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nr. 64 976 van 18 juli 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 Syrische nationaliteit te zijn, op 18 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 4 maart 2011 waarbij de 

aanvraag om machtiging tot verblijf 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 ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard en van het bevel om het grondgebied te 

verlaten, aan verzoekende partij ter kennis gebracht op 18 maart 2011. 

 

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 18 mei 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 juni 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van de advocaat M. VERRELST, die loco advocaat K. VERSTREPEN 

verschijnt voor de verwerende partij en van advocaat D. VAN DEN BELEN, die loco advocaten E. 

MATTERNE en N. LUCAS HABA verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 10 december 2009 dient verzoeker, van Syrische nationaliteit, een aanvraag in om machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: 

Vreemdelingenwet). 

 

Op 3 december 2010 dient verzoeker een aanvulling in bij zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, met 

name zijn adreswijziging. 
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Op 4 maart 2011 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard. 

 

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

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf d.d. 10.12.2009 en de aanvulling d.d. 

03.12.2010 ingediend door: 

H., A.(…) (R.R.: (…)) 

Nationaliteit: Syrië(Syrisch-Arabische Rep.) 

Geboren te (…) op (…) 

Adres: (…) ANTWERPEN 

Indien betrokkene niet meer op dit adres verblijft: datum en bestemming ? 

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. 

Reden(en): 

Betrokkene haalt aan dat hij 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 2.8B van de vernietigde instructie van 19.07.2009. Hij voldoet 

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

regularisatie op deze basis. Niettegenstaande het feit dat betrokkene een arbeidsovereenkomst bij Haik 

Company d.d. 05.11.2009 voorlegt, slaagt hij er immers niet in om aan te tonen dat hij sinds ten 

minste 31 maart 2007 ononderbroken op het grondgebied verblijft. Het is aan betrokkene om op zijn 

minst een begin van bewijs te leveren. Geen van de voorgelegde stukken, waaronder een 

huurovereenkomst en getuigenverklaringen bewijzen dat betrokkene hier ononderbroken verblijft sedert 

31 maart 2007. De huurovereenkomst toont slechts aan dat betrokkene van vanaf 01.03.2007 een 

appartement huurde; de getuigenverklaringen van o.a. M. H.(…) en H. R. M.(…), louter dat 

betrokkene op 27.12.2006 in België is aangekomen. Aangezien noch uit het administratieve 

dossier, noch uit de voorgelegde stukken blijkt dat betrokke sinds 31.03.2007 ononderbroken in België 

verblijft, wordt zijn ononderbroken verblijf in België sinds 31.03.2007 niet bewezen geacht. 

Het feit dat betrokkene zijn best heeft gedaan om zich te integreren, een appartement huurt, al zeer 

goed Nederlands zou kunnen spreken, werkbereid is, een vrienden- en kennissenkring heeft 

opgebouwd en getuigenverklaringen voorlegt, 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 dd. 19.07.2009. 

Betrokkene beroept zich verder op het criterium 2.3 van de vernietigde instructie van 19.07.2009. Hij 

haalt aan dat hij hier twee ooms, neven en nichten heeft die allemaal de Belgische nationaliteit hebben. 

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

te komen voor regularisatie op deze basis. Allereerst toont hij niet aan een familielid te zijn van een EU-

burger die buiten het toepassingsgebied van de gezinshereniging (artikel 40bis van de wet) valt. Zo 

legt hij geen bewijsstukken voor die de afstamming of verwantschap met zijn Belgische familieleden 

kunnen staven. Verder toont hij niet aan dat zijn verblijf dient te worden 'vergemakkelijkt' in toepassing 

van de Europese richtlijn 2004/38, zijnde, de familieleden, ongeacht hun nationaliteit, die in het land van 

herkomst ten laste zijn van of inwoonden bij de EU-burger, of die wegens ernstige 

gezondheidsredenen een persoonlijke verzorging door de EU-burger nodig hebben. Het is aan 

betrokkene om op zijn minst een begin van bewijs te leveren. 

Wat het inroepen van art. 8 van het EVRM betreft dient er opgemerkt te worden dat dit artikel hier niet 

van toepassing is daar betrokkene (zie supra) niet met bewijzen van afstamming of verwantschap 

aantoont dat er nog andere familieleden van hem in België verblijven. Gewone sociale relaties vallen 

niet onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM. 

Wat tenslotte de verwijzing naar de andere prangende humanitaire situatie betreft, deze worden niet 

aangetoond en kunnen dan ook niet weerhouden worden. 
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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 

Migratieen asielbeleid waarbij hem 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 zijn van de vereiste binnenkomstdocumenten 

(art. 7, al 1,1° van de Wet van 15 december 1980). Niet in het bezit van een geldig visum.” 

 

Op 18 maart 2011 wordt aan verzoeker bevel gegeven om het grondgebied te verlaten, op grond van de 

hiervoor vermelde motieven. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert verzoeker het volgende aan. 

 

“EERSTE EN ENIGE MIDDEL: 

Schending van de motiveringsplicht vervat in artikel 62 Vreemdelingenwet en artikel 3 van de Wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. 

Uit deze wetsartikelen blijkt dat de administratieve overheid in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen dient 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 feite en in rechte evenredig moet 

zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. 

Verwerende partij stelt in zijn beslissing van 4 maart 2011 dat verzoeker niet bewijst dat hij sinds ten 

minste 31 maart 2007 ononderbroken op het grondgebied verblijft (1). Verder verwijt verwerende 

partij aan verzoeker dat hij geen bewijsstukken voorlegt, enerzijds van de afstamming of verwantschap 

met zijn Belgische familieleden en anderzijds van het feit dat hij in het land van herkomst ten laste was 

van deze familieleden of dat hij wegens ernstige gezondheidsredenen een persoonlijke verzorging van 

hen nodig heeft (2). Tenslotte beweert verwerende partij dat het door verzoeker ingeroepen artikel 8 

van het EVRM hier niet van toepassing is daar verzoeker geen bewijzen voorlegt van afstamming of 

verwantschap met zijn familieleden (3). 

(1) Met betrekking tot het ononderbroken verblijf op het grondgebied, heeft verzoeker wel degelijk   

het   bewijs   voorgelegd   door   middel   van   een   huurovereenkomst   en getuigenverklaringen van 

onder andere zijn ooms. 

Verzoeker meent dat de motivatie van verwerende partij met betrekking tot het niet weerhouden van de 

huurovereenkomst als bewijs van zijn ononderbroken verblijf onvoldoende en dus niet afdoende is. 

Waarom een huurovereenkomst geen bewijs vormt van een ononderbroken verblijf op het grondgebied 

wordt nergens duidelijk gemaakt. Daarenboven stelt verwerende partij dat "het aan betrokkene is om 

op zijn minst een begin van bewijs te leveren". Wederom is het onbegrijpelijk voor verzoeker waarom 

een huurovereenkomst geen begin van bewijs vormt. Het niet opnemen van de motieven waarom de 

huurovereenkomst als onvoldoende dient beschouwd te worden, is een formele schending van de 

motiveringsplicht. 

Naast de huurovereenkomst legt verzoeker ook verklaringen voor van zijn ooms waaruit duidelijk 

blijkt dat hij reeds sinds december 2006 in België verblijft. Wederom vormt dit een begin van bewijs dat 

verwerende partij niet zomaar had mogen verwerpen. Daarenboven is verwerende partij onredelijk 

geweest door de verklaringen te verwerpen enkel omwille van de zin "hij is aangekomen op 27 december 

2006". Het was de bedoeling van beide ooms om aan te tonen dat verzoeker reeds in België is sinds 

december 2006. 

Verzoeker stelt vervolgens dat verwerende partij de formele motiveringsplicht en het 

zorgvuldigheidsbeginsel heeft geschonden door geen motivering te voorzien voor het niet aannemen 

van de getuigenverklaringen van zijn ooms als bewijs voor hun familieband. Verzoeker brengt 

een begin van bewijs en wijst bovendien op het feit dat beiden ooms dezelfde achternaam, namelijk 

H.(…), dragen als verzoeker. Verwerende partij heeft geen enkele rekening gehouden met de 

getuigenverklaringen van beide ooms bij  het nemen van zijn beslissing. Verwerende partij  

heeft derhalve niet zorgvuldig gehandeld door niet alle gegevens die de beslissing kunnen 

beïnvloeden zorgvuldig vast te stellen en te waarderen. 
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Ook met betrekking tot artikel 8 EVRM, is de motivering van verwerende partij niet afdoende. 

Verwerende partij stelt dat verzoeker geen bewijs levert van afstamming of verwantschap met zijn 

familieleden in België en dat artikel 8 dus niet van toepassing is. Verwerende partij ziet echter over het 

hoofd dat "bloed- of aanverwantschap is (...) geen noodzakelijke voorwaarde'" om te spreken van 

gezinsleven in de zin van artikel 8
1
 [1. P. DE HERT, Art. 8 E.V.RM. en  het Belgisch Recht, De 

bescherming van privacy, gezin, woonst en communicatie, P. 197-198.].  "Waar het op aan komt bij de 

beoordeling van de toepasselijkheid van dit artikel 8 EVRM-recht zijn de feitelijke banden die wijzen op 

een effectief familieleven"
2
 [2. Ibid.]. In casu stelt één van de ooms van verzoeker dat "ik en mijn gezin 

zien hem graag. Wij willen dat hij blijft wonen in België. We zullen hem zeker missen als hij weg 

zou gaan. Daarbij zijn mijn kinderen erg gesteld op hem, dit zou voor hen hart verscheurend 

zijn." Zijn andere oom wijst eveneens op het feit dat zijn kinderen erg op hem gesteld 

zijn en geeft aan dat hij verzoeker in zijn bedrijf wil laten werken, omdat hij altijd zijn helpende hand is 

geweest. Uit deze verklaringen kan niet anders dan aangenomen worden dat er wel degelijk een 

voldoende nauwe feitelijke band bestaat tussen verzoeker en zijn ooms en neven en nichten. 

Verwerende partij had deze band in acht moeten nemen en de toepasselijkheid van artikel 8 EVRM 

duidelijker moeten onderzoeken. Door dit na te laten schendt verwerende partij de materiële en formele 

motiveringsplicht. 

Rekening houdend met al het voorgaande kan niet anders dan worden vastgesteld dat de beslissing 

tot ongegrondheid van het verzoek tot verblijfsmachtiging onvoldoende is en dus niet-afdoende. Het is 

bovendien duidelijk dat verwerende partij onredelijk heeft gehandeld bij het nemen van de beslissing. Om 

deze redenen wenst verzoeker dan ook de nietigverklaring te bekomen van de aangevochten beslissing. 

Het verzoek tot nietigverklaring dient ontvankelijk en gegrond verklaard te worden.” 

 

2.2. De Raad wijst erop dat de in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht tot doel heeft de 

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

waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Hetzelfde geldt voor artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet. Artikel 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. 

 

In casu dient te worden vastgesteld dat de bestreden beslissing duidelijk de determinerende motieven 

aangeeft op grond waarvan zij is genomen. De motieven die de bestreden beslissing onderbouwen, 

kunnen op eenvoudige wijze in die beslissing worden gelezen zodat verzoeker er kennis van heeft 

kunnen nemen en hierdoor tevens heeft kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te 

vechten met de beroepsmogelijkheden waarover hij in rechte beschikt. Er wordt immers met verwijzing 

naar de toepasselijke wetsbepaling, met name artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, duidelijk 

gemotiveerd waarom de door verzoeker aangehaalde argumenten als onvoldoende worden bevonden 

voor het verkrijgen van een machtiging tot verblijf. 

 

Waar verzoeker stelt dat in de bestreden beslissing niet op voldoende wijze – hetgeen volgens 

verzoeker bijgevolg niet afdoende is - wordt gemotiveerd waarom de door hem voorgelegde elementen, 

in het bijzonder zijn huurovereenkomst en de getuigenverklaringen van zijn ooms, niet worden 

aangenomen als voldoende bewijs voor regularisatie, dient opgemerkt te worden dat dit standpunt van 

verzoeker feitelijke grondslag mist. Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt immers enerzijds 

dat wat betreft elk van de door verzoeker aangebrachte stukken en argumenten de reden wordt 

aangehaald waarom wordt geoordeeld dat hij niet in aanmerking komt voor regularisatie in het kader 

van de door hem ingeroepen criteria van de instructie van 19 juli 2009 – zo ook wat betreft het aantonen 

van de familieband - en anderzijds dat de overige aangebrachte elementen evenmin kunnen worden 

weerhouden. Door deze passages weer te geven in de motivering van de bestreden beslissing geeft 

verwerende partij te kennen dat zij verzoekers concrete elementen wel degelijk opgemerkt en gewogen 

heeft, doch dat deze op zich niet weerhouden konden worden ter inwilliging van de aanvraag. 

 

De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt overigens niet in dat de beslissende administratieve 

overheid de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet 
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“verder” te motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende 

overheid voor elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden.  

 

Dienvolgens moet worden vastgesteld dat verzoeker –die met zijn uiteenzetting ook duidelijk aangeeft 

de motieven te kennen- niet duidelijk maakt op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt te 

begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen 

derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht. Een schending 

van de formele motiveringsplicht wordt dan ook niet aangetoond.  

 

2.3. Verzoeker uit kritiek op de motieven, die hij bijwijlen onredelijk acht, en voert bijgevolg de schending 

van de materiële motiveringsplicht aan. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) is ter zake niet bevoegd om 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 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. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

2.4. Artikel 9 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Om langer dan de in artikel 6 bepaalde termijn in het Rijk te mogen verblijven, moet de vreemdeling die 

zich niet in een der in artikel 10 voorziene gevallen bevindt, daartoe gemachtigd worden door de 

Minister of zijn gemachtigde. 

Behoudens de in een internationaal verdrag, in een wet of in een koninklijk besluit bepaalde afwijkingen, 

moet deze machtiging door de vreemdeling aangevraagd worden bij de Belgische diplomatieke of 

consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland.” 

 

Artikel 9bis van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een identiteitsdocument 

beschikt, kan de machtiging tot verblijf worden aangevraagd bij de burgemeester van de plaats waar hij 

verblijft. Deze maakt ze over aan de Minister of aan diens gemachtigde. Indien de minister of diens 

gemachtigde de machtiging tot verblijf toekent, zal de machtiging tot verblijf in België worden afgegeven. 

(…)” 

 

De toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet houdt met andere woorden een dubbel 

onderzoek in: 

1. wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of er buitengewone 

omstandigheden worden ingeroepen om het niet aanvragen van de machtiging in het buitenland te 

rechtvaardigen en zo ja, of deze aanvaardbaar zijn. Zo dergelijke buitengewone omstandigheden niet 

blijken voorhanden te zijn, kan de aanvraag tot het verkrijgen van een verblijfsmachtiging niet in 

aanmerking worden genomen. 

2. wat de gegrondheid van de aanvraag betreft: of er reden is om de vreemdeling te machtigen langer 

dan drie maanden in het Rijk te verblijven.  

 

De bestreden beslissing oordeelt dat de aanvraag ontvankelijk, doch ongegrond is. Deze beslissing 

houdt in dat de gemachtigde van de staatssecretaris van oordeel is dat er onvoldoende redenen 

voorhanden zijn om verzoeker te machtigen langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven. 

Dienaangaande wijst de Raad erop dat de staatssecretaris met betrekking tot de gegrondheid van de 

aanvraag over een ruime appreciatiebevoegdheid beschikt.  

 

2.5. Verzoeker betwist niet dat hij er uitdrukkelijk om heeft verzocht toepassing te maken van de 

instructie van 19 juli 2009, noch dat hij heeft aangegeven in aanmerking te komen voor de criteria 2.8B 

en 2.3 van voornoemde instructie. 

 

Dienaangaande merkt de Raad op dat verwerende partij, hoewel voormelde instructie door de Raad van 

State werd vernietigd, in de aanhef van de bestreden beslissing expliciet het volgende stelt: “Betrokkene 

haalt aan dat hij geregulariseerd wil worden op basis van de instructies van 19 juli 2009 betreffende de 
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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.” Verzoeker verzet zich hier niet tegen. 

 

Desbetreffend moet nog worden gewezen op het volgende : de instructie van 19 juli 2009 betreffende de 

toepassing van het oude artikel 9,3 en het artikel 9bis van de Vreemdelingenwet werd vernietigd door de 

Raad van State bij arrest nummer 198.769 van 9 december 2009. De Raad van State oordeelde in zijn 

arrest dat de instructie in strijd was met het in de Grondwet vastgelegde legaliteitsbeginsel en met artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet, omdat door de instructie het onderscheid tussen de buitengewone 

omstandigheden die het onmogelijk of zeer moeilijk maken de aanvraag in het buitenland in te dienen 

en de omstandigheden die te maken hebben met de argumenten ten gronde om een verblijfsmachtiging 

te bekomen werd opgeheven en de instructie het mogelijk maakte dat vreemdelingen die zich in de erin 

omschreven voorwaarden bevonden ervan vrijgesteld werden aan te tonen dat er in hun geval 

buitengewone omstandigheden voorhanden waren terwijl enkel de wetgever dit vermag te doen. Uit de 

overwegingen van dit arrest kan evenwel niet afgeleid worden dat de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid niet de mogelijkheid heeft om een beleidslijn uit te zetten of dat het hem niet zou zijn 

toegestaan om – louter wat betreft de beoordeling ten gronde van een aanvraag om machtiging tot 

verblijf – de duidelijke situaties die aanleiding kunnen geven tot een verblijfsmachtiging en die reeds 

werden opgenomen in de vernietigde instructie te hernemen. De beoordeling van de wettigheid van de 

bestreden beslissing is erin gelegen dat zal moeten worden geoordeeld of de verwerende partij bij het 

nemen van de bestreden beslissing al dan niet kennelijk onredelijk heeft gehandeld. 

 

In de bestreden beslissing wordt gesteld dat verzoeker niet voldoet aan de cumulatieve voorwaarden die 

noodzakelijk zijn om in aanmerking te komen voor toepassing van de criteria 2.8B en 2.3. van de 

vernietigde instructie van 19 juli 2009, dat artikel 8 van het EVRM niet van toepassing is en dat geen 

andere prangende humanitaire situatie wordt aangetoond. Het komt verzoeker dus toe aan te tonen dat 

de verwerende partij op een kennelijk onredelijke wijze tot dat oordeel is gekomen, dan wel dat zij zich 

heeft gesteund op een niet-correcte feitenvinding. 

 

2.6. Het criterium 2.8B van de vernietigde instructie van 19 juli 2009 luidt als volgt :  

 

“2.8. Voor aanvragen ingediend 3 maanden te rekenen vanaf datum van 15 september 2009 zal ook de 

vreemdeling met een duurzame lokale verankering in België in aanmerking komen. 

Deze situatie betreft de vreemdeling, die het centrum van zijn affectieve, sociale en economische 

belangen in België heeft gevestigd. 

Het bestaan van een duurzame lokale verankering in België is een feitenkwestie die onderzocht wordt 

binnen de soevereine beoordelingsbevoegdheid van de minister of zijn gemachtigde. 

Volgende vreemdelingen komen in aanmerking:  

(…) 

B. Of de vreemdeling die, voorafgaand aan zijn aanvraag, sinds 31 maart 2007 een ononderbroken 

verblijf in België heeft en die een kopie van een arbeidscontract bij een bepaalde werkgever voorlegt, 

hetzij van bepaalde duur van minstens één jaar hetzij van onbepaalde duur, dat minimaal voorziet in 

een inkomen equivalent aan het minimumloon. 

Hiertoe : 

Moet het dossier binnen drie maanden na de aanvraag aangevuld worden met een positief advies, 

afgeleverd door de Gewesten betreffende de aangevraagde arbeidskaart B. 

Of 

Moet het dossier aangevuld worden met een arbeidskaart B afgeleverd door de Gewesten, en dit op 

basis van een Attest van Immatriculatie van drie maanden afgeleverd met dit doel. 

(…)”. 

 

In wat kan beschouwd worden als een eerste onderdeel van verzoekers enig middel, voert hij aan dat hij 

wel degelijk het bewijs heeft voorgelegd op ononderbroken wijze op het Belgische grondgebied te 

hebben verbleven, met name middels zijn huurovereenkomst en de getuigenverklaringen van onder 

andere zijn ooms. Verzoeker stelt dat nergens in de bestreden beslissing duidelijk wordt gemaakt 

waarom een huurovereenkomst geen bewijs vormt van een ononderbroken verblijf in België, en leidt 
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daaruit ook de schending van de formele motiveringsplicht uit af. Verzoeker acht het onbegrijpelijk dat 

een huurovereenkomst geen begin van bewijs vormt. Bovendien acht verzoeker het onredelijk dat 

verwerende partij de getuigenverklaringen van zijn ooms zo maar heeft verworpen louter omwille van de 

zin “hij is aangekomen op 27 december 2006”. Verzoeker geeft aan dat beide ooms echter de bedoeling 

hadden aan te tonen dat verzoeker reeds in België was aangekomen sinds december 2006. 

 

Verzoeker kan niet worden gevolgd waar hij stelt dat niet afdoende, en dus in strijd met de formele 

motiveringsplicht, wordt gemotiveerd waarom de huurovereenkomst zijn ononderbroken verblijf niet 

bewijst: in de bestreden beslissing wordt duidelijk aangegeven dat dit stuk slechts aantoont dat hij vanaf 

1 maart 2007 een appartement huurde. Zoals reeds eerder gezegd, moet de verwerende partij niet de 

motieven van haar motivering gaan toelichten, zodat deze redengeving volstaat. Ze is overigens ook 

geenszins kennelijk onredelijk te noemen: de Raad sluit zich aan bij het desbetreffende motief in de 

bestreden beslissing en komt evenzeer tot de conclusie dat verzoekers ononderbroken verblijf er niet 

mee wordt aangetoond.  

 

Wat betreft de getuigenverklaringen van verzoekers ooms, kan de Raad slechts samen met de 

verwerende partij vaststellen dat deze in dit licht evenmin soelaas brengen. In de bestreden beslissing 

wordt er terecht op gewezen dat voormelde getuigenverklaringen niets meer aanbrengen aangaande de 

vereiste van een ononderbroken verblijf op het Belgische grondgebied sinds minstens 31 maart 2007 

dan de loutere stelling dat verzoeker “is aangekomen op 27 december 2006”. Verzoeker kan bezwaarlijk 

betwisten dat een ononderbroken verblijf in België méér behelst dan een loutere stelling betreffende zijn 

aankomst. Overigens, waar verzoeker voorhoudt dat het “de bedoeling (was) van beide ooms om aan te 

tonen dat verzoeker reeds in België is sinds december 2006”, geeft hij er thans blijk van een andere 

versie of verklaring voor de vastgestelde feitelijkheden voor te staan en stelt in wezen zijn beoordeling in 

de plaats van deze van de verwerende partij. Het onderzoek van deze andere beoordeling nodigt te 

dezen de Raad uit tot een opportuniteitsonderzoek, hetgeen niet tot zijn bevoegdheid behoort. Immers, 

wanneer de Raad als annulatierechter een administratieve beslissing aan de wet toetst, treedt hij niet op 

als rechter in hoger beroep die op aanvraag van de rechtzoekende de ware toedracht van de feiten gaat 

beoordelen, maar houdt hij enkel een wettigheidstoezicht. In het kader van een marginale toetsing wordt 

de aangeklaagde onwettigheid slechts dan gesanctioneerd wanneer daarover geen redelijke twijfel kan 

bestaan, met andere woorden wanneer de beslissing kennelijk onredelijk is, wat in casu niet het geval 

is. Verzoeker heeft derhalve niet aangetoond dat het motief met betrekking tot het niet aangetoond zijn 

van het ononderbroken verblijf sinds 31 maart 2007, als voorwaarde voor de toepassing van criterium 

2.8.B, kennelijk onredelijk zou zijn, dan wel zou getuigen van een niet-correcte feitenvinding. Het eerste 

middelonderdeel is niet gegrond. 

 

2.7. Het criterium 2.3. van de vernietigde instructie, waaraan verzoekers aanvraag ook wordt getoetst, 

luidt als volgt :  

 

“2. Bepaalde prangende humanitaire situaties 

Als basisprincipe kan gesteld worden dat er sprake is van een prangende humanitaire situatie indien 

een verwijdering van de aanvrager in strijd zou zijn met de internationale mensenrechtenverdragen, in 

het bijzonder het Internationaal Kinderrechtenverdrag en het EVRM. Volgende situaties worden 

beschouwd als prangende humanitaire situaties. Deze opsomming neemt de discretionaire macht die de 

Minister of zijn gemachtigde bezit niet weg om andere gevallen dan deze die hieronder worden 

opgesomd te beschouwen als zijnde prangende humanitaire situaties. Een bijzondere aandacht zal 

hierbij uitgaan naar vreemdelingen die behoren tot een kwetsbare groep. 

(…) 

2.3. De familieleden van een EU-burger die buiten het toepassingsgebied van de gezinshereniging 

(artikel 40bis van de vreemdelingenwet) vallen maar van wie het verblijf dient te worden 

'vergemakkelijkt’ in toepassing van de Europese richtlijn 2004/38, zijnde, de familieleden, ongeacht hun 

nationaliteit, die in het land van herkomst ten laste zijn van of inwoonden bij de EU-burger, of die 

wegens ernstige gezondheidsredenen een persoonlijke verzorging door de EU-burger nodig hebben”. 

 

Verzoeker doet in essentie gelden dat de formele motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsplicht zijn 

geschonden, doordat geen motivering is voorzien voor het niet aannemen van de getuigenverklaringen 

van zijn ooms als bewijs van hun familieband. Verzoeker wijst erop dat hij en beide ooms dezelfde 

achternaam dragen en meent dat hij hierbij een begin van bewijs heeft voorgelegd. 
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Verzoeker kan niet worden bijgetreden: uit hetgeen gesteld in criterium 2.3. blijkt duidelijk dat dit 

criterium van toepassing is op ‘familieleden’ van een EU-burger, hetgeen noodzakelijkerwijs inhoudt dat 

de familieband met de EU-burger moet aangetoond zijn. De verwerende partij geeft in de bestreden 

beslissing duidelijk te kennen dat verzoeker geen bewijsstukken voorlegt die de afstamming of 

verwantschap met zijn Belgische familieleden kunnen staven. Dienvolgens is wel degelijk voldaan aan 

de vereiste van de formele motivering, nu, zoals reeds verschillende keren werd aangehaald, de 

motieven van de motieven niet moeten worden uiteengezet. Dat dit standpunt van de verwerende partij 

niet kennelijk onredelijk kan worden geacht staat vast: er kan niet ernstig betwist worden dat het 

voorleggen van een verklaring van een bepaalde persoon op geen enkele wijze een verwantschap 

aantoont met deze persoon. Ook uit geen enkel ander element van het administratief dossier kan enige 

band van verwantschap met de genoemde personen afgeleid worden. Met het gegeven dat verzoeker 

dezelfde achternaam draagt als M.H.(…) en H.R.M. (…) kan evenmin onomstotelijk aangetoond worden 

dat verzoeker familie is van voornoemde personen. Immers dragen tal van personen dezelfde 

achternaam zonder dat zij daarom ook familie van elkaar zijn. Aangezien de verwerende partij niet meer 

heeft gedaan, en zeker niet minder, dan de stukken die verzoeker bij zijn aanvraag had gevoegd ter 

staving ervan te beoordelen in functie van de gestelde criteria, en gelet op het feit dat verzoeker niet 

heeft aangetoond dat en welke stukken door de verwerende partij bij het nemen van de bestreden 

beslissing zouden zijn veronachtzaamd, is een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel evenmin 

aangetoond. Bovendien stelt de Raad vast dat verzoeker volledig voorbijgaat aan de overige motieven 

van de bestreden beslissing aangaande het criterium 2.3 van de instructie van 19 juli 2009, met name 

dat hij niet aantoont dat zijn verblijf dient te worden “vergemakkelijkt” en als zodanig niet aantoont in het 

land van herkomst of in België ten laste te zijn of in te wonen bij de EU-burger, of wegens ernstige 

gezondheidsredenen een persoonlijke verzorging door de EU-burger nodig heeft, zodat ze onbetwist 

zijn en derhalve onverminderd overeind blijven en op zich er al toe leiden dat niet is voldaan aan het 

bedoelde criterium. Het tweede middelonderdeel kan niet worden aangenomen. 

 

2.8. Verzoeker betoogt ten slotte dat de motivering van de bestreden beslissing wat betreft de 

vermeende schending 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) niet afdoende is. Zo ziet verwerende partij volgens verzoeker over 

het hoofd dat bloed- of aanverwantschap geen noodzakelijke voorwaarde is om te spreken van een 

gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM. Verzoeker wijst op de getuigenverklaringen van zijn 

ooms en stelt dat hieruit wel degelijk een voldoende nauwe feitelijke band blijkt tussen hem en zijn 

ooms, neven en nichten. Verzoeker meent dat verwerende partij deze band in acht had moeten nemen 

en duidelijker diende te onderzoeken. 

 

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.  
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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. 

 

De Raad stelt vast dat verzoeker zich in zijn aanvraag om machtiging tot verblijf heeft beperkt tot de 

verwijzing naar de getuigenverklaringen van zijn ooms en de stelling dat zij een zeer hechte band 

hebben opgebouwd en een echte familie vormen. Noch bij het indienen van zijn aanvraag om 

machtiging tot verblijf, noch in zijn verzoekschrift heeft verzoeker enige nadere uitleg geven over het 

“gezinsleven” dat hij zou uitoefenen met zijn vermeende ooms, neven en nichten. Verzoeker verwijst 

slechts naar de omstandigheid dat zij “een voldoende nauwe feitelijke band” met elkaar zouden hebben, 

doch zonder enig bewijs hiervan naar voor te brengen. Verzoeker brengt aldus, zoals hierboven reeds 

werd vastgesteld, geen enkel bewijs bij van zijn aanverwantschap, familieband of het gezinsleven dat hij 

zou hebben met zijn vermeende ooms, neven en nichten. Aldus toont hij niet aan dat er sprake is van 

een (dermate hechte) familieband die onder de bescherming zou vallen van artikel 8 van het EVRM. 

Bovendien wijst de Raad erop dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens meermaals heeft 

geoordeeld dat het gezinsleven zich beperkt tot het kerngezin waaronder de echtgenoten, de 

minderjarige kinderen en de ouders worden verstaan (Slivenko v. Latvia, nr. 48321/99, 9 oktober 2003) 

en tevens dat sociale relaties niet worden beschermd door artikel 8 van het EVRM (RvS 14 november 

2005, nr. 151.290; RvS 15 februari 2005, nr. 140.615). Verzoeker kan bijgevolg niet worden gevolgd 

waar hij zonder meer stelt als zou de bloed- of aanverwantschap geen noodzakelijke voorwaarde zijn 

om te spreken van een gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM, temeer nu hij geen concrete 

elementen aanbrengt die zouden nopen daar anders over de oordelen. De Raad acht de motivering van 

de bestreden beslissing hieromtrent, met name “Wat het inroepen van art. 8 van het EVRM betreft 

dient er opgemerkt te worden dat dit artikel hier niet van toepassing is daar betrokkene (zie supra) niet 

met bewijzen van afstamming of verwantschap aantoont dat er nog andere familieleden van hem in 

België verblijven. Gewone sociale relaties vallen niet onder de bescherming van artikel 8 van het 

EVRM”, dienvolgens niet kennelijk onredelijk, noch toont verzoeker met zijn betoog aan dat verwerende 

partij gehouden is nog andere motieven aan te brengen. Een schending de materiële motiveringsplicht 

in het licht van artikel 8 van het EVRM kan niet worden aangenomen. Het derde middelonderdeel is niet 

gegrond. 

 

2.9. Uit wat voorafgaat blijkt dat de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid 

rekening heeft gehouden met de door verzoeker ingeroepen gronden en aangebrachte stavingsstukken 

om tot een verblijf te worden gemachtigd en met de elementen die zijn concrete situatie kenmerken. 

Verzoeker stelt zijn situatie anders te beoordelen, maar toont met zijn beschouwingen niet aan dat de 

bestreden beslissing is genomen op grond van onjuiste gegevens of op kennelijk onredelijke wijze. De 

bestreden beslissing steunt op ter zake dienende, deugdelijke, afdoende en pertinente motieven. 

 

2.10. Geen van de door verzoeker aangevoerde schendingen kunnen worden aangenomen. Het enig 

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 

Vreemdelingenbetwistingen, 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 

 

Het beroep tot nietigverklaring en de vordering tot schorsing worden verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien juli tweeduizend en elf door: 

 

mevr. A. WIJNANTS,     wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT,   toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT A. WIJNANTS 


