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 nr. 65 304 van 29 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 Egyptische nationaliteit te zijn, op 15 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 3 februari 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 ongegrond verklaard wordt en van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, 

ter kennis gebracht 18 maart 2011. 

 

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 C. VAN CUTSEM, die loco advocaat E. THYS verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De bestreden beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf ongegrond wordt verklaard luidt 

als volgt: 

 

“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 1] december 2009. Zoals eveneens algemeen bekend 

heeft de Staatssecretaris voor Asiel en Migratiebeleid, de heer Melchior Wathelet, zich geëngageerd om 
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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 19.07.2009. 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 maand 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 zou verblijven, moeten wij na een grondige studie van 

het administratief dossier vaststellen dat betrokkene voor 18 maart 2008 géén periode van wettig verblijf 

heeft bekomen, noch dat hij een geloofwaardige poging heeft ondernomen. Wat dus inhoudt dat hij geen 

aanspraak kan maken op het criterium 2.8A.  

Verder beroept betrokkene zich eveneens op het criterium 2. 8B van de instructie van 19.07.2009. Hij 

legt hiervoor een arbeidscontract voor dd. 18.11.2009 voor onbepaalde duur. Het loon van betrokkene 

bedraagt volgens dit contract 10,2301 euro per uur. De arbeidstijdregeling bedraagt 20 uur per week, 

waardoor betrokkene aan een bruto maandloon komt van 886,6086 euro. Het wettelijk bepaalde 

minimumloon bedraagt echter 1387,49 euro voor een persoon ouder dan 21 jaar (betrokkene is 33 jaar 

oud; 26.07.1972) (Wettelijk minimumloon zoals voorzien in de intersectorale collectieve arbeidsovereen-

komst nr. 43 van 2 mei 1988, algemeen bindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 29 juli 1988). 

Bijgevolg voldoet betrokkene niet aan alle vooropgestelde voorwaarden om in aanmerking te komen 

voor regularisatie op basis van punt 2.8B van de instructie van 19.07.2009. 

Het feit dat betrokkene geïntegreerd zou zijn (betrokkene staaft die door getuigenverklaringen, attesten 

Nederlandse les en beweert een sociale band met België te hebben en werkbereid te zijn), 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 

vermeldt dat hij vanaf zijn aankomst in België tot nu samenleeft en een feitelijk gezin vormt met zijn 

broer Soliman Emad. 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 

broer (Belg) kunnen staven. Hoewel hij en zijn broer een vertaling van hun geboorteakte voorleggen, 

dienen deze documenten volgens de website van FOD Buitenlandse Zaken (www. diplomatie. be) door 

de bevoegde Ambassade of het bevoegde Consulaat gelegaliseerd te worden. 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 (en 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. Verder 

lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkene geen enkele binding noch relaties meer zou hebben in het 

land van herkomst. Betrokkene verbleef immers bijna 30 jaar in Egypte en zijn verblijf in België en 

opgebouwde banden kunnen bijgevolg geenszins vergeleken worden met zijn relaties in het land van 

herkomst.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert een enig middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Eerste en enige middel, genomen uit de schending van  de artikelen 1, 2, 3 en 4 van de Wet van 29 juli 

1991 en artikel 62 van de Wet van 15 december 1980 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen, alsook hiermee samenhangend de zorgvuldigheidsplicht; artikel 8 van het 

Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens; de instructie van de federale regering 

van 19/07/2009 betreffende de toepassing van artikel 9bis Vreemdelingenwet; Doordat: 

1. De Minister van Migratie- en Asielbeleid bij de bestreden beslissing volledig te buiten gaat aan de 

motiverings- en zorgvuldigheidsplicht en hiermee de voornoemde wetsbepalingen schendt. Bovendien 

houdt dc bestreden beslissing een volledige miskenning in van de doelstellingen van de instructie van 

de federale regering van 19/07/09. Verzoeker beroept zich in zijn aanvraag om machtiging tot verblijf op 

criteria 2.8.A + 2.8.B + 2.3. en verder verwijst hij naar zijn duurzame lokale verankering. 

2. Wat betreft het criterium 2.8.A: 

Verzoeker heeft in zijn verzoekschrift tot het bekomen van een verblijfsmachtiging melding gemaakt van 

het feit dat hij op 18/10/2002 naar België kwam als toerist (met visum) bij zijn tweelingbroer Soliman 

Emad. De bestreden beslissing weigert nu de regularisatie toe te kennen omdat verzoeker niet zou 
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aantonen een periode van wettig verblijf te hebben gehad voor 18/03/08 noch hiertoe een poging te 

hebben ondernomen. Verzoeker had op dat ogenblik geen bijstand van een raadsman en was er zich 

zelfs niet van bewust dat hij een verlenging van zijn verblijfsmachtiging had moeten aanvragen, dit 

omdat hij op 21/11/2008 zijn paspoort nog had laten verlengen op de Egyptische Ambassade te Brussel. 

(zie stuk 2 bij zijn verzoekschrift 9bis). Verzoeker dacht dat dit volstond. Verzoeker toont minstens aan, 

door de verlenging van zijn paspoort aan te vragen, dat hij gepoogd heeft om hier op wettige manier te 

kunnen verblijven. 

3. Wat betreft het criterium 2.8.B: 

De bestreden beslissing weigert de verblijfsmachtiging aan verzoeker toe te kennen op basis van een 

arbeidsovereenkomst omdat deze arbeidsovereenkomst geen loon voorziet dat minstens voldoet aan 

het wettelijk minimumloon. Verzoeker heeft dit thans inderdaad opgemerkt. Hij wenst echter te 

benadrukken dat zijn werkgever ( zijn broer ) bereid is om dit inkomen minstens te verhogen naar het 

wettelijk minimumloon. Partijen zouden sowieso nog loononderhandelingen voeren van zodra een 

arbeidskaart kon worden aangevraagd. In ieder geval is zijn broer bereid om dit minstens tot het 

wettelijk minimumloon te verhogen, zij het door verhoging van de uurvergoeding, zij het door het 

verhogen van het aantal arbeidsuren. Verzoeker is echter de mening toegedaan dat verwerende partij 

niet bevoegd is om een uitspraak te doen over de geldigheid van de arbeidsovereenkomst. Dit behoort 

tot de bevoegdheid van de Arbeidsrechtbank. Daarnaast wenst verzoeker er nog op te wijzen dat het 

voorgelegde arbeidscontract een tewerkstelling voorziet in een knelpuntberoep, wat volgens hem een 

extra reden is om dit alsnog te aanvaarden. 

4. Wat betreft criterium 2.3. en artikel 8 EVRM: 

Verzoeker bevindt zich in een prangende humanitaire situatie waardoor hij onmogelijk naar zijn land van 

herkomst kan terugkeren zonder dat er een schending dreigt van artikel 8 EVRM. Verzoeker heeft hier 

zijn privé- en gezinsleven opgebouwd, samen met zijn broer en diens echtgenote. Verzoeker is nonkel 

van de 2 kindjes van zijn broer en zorgt mee voor hun opvang. Verzoeker heeft in zijn land van 

herkomst geen familieleden meer. Een gedwongen terugkeer naar zijn land van herkomst zou derhalve 

betekenen dat hij wordt weggerukt van het privé- en gezinsleven dat hij hier sinds 9 jaar heeft 

opgebouwd. Het is onmenselijk om verzoeker hier van te beroven. Verwerende partij haalt aan dat 

verzoeker zijn verwantschap met zijn broer niet zou aantonen en dat de geboorteaktes (met vertaling) 

niet aanvaard kunnen worden gelet op het ontbreken van legalisatie. De voorwaarde van legalisatie is 

niet wettelijk voorzien voor de documenten die verzoeker in het kader van zijn aanvraag 9bis wenst voor 

te leggen. Verwerende partij heeft de bevoegdheid om deze documenten in haar discretionaire 

bevoegdheid te beoordelen en in aanmerking te nemen, al is dit zonder legalisatie. Verzoeker heeft de 

respectievelijke geboorteaktes voorgelegd met vertaling en uit de documenten blijkt zeer duidelijk de 

verwantschap tussen verzoeker en zijn broer. Indien verwerende partij het echter toch noodzakelijk zou 

vinden om de legalisatie te eisen (hoewel dit niet wettelijk voorzien is in het kader van de instructie of 

toepasselijke wetsbepalingen op artikel 9bis Vreemdelingenwet) dan had zij minstens zorgvuldig moeten 

handelen en verzoeker moeten toestaan alsnog de legalisatie van de documenten voor te leggen. 

Verwerende partij heeft onzorgvuldig gehandeld door de documenten zonder meer te weigeren. 

Bovendien wordt de band van verwantschap bevestigd door de andere stukken in het dossier, bijv. de 

verklaringen van de familieleden. Uit deze stukken blijkt tevens dat verzoeker door hen onderhouden 

wordt zodat hij toepassing kan maken van de richtlijn 2004/38. 

Besluit: 

Verwerende partij is onzorgvuldig geweest in haar besluitvorming, heeft met verschillende bewijsstukken 

geen rekening gehouden en heeft haar beslissing op verkeerde stukken gemotiveerd. Bovendien staat 

het onzorgvuldige bestuur duidelijk vast doordat verwerende partij in gebreke is gebleven waar nodig 

desgevallend bijkomende inlichtingen in te winnen of minstens aan verzoeker toe te staan, na verzoek 

hiertoe, bijkomende stukken (zoals de legalisatie) voor te leggen. Deze gegevens zijn nochtans van 

manifest belang om te oordelen of het bevel om het grondgebied te verlaten in rechte en in feite 

verantwoord is en of dit al dan niet een inbreuk zou betekenen op artikel 8 EVRM; De bestreden 

beslissing bevat op geen enkele manier een motivering waarom de prangende humanitaire situatie 

waarin verzoeker zich bevindt niet zou opwegen tegen een gedwongen terugkeer of de bescherming 

van de openbare orde. 

Terwijl: 

1. De zorgvuldigheidsplicht bij dc feitenvinding vereist dat het bestuur slechts na een behoorlijk 

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

februari 2004, nr. 128.424). De bestreden beslissing bevat daarentegen geen enkele verwijzing naar de 

juiste feitelijke gegevens van de zaak en de duurzame verankering die verzoeker heeft aangetoond. 

Bovendien worden met tal van bewijsstukken gewoon geen rekening gehouden. Volgens verzoeker 

heeft de Minister dan ook niet alle relevante feitelijke gegevens in beoordeling genomen om tot een 

juiste beslissing te komen; Minstens had de Minister hier naar moeten verwijzen en motiveren waarom 
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in huidig geval de individuele omstandigheden niet kunnen opwegen tegen een eventuele terugkeer 

naar het herkomstland. 

2. De bestreden beslissing is zonder feitelijke grondslag en is niet naar recht verantwoord; De bestreden 

beslissing betekent immers een inbreuk op artikel 8 EVRM nu verzoeker op gedwongen wijze zal 

worden teruggestuurd naar haar land van herkomst en hierdoor zijn privéleven in België op 

onherstelbare wijze verstoord zal worden. 

3. De beslissing van de Minister staat niet in proportie met de hierdoor aan verzoeker berokkende 

nadelen; Hij verkreeg een bevel om het grondgebied te verlaten terwijl uit het dossier van verzoeker 

duidelijk blijkt dat er bijzondere nauwe banden met België zijn, waardoor bij de uitwerking van het bevel 

om het grondgebied te verlaten een schending dreigt van artikel 8 EVRM; Verzoeker zal hierdoor 

ernstige schade lijden en zal bij een gedwongen terugkeer aan zijn lot worden overgelaten in zijn land 

van herkomst, terwijl hij hier in België de arbeidsmarkt zou kunnen betreden en voor zichzelf kan 

instaan. Er is geen enkele opvang in het land van herkomst, noch vanuit financieel, moreel of sociaal 

oogpunt; De beslissing staat niet in proportie met het hierdoor aan verzoeker berokkende onherstelbaar 

nadeel; Bovendien is de politieke situatie in Egypte thans te onstabiel om verzoeker te dwingen terug 

naar te keren. Indien verzoeker thans zou terugkeren dreigt er zelfs mogelijks een schending van zijn 

fysieke en morele integriteit. 

4. 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. (RvS 7 

december 2001, nr. 101.624). In casu dient te worden vastgesteld dat de Minister bij zijn beslissing niet 

is uitgegaan van de juiste én volledige feitelijke gegevens. Er kan zelfs geen enkele motivering worden 

teruggevonden die verwijst naar de concrete feitelijke omstandigheden waarin verzoeker zich bevindt. 

Bovendien worden bepaalde bewijsstukken gewoonweg verkeerd aangewend om in het nadeel van 

verzoeker te gebruiken. De Minister had in zijn beoordeling tevens moeten nagaan of het bevel om het 

grondgebied te verlaten in casu in feite en in rechte gerechtvaardigd is, hierbij rekening houdende met 

het feit dat er een schending dreigt van artikel 8 EVRM, het gegeven dat verzoeker geen enkele opvang 

heeft in het land van herkomst en volledig aan zijn lot zal worden overgelaten. De Minister is onredelijk 

tot zijn besluit gekomen en motiveert op geen enkele wijze waarom de bestreden beslissing 

gerechtvaardigd is en voorrang dient te krijgen op de bescherming van artikel 8 EVRM. Nochtans heeft 

verzoeker conform artikel 8 EVRM recht op de bescherming van zijn privé-en gezinsleven. Een afwijking 

hierop is mogelijk doch dient dan voorzien te zijn in de wet én gemotiveerd: Conform artikel 8 EVRM, lid 

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

zover bi; 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.” De bestreden beslissing is onvoldoende 

gemotiveerd nu nergens uit blijkt dat aan deze voorwaarden werd tegemoetgekomen en dient op te 

wegen tegen de individuele bescherming van het recht op het privé- en gezinsleven. Zodat: De 

bestreden beslissing niet naar recht verantwoord is en onzorgvuldig werd genomen met miskenning van 

bewijsstukken die werden voorgelegd. Het middel is ernstig: de bestreden beslissing is niet deugdelijk 

gemotiveerd en dient om deze redenen te worden vernietigd.” 

 

2.2.1. Wat betreft het criterium 2.8.A 

 

Het motief in de bestreden beslissing luidt: “Betrokkene beroept zich op het criterium 2.8A van de 

vernietigde instructie van 19.07.2009. 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 maand 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 zou 

verblijven, moeten wij na een grondige studie van het administratief dossier vaststellen dat betrokkene 

voor 18 maart 2008 géén periode van wettig verblijf heeft bekomen, noch dat hij een geloofwaardige 

poging heeft ondernomen. Wat dus inhoudt dat hij geen aanspraak kan maken op het criterium 2.8A.” 

 

Verzoeker betoogt: “De bestreden beslissing weigert nu de regularisatie toe te kennen omdat verzoeker 

niet zou aantonen een periode van wettig verblijf te hebben gehad voor 18/03/08 noch hiertoe een 

poging te hebben ondernomen. Verzoeker had op dat ogenblik geen bijstand van een raadsman en was 

er zich zelfs niet van bewust dat hij een verlenging van zijn verblijfsmachtiging had moeten aanvragen, 
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dit omdat hij op 21/11/2008 zijn paspoort nog had laten verlengen op de Egyptische Ambassade te 

Brussel. (zie stuk 2 bij zijn verzoekschrift 9bis). Verzoeker dacht dat dit volstond. Verzoeker toont 

minstens aan, door de verlenging van zijn paspoort aan te vragen, dat hij gepoogd heeft om hier op 

wettige manier te kunnen verblijven.” 

 

Verzoeker laat na het motief aan een inhoudelijke kritiek te onderwerpen. Hij komt niet verder dan de 

bewering dat hij “er zich zelfs niet van bewust (was) dat hij een verlenging van zijn verblijfsmachtiging 

had moeten aanvragen” en dat hij “op dat ogenblik geen bijstand van een raadsman” had. Verzoeker 

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

dat verzoeker geen aanspraak kan maken op het criterium 2.8A. 

 

2.2.2. Wat betreft het criterium 2.8.B 

 

Het motief in de bestreden beslissing luidt: “Verder beroept betrokkene zich eveneens op het criterium 

2.8B van de instructie van 19.07.2009. Hij legt hiervoor een arbeidscontract voor dd. 18.11.2009 voor 

onbepaalde duur. Het loon van betrokkene bedraagt volgens dit contract 10,2301 euro per uur. De 

arbeidstijdregeling bedraagt 20 uur per week, waardoor betrokkene aan een bruto maandloon komt van 

886,6086 euro. Het wettelijk bepaalde minimumloon bedraagt echter 1387,49 euro voor een persoon 

ouder dan 21 jaar (betrokkene is 33 jaar oud; 26.07.1972) (Wettelijk minimumloon zoals voorzien in de 

intersectorale collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988, algemeen bindend verklaard bij 

Koninklijk Besluit van 29 juli 1988). Bijgevolg voldoet betrokkene niet aan alle vooropgestelde 

voorwaarden om in aanmerking te komen voor regularisatie op basis van punt 2.8B van de instructie 

van 19.07.2009.” 

 

Verzoeker betoogt: “De bestreden beslissing weigert de verblijfsmachtiging aan verzoeker toe te kennen 

op basis van een arbeidsovereenkomst omdat deze arbeidsovereenkomst geen loon voorziet dat 

minstens voldoet aan het wettelijk minimumloon. Verzoeker heeft dit thans inderdaad opgemerkt. Hij 

wenst echter te benadrukken dat zijn werkgever (zijn broer) bereid is om dit inkomen minstens te 

verhogen naar het wettelijk minimumloon. Partijen zouden sowieso nog loononderhandelingen voeren 

van zodra een arbeidskaart kon worden aangevraagd. In ieder geval is zijn broer bereid om dit minstens 

tot het wettelijk minimumloon te verhogen, zij het door verhoging van de uurvergoeding, zij het door het 

verhogen van het aantal arbeidsuren. Verzoeker is echter de mening toegedaan dat verwerende partij 

niet bevoegd is om een uitspraak te doen over de geldigheid van de arbeidsovereenkomst. Dit behoort 

tot de bevoegdheid van de Arbeidsrechtbank. Daarnaast wenst verzoeker er nog op te wijzen dat het 

voorgelegde arbeidscontract een tewerkstelling voorziet in een knelpuntberoep, wat volgens hem een 

extra reden is om dit alsnog te aanvaarden.” 

 

Verzoeker laat na het motief aan een inhoudelijke kritiek te onderwerpen. Hij komt niet verder dan de 

bewering dat zijn broer bereid is het loon “minstens tot het wettelijk minimumloon te verhogen”. Dit 

gegeven kan verzoeker niet voor het eerst bij de Raad aanvoeren, zonder het eerst te hebben 

voorgelegd aan het bestuur. Door vast te stellen dat het arbeidscontract dat verzoeker heeft neergelegd 

niet voldoet aan de vereiste van het wettelijk minimumloon, spreekt de verwerende partij zich niet uit 

over de geldigheid van het contract. Verzoeker maakt met zijn betoog niet aannemelijk dat de 

verwerende partij op kennelijk onredelijke wijze besluit dat verzoeker geen aanspraak kan maken op het 

criterium 2.8B. 

 

2.2.3. Wat betreft criterium 2.3. en artikel 8 EVRM 

 

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 
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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. 

De volgende vraag die de Raad dient te onderzoeken is of er sprake is van een inmenging in het privé- 

en/of familie- en gezinsleven. Of daarvan daadwerkelijk sprake is moet nagezien worden of de 

vreemdeling voor de eerste keer om toelating heeft verzocht, dan wel of het gaat om de weigering van 

een voortgezet verblijf. 

 

Gaat het namelijk om een eerste toelating dan oordeelt het EHRM dat er geen inmenging is en 

geschiedt geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 van het EVRM. In dit geval moet er 

volgens het EHRM onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de staat om het recht op 

privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, 

Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 38). 

Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets. Als na deze toets uit de belangenafweging blijkt 

dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is er schending van artikel 8 van het EVRM 

(EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37). 

 

Uit het administratief dossier blijkt niet dat verzoeker ooit toegelaten of gemachtigd is tot verblijf in België 

overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de vreemdelingenwet. Het gaat dus over een eerste 

toelating. 

 

Verzoeker voert aan dat hij in zijn land van herkomst geen familieleden meer heeft. Met deze niet 

gestaafde bewering toont verzoeker niet aan dat België de positieve verplichting heeft om het recht op 

privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen. 

 

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 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 negenentwintig juli tweeduizend en elf door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. MILOJKOWIC 

 


