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 nr. 52 345 van 3 december 2010 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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  

30 augustus 2010 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid 

van 29 juli 2010 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9bis van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen ontvankelijk doch ongegrond verklaard wordt en van het bevel om het 

grondgebied te verlaten, ter kennis gebracht op 13 augustus 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 14 september 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 oktober 

2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat C. VAN CUTSEM, die loco advocaat L. BIJNENS verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat D. VAN DER BEKEN, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster is van Marokkaanse nationaliteit, geboren te Zegangan op 1 augustus 1978. 

 

1.2. Op 16 december 2009 heeft verzoekster een aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980 ingediend bij de stad Genk. 

 

1.3. De gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid heeft op 29 juli 2010 

een beslissing genomen houdende de ongegrondheid van verzoeksters aanvraag om machtiging tot 
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verblijf in toepassing van voornoemd artikel 9bis. Deze beslissing werd op 13 augustus 2010 aan 

verzoekster ter kennis gebracht. Aan verzoekster werd tevens bevel gegeven om het grondgebied te 

verlaten. Dit is de thans bestreden beslissing waarvan de motivering als volgt luidt : 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 16.12.2009 werd 

ingediend door : 

 

(B.S.) (…) 

 

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

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

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

verzoek ontvankelijk is doch ongegrond. 

 

Redenen: 

 

Betrokkene haalt aan dat zij geregulariseerd wil worden op basis van de instructies van 19 juli 2009 

betreffende de toepassing van art 9bis van de vreemdelingenwet. Zoals algemeen bekend, werden deze 

instructies door de Raad van State vernietigd op 11 december 2009. Zoals eveneens algemeen bekend, 

heeft de Staatssecretaris voor Asiel en Migratiebeleid, de heer Melchior Wathelet, zich geëngageerd om 

binnen zijn discretionaire bevoegdheid de criteria voor regularisatie zoals beschreven in eerder 

vernoemde instructie, te blijven toepassen. 

 

Betrokkene beroept zich op het criterium 2.8A van de vernietigde instructie van 19 juli 2009. Betrokkene 

voldoet echter niet aan de cumulatieve voorwaarden die noodzakelijk zijn om in aanmerking te komen 

voor regularisatie op deze basis. Dit criterium bepaalt ondermeer dat: “de vreemdeling die voorafgaand 

aan zijn aanvraag een langdurig ononderbroken verblijf heeft dat minimum 5 jaar bedraagt; én die voor 

18 maart 2008 gedurende een periode een wettig verblijf in België heeft gehad […] of, die voor die 

datum, geloofwaardige pogingen heeft ondernomen om in België een wettig verblijf te bekomen”. 

Niettegenstaande dat betrokkene eventueel sinds 5 jaar ononderbroken in België verblijft, slaagt zij er 

niet in aan te tonen dat zij vóór 18 maart 2008 gedurende een periode een wettig verblijf in België heeft 

gehad of, vóór die datum, een geloofwaardige poging heeft ondernomen om in België een wettig verblijf 

te bekomen. Betrokkene haalt aan dat zij een regularisatie zou hebben ingediend in de kerk in 

Anderlecht, maar legt hier geen bewijzen van voor, noch zijn er in het administratief dossier 

van betrokkene aanwijzingen van terug te vinden. Het is aan betrokkene om op zijn minst een begin van 

bewijs te leveren. Betrokkene kan zich dan ook niet dienstig beroepen op criterium 2.8A van de 

vernietigde instructie van 19 juli 2009. 

 

Het feit dat betrokkene sinds 2004 in België verblijft, lessen Nederlands heeft gevolgd, werkwillig is, hulp 

biedt aan de familie waarbij zij verblijft, een vrienden- en kennisenkring heeft uitgebouwd en affectieve, 

sociale en economische belangen heeft in België, kan niet weerhouden worden als een grond voor 

regularisatie. Ondanks deze elementen aangaande de integratie van betrokkene, doet dit niets af aan 

de voorwaarden die gesteld worden met betrekking tot de instructies van 19 juli 2009. De elementen 

met betrekking tot haar lokale verankering kunnen bijgevolg niet in betrokkene haar voordeel 

weerhouden worden. 

 

De advocaat van betrokkene haalt aan dat het voor betrokkene onmogelijk is om over te gaan tot 

een herintegratie in het land van herkomst. Hierover dient opgemerkt te worden dat betrokkene ruim 24 

jaar in Marokko verbleef (betrokkene haalt aan dat zij in 2002 Marokko heeft verlaten) en haar verblijf in 

België, haar integratie en opgebouwde banden kunnen bijgevolg geenszins vergeleken worden met 

haar relaties in het land van herkomst. 

 

Volledigheidshalve dient opgemerkt te worden dat de aanvraag van 16.12.2009 ontvankelijk wordt 

verklaard omwille van het feit dat de aanvraag werd ingediend tijdens de periode van 15.09.2009 tot 

15.12.2009, zoals voorzien in de vernietigde instructies van 19.07.2009. 

 

De overige elementen die worden aangehaald in de ontvankelijkheid (art 8 EVRM en geen gevaar 

openbare orde) worden dan ook niet aanvaard als zijnde buitengewone omstandigheden en hebben 

tevens niet geleid tot de ontvankelijkheid van de aanvraag. 

Daarbij dient nog opgemerkt te worden dat de advocaat van betrokkene artikel 8 van het EVRM zowel 

aanhaalt in de ontvankelijkheid als in de gegrondheid. Er dient echter door verzoekster een duidelijk 
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onderscheid te worden gemaakt tussen enerzijds buitengewone omstandigheden (en dus de 

ontvankelijkheid) en anderzijds de argumenten ten gronde die worden ingeroepen om een 

verblijfsmachtiging te verkrijgen (RVV arrest nr. 30 741 van 27.08.2009). Indien echter geoordeeld zou 

worden dat de schending van artikel 8 EVRM bij de gegrondheid zou behoren, dient opgemerkt te 

worden dat dit artikel hier niet van toepassing is daar betrokkene niet aantoont dat er nog andere 

familieleden van haar in België verblijven. Gewone sociale relaties vallen niet onder de bescherming van 

artikel 8 van het EVRM. 

 

Ten slotte, wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkene geen enkel gevaar vormt voor de 

openbare orde of nationale veiligheid, noch overlast of samenlevingsproblemen heeft veroorzaakt, dient 

opgemerkt te worden dat van alle vreemdelingen die in België verblijven, verwacht wordt dat zij zich 

houden aan de in België van kracht zijnde wetgeving. 

 

Bijgevolg verzoek ik u door afgifte van het model van bijlage 13 van het K.B. van 8 oktober  

1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen (B.S. van 27 oktober 1981), zoals ingevoegd bij het K.B. van 22 november 1996 

(B.S. van 6 december 1996) en gewijzigd door het K.B. van 22 juli 2008 (B.S. van 29 augustus 2008), 

aan de betrokkene kennis te geven van de beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor 

Migratie- en asielbeleid waarbij haar bevel wordt gegeven om het grondgebied te verlaten binnen de 30 

(dertig) dagen na de kennisgeving. 

 

Reden van de maatregel: 

 De betrokkene verblijft in het Rijk zonder in het bezit te haar van de vereiste binnenkomstdocumenten 

(art. 7, al 1,1° van de Wet van 15 december 1980). Niet in het bezit van een geldig paspoort en/of geldig 

visum. 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten, moet worden opgesteld in drie exemplaren: het origineel 

wordt afgegeven aan de vreemdeling, een exemplaar wordt mij toegestuurd en het derde wordt door uw 

diensten bewaard. Elk exemplaar dient door de vreemdeling ondertekend te worden.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel werpt verzoekster de schending op van « de materiële motiveringsplicht, zijnde 

een beginsel van behoorlijk bestuur ». 

 

2.2. Verzoekster licht haar eerste middel als volgt toe : « Het eerste middel is gebaseerd op de 

schending van de materiële motiveringsplicht, zijnde een beginsel van behoorlijk bestuur. Sub 1 : 

Doordat verwerende partij bij bestreden beslissing het regularisatieverzoek ongegrond verklaart om 

reden dat verzoekster voor 18 maart 2008 geen wettig verblijf in België heeft gehad of voor die datum 

geloofwaardige pogingen heeft ondernomen om in België een wettig verblijf te bekomen. Terwijl zulks 

onwaar is aangezien verzoekster in het verzoekschrift duidelijk stelt dat zij immers reeds een 

regularisatieaanvraag heeft ingediend in de Kerk van Anderlecht en verzoekster als dan wel degelijk de 

nodige pogingen ondernomen heeft en dit voor de datum zoals bepaald in de instructie dd. 19.07.2009. 

Sub 2 : Doordat verwerende partij hij bestreden beslissing liet regularisatieverzoek ongegrond verklaart 

om reden dat er geen schending van artikel 8 EVRM kan weerhouden worden daar verzoekster niet zou 

aantonen dat er nog andere familieleden van haar in België verblijven en stelt verwerende partij verder 

dat gewone sociale relaties niet vallen onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM. Terwijl er wel 

degelijk een schending is van artikel 8 EVRM. Aangezien verzoekster wel degelijk een feitelijk gezin 

vormt in België. Sedert 2007 verblijft bij het gezin Driss bestaande uit dhr. Driss en diens echtgenote en 

de vier kinderen. Verzoekster helpt in dit gezin actief mee in het huishouden en staat tevens mee in voor 

de opvoeding van de vier kinderen. Uitéénzetting : De materiële motiveringsplicht houdt in dat de 

beslissingen moeten gesteund zijn op begrijpelijke motieven die in feite en in rechte en beleidsmatig 

correct zijn en die de beslissing kunnen schragen. Sub 1 : Verwerende partij motiveerde zijn beslissing 

stellende dat verzoekster voor 18 maart 2008 geen wettig verblijf in België heeft gehad of voor die 

datum geloofwaardige pogingen heeft ondernomen om in België een wettig verblijf te bekomen. Deze 

motivering is echter feitelijk incorrect en kan aldus de bestreden beslissing geenszins schragen. 

Verzoekster heeft immers wel degelijk een regularisatieaanvraag ingediend in de Kerk van Anderlecht. 

Verwerende partij maakte zodoende een fout tegen de feiten, zodat haar uiteindelijke beslissing op foute 

motieven gesteund werd. De motivering schraagt dan ook geenszins de bestreden beslissing en dient 

nietig verklaard te worden. Sub 2 : Terwijl er wel degelijk een schending is van artikel 8 EVRM. 

Aangezien verzoekster wel degelijk een feitelijk gezin vormt in België en onder de bescherming van 
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artikel 8 EVRM valt. Een vreemdeling zal zich kunnen beroepen op artikel 8 EVRM indien hij: Een 

feitelijk gezin vormt met een Belg of een vreemdeling met legaal verblijf in België. Het recht op een 

familie en gezinsleven kan worden ingeroepen door alle personen die feitelijk een gezin vormen met een 

Belg of een vreemdeling met legaal verblijf in België. Er moet niet noodzakelijk een bloed of 

aanverwantschap zijn. Sedert 2007 verblijft verzoekster bij het gezin Driss, bestaande uit dhr. Driss en 

diens echtgenote en de vier kinderen. Verzoekster helpt in dit gezin actief mee in liet huishouden en 

staat tevens mee in voor de opvoeding van de vier kinderen. Naast het recht op eerbiediging van liet 

recht op een familie -en gezinsleven beschermt artikel 8 EVRM bovendien ook het recht op de 

eerbiediging van het privé-leven. Het begrip “privé-leven’ omvat onder meer liet recht op het ontwikkelen 

en het onderhouden van relaties met anderen. Deze relaties kunnen zelfs van zakelijke aard zijn. Dit 

begrip is bijgevolg veel ruimer dan het recht op een familie -en gezinsleven en vereist geen hechte band 

of intieme relatie tussen de personen die er zich op beroepen. Het is voor geen betwisting vatbaar dat 

verzoekster reeds meer dan 3 jaar deel uitmaakt van het gezin Driss, bestaande uit dhr. Driss diens 

echtgenote en hun vier kinderen.  Verwerende partij maakte zodoende wederom een fout tegen de 

feiten, zodat haar uiteindelijke beslissing op foute motieen gesteund werd. De motivering schraagt dan 

ook geenszins de bestreden beslissing en dient nietig verklaard te worden. Het eerste middel is 

derhalve gegrond ». 

 

2.3. In haar aanvraag beroept verzoekster zich op het criterium 2.8A van de instructie van 19 juli 2009. 

Verzoekster voldoet echter niet aan de cumulatieve voorwaarden die noodzakelijk zijn om in aanmerking 

te komen voor regularisatie op deze basis. Dit criterium bepaalt ondermeer dat:  

 

“De vreemdeling die voorafgaand aan zijn aanvraag een langdurig ononderbroken verblijf heeft dat 

minimum 5 jaar bedraagt; én die voor 18 maart 2008 gedurende een periode een wettig verblijf in 

België heeft gehad […] of, die voor die datum, geloofwaardige pogingen heeft ondernomen om in 

België een wettig verblijf te bekomen”.  

 

2.4. Niettegenstaande dat verzoekster mogelijk sinds 5 jaar ononderbroken in België verblijft, slaagt zij 

er niet in aan te tonen dat zij vóór 18 maart 2008 gedurende een periode een wettig verblijf in België 

heeft gehad of, vóór die datum, een geloofwaardige poging heeft ondernomen om in België een wettig 

verblijf te bekomen. Verzoekster haalt aan dat zij ‘een regularisatie’ zou hebben ingediend in de kerk in 

Anderlecht, maar legt hier geen bewijzen van voor, noch zijn er in het administratief dossier 

van verzoekster aanwijzingen van terug te vinden. Het is nochtans aan verzoekster om ter zake op zijn 

minst een begin van bewijs te leveren. Verzoekster kan zich dan ook logischerwijs niet dienstig 

beroepen op criterium 2.8A van de instructie van 19 juli 2009. Zij voldoet immers duidelijk niet aan de 

voorwaarde die daarin gesteld wordt. Verzoekster betwist dit overigens niet.  

 

2.5. Bovenstaande vastelling, dewelke door verzoekster niet weerlegd wordt, maakt de kern van de 

bestreden beslissing, haar draagkracht en haar wettigheid uit. Met name dat verzoekster eenvoudigweg 

niet voldoet aan de voorwaarde dewelke letterlijk in de instructie van 19 juli 2009 betreffende de 

toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet te lezen staat. Verzoeksters bewering als zou zij 

‘een regularisatie-aanvraag ingediend hebben in de kerk te Anderlecht’ overstijgt de bewijskracht van 

een loutere bewering uiteraard niet. Te weten dat loutere beweringen geen enkele bewijskracht bezitten.  

 

2.6. Verzoekster laat dan ook na om enig, zelfs maar, begin van bewijs van een dergelijke of een andere 

aanvraag, of ‘geloofwaardige’ pogingen die zij ondernam om in België een wettig verblijf te bekomen, 

voor te leggen. De aanvraag in de kerk in Anderlecht mist naast een papieren bewijsstuk met datum, 

enig ander spoor of andere essentiële gegevens ook geloofwaardigheid daar het gebruikelijk is dat een 

verzoeker, al dan niet bijgestaan door diens raadsman, een regularisatie-aanvraag indient bij de 

gemeentelijke overheid van de woonplaats van die verzoeker en niet in of bij een religieuse instelling. 

Zelfs indien verzoekster haar aanvraag in de kerk van Anderlecht zou ‘ingevuld’ hebben en een derde 

dergelijke aanvraag bij de gemeente zou hebben bezorgd of ingediend, dan bestaan daar 

administratieve bewijststukken van, zowel bij verzoekster als bij de gemeentelijke overheid en de Dienst 

Vreemdelingenzaken. Geen van deze drie is echter in staat gebleken over dergelijke vermeende 

aanvraag enig bewijsstuk te kunnen verschaffen. Zodoende is het niet kennelijk onredelijk dat het 

bestuur ter zake heeft geoordeeld dat verzoekster, primo, niet voldoet aan de voorwaarde uit de 

instructie van 19 juli 2009 en secundo, al evenmin een begin van bewijs bijbrengt, mocht er twijfel over 

het bestaan van de aanvraag bestaan.  

 

2.7. Bovenstaande redenering en motivering is integraal en duidelijk terug te vinden in de motivering van 

de bestreden beslissing. Daarnaast maakt de vaststelling dat verzoekster niet voldoet aan de 
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voorwaarde van de instructie van 19 juli 2009 een determinerend motief uit, in die zin, dat verzoekster 

zonder de vervulling van die voorwaarde sowieso geen aanspraak kan maken op het verblijfsrechtelijk 

voordeel of de gunst dewelke beoogd wordt in die instructie. Zodoende is het materiële 

motiveringsbeginsel, dat verzoekster opwerpt, hier geenszins geschonden.  

 

2.8. Bovendien benadrukt de Raad dat het bestuur over een discretionaire beoordelingsbevoegdheid 

beschikt in het kader waarvan zij vermag te beslissen de door verzoekster aangebrachte elementen al 

dan niet te aanvaarden teneinde een verblijfsrecht toe te staan. De Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht, niet bevoegd zijn 

beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is 

in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de 

beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft 

beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cfr. R.v.St., nr. 

101.624 van 7 december 2001), Er dient dan ook te worden besloten dat de bestreden beslissing ten 

genoege van recht met draagkrachtige motieven, die de bestreden beslissing inhoudelijk ondersteunen, 

is omkleed. 

 

Het eerste middel is niet gegrond.  

 

2.9. In een tweede middel werpt verzoekster de schending op van « de redelijkheidsplicht en de 

zorgvuldigheidsplicht, zijnde algemene beginselen van behoorlijk bestuur ».  

 

2.10. Verzoekster licht haar tweede middel als volgt toe : « Doordat verwerende partij stelt dat de lokale 

verankering van verzoekster niet in haar voordeel weerhouden kan worden. Terwijl de inburgering in 

België toch een doorslaggevend element is in het toekennen van een wettig verblijf in België. b. 

Uiteenzetting De duurzame lokale verankering betreft de situatie van de vreemdeling, die het centrum 

van zijn affectieve. sociale en economische belangen in België heeft gevestigd”. Dit is een feitenkwestie 

waarbij de gehele situatie van betrokkene op vlak van sociale handen. kennis van een landstaal en 

mogelijkheden om te werken wordt beoordeeld. Niettegenstaande verzoekster aantoont dat er een 

duurzame lokale verankering is, wordt de regularisatieaanvraag als ongegrond afgewezen. Verzoekster 

snapt echt niet hoe Verwerende partij tot die conclusie kon komen. Elke redelijke en zorgvuldige 

overheid, had dan ook dienen te erkennen dat verzoeker wel degelijk afdoende bewijs bijbracht van zijn 

lokale verankering in België. Verzoekster is bovendien lokaal verankerd in België en legde zij tesamen 

met haar oorspronkelijk verzoek tot regularisatie volgende stukken neer: 

1. Verklaringen van dhr. en mevrouw Driss, alwaar verzoekster woont 

2. Doorverwijskaart Huis van het Nederlands Limburg vzw naar Open school. 

3. Medisch attest dokter F. Schreurs. dewelke verzoekster reeds sedert jaren behandeld. 

Zoals reeds in het feitenrelaas uiteengezet blijkt dat verzoekster reeds geruime tijd in België verblijft en 

hier een vriendenkring heeft uitgebouwd. Hierbij poogt verzoekster steeds Nederlands te spreken en 

zich de Nederlandse taal eigen te maken. Verzoekster streeft er dan ook steeds naar zich ten volle te 

integreren in deze maatschappij. Verzoeker geeft dan ook uitdrukkelijk blijk van integratie in de 

Belgische samenleving. Verwerende partij had de vordering van verzoeker dan ook niet kunnen 

afwijzen. Verwerende partij heeft ten onrechte geen enkele rekening gehouden met deze duurzame 

lokale verankering niettegenstaande juist dit element een doorslaggevend element is tot het toekennen 

van een wettig verblijf in België. Geen enkele redelijke en zorgvuldige overheid had dan ook de 

regularisatieaanvraag van verzoekster ongegrond verklaart. Het tweede middel is derhalve gegrond ». 

 

2.11. In haar tweede middel werpt verzoekster een schending op van de redelijkheidsplicht en de 

zorgvuldigheidsplicht als algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De Raad verwijst vooreerst naar 

de motieven van de bestreden beslissing en naar wat gesteld werd onder de bespreking van het eerste 

middel, hetgeen alhier als herhaald kan worden beschouwd.  

 

2.12. In zoverre verzoekster de schending aanvoert van het zorgvuldigheidsbeginsel, dient erop te 

worden gewezen dat het zorgvuldigheidsbeginsel aan de overheid de verplichting oplegt haar 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding 

(R.v.St., nr. 167.411 van 2 februari 2007 en R.v.St., nr. 154.954 van 14 februari 2006). Vooreerst dient 

te worden opgemerkt dat uit de bestreden beslissing blijkt dat het bestuur op al de in de regularisatie-

aanvraag aangevoerde elementen uitdrukkelijk is ingegaan. Verzoekster maakt in het licht van haar 

betoog niet duidelijk, zoals blijkt uit wat voorafgaat, dat het bestuur de beslissing niet zorgvuldig heeft 

voorbereid en niet gestoeld heeft op een correcte feitenvinding, zodat zij dienvolgens een schending 

van de door haar aangehaalde bepaling geenszins aannemelijk maakt. Verzoekster slaagt er niet in 
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een bewijs  of begin van bewijs aan te brengen dat zij “voorafgaand aan haar aanvraag een langdurig 

ononderbroken verblijf heeft dat minimum 5 jaar bedraagt; én voor 18 maart 2008 gedurende 

een periode een wettig verblijf in België heeft gehad […] of, die voor die datum, geloofwaardige 

pogingen heeft ondernomen om in België een wettig verblijf te bekomen”. Daar verzoekster er niet in 

slaagt het tegendeel aan te tonen kan dit gegeven terecht als een rechtsfeit beschouwd worden. 

Zodoende heeft het bestuur op basis van dit correct gegeven, dat de kern van de bestreden beslissing 

raakt en bijgevolg een determinderend motief uitmaakt, besloten de verblijfsrechtelijke gunst vervat in 

de instructie van 19 juli 2009 aan verzoekster te weigeren, eenvoudigweg al omdat zij niet voldoet aan 

de daarin gestelde voorwaarde. Voorwaarde dewelke sowieso vervuld dient te zijn wil het bestuur een 

dergelijke aanvraag verder discretionair beoordelen.  

 

2.13. Het bestuur heeft aldus, geheel terecht, en binnen de haar ter zake toebedeelde bevoegdheid, 

geoordeeld dat verzoeksters aanvraag om machtiging tot verblijf niet gunstig beantwoord kon worden. 

Het bestuur handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die verzoeksters concrete 

situatie daadwerkelijk kenmerken, en conform de terzake toepasselijke rechtsregels. De Raad herhaalt 

dat het bestuur in casu geheel terecht heeft vastgesteld dat: 

 

- Verzoekster zich beroepen heeft op het criterium 2.8A van de instructies van 19 juli 2009. 

- Verzoekster mogelijk sinds 5 jaar ononderbroken in België verblijft. 

- Verzoekster er evenwel niet in slaagt aan te tonen dat zij véér 18 maart 2008 gedurende een periode 

een wettig verblijf heeft gehad in België, of voor die datum een geloofwaardige poging heeft 

ondernomen om een wettig verblijf te bekomen. 

- Verzoekster verwijst naar een regularisatie die zij zou hebben ingediend in de kerk in Anderlecht, doch 

verzoekster hiervan geen (begin van) bewijs voorlegt en er evenmin stukken daarover terug te vinden 

zijn in het administratief dossier. 

- alle andere door verzoekster opgesomde elementen niets afdoen aan de voorwaarde(n) die gesteld 

worden in de instructies van 19 juli 2009. 

 

Verzoekster maakt op geen enkele wijze aannemelijk waarom de bestreden beslissing tot stand zou 

zijn gekomen met miskenning van de redelijkheidsplicht en de zorgvuldigheidsplicht. 

 

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

slechts het redeljkheidsbeginsel 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 

geval is. Mede gelet op de bespreking van het eerste middel, blijkt dat verzoekster met haar betoog op 

generlei wijze een schending van het redelijkheidsbeginsel aannemelijk maakt. 

 

Het tweede middel is niet gegrond.  

 

2.15. In haar derde en laatste middel werpt verzoekster de schending op 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 13 mei 1955 (hierna: het EVRM).  

 

2.16. Verzoekster licht haar laatste middel als volgt toe : « Doordat verwerende partij stelt dat dit artikel 

hier niet van toepassing is daar betrokkene niet aantoont dat er nog andere familieleden van haar in 

België verblijven en alwaar gesteld wordt dat gewone sociale relaties niet onder de bescherming vaii 

artikel 8 van liet EVRM vallen. Terwijl er wel degelijk een schending is van artikel 8 EVRM. Aangezien 

verzoekster wel degelijk een feitelijk gezin vormt in België. Sedert 2007 verblijft hij het gezin Driss, 

bestaande uit dhr. Driss en diens echtgenote en de vier kinderen. Verzoekster helpt in dit gezin actief 

mee in het huishouden en staat tevens mee in voor de opvoeding van de vier kinderen. b. Uiteenzetting 

Aangezien verzoekster wel degelijk een feitelijk gezin vormt in België en onder de bescherming van 

artikel 8 EVRM valt. Een vreemdeling zal zich kunnen beroepen op artikel 8 EVRM indien hij: Een 

feitelijk gezin vormt met een Belg of een vreemdeling met legaal verblijf in België Het recht op een 

familie -en gezinsleven kan worden ingeroepen door alle personen die feitelijk een gezin vormen met 

een Belg of een vreemdeling het legaal verblijf in België. Er moet niet noodzakelijk een bloed of 

aanverwantschap zijn. Sedert 2007 verblijft bij het gezin Driss, bestaande uit dhr. Driss en diens 

echtgenote en de vier kinderen. Verzoekster helpt in dit gezin actief mee in het huishouden en staat 

tevens mee in voor de opvoeding van de vier kinderen. Naast het recht op eerbiediging van liet recht op 

een familie -en gezinsleven beschermt artikel 8 EVRM bovendien ook het recht op de eerbiediging van 
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het privé-leven. Het begrip “privé-leven” omvat onder meer het recht op het ontwikkelen en het 

onderhouden van relaties met anderen. Deze relaties kunnen zelfs van zakelijke aard zijn. Dit begrip is 

bijgevolg veel ruimer dan het recht op een familie -en gezinsleven en vereist geen hechte band of 

intieme relatie tussen de personen die er zich op beroepen. Het is voor geen betwisting vatbaar dat 

verzoekster reeds meer dan 3 jaar deel uitmaakt van het gezin Driss, bestaande uit dhr. Driss, diens 

echtgenote en hun vier kinderen. Er is alsdan een schending van artikel 8 EVRM, Het middel is 

gegrond. » 

 

2.17. Artikel 8 EVRM waarborgt de eerbiediging van het recht op gezinsleven en de niet inmenging van 

enig openbaar gezag bij de uitoefening van dat recht. Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt:  

 

“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.” 

 

2.18. Verzoekster is woonachtig bij een gezin waar zij geen enkele familiale band mee heeft. Uit de 

stukken van het administratief dossier kan afgeleid worden dat verzoekster daar werkelijk woonachtig 

was op het moment van de woonplaatscontrole die volgt na haar regularisatieaanvraag op basis van de 

instructies van 19 juli 2009. Uit geen enkel ander voorgelegd stuk kan echter afgeleuid worden hoe lang 

verzoekster daar werkelijk al woonachtig was. De bijgevoegde verklaringen van het gezin hebben 

immers een gesolliciteerd karakter en vormen zodoende geen objectief bewijs. Verzoekster heeft echter 

geen enkele bloed- of aanverwantschapsband met de leden van dit gezin. Dit wordt overigens niet 

betwist. Anders dan wat verzoekster voorhoudt vallen gewone sociale of zakelijke relaties principieel 

niet onder de bescherming van artikel 8 EVRM. (zie onder meer : R.v.St., nr. 151.290 van 14 november 

2005; R.v.St. nr. 140.615 van 15 februari 2005, nr. R.v.St. 102 840 van 23 januari 2002; R.v.St. nr. 135 

236 van 22 september 2004).  

 

2.19. Verzoekster beweert dat « Het begrip “privé-leven” onder meer het recht op het ontwikkelen en 

het onderhouden van relaties met anderen omvat. Deze relaties kunnen zelfs van zakelijke aard zijn. 

Dit begrip is bijgevolg veel ruimer dan het recht op een familie -en gezinsleven en vereist geen hechte 

band of intieme relatie tussen de personen die er zich op beroepen. » 

 

2.20. De Raad is er zich van bewust dat uit bepaalde Europese rechtspraak blijkt dat de relaties die 

vallen onder de bescherming van het privé-leven geboden door artikel 8 EVRM ruimer ‘kunnen’ zijn dan 

relaties louter gebaseerd op bloed- of aanverwantschap. In verzoeksters betoog wordt deze 

rechtspraak vooreerst niet aangehaald noch worden er argumenten opgebouwd dewelke zouden 

kunnen aantonen dat verzoekster zich in een voldoende vergelijkbare situatie bevindt als in die enkele 

Europese arresten. Bewijstukken die dergelijke stelling dan zouden moeten onderbouwen zijn er al 

evenmin. In het geval van verzoekster is het zelfs zo dat zij ruim 24 jaar in Marokko verbleef om slechts 

de laatste jaren illegaal in België te verblijven. Er mag dan ook met rede aangenomen worden dat 

verzoekster familiebanden heeft in Marokko, te meer daar zij het tegendeel niet vermeldt.  

 

2.21. Te weten dat verzoekster ruim 24 jaar in Marokko verbleef, zij haalt immers aan dat zij in 2002 

Marokko heeft verlaten, kan verzoeksters bewering dat “het voor haar onmogelijk is om over te gaan tot 

een herintegratie in het land van herkomst” niet aangenomen worden. Zodoende kunnen haar verblijf in 

België, haar integratie en de hier opgebouwde banden bijgevolg geenszins vergeleken worden met 

haar relaties in het land van herkomst. 

 

2.22. De Raad merkt overigens op dat uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt dat het 

bestuur de ‘integratie-elementen’ die verzoekster in haar aanvraag aangehaald heeft wel degelijk 

bekeken heeft, zelfs wanneer verzoekster initieel reeds niet voldeed aan de voorwaarde uit de 

instructies van 19 juli 2009 zoals besproken onder het eerste middel.   

 

“Het feit dat betrokkene sinds 2004 in België verblijft, lessen Nederlands heeft gevolgd, werkwillig is, 

hulp biedt aan de familie waarbij zij verblijft, een vrienden- en kennisenkring heeft uitgebouwd en 

affectieve, sociale en economische belangen heeft in België, kan niet weerhouden worden als een 
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grond voor regularisatie. Ondanks deze elementen aangaande de integratie van betrokkene, doet dit 

niets af aan de voorwaarden die gesteld worden met betrekking tot de instructies van 19 juli 2009. De 

elementen met betrekking tot haar lokale verankering kunnen bijgevolg niet in betrokkene haar voordeel 

weerhouden worden.” 

 

2.23. In de gegeven omstandigheden vormt de niet noodzakelijk definitieve verwijdering van het 

grondgebied van verzoekster hoe dan ook geen verboden inmenging in de uitoefening door deze 

laatste van haar recht op privé- en gezinsleven in de zin van voornoemd verdragsartikel. Het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens neemt zo onder meer aan dat uit artikel 8 EVRM niet kan worden 

afgeleid dat een vreemdeling er een staat toe kan verplichten om hem op zijn grondgebied te gedogen 

door het enkele feit te opteren voor een levensgezel die op dat grondgebied vermag te verblijven (cf. 

VAN DE PUTTE, M., ‘Straatsburg gaat vreemd’. De vreemdeling in de jurisprudentie van de 

Straatburgse organen “. TVR. 1994, (3), 12).  

 

2.24. De verwerping van verzoeksters machtiging tot verblijf heeft daarenboven niet tot gevolg dat 

verzoekster definitief wordt gescheiden van het gezin waar zij verblijft of een absoluut verbod om het 

Belgisch grondgebied binnen te komen en er te verblijven kreeg, doch enkel dat zij tijdelijk het land 

dient te verlaten met de mogelijkheid er terug te keren nadat zij zich in het bezit zal hebben gesteld van 

de nodige documenten voor een regelmatige binnenkomst in het Rijk (zie ook R.v.St. nr.170.806 van 4 

mei 2007).  

 

2.25. Tot slot laat de verwerende partij gelden dat artikel 8, 2 lid van het EVRM uitdrukkelijk vermeldt 

dat een inmenging van het openbaar gezag is toegestaan, voor zover bij wet voorzien en in een 

democratische samenleving noodzakelijk ter vrijwaring van de nationale veiligheid, de openbare orde, 

voor het economische welzijn van het land, voor de vrijwaring van de orde, de preventie van 

strafrechterlijke inbreuken, de bescherming van de gezondheid en de moraal, of voor de verdediging 

van de rechten en vrijheden van derden. Terwijl het illegaal verblijf in het Rijk onmiskenbaar een 

strafrechterlijke inbreuk is. Verzoekster betwist kennelijk ook niet dat het bevel om het grondgebied te 

verlaten voorzien is bij wet en dat de inmenging van de overheid kan worden ingepast in één van de in 

artikel 8, tweede lid, EVRM opgesomde oogmerken, met name de bescherming van de openbare orde 

en het voorkomen van strafbare feiten.  

 

2.26. In casu blijkt dat verzoekster reeds vele jaren illegaal op het Belgisch grondgebied verblijft, zonder 

te beschikken over enig verblijfsrecht in het Rijk, terwijl evenmin bewezen is dat ze enige poging heeft 

ondernomen om zulk verblijfsrecht te bekomen. Door het bestuur werd geheel terecht, gelet op de 

elementen die het dossier van verzoekster daadwerkelijk kenmerken en overeenkomstig de wettelijke 

bepalingen ter zake, beslist aan verzoekster de machtiging tot verblijf te weigeren en haar een bevel 

om het grondgebied te verlaten te betekenen.  

 

Het derde middel is niet gegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, 

samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak gedaan te 

worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door de 

verwerende partij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drie december tweeduizend en tien door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. MILOJKOWIC 

 


