tot verblijf kan vragen vanuit zijn verblijfplaats in België. 

Het begrip buitengewone omstandigheden is evenwel nergens omschreven in de wet zodat de 

bevoegdheid van de Minister louter discretionair is. 

Verzoeker verblijft sedert geruime tijd onafgebroken in België". 

Hij heeft in het land van herkomst niets of niemand om naar terug te keren, laat staan de verkrijging van 

een visum daar af te wachten. 

Dat verzoeker inmiddels zijn leven hier heeft weten opbouwen en een hecht gezin vormt met 

Mevrouw E. J., met wie hij onafgebroken samenwoont te 2140 Borgerhout aan de L.straat 150; 

Dat al zijn sociale en economische belangen gevestigd zijn in België, waardoor een gedwongen 

terugkeer verzoeker ernstige schade zou toebrengen aangaande zijn gezinsleven; 

Dat de uitzonderlijke omstandigheden in dit geval vermoed worden; 

Dat verzoeker zeer goed geïntegreerd is in België; 
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Dat zulks ook één van de redenen is waarom verzoeker niet terugkeren kan naar het land van 

herkomst om aan de Belgisch diplomatieke post een verblijfsmachtiging aan te vragen; 

Deze redenen dienen als buitengewone omstandigheden in aanmerking te worden genomen dat 

verzoeker niet naar zijn land van herkomst kan terugkeren om aldaar zijn verblijfsaanvraag te doen; 

Dat derhalve artikel 10 en 12bis van de Vreemdelingenwet werd geschonden. Dat eveneens artikel 2 

van de Richtlijn van 2004/38 geschonden is. 

Dat de Wet Motivering bestuurshandelingen geschonden is daar de motivering van de bestreden 

beslissing geen enkele verwijzing naar de wetsbepalingen waarop de weigering zou zijn gesteund, 

weergeeft.” 

 

3.2.2. In de nota repliceert eerste verwerende partij betreffende de buitengewone omstandigheden dat 

verzoeker zijn verblijfsaanvraag heeft ingediend vanuit illegaal verblijf en dat uit verzoekers 

verblijfsaanvraag niet blijkt dat hij toen buitengewone omstandigheden heeft opgeworpen. Eerste 

verwerende partij stelt vast dat verzoeker slechts ter gelegenheid van zijn inleidend verzoekschrift 

buitengewone omstandigheden inroept. Eerste verwerende partij merkt op dat verzoeker niet aantoont 

dat hij bij zijn verblijfsaanvraag op grond van artikel 10 van de Vreemdelingenwet buitengewone 

omstandigheden heeft ingeroepen en dat het bijgevolg aan het stadsbestuur van Antwerpen toekwam 

om een standpunt in te nemen over de ontvankelijkheid van de verzoekers verblijfsaanvraag. Eerste 

verwerende partij verwijst hierbij naar de memorie van toelichting bij de wet van 15 september 2006 tot 

wijziging van de Vreemdelingenwet. Indien toch bijzondere omstandigheden zouden zijn aangetoond 

door verzoeker, wijst eerste verwerende partij erop dat inzoverre het de bedoeling van verzoeker lijkt te 

zijn om voor het eerst in het verzoekschrift omstandigheden aan te voeren die hem zouden verhinderen 

de verblijfsaanvraag in te dienen via de bevoegde diplomatieke of consulaire post en de Raad ertoe aan 

te zetten deze omstandigheden te beoordelen, de Raad op zijn bevoegdheid als annulatierechter dient 

gewezen te worden. Eerste verwerende partij duidt erop dat de Raad niet de rechtsmacht heeft om in de 

plaats van het bevoegde bestuur te oordelen of er buitengewone omstandigheden zouden zijn die 

verzoeker toelaten een verblijfsaanvraag in België in te dienen. In onderliggende orde wijst eerste 

verwerende partij erop dat het feit dat iemand die zijn sociale en economische belangen in België heeft, 

geen reden vormt om buitengewone omstandigheden in te roepen om op die manier te vermijden dat 

men de gewone procedure dient te doorlopen in zijn land van herkomst. Het argument dat een 

kortstondige terugkeer naar Marokko om aldaar een visum te verkrijgen ernstige schade zou toebrengen 

aan verzoekers gezinsleven is volgens eerste verwerende partij niet voldoende om als buitengewone 

omstandigheid te worden aanvaard. Eerste verwerende partij oppert dat niets mevrouw H.E.L. ervan 

weerhoudt om verzoeker te vergezellen naar Marokko en nadien samen terug te keren naar België. 

Eerste verwerende partij is van mening dat de artikelen 10 en 12bis van de Vreemdelingenwet niet 

geschonden zijn. 

 

Betreffende de vermeende schending van artikel 2 van de Richtlijn van 2004/38 stelt eerste verwerende 

partij dat deze richtlijn enkel van toepassing is op burgers van de Unie en dat noch mevrouw H.E.L. 

noch verzoeker burgers van de Unie zijn. Eerste verwerende partij merkt op dat verzoeker nalaat uiteen 

te zetten op welke wijze hij deze regelgeving geschonden acht. 

 

Betreffende de door verzoeker opgeworpen schending van de motiveringsverplichting wijst eerste 

verwerende partij erop dat de bestreden beslissing duidelijk stelt dat zij is genomen op grond van artikel 

12bis van de Vreemdelingenwet en artikel 26, § 2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 

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

vreemdelingen (hierna: KB van 8 oktober 1981). Bij een theoretische uiteenzetting betreffende de 

formele motiveringsverplichting stelt eerste verwerende partij dat de bestreden beslissing afdoende werd 

gemotiveerd. Eerste verwerende partij benadrukt bij verwijzing naar rechtspraak van de Raad dat het 

niet volstaat om gehuwd te zijn met een niet- EU-onderdaan om een recht op gezinshereniging erkend 

te zien en dat uit een combinatie van artikel 12bis, § 2 en artikel 10, § 2, tweede lid en laatste lid van de 

Vreemdelingenwet volgt dat een vreemdeling die een verblijfsaanvraag indient op grond van artikel 10 

van de Vreemdelingenwet om te komen samenleven met zijn echtgenote, naast de 

binnenkomstdocumenten, ook de volgende documenten dient voor te leggen: het bewijs dat hij niet lijdt 

aan één van de ziekten die de volksgezondheid in gevaar kunnen brengen, een uittreksel uit het 

strafregister of een gelijkwaardig document indien men ouder is dan achttien jaar, een bewijs dat de 

vreemdeling die vervoegd wordt, beschikt over voldoende huisvesting om het familielid dat een 

verblijfsaanvraag indient te herbergen en een bewijs dat de vreemdeling die vervoegd wordt, beschikt 
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over een ziektekostenverzekering die de risico’s in België van hem en van zijn familieleden dekt. Eerste 

verwerende partij is daarbij van mening dat de motivering van de bestreden beslissing getuigt van een 

correcte toepassing van artikel 12bis van de Vreemdelingenwet en dat deze volstaat om de beslissing te 

schragen. Bij citering van artikel 26, § 2 van het KB van 8 oktober 1981 stelt eerste verwerende partij 

dat niet kan worden ingezien op welke manier de motivering van de bestreden beslissing geen 

verwijzing zou geven naar de wetsbepalingen waarop de weigering zou zijn gesteund daar alle 

toepasselijke artikels duidelijk worden vermeld in de bestreden beslissing.  

 

3.2.3. In de repliekmemorie volhardt verzoeker in wat werd uiteengezet in het initiële verzoekschrift. 

 

3.2.4. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de 

burger, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom 

de administratieve overheid ze heeft genomen zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 

29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

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

impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de 

genomen beslissing. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In de motieven wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk 

artikel 12bis van de Vreemdelingenwet en artikel 26, § 2 van het KB van 8 oktober 1981. Tevens bevat 

de beslissing een motivering in feite, met name dat verzoeker niet voldoet aan de voorwaarden gesteld 

in artikel 12bis, § 1, tweede lid, 1° of 2° van de Vreemdelingenwet omdat verzoeker niet toegelaten of 

gemachtigd werd tot een verblijf in het Rijk en omdat hij niet alle in artikel 12bis, § 2 bedoelde bewijzen 

overlegt. Verzoeker kan aldus niet dienstig aanvoeren als zou de bestreden beslissing geen enkele 

verwijzingen naar de wetsbepalingen waarop de weigering zou zijn gesteund, weergeven. Verzoeker 

maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt te begrijpen op basis van welke 

juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou 

voldaan zijn aan het doel van de formele motiveringsplicht. 

 

Verzoeker uit kritiek op de motivering van de bestreden beslissing en voert bijgevolg de schending van 

de materiële motiveringsverplichting aan. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd 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 om 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 gekomen. 
 

Verzoeker voert aan dat in de bestreden beslissing ten onrechte wordt beweerd dat hij niet alle in artikel 

12bis, § 2 van de Vreemdelingenwet bedoelde bewijzen zou hebben voorgebracht. Verzoeker houdt 

voor dat hij wel degelijk in het bezit is van deze bewijzen, dat hij deze heeft voorgelegd en dat hij bij zijn 

huidig verzoekschrift opnieuw alle bewijzen voegt. Verzoeker stelt tevens in het bezit te zijn van een 

geldig paspoort en wijst erop dat hij dit eveneens voorbrengt. Daarnaast stelt verzoeker dat hij sedert 

geruime tijd onafgebroken in België verblijft, dat hij in zijn land van herkomst niets of niemand meer 

heeft om naar terug te keren, laat staan er het verkrijgen van een visum af te wachten,  dat hij zijn leven 

inmiddels in België heeft opgebouwd samen met zijn echtgenote, dat zijn sociale en economische 

belangen gevestigd zijn in België waardoor een gedwongen terugkeer ernstige schade zou toebrengen 

aan zijn gezinsleven, dat hij zeer goed geïntegreerd is in België en dat deze redenen zijn waarom 

verzoeker niet kan terugkeren naar zijn land van herkomst om aldaar een verblijfsaanvraag in te dienen. 

Verzoeker geeft bij deze aan dat deze redenen als buitengewone omstandigheden in aanmerking 

dienen te worden genomen. Verzoeker acht de artikelen 10 en 12bis van de Vreemdelingenwet 

geschonden. 

 

Verzoeker lijkt de echtgenoot te zijn van een tot onbeperkt verblijf in het Rijk gemachtigde vreemdeling. 

Artikel 10, § 1, 4° van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 
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“§ 1. Onder voorbehoud van de bepalingen van artikelen 9 en 12, zijn van rechtswege toegelaten om 

meer dan drie maanden in het Rijk te verblijven: 

(…) 

4° de volgende familieleden van een vreemdeling die toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf van 

onbeperkte duur in het Rijk of gemachtigd is er zich te vestigen: 

- de buitenlandse echtgenoot (…) die met hem komt samenleven (…).” 

 

Verzoeker heeft een aanvraag ingediend in het kader van artikel 12bis van de Vreemdelingenwet. Dit 

artikel luidt als volgt: 

 

“§ 1. De vreemdeling die verklaart dat hij zich in één der in artikel 10 voorziene gevallen bevindt, moet 

zijn aanvraag indienen bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger die bevoegd is 

voor zijn woonplaats of zijn verblijfplaats in het buitenland. 

In de volgende gevallen kan hij zijn aanvraag echter indienen bij het gemeentebestuur van zijn 

verblijfplaats: 

1° indien hij al in een andere hoedanigheid toegelaten of gemachtigd werd tot een verblijf van meer dan 

drie maanden in het Rijk en indien hij vóór het einde van deze toelating of machtiging alle in § 2 

bedoelde bewijzen overlegt; 

2° indien hij tot een verblijf van maximaal drie maanden is gemachtigd en vóór het einde van deze 

machtiging alle in § 2 bedoelde bewijzen overlegt; 

3° indien hij zich bevindt in buitengewone omstandigheden die hem verhinderen terug te keren naar zijn 

land om het op grond van artikel 2 vereiste visum te vragen bij de bevoegde Belgische of diplomatieke 

of consulaire vertegenwoordiger en alle in § 2 bedoelde bewijzen overmaakt, evenals een bewijs van 

zijn identiteit. 

(…)” 

 

Uit artikel 12bis van de Vreemdelingenwet blijkt duidelijk dat verzoeker normaal gezien zijn aanvraag 

vanuit het buitenland moet indienen. Slechts in drie welomschreven gevallen kan hij dit in België doen 

bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats: 1. als hij reeds beschikt over een machtiging tot verblijf 

van meer dan drie maanden 2. als hij reeds beschikt over een machtiging tot verblijf van maximaal drie 

maanden 3. als hij zich bevindt in buitengewone omstandigheden. 

 

Uit de stukken van het dossier blijkt dat verzoekers visum verstreken was en dat hij zich op het moment 

van het indienen van de aanvraag op 18 februari 2010 in illegaal verblijf bevond en niet beschikte over 

een machtiging tot verblijf van drie maanden of meer dan drie maanden. Uit de stukken van het dossier 

blijkt niet dat verzoeker buitengewone omstandigheden heeft aangevoerd ter gelegenheid van zijn 

verblijfsaanvraag. Verzoeker diende dus zijn aanvraag vanuit het buitenland in te dienen. 

 

Waar verzoeker in het verzoekschrift aangeeft dat hij sedert geruime tijd onafgebroken in België verblijft, 

dat hij in zijn land van herkomst niets of niemand meer heeft om naar terug te keren, laat staan er het 

verkrijgen van een visum af te wachten, dat hij zijn leven inmiddels in België heeft opgebouwd samen 

met zijn echtgenote, dat zijn sociale en economische belangen gevestigd zijn in België waardoor een 

gedwongen terugkeer ernstige schade zou toebrengen aan zijn gezinsleven, dat hij zeer goed 

geïntegreerd is in België en waar verzoeker hierbij aangeeft dat deze redenen als buitengewone 

omstandigheden waarom verzoeker niet kan terugkeren naar zijn land van herkomst om aldaar een 

verblijfsaanvraag in te dienen in aanmerking dienen te worden genomen, dient opgemerkt te worden dat 

verzoeker de door hem aangewende buitengewone omstandigheden slechts voor het eerst ter 

gelegenheid van zijn inleidend verzoekschrift uiteenzet zodat het verwerende partij niet ten kwade kan 

worden geduid hiermee geen rekening te hebben gehouden of hierover niet te hebben gemotiveerd, nu 

verzoeker zich op geen van deze elementen heeft gesteund naar aanleiding van zijn verblijfsaanvraag. 

 

De regelmatigheid van een administratieve beslissing dient te worden beoordeeld in functie van de 

gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze te 

nemen (RvS 23 september 2002, nr. 110 548 en vaste rechtspraak van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen).  
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In zoverre verzoeker met zijn voormelde uiteenzetting de verwijzing naar de zojuist vermelde 

buitengewone omstandigheden tracht een nieuwe beoordeling van zijn verblijfsaanvraag te verkrijgen, 
dient te worden opgemerkt dat het niet tot de bevoegdheid van de Raad behoort zijn beoordeling van de 

verblijfsaanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad wijst erop 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, wat in 

casu het geval is. 

 

In de bestreden beslissing wordt uiteengezet dat verzoeker niet in het bezit is van de nodige 

binnenkomstdocumenten en niet alle in artikel 12bis, § 2 bedoelde bewijzen heeft ingediend. Tevens 

wordt verwezen naar artikel 26, § 2 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981. 

 

Artikel 26, § 2 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981 luidt als volgt: 

 

“§ 2. Indien de in artikel 12bis, § 3, van de wet bedoelde vreemdeling niet voldoet aan de voorwaarden 

vastgelegd in § 1, tweede lid, 1° en 2°, van dezelfde bepaling, geeft het gemeentebestuur hem kennis 

van de beslissing tot onontvankelijkverklaring van zijn aanvraag door afgifte van een document 

overeenkomstig het model van bijlage 15ter.  

Het gemeentebestuur bezorgt onmiddellijk een kopie van dit document aan de gemachtigde van de 

minister.  

(…).” 

 

In de bestreden beslissing wordt uitdrukkelijk vermeld dat verzoeker niet in het bezit is van de nodige 

binnenkomstdocumenten. Dit is het hoofdmotief van de bestreden beslissing en dit motief strookt met de 

gegevens van het dossier: op het moment van het indienen van de aanvraag op 18 februari 2010 was 

verzoeker niet in het bezit van de nodige binnenkomstdocumenten. Verzoeker heeft ter gelegenheid van 

zijn verblijfsaanvraag immers een vervallen paspoort, geldig tot 26 september 2006, en een vervallen 

visum, geldig tot 29 december 2001, voorgelegd.  

 

In de bestreden beslissing wordt verder verduidelijkt dat verzoeker niet alle in artikel 12bis, § 2 bedoelde 

bewijzen voorlegt (bewijs geboorteakte, attest van ziekteverzekering geldig in België, medisch 

getuigschrift, bewijs goed gedrag en zeden), dit kan beschouwd worden als een bijkomend motief en 

ook dit motief strookt met de gegevens van het dossier. 

 

Waar verzoeker in het verzoekschrift voorhoudt wel in het bezit te zijn de vereiste documenten alsmede 

van een geldig paspoort en deze te hebben voorgelegd, dient opgemerkt te worden dat dit niet wordt 

gesteund door de stukken van het administratief dossier zodat verzoeker niet dienstig kan voorhouden 

alle vereiste documenten alsmede een geldig paspoort te hebben voorgelegd naar aanleiding van zijn 

verblijfsaanvraag.  

 

Ten overvloede merkt de Raad op dat, in tegenstelling tot wat verzoeker beweert in het middel, blijkt dat 

de documenten in de zin van artikel 12bis, § 2 van de Vreemdelingenwet, met name zijn (nieuw) 

paspoort geldig tot 28 februari 2015, een uittreksel van zijn geboorteakte van 1 maart 2010, een attest 

van ziektekostenverzekering met als begindatum van de geldigheid van het attest 15 maart 2010, een 

medisch getuigschrift van 1 maart 2010 en een bewijs van goed van goed gedrag en zeden van 26 

februari 2010, allemaal dateren van na de bestreden beslissing, zijnde 18 februari 2010. Verzoeker legt 

voornoemde stukken dienvolgens slechts voor het eerst ter gelegenheid van zijn inleidend 

verzoekschrift voor de Raad voor zodat het eerste verwerende partij niet ten kwade kan worden geduid 

hiermee geen rekening te hebben gehouden of hierover niet te hebben gemotiveerd, nu verzoeker zich 

op geen van deze stukken heeft gesteund ter gelegenheid van zijn verblijfsaanvraag. Verzoeker kan 

deze stukken niet voor het eerst in de procedure voor de Raad voorleggen.  

 

Er wordt herhaald dat de regelmatigheid van een administratieve beslissing dient te worden beoordeeld 

in functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon 

beschikken om deze te nemen. 
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De Raad merkt op dat indien verzoeker ervan overtuigd is te beschikken over de vereiste documenten, 

hij deze steeds in het kader van een nieuwe aanvraag kan indienen. 

 

Waar verzoeker in bijlage bij het inleidend verzoekschrift zijn bewijsstukken voegt en deze stukken 

voorlegt, en in de mate waarin verzoeker hierbij aan de Raad lijkt te vragen zijn verblijfssituatie te 

opnieuw te onderzoeken, wordt herhaald dat het niet tot de bevoegdheid van de Raad behoort zijn 

beoordeling van de verblijfsaanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. 

 

Bijgevolg kon de gemachtigde van de burgemeester in alle redelijkheid en op basis van een correcte 

feitenvinding oordelen dat verzoeker niet in het bezit was van de nodige binnenkomstdocumenten en 

niet alle in artikel 12bis, § 2 van de Vreemdelingenwet bedoelde bewijzen voor heeft gelegd en een 

beslissing tot onontvankelijkheid van de aanvraag ter kennis brengen door middel van een bijlage 15ter. 

 

Verzoeker maakt de schending van de artikelen 10 en 12bis van de Vreemdelingenwet niet aannemelijk.  

 

In de mate waarin verzoeker de schending van artikel 2 van de Richtlijn van 2004/38 aanvoert, dient 

opgemerkt te worden dat verzoeker nalaat uiteen te zetten op welke wijze hij deze regelgeving 

geschonden acht zodat dit onderdeel van het middel als onontvankelijk dient te worden beschouwd. 

 

Het tweede middel is in de mate waarin het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

3.3.1. In een derde middel voert verzoeker het volgende aan. 

 

“DERDE MIDDEL: 

Schending van het evenredigheidsbeginsel 

Dat de voor de belanghebbende nadelige gevolgen van een besluit niet onevenredig mogen zijn in 

verhouding tot de met het besluit te dienen doelen; 

Dat huidige beslissing niet in evenredigheid staat met de nadelen die verzoeker uit deze beslissing 

ondervindt; 

Dat verzoeker het Belgische grondgebied voor lange tijd zou moeten verlaten, niettegenstaande hij hier 

reeds zeer lang verblijft en al zijn sociale en economische belangen in België gevestigd zijn; 

Dat verzoeker een onafscheidelijk gezin vormt met zijn echtgenote en met haar een duurzaam 

gezin vormt; 

Dat verzoeker als gevolg hiervan verregaande banden heeft met België en dat hem derhalve ook 

een regulier verblijf moet worden toegestaan;” 

 

3.3.2. In de nota repliceert eerste verwerende partij dat dient te worden verwezen naar wat eerste 

verwerende partij heeft uiteengezet met betrekking tot het tweede middel van verzoeker en herhaalt 

eerste verwerende partij dat het feit dat iemand die zijn sociale en economische belangen in België 

heeft, geen reden is om een onevenredigheid tussen de beslissing en de nadelige gevolgen ervan in te 

roepen. Eerste verwerende partij acht het feit dat het argument dat verzoeker door een kortstondige 

terugkeer naar Marokko om aldaar een visum te verkrijgen nadelen zou toebrengen aan zijn situatie in 

België, niet voldoende om als onevenredigheid met een onontvankelijkheidsverklaring van de 

verblijfsaanvraag te worden aanvaard. Eerste verwerende partij duidt erop dat een beslissing tot 

onontvankelijkheid geen absoluut verbod van verblijf in België tot gevolg heeft en tevens alleen op 

verzoeker van toepassing is. Eerste verwerende partij stelt dat niets mevrouw H.E.L. ervan weerhoudt 

om verzoeker te vergezellen naar Marokko en nadien terug te keren naar België met de gevraagde 

documenten. Eerste verwerende partij stelt nog dat het argument van verzoeker dat hem omwille van 

verregaande banden met België een regulier verblijf moet worden toegestaan dan ook niet opgaat. 

 

3.3.3. In de mate waarin verzoeker bij het derde middel ook de tweede bestreden beslissing wenst aan 

te vechten, dient opgemerkt te worden dat tweede verwerende partij in haar nota met betrekking tot de 

tweede bestreden beslissing het volgende repliceert. 

 

Tweede verwerende partij wijst erop dat verzoeker de noodzakelijke documenten zoals voorgeschreven 

in artikel 12bis, § 2 van de Vreemdelingenwet niet heeft voorgelegd. Waar verzoeker beweert dat hij wel 

degelijk een bewijs van ziektekostenverzekering heeft overgemaakt, laat tweede verwerende partij 

gelden dat dit niet blijkt uit de stukken van het administratief dossier. Tweede verwerende partij stelt dat 
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de stukken waarnaar verzoeker verwijst in het verzoekschrift en die hij tevens bijvoegt, uit de debatten 

dienen te worden geweerd en dat de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid 

geen rekening kon houden met de door verzoeker vermelde gegevens. Tweede verwerende partij wijst 

erop dat men zich voor het beoordelen van de wettelijkheid van een bestuursbeslissing dient te plaatsen 

op het ogenblik van het nemen van die beslissing, rekening houdend met de alsdan voorhanden zijnde 

feitelijke en juridische gegevens. Tweede verwerende partij is van mening dat de gemachtigde van de 

burgemeester geheel terecht heeft beslist dat verzoekers verblijfsaanvraag onontvankelijk is aangezien 

verzoeker op het ogenblik van de bestreden beslissing niet de vereiste documenten heeft overgemaakt, 

in casu een bewijs van aansluiting bij de ziekteverzekering en een bewijs van goed gedrag en zeden. 

Dienvolgens meent tweede verwerende partij dan ook dat de gemachtigde van de staatssecretaris 

terecht is overgegaan tot de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten en dat de 

gemachtigde van de staatssecretaris daarbij handelde na grondig onderzoek van de elementen die 

verzoekers concrete situatie daadwerkelijk kenmerken en conform de terzake toepasselijke 

rechtsregels, het proportionaliteitsbeginsel incluis. Tweede verwerende partij duidt erop dat het 

bestreden bevel op rechtmatige wijze werd genomen zonder miskenning van het 

proportionaliteitsbeginsel. 

 

3.3.4. Verzoeker voert de schending van het evenredigheidsbeginsel aan en stelt dat de bestreden 

beslissing niet in evenredigheid staat met de nadelen die verzoeker bij de beslissing ondervindt. Hierbij 

duidt verzoeker erop dat hij het Belgische grondgebied voor lange tijd zou moeten verlaten, dat hij reeds 

lange tijd in België verblijft, dat zijn sociale en economische belangen in België gevestigd zijn, dat hij 

een onafscheidelijk en duurzaam gezin vormt met zijn echtgenote en dat hij als gevolg hiervan 

verregaande banden heeft met België. Verzoeker voert aan dat hem bijgevolg regulier verblijf dient te 

worden toegestaan. 

 

In de mate waarin verzoeker stelt dat de eerste bestreden beslissing niet in verhouding staat tot de 

gevolgen, voert hij een schending van het evenredigheidsbeginsel als toepassing van het 

redelijkheidsbeginsel aan. Net als in het tweede middel voert verzoeker aan dat hij het Belgische 

grondgebied voor lange tijd zou moeten verlaten, dat hij reeds lange tijd in België verblijft, dat zijn 

sociale en economische belangen in België gevestigd zijn, dat hij een onafscheidelijk en duurzaam 

gezin vormt met zijn echtgenote en dat hij als gevolg hiervan verregaande banden heeft met België. 

Verzoeker beperkt zich derhalve tot het herhalen van deze grieven. De Raad verwijst naar hetgeen is 

uiteengezet in het tweede middel. 

 
In de mate waarin verzoeker zich met betrekking tot de tweede bestreden beslissing beroept op het 

evenredigheidsbeginsel in toepassing van het redelijkheidsbeginsel, dient opgemerkt te worden dat 

tweede verwerende partij bij het nemen van een bevel om het grondgebied te verlaten op grond van 

artikel 7 van de Vreemdelingenwet in feite niets anders vaststelt dan een situatie die door dat artikel 

geviseerd wordt. Dergelijke vaststelling dat één van de situaties geviseerd in artikel 7 van de 

Vreemdelingenwet zich voordoet, volstaat op zich als motivering in rechte en feite van het bevel, zonder 

dat tweede verwerende partij gehouden is daarbuiten nog andere motieven aan te brengen. Dergelijke 

vaststelling door tweede verwerende partij doet geenszins uitspraak over een recht op verblijf en heeft 

met andere woorden geen uitstaans met het feit dat verzoeker voor lange tijd het Belgisch grondgebied 

zou moeten verlaten, dat hij reeds lange tijd in België verblijft, dat zijn sociale en economische belangen 

in België gevestigd zijn, dat hij een onafscheidelijk en duurzaam gezin vormt met zijn echtgenote en dat 

hij als gevolg hiervan verregaande banden heeft met België. Het loutere feit dat verzoeker duidt op zijn 

graad van integratie en op het feit dat hij een echtgenote heeft in België, maakt niet dat verzoeker 

zonder meer toegelaten moet worden tot verblijf op het Belgische grondgebied en stelt verzoeker niet 

vrij van de verplichting om te beschikken over de geldige binnenkomstdocumenten zoals vooropgesteld 

in het artikel 2 van de Vreemdelingenwet. Verzoeker toont niet aan dat een onderzoek van zijn 

persoonlijke situatie en van de door verzoeker aangebrachte elementen tweede verwerende partij zou 

brengen tot het nemen van een andere beslissing. 
 

De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt slechts 

het redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt 

hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Met andere woorden, om het 

redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan 

men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is, wat in casu niet het 
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geval is. Gelet op de analyse van de voorgaande middelen blijkt dat verzoeker met zijn betoog op 

generlei wijze een schending van het redelijkheidsbeginsel, en het evenredigheidsbeginsel als 

toepassing hiervan, aannemelijk maakt. 

 

De Raad stelt vast dat verzoeker met zijn aangevoerde kritiek niet aannemelijk maakt dat de 

gemachtigde van de burgemeester of de gemachtigde van de staatssecretaris niet zijn uitgegaan van de 

juiste feitelijke gegevens, deze gegevens niet correct hebben beoordeeld of op basis van deze 

gegevens op kennelijk onredelijke wijze tot een besluit zijn gekomen zodat een schending van het 

evenredigheidsbeginsel in toepassing van het redelijkheidsbeginsel niet kan worden aangenomen. 
 

3.3.5. Er dient op gewezen te worden dat de Raad in voorliggend geschil overeenkomstig artikel 39/2 

van de Vreemdelingenwet optreedt als annulatierechter. Hij is derhalve niet bevoegd om verzoeker een 

verblijfsrecht toe te kennen. Ambtshalve wordt vastgesteld dat het beroep, in de mate waarin het dit 

verzoek tot voorwerp heeft, niet ontvankelijk is. 

 

Het derde middel is in de mate waarin het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

3.4.1. In een vierde middel voert verzoeker het volgende aan. 

 

“VIERDE MIDDEL: 

- inbreuk op 8 van het EVRM 

Dat indien verzoeker dient terug te keren naar het land van herkomst hij gescheiden wordt van zijn 

echtgenote met wie hij reeds lang een onafscheidelijk gezin vormt; 

Dat op deze manier het Recht op het gezinsleven ernstig geschonden wordt; 

Dat het zelfs strijdig is met Art.8 van het E.V.R.M, om het gezinsleven van verzoeker te verwoesten, 

door hem geen toestemming te geven om onbeperkt in het land te verblijven, samen met zijn familie. 

Dat indien verzoeker zou teruggestuurd worden in afwachting van een visum, dit zou betekenen dat 

hij voor maanden lang zal gescheiden worden van zijn echtgenote, zonder te weten wanneer hij met zijn 

echtgenote kan herenigd worden. Dat de wachttijden voor het verkrijgen van een visum kunnen oplopen 

tot meer dan 1 jaar; 

Dat het onmenselijk en onredelijk zou zijn om verzoeker en zijn echtgenote al die tijd te dwingen apart te 

wonen; 

Dat art. 8 E.V.R.M, stelt dat eenieder recht heeft op eerbiediging van zijn privé- en gezinsleven en dat 

inmenging van enig openbaar gezag enkel toegestaan is als het bij wet voorzien en nodig is in een 

democratische samenleving 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 goede zeden, of de bescherming van de rechten en vrijheden 

van anderen. 

Dat art.8 E.V.RM. direct toepasbaar is in het Belgische interne recht. Dat het zowel het feitelijke als het 

juridische gezin beschermt. 

Dat het begrip 'gezinsleven' uit art.8 E.V.RM. zich niet alleen beperkt tot de gezinnen die op het huwelijk 

zijn gebaseerd, maar kan ook andere feitelijke relaties omvatten. Om te bepalen of een relatie een 

'gezinsleven' uitmaakt, kan het nuttig zijn met een bepaald aantal elementen rekening te houden, zoals 

het feit te weten of de leden van het koppel samenwonen en sinds hoelang. (Hof Mensenrechten, 22 april 

1997, X., Y. en Z. / Verenigd Koninkrijk, Rev. Trim.D.H., 1998, 117 noot F. Rigaux; Rep.Eur.Court H.R. 

1997,1, 619) 

Dat art. 8 wel degelijk een verblijfsrecht impliceert (E.H.R.M. 21.06.1988, Berrebah t. Nederland, Publ. 

Hof, Reeks A, vol. 138, 14).” 

 

3.4.2. In de nota repliceert eerste verwerende partij bij citering van 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 15 mei 1955 (hierna: EVRM)  dat verzoeker vergeet dat de 

bescherming die voornoemd artikel biedt niet absoluut is en verwijst hierbij naar het tweede lid van 

artikel 8 van het EVRM. Eerste verwerende partij benadrukt dat de inmenging van het openbaar gezag 

inderdaad bij wet werd voorzien, met name de Vreemdelingenwet, en dat ook aan de tweede 

voorwaarde is voldaan, de handhaving van de verblijfsreglementering is immers een middel ter 

vrijwaring van de openbare orde. Eerste verwerende partij merkt bij verwijzing naar rechtspraak van de 

Raad van State en de Raad op dat artikel 8 van het EVRM een rechtmatige toepassing van de 



 

RvV X - Pagina 14 van 17 

Vreemdelingenwet dan ook niet in de weg staat. Verder wijst eerste verwerende partij erop dat 

verzoeker op grond van artikel 10 van de Vreemdelingenwet een aanvraag tot verblijf heeft ingediend in 

functie van zijn echtgenote en dat artikel 8 van het EVRM dan ook niet kan worden uitgelegd als zou er 

in hoofde van de overheid een algemene verplichting bestaan om een vreemdeling op zijn grondgebied 

te gedogen. Tevens duidt eerste verwerende partij erop dat artikel 8 van het EVRM een vreemdeling 

niet vrijstelt van het indienen van de vereiste documenten om het Rijk binnen te komen en dat een 

tijdelijke scheiding met het oog op het vervullen van de noodzakelijke formaliteiten ter voldoening van de 

wettelijke bepalingen, het gezinsleven van verzoeker niet in die mate verstoord dat er sprake kan zijn 

van een schending van artikel 8 van het EVRM. Eerste verwerende partij verwijst hierbij naar 

rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM). 

 

3.4.3. In de mate waarin verzoeker bij het vierde middel ook de tweede bestreden beslissing wenst aan 

te vechten, wordt opgemerkt dat tweede verwerende partij in de nota met betrekking tot de tweede 

bestreden beslissing hierover het volgende repliceert. 

 

Bij verwijzing naar rechtspraak van de Raad stelt tweede verwerende partij dat het bestreden bevel in 

de gegeven omstandigheden geen verboden inmenging uitmaakt in de uitoefening van verzoeker van 

zijn recht op privé- en gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM en dat de niet noodzakelijk 

definitieve verwijdering van verzoeker van het grondgebied om reden dat de noodzakelijke formaliteiten 

moeten worden vervuld ter voldoening van de wettelijke bepalingen, het gezinsleven van verzoeker niet 

in die mate verstoort dat er sprake kan zijn van een schending van artikel 8 van het EVRM. Bij verwijzing 

naar rechtsleer stelt tweede verwerende partij dat uit artikel 8 van het EVRM niet kan worden afgeleid 

dat een vreemdeling een staat ertoe kan verplichten om hem op haar grondgebied te gedogen door het 

enkele feit te opteren voor een levensgezel die op dat grondgebied vermag te verblijven. Verder stelt 

tweede verwerende partij bij verwijzing naar rechtspraak van de Raad van State dat het recht op verblijf 

ondergeschikt is aan het recht op toegang tot het grondgebied en dat de staatssecretaris kan oordelen 

dat het belang van de staat voorrang heeft op dat van de vreemdeling die hier onwettig verblijft. Tweede 

verwerende partij laat gelden dat het tweede lid van artikel 8 van het EVRM uitdrukkelijk vermeldt dat 

een inmenging van het openbaar gezag is toegestaan wanneer deze nodig is ter vrijwaring van onder 

andere strafrechterlijke inbreuken en dat illegaal verblijf in het Rijk onmiskenbaar een strafrechterlijke 

inbreuk is. Tweede verwerende partij is dan ook van mening dat het bestreden bevel artikel 8 van het 

EVRM niet schendt daar voornoemd artikel een rechtsmatige toepassing van de Vreemdelingenwet niet 

in de weg staat. 

 

3.4.4. In de repliekmemorie volhardt verzoeker in wat werd uiteengezet in het initiële verzoekschrift. 

 

3.4.5. Verzoeker voert de schending van artikel 8 van het EVRM aan. 

 

Artikel 8 van het EVRM omvat het recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven en luidt als 

volgt: 

 

“1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling.  

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

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

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

van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de 

goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Verzoeker voert aan dat een terugkeer naar zijn land van herkomst meebrengt dat hij gescheiden wordt 

van zijn echtgenote met wie hij reeds lang een onafscheidelijk gezin vormt. Verzoeker is van mening dat 

zijn gezinsleven ernstig geschonden wordt door hem geen toestemming te geven om onbeperkt in het 

land te verblijven samen met zijn familie. Verder houdt verzoeker voor dat een terugkeer naar zijn land 

van herkomst om aldaar het verkrijgen van een visum af te wachten, zou betekenen dat hij voor 

maanden lang zal gescheiden worden van zijn echtgenote, zonder te weten wanneer zij met elkaar 

zullen worden herenigd. Verzoeker voegt nog toe dat de wachttijden tot het verkrijgen van een visum 

kunnen oplopen tot meer dan één jaar zodat het kennelijk onredelijk zou zijn om verzoeker en zijn 

echtgenote te dwingen al die tijd apart te wonen. Verder benadrukt verzoeker bij citering van artikel 8 
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van het EVRM en bij verwijzing naar rechtspraak van het EHRM en naar rechtsleer dat hij een gezin 

vormt met zijn echtgenote. Tenslotte stelt verzoeker nog dat artikel 8 van het EVRM wel degelijk een 

verblijfsrecht impliceert en verwijst hierbij naar rechtspraak van het EHRM.  

 

Het begrip “gezinsleven” in voormeld artikel 8, eerste lid van het EVRM is een autonoom begrip dat 

onafhankelijk van het nationale recht dient te worden geïnterpreteerd. Uit de gegevens van het dossier 

blijkt dat verzoeker gehuwd is zijn partner zodat hieruit afgeleid kan worden dat verzoeker en zijn 

echtgenote beschouwd dienen te worden als een “gezin” in de zin van artikel 8 van het EVRM. 

 

Bijgevolg dient artikel 8, tweede lid van het EVRM in ogenschouw te worden genomen. Wat de eerste 

voorwaarde van artikel 8, tweede lid van het EVRM betreft, dient te worden opgemerkt dat de 

“inmenging van het openbaar gezag” inderdaad bij de wet is voorzien, met name in de 

Vreemdelingenwet. Wat de tweede voorwaarde betreft, dient dan weer te worden vastgesteld dat deze 

inmenging in casu minstens één van de in artikel 8, tweede lid van het EVRM opgesomde doelen 

nastreeft: de handhaving van de verblijfsreglementering door de overheid is immers een middel ter 

vrijwaring van ‘s lands openbare orde. Inzake de derde voorwaarde geldt eveneens als uitgangspunt dat 

het volgens een vaststaand principe van internationaal recht aan de Verdragsluitende Staten toekomt de 

openbare orde te verzekeren door meer in het bijzonder de toegang en het verblijf van niet-onderdanen 

te regelen. Hierbij dient echter te worden nagegaan of bij de uitvaardiging van de bestreden beslissing 

een juist evenwicht werd geëerbiedigd tussen de belangen van verzoeker in het kader van de eerbied 

voor zijn gezinsleven enerzijds en de belangen van de Belgische staat in het kader van de bescherming 

van de openbare orde anderzijds. 

 

Waar verzoeker voorhoudt dat een terugkeer naar zijn land van herkomst om aldaar het verkrijgen van 

een visum af te wachten, zou betekenen dat hij voor maanden lang zal gescheiden worden van zijn 

echtgenote zonder de kennis wanneer zij met elkaar zullen worden herenigd en waar verzoeker nog 

toevoegt dat de wachttijden tot het verkrijgen van een visum kunnen oplopen tot meer dan één jaar 

zodat het kennelijk onredelijk zou zijn om verzoeker en zijn echtgenote te dwingen al die tijd apart te 

wonen, dient opgemerkt te worden dat verzoeker zich hierbij beperkt tot een loutere bewering die hij 

bovendien op geen enkele manier met concrete gegevens staaft. 

 

Waar verzoeker bij verwijzing naar rechtspraak van het EHRM, en dit enkel in referentie, stelt dat artikel 

8 van het EVRM wel degelijk een verblijfsrecht impliceert, dient opgemerkt te worden dat verzoeker niet 

aantoont dat hij zich bevindt in dezelfde feitelijke omstandigheden zoals vermeld in het aangehaalde 

arrest. Noch verduidelijkt verzoeker dat, wat het aangehaalde arrest betreft, dit een gelijkaardige situatie 

betreft en in casu van toepassing zou zijn.  

 

Met betrekking tot de eerste bestreden beslissing stelt de Raad vast dat verzoeker nalaat in concreto 

aannemelijk te maken dat een correcte toepassing van de wetgeving een disproportionele inmenging in 

zijn gezinsleven zou uitmaken en dat zijn private belangen dienen te primeren op de door de 

verblijfsreglementering beschermde belangen (RvS 12 januari 2005, nr. 139.107). De bestreden 

beslissing streeft één van de door artikel 8 van het EVRM opgesomde mogelijke beperkingsdoeleinden 

na en is door de wet voorzien en de verblijfsreglementering is een middel ter vrijwaring van ’s lands 

openbare orde en nodig in een democratische samenleving. Het feit dat verzoeker een echtgenote heeft 

die gemachtigd is in het Rijk te verblijven, geeft geen automatische toekenning van het recht op verblijf. 

De bestreden beslissing strekt er niet toe het gezinsleven van verzoeker te verhinderen of te 

bemoeilijken. De betreffende beslissing houdt enkel in dat verzoekers verblijfsaanvraag niet voldoet aan 

de ontvankelijkheidsvoorwaarden. De betreffende beslissing houdt dienvolgens geen absoluut verbod in 

voor verzoeker om het Belgische grondgebied binnen te komen en er te verblijven doch verklaart louter 

zijn aanvraag om machtiging tot verblijf met toepassing van artikel 12bis van de Vreemdelingenwet 

onontvankelijk. De bestreden beslissing heeft evenmin tot gevolg dat verzoeker definitief van zijn 

echtgenote wordt gescheiden. Verzoeker heeft de mogelijkheid om terug te keren naar België nadat hij 

zich in het bezit heeft gesteld van de documenten die vereist zijn om tot binnenkomst in het Rijk te 

worden toegelaten. In het licht van deze feitelijke en juridische situatie, en gelet op de ruime 

appreciatiebevoegdheid die artikel 8 van het EVRM biedt, dient dan ook in alle redelijkheid te worden 

besloten dat de in casu vermeende inmenging in het familiaal leven van verzoeker niet als onrechtmatig 

of disproportioneel kan worden beschouwd.  
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3.4.6. Met betrekking tot de tweede bestreden beslissing merkt de Raad op dat tweede verwerende 

partij bij het nemen van een bevel om het grondgebied te verlaten op grond van artikel 7 van de 

Vreemdelingenwet in feite niets anders vaststelt dan een situatie die door dat artikel bedoeld wordt. 

Dergelijke vaststelling dat één van de situaties vermeld in artikel 7 van de Vreemdelingenwet zich 

voordoet, volstaat op zich als motivering in rechte en feite van het bevel, zonder dat tweede verwerende 

partij gehouden is daarbuiten nog andere motieven aan te brengen. Dergelijke vaststelling door tweede 

verwerende partij doet geenzins uitspraak over een recht op verblijf en heeft met andere woorden geen 

uitstaans met de appreciatiebevoegdheid van de burgemeester of de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid of hun gemachtigden in het kader van een verblijfsaanvraag op grond van artikel 10 van de 

Vreemdelingenwet. 

 
Dienvolgens valt niet in te zien waarom verwerende partij de door verzoeker aangebrachte elementen, 

met name het feit dat verzoeker bij een terugkeer naar zijn land van herkomst zal worden gescheiden 

van zijn echtgenote met wie hij een onafscheidelijk gezin vormt en het feit dat verzoeker en zijn 

echtgenote worden gedwongen om voor lange tijd apart te wonen, zou moeten betrekken in de 

motivering van de thans bestreden beslissing, met name “Artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 

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

van vreemdelingen van 15 december 1980: verblijft in het Rijk zonder in het bezit van de nodige 

binnenkomstdocumenten: is in het bezit van een vervallen paspoort, voorzien van een vervallen visum”. 

Verzoeker toont niet aan dat een onderzoek van zijn persoonlijke situatie en van de door verzoeker 

aangebrachte elementen tweede verwerende partij zou brengen tot het nemen van een andere 

beslissing. 

 

Bovendien strekt de bestreden beslissing er niet toe het privéleven van verzoeker te verhinderen of te 

bemoeilijken. De betreffende beslissing houdt enkel in dat verzoeker verblijft in het Rijk zonder houder te 

zijn van de vereiste documenten, namelijk dat verzoeker in het bezit is van een vervallen paspoort 

voorzien van een vervallen visum. De betreffende beslissing houdt dienvolgens geen absoluut verbod in 

voor verzoeker om het Belgische grondgebied binnen te komen en er te verblijven doch stelt louter vast 

dat verzoeker in het bezit is van een vervallen paspoort voorzien van een vervallen visum. Uit de 

bestreden beslissing vloeit enkel voort dat hij tijdelijk uit het land wordt verwijderd met de mogelijkheid 

om er terug te keren nadat hij zich in het bezit heeft gesteld van de documenten die vereist zijn om tot 

binnenkomst in het Rijk te worden toegelaten.  

 

Verzoeker laat na in concreto aannemelijk te maken dat een correcte toepassing van de wetgeving een 

disproportionele inmenging in zijn privéleven zou uitmaken en dat zijn private belangen dienen te 

primeren op de door de verblijfsreglementering beschermde belangen (RvS 12 januari 2005, nr. 

139.107). Noch toont verzoeker aan dat er een wanverhouding bestaat tussen zijn belangen en de 

bestreden beslissing. Tevens dient te worden gesteld dat de bestreden beslissing één van de door 

artikel 8 van het EVRM opgesomde mogelijke beperkingsdoeleinden nastreeft en door de wet is 

voorzien en dat de verblijfsreglementering een middel is ter vrijwaring van ’s lands openbare orde en 

nodig is in een democratische samenleving. 

 

In het licht van deze feitelijke en juridische situatie, en gelet op de ruime appreciatiebevoegdheid die 

artikel 8 van het EVRM biedt aan de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, dient dan ook in alle 

redelijkheid te worden besloten dat de in casu vermeende inmenging in het privéleven van verzoeker 

niet als onrechtmatig of disproportioneel kan worden beschouwd. De gemachtigde van de 

staatssecretaris en de gemachtigde van de burgemeester hebben een correcte toepassing gemaakt van 

de terzake geldende wettelijke bepalingen. De schending van artikel 8 van het EVRM kan niet worden 

aangenomen. 

 

Verzoeker maakt met zijn betoog de schending van artikel 8 van het EVRM niet aannemelijk. 

 

Het vierde middel is ongegrond. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig mei tweeduizend en tien 

door: 

 

mevr. A. DE SMET,  wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS,  griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET 

 


