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 nr. 64 058 van 28 juni 2011 

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 20 april 2011 

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 9 maart 2011 

waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9bis van de wet van 15 december 

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

vreemdelingen onontvankelijk verklaard wordt en van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 24 maart 2011 tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten. 

 

Gezien titel Ibis, 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 6 mei 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 juni 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. VANWALLEGHEM, die verschijnt voor de verzoekende partij 

en van advocaat E. MATTERNE, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk wordt verklaard is 

gemotiveerd als volgt: 

 

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

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

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

verzoek onontvankelijk is. 

Redenen: 



  

 

 

RvV  X - Pagina 2 van 5 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de aan-

vraag om machtiging tot verblijf niet kan indienen via de gewone procedure namelijk via de diplomatieke 

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

Het feit dat betrokkene is ingeschreven voor Nederlandse lessen, Belgische vrienden heeft, getuigen-

verklaringen en foto’s voorlegt en de bewering dat hij sinds 2000 ononderbroken in België zou 

verblijven, vloeiend Nederlands en Frans zou spreken, werkbereid en perfect geïntegreerd zou zijn, 

verantwoordt niet dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in België wordt ingediend. De elementen 

met betrekking tot de integratie kunnen het voorwerp uitmaken van een eventueel onderzoek conform 

art. 9.2 van de wet van 15.12.1980. 

Betrokkene verklaart dat hij naar België is gekomen wegens politieke meningsverschillen met bepaalde 

personen die een hoge functie bekleedden en dat hij bijgevolg vreest voor zijn leven indien hij dient 

terug te keren. Echter, hij legt geen persoonlijke bewijzen voor die deze bewering kunnen staven. Het is 

aan betrokkene om op zijn minst een begin van bewijs te leveren. De loutere verklaring dat zijn leven in 

gevaar zou zijn volstaat niet ‘m als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. 

Aangaande het argument dat betrokkene geen enkele band meer heeft met zijn land van herkomst, 

dient er opgemerkt te worden dat het betrokkenes persoonlijke keuze is geweest om illegaal in België te 

verblijven, alsook om geen verdere contacten/banden te onderhouden met zijn land van herkomst. 

Bovendien lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkene geen familie, vrienden of kennissen meer zou 

hebben in het land van herkomst waar hij voor korte tijd zou kunnen verblijven in afwachting van een 

beslissing in het kader van zijn aanvraag tot regularisatie. Betrokkene verbleef immers ongeveer dertig 

jaar in Marokko en zijn verblijf in België, zijn integratie en opgebouwde banden kunnen bijgevolg 

geenszins vergeleken worden met zijn relaties in het land van herkomst. (…) 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten is gemotiveerd als volgt: 

 

“(…) Reden van beslissing: 

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

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

visum. (…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Verzoeker voert een eerste middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Eerste middel. Schending van artikel 8 EVRM: eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-

leven, zijn gezinsleven Doordat de Dienst Vreemdelingenzaken stelt dat er geen buitengewone 

omstandigheid is, waarom verzoeker de aanvraag tot machtiging tot verblijf niet kan indienen via de 

gewone procedure namelijk via de diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de 

plaats van oponthoud in het buitenland. De integratie in België, nI. een ononderbroken verblijf in België, 

getuigenverklaringen, Belgische vrienden, enz. is volgens de DVZ irrelevant. De politieke menings-

verschillen met hoogwaardigheidsbekleders in zijn land van herkomst, waarvan sprake in de brief van 

de voormalige raad van verzoeker d.d. 6/4/2010 (stuk 10), zijn niet bewezen. Dat verzoeker geen enkele 

band meer zou hebben met zijn land van herkomst, is volgens de Dienst Vreemdelingenzaken 

onwaarschijnlijk. Terwijl het onmogelijk en bijzonder moeilijk is voor verzoeker om de aanvraag in te 

dienen via de gewone procedure, nI. om terug te keren naar zijn land van herkomst om de machtiging 

aan te vragen. Verzoeker is sinds 2000 diverse malen in België op vakantie geweest en woont hier 

sinds 2004 onafgebroken. In dit verband kan een arrest van 29/10/2007 vermeld worden, dat een 

beslissing tot weigering van een regularisatieaanvraag vernietigt, omdat de DVZ onterecht geen 

rekening hield met de volledige verblijfsduur en integratie van verzoeker. (stuk 16). Terwijl de DVZ in de 

fout gaat door de aangehaalde sociale bindingen met België te negeren. Bij een beslissing over een 

regularisatieaanvraag moet rekening gehouden worden met alle elementen van het dossier, inclusief 

elementen als de duur van het verblijf, de mate van integratie en de sociale bindingen met België. De 

DVZ mag zich ook niet schuldig maken aan standaardformuleringen, maar moet elk dossier afzonderlijk 

concreet onderzoeken. Terwijl het begrip privé-leven ondermeer 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 ruimen dan het recht op een familie –en gezinsleven en vereist geen hechte 

band of intieme relaties tussen de personen die re zich op beroepen. Ook relaties die bijvoorbeeld niet 

lang genoeg duren om met succes een beroep te kunnen doen op het recht op een gezinsleven kunnen 

toch onder de toepassing vallen van artikel 8 EVRM omdat er al langer een relatie bestond tussen de 

betrokkenen maar dan zonder samenwoonst.” 
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2.1.2. Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt: 

 

"1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen." 

 

Wanneer een risico van schending van het respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven wordt 

aangevoerd, kijkt de Raad in de eerste plaats na of er een privé- en/of familie- en gezinsleven bestaat in 

de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of hierop een inbreuk werd gepleegd door de bestreden 

beslissing. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een privé en/of familie- en gezinsleven dient 

de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen (cf. EHRM 13 

februari 2001, Ezzoudhi/Frankrijk, § 25; EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 15 juli 

2003, Mokrani/Frankrijk, § 21). 

 

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie- en gezinsleven' noch het begrip privéleven. Beide 

begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 

geïnterpreteerd. Wat het bestaan van een familie- en gezinsleven betreft, moet vooreerst worden 

nagegaan of er sprake is van een familie of een gezin. Vervolgens moet blijken dat in de feiten de 

persoonlijke band tussen deze familie- of gezinsleden voldoende hecht is (cf. EHRM 12 juli 2001, K. en 

T./ Finland, § 150). Het begrip 'privéleven' wordt evenmin gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. Het 

EHRM benadrukt dat het begrip privéleven een brede term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk is 

om er een exhaustieve definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29). De 

beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven of van een privéleven of van beiden, is 

een feitenkwestie. 

 

Verzoeker voert aan: “Verzoeker is sinds 2000 diverse malen in België op vakantie geweest en woont 

hier sinds 2004 onafgebroken. In dit verband kan een arrest van 29/10/2007 vermeld worden, dat een 

beslissing tot weigering van een regularisatieaanvraag vernietigt, omdat de DVZ onterecht geen 

rekening hield met de volledige verblijfsduur en integratie van verzoeker. (stuk 16). Terwijl de DVZ in de 

fout gaat door de aangehaalde sociale bindingen met België te negeren. Bij een beslissing over een 

regularisatieaanvraag moet rekening gehouden worden met alle elementen van het dossier, inclusief 

elementen als de duur van het verblijf, de mate van integratie en de sociale bindingen met België. De 

DVZ mag zich ook niet schuldig maken aan standaardformuleringen, maar moet elk dossier afzonderlijk 

concreet onderzoeken. Terwijl het begrip privé-leven ondermeer 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 ruimen dan het recht op een familie –en gezinsleven en vereist geen hechte 

band of intieme relaties tussen de personen die re zich op beroepen. Ook relaties die bijvoorbeeld niet 

lang genoeg duren om met succes een beroep te kunnen doen op het recht op een gezinsleven kunnen 

toch onder de toepassing vallen van artikel 8 EVRM omdat er al langer een relatie bestond tussen de 

betrokkenen maar dan zonder samenwoonst.” 

 

Verzoeker laat na aan te tonen dat hij een privé en/of familie- en gezinsleven heeft in België. 

Betreffende de verwijzing naar een arrest van de Raad dient te worden opgemerkt dat verzoeker niet 

uiteenzet dat hij zich in dezelfde situatie bevindt als die beschreven in dat arrest en dat deze situatie op 

hem van toepassing is.  

In de bestreden beslissing wordt vastgesteld: “Aangaande het argument dat betrokkene geen enkele 

band meer heeft met zijn land van herkomst, dient er opgemerkt te worden dat het betrokkenes 

persoonlijke keuze is geweest om illegaal in België te verblijven, alsook om geen verdere contacten / 

banden te onderhouden met zijn land van herkomst. Bovendien lijkt het erg onwaarschijnlijk dat 

betrokkene geen familie, vrienden of kennissen meer zou hebben in het land van herkomst waar hij voor 

korte tijd zou kunnen verblijven in afwachting van een beslissing in het kader van zijn aanvraag tot 

regularisatie. Betrokkene verbleef immers ongeveer dertig jaar in Marokko en zijn verblijf in België, zijn 

integratie en opgebouwde banden kunnen bijgevolg geenszins vergeleken worden met zijn relaties in 

het land van herkomst.” 

Verzoeker brengt tegen dit motief in: “Dat verzoeker geen enkele band meer zou hebben met zijn land 

van herkomst, is volgens de Dienst Vreemdelingenzaken onwaarschijnlijk. Terwijl het onmogelijk en 

bijzonder moeilijk is voor verzoeker om de aanvraag in te dienen via de gewone procedure, nI. om terug 
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te keren naar zijn land van herkomst om de machtiging aan te vragen. Verzoeker is sinds 2000 diverse 

malen in België op vakantie geweest en woont hier sinds 2004 onafgebroken.” 

 

Verzoeker maakt met zijn betoog niet aannemelijk dat de verwerende partij op kennelijk onredelijke 

wijze besluit dat het erg onwaarschijnlijk lijkt dat verzoeker geen familie, vrienden of kennissen meer zou 

hebben in het land van herkomst waar hij voor korte tijd zou kunnen verblijven in afwachting van een 

beslissing in het kader van zijn aanvraag tot regularisatie. 

 

Verzoeker maakt geen schending van artikel 8 EVRM aannemelijk. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.2.1. Verzoeker voert een tweede middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Schending motiveringsplicht, schending van artikel 6 EVRM: gebrekkige motivering. Doordat de Dienst 

vreemdelingenzaken in de motivering van haar beslissing geen rekening houdt met de 2 actualisaties 

die de nieuwe raad van verzoeker heeft doorgestuurd. (stukken 12 en 13). Terwijl verzoeker in beide 

actualisaties wel degelijk zijn aanvraag om machtiging verder uitgewerkt heeft, nieuwe elementen en 

correcties heeft aangebracht, die uiterst belangrijk waren. De motivering van de onontvankelijkheids-

beslissing is onvoldoende nu de 2 actualisaties niet onderzocht werden in het kader van de buiten-

gewone omstandigheden. (stuk 9). Terwijl verzoeker geen banden meer heeft met zijn geboorteland. 

Dat hij niet weet bij wie hij terecht kan, moest hij terug naar zijn land gestuurd worden. Verzoeker 

beschikt niet over de nodige financiële middelen om een reis en een verblijf in zijn land van herkomst te 

betalen. Verzoeker is in 7 jaar geen enkele keer teruggekeerd naar Marokko. Indien hij nog hechte 

familiale banden mocht hebben in zijn herkomstland, zou hij zeker teruggekeerd zijn om zijn familieleden 

te zien, quod non.” 

 

2.2.2. Beslissingen over de toegang tot, het verblijf op en de verwijdering van het grondgebied, vallen 

niet onder het toepassingsgebied van artikel 6 van het E.V.R.M. (Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens, Maaouia c. Frankrijk (GC), nr. 39652/98, 5 oktober 2000, CEDH 2000-X; R.v.St., nr. 92.285, 16 

januari 2001; J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds), Handboek EVRM. Deel 2. Artikelsgewijze 

commentaar, Antwerpen , Intersentia, 2004, vol I, 409), zodat deze bepaling in rechte niet dienstig kan 

worden aangevoerd. 

 

Verzoeker voert aan dat de verwerende partij geen rekening heeft gehouden met de twee actualisaties 

die zijn doorgestuurd. Hij laat echter na uiteen te zetten welke “nieuwe elementen en correcties” hij heeft 

aangebracht in de twee actualisaties. Verzoeker voegt deze actualisaties wel bij zijn verzoekschrift doch 

geeft geen uitleg met welk gegevens de verwerende partij rekening had moeten houden, zodanig dat zij 

tot een andere conclusie zou zijn gekomen. Het komt de Raad niet toe om dit uit te zoeken. 

 

Met het betoog dat “verzoeker geen banden meer heeft met zijn geboorteland. Dat hij niet weet bij wie 

hij terecht kan, moest hij terug naar zijn land gestuurd worden. Verzoeker beschikt niet over de nodige 

financiële middelen om een reis en een verblijf in zijn land van herkomst te betalen. Verzoeker is in 7 

jaar geen enkele keer teruggekeerd naar Marokko” maakt hij geen schending van de motiveringsplicht 

aannemelijk. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

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.  

 

 

 

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 achtentwintig juni tweeduizend en elf door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. MILOJKOWIC 

 


