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 nr. 65 517 van 11 augustus 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 Senegalese nationaliteit te zijn, op 14 februari 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 

21 september 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 ongegrond verklaard wordt en van de beslissing van de gemachtigde 

van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 13 januari 2011 tot afgifte van een bevel om 

het grondgebied te verlaten.  

 

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 22 maart 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 april 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. VAN POEL, die loco advocaat E. VAN DIJK verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat A. DE MEU, 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 

 

1.1. Met een beslissing van 21 september 2010 oordeelt de gemachtigde van de staatssecretaris voor 

Migratie- en asielbeleid dat de aanvragen om machtiging tot verblijf die verzoekster had ingediend 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 (Vreemdelingenwet) ontvankelijk doch 

ongegrond zijn. Dit is de eerste bestreden beslissing, die luidt als volgt :  

 

“Art. 9 bis :  
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Onder verwijzing naar de aanvragen om machtiging tot verblijf die op datum van 03.07.2009 en 

29.09.2009 werden ingediend door :  

 

(…) 

 

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 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 2.8B van de vernietigde instructies van 19.07.2009. Qua 

verblijfsduur zou betrokkene hieraan voldoen. Echter, om geregulariseerd te worden op deze basis dient 

betrokkene een arbeidskaart B, afgeleverd door de bevoegde gewestelijke overheid, voor te leggen. In 

een door ons verzonden schrijven aan betrokkene dd. 08.04.2010 staat uitdrukkelijk vermeld dat de 

Dienst Vreemdelingenzaken instructies zal afgeven tot afgifte van een bewijs van inschrijving in het 

vreemdelingenregister onder voorbehoud van de voorlegging van een arbeidskaart B. Uit een schrijven 

van het Vlaams Gewest dd 16.09.2010 blijkt dat de aanvraag voor het bekomen van een arbeidskaart B 

geweigerd werd.  

 

Het feit dat betrokkene sedert 2001 in België zou verblijven, geïntegreerd zou zijn, haar sociale, fiscale, 

-en huurdersverplichtingen nakomt, Nederlands leerde/leert, perfect Franstalig zou zijn, 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.  

 

Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkene nooit een inbreuk beging tegen de openbare orde 

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.  

 

Wat betreft de overige aangehaalde elementen, namelijk de problemen in haar land van herkomst, de 

vermeende inbreuk van art.3 en 8 EVRM en geen banden meer met het land van herkomst, dient er 

opgemerkt te worden dat uit de aanvraag art 9bis niet kan worden opgemaakt welke van deze 

elementen nu bij de ontvankelijkheid (lees: buitengewone omstandigheden), dan wel bij de gegrondheid 

van het verzoek horen. Art. 9bis van de wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen heeft het over buitengewone 

omstandigheden om een aanvraag tot verblijfsmachtiging in te dienen bij de burgemeester van de 

woonplaats waar hij verblijft in België en niet om een verblijfsmachtiging te verkrijgen in het Rijk. Er dient 

een duidelijk 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. Met andere woorden: de buitengewone omstandigheden mogen 

niet verward worden met de argumenten ten gronde. Er dient vastgesteld te worden dat de advocaat dit 

onderscheid niet respecteert voor wat betreft bovenstaande elementen. Indien echter geoordeeld zou 

worden dat deze elementen toch bij de gegrondheid zouden behoren, dan kunnen deze als volgt 

beoordeeld worden:  

 

Betrokkene verwijst naar de problemen in haar land van herkomst doch zij legt geen bewijzen voor die 

deze bewering kunnen staven. Het is aan betrokkene om op zijn minst een begin van bewijs te leveren. 

De loutere vermelding dat betrokkene vreest voor haar leven en fysieke integriteit, volstaat niet om als 

grond voor regularisatie aanvaard te worden.  

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

Wat de vermeende schending van art. 3 van het EVRM betreft dient opgemerkt te worden dat de 

bescherming verleend via art. 3 van het EVRM slechts in buitengewone gevallen toepassing zal vinden. 

Hiervoor dient verzoeker zijn beweringen te staven met een begin van bewijs terwijl in casu het enkel bij 

een bewering blijft en dit niet kan volstaan om een inbreuk uit te maken op het vernoemde artikel 3. De 

algemene bewering wordt niet toegepast op de eigen situatie. De loutere vermelding van het artikel 3 

EVRM volstaat dus niet om als grond voor regularisatie aanvaard te worden.  

 

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 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 lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkene geen banden meer zou hebben met het land van 

herkomst. Betrokkene verbleef immers ruim 35 jaar in Senegal en haar verblijf in België, haar integratie 

en opgebouwde banden kunnen bijgevolg geenszins vergeleken worden met haar relaties in het land 

van herkomst.  

 

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 zijn 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 geldig 

visum.” 

 

1.2. Deze beslissing wordt aan verzoekster ter kennis gegeven op 13 januari 2011, samen met een 

bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de tweede bestreden beslissing, die luidt als volgt :    

 

“Bijlage 13 

In uitvoering van de beslissing van de Staatssecretaris van Migratie- en asielbeleid wordt aan (…) het 

bevel geven om uiterlijk op 12-02-2011 het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied 

van Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, Italië, Letland, 

Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, 

Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven. 

 

Reden van de beslissing: 

 

Betrokkene verblijft in het Rijk zonder in het bezit te zijn van de vereiste binnenkomstdocumenten (art 7, 

al1,1° vd Wet van 15/12/1980). Niet in het bezit van een geldig paspoort en geldig visum.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Verzoekster voert een veelheid van vaststellingen, analyses en grieven aan ten aanzien van de 

eerste bestreden beslissing. Waar verder in dit arrest over de bestreden beslissing wordt gesproken, 

gaat het aldus over deze beslissing van 21 september 2010. In wat kan worden beschouwd als een 

eerste middel wordt de schending van de formele motiveringsplicht aangevoerd. Verzoekster zet dit 

middel uiteen als volgt :  

 

“De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid de 

beslissing heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te 

stellen waarover hij beschikt’ (R.v.St., nr. 113.439, 10 december 2002 en RVV nr. 11.801, 27 mei 2007). 

Verzoekster komt, zoals hierboven aangehaald, zowel in aanmerking voor criterium 2.8A, als voor 

criterium ‘prangende humanitaire situatie’, als voor criterium 2.8B van de voormelde vernietigde 

instructies. 
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In de motivering van de bestreden beslissing gaat DVZ wel in op de reden van weigering van verblijf 

onder criterium 2.8 B of de Prangende Humanitaire situatie, doch maakt geen melding van de reden 

waarom criterium 2.8A niet wordt weerhouden. 

Het is voor verzoekster dan ook geheel onduidelijk of DVZ het dossier heeft onderzocht op basis van 

criterium 2.8A of de prangende humanitaire situatie waarin verzoekster zich bevindt. Het is niet duidelijk 

of DVZ, rekening heeft gehouden met de verschillende vorige regularisatieaanvragen die verzoekster 

indiende doorheen de jaren Dit heeft tot gevolg dat verzoekster niet in staat is haar beroepsmogelijkheid 

correct te beoordelen. 

Het is verzoekster onduidelijk of DVZ alle criteria heeft overlopen en heeft overwogen vooreerst een 

criterium toe te passen dat verzoekster een onbeperkt verblijf zou gunnen. 

DVZ heeft de formele motiveringsplicht geschonden.” 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

genomen beslissing. 

 

Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekster de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel 

van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt.  

 

2.1.3. In de mate dat zij doet gelden dat het voor haar geheel onduidelijk is of de verwerende partij het 

dossier heeft onderzocht op basis van criterium 2.8 A of de prangende humanitaire situatie waarin zij 

zich bevindt, en het niet duidelijk is of rekening is gehouden met de vorige regularisatieaanvragen, stelt 

de Raad vast wat volgt:  

 

Verzoekster betwist niet dat zij zich in het typeformulier enkel heeft beroepen op het criterium 2.8 B van 

de inmiddels vernietigde instructie. Met betrekking tot deze instructie dient vooreerst te worden gesteld 

dat voor wat de beoordeling van de gegrondheid van de aanvraag op grond van artikel 9bis betreft, de 

verwerende partij een zeer ruime discretionaire bevoegdheid heeft. 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.  

 

2.1.4. Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij de aanvraag heeft 

onderzocht vanuit het oogpunt van het criterium 2.8B, criterium waarop verzoekster zich uitdrukkelijk 

had beroepen bij het indienen van haar aanvraag, om te komen tot de conclusie dat aan één van de 

voorwaarden niet was voldaan. Voorts blijkt evenzeer dat ook een onderzoek werd gedaan naar de 

andere door verzoekster aangehaalde elementen, met name deze die betrekking hebben op haar 

integratie en haar werkbereidheid enerzijds, en deze die betrekking hebben op de door haar 

aangehaalde schendingen van de artikelen 3 en 8 van het EVRM. Derhalve kan verzoekster niet worden 

gevolgd waar zij stelt dat het niet duidelijk is of de verwerende partij de prangende humanitaire situatie 

waarin ze zich bevindt heeft onderzocht.  
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2.1.5. Met betrekking tot het criterium 2.8 A waarop verzoekster zich thans meent te kunnen beroepen, 

stelt de Raad vast dat enerzijds verzoekster zich niet uitdrukkelijk op dat criterium heeft beroepen in 

haar aanvraag. Niettegenstaande zij kan worden gevolgd waar zij stelt dat dit typeformulier niet verplicht 

diende te worden aangewend –op het formulier zelf wordt vermeld dat het gaat om een facultatief 

formulier- neemt dit niet weg dat verzoekster, wanneer zij tóch beslist er gebruik van te maken, klaar en 

duidelijk moet aangeven op welke gronden zij haar aanvraag meent te kunnen steunen. Immers geldt de 

zorgvuldigheidsplicht niet alleen voor de overheid, maar ook voor de betrokken aanvrager (RvS 28 april 

2008, nr. 182.450, DE GRAEVE). Dienvolgens kan de verwerende partij niet ten kwade worden geduid 

dat zij niet heeft gemotiveerd met betrekking tot een criterium waarvan verzoekster niet duidelijk had 

aangegeven dat zij zich erop wenste te beroepen, en is geenszins aangetoond dat de bestreden 

beslissing niet afdoende, en dus in strijd met de formele motiveringsplicht, is gemotiveerd. Het gegeven 

dat de verwerende partij zich ertoe had geëngageerd om haar discretionaire bevoegdheid te blijven 

toepassen staat deze vaststelling niet in de weg. Bovendien, in zoverre verzoekster bij de uiteenzetting 

van het middel de Raad ertoe uitnodigt om zelf over te gaan tot een beoordeling van de gegrondheid 

van de aanvraag, en daartoe ook de nodige stavingstukken bij haar verzoekschrift voegt dient erop 

gewezen dat de Raad als annulatierechter enkel een wettigheidstoezicht op de bestreden beslissing kan 

uitoefenen (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 94) en 

daartoe dus niet bevoegd is.  

 

2.1.6. Het eerste middel is niet gegrond. 

 

2.2.1. Verzoekster voert in een tweede middel voorts de schending aan van het vertrouwensbeginsel en 

het rechtszekerheidsbeginsel, stellende dat zij er vanuit zou mogen gaan dat door de verwerende partij 

rekening wordt gehouden met alle beschikbare elementen in haar dossier. Zij mocht ervan uitgaan dat 

de verwerende partij op de hoogte was van haar verblijf in België sedert 2001 en dat hiermee rekening 

zou worden gehouden bij de beoordeling van haar aanvraag. Het gebruik van het typeformulier kon 

optioneel worden gebruikt, zo lichtte de staatssecretaris aan de vooravond van de inwerkingtreding van 

de regularisatiecampagne toe, als leidraad waarin de vreemdeling kon aanduiden aan welk criterium hij 

meende te voldoen.  Het was alleszins geen exclusieve optie en bovendien werd door de 

staatssecretaris geadviseerd niet al te veel stukken toe te voegen aan het dossier.  

 

2.2.2. De Raad stelt vast dat grotendeels kan worden verwezen naar hetgeen hiervoor, bij de 

bespreking van het eerste middel werd gesteld en wijst er nogmaals op dat verzoekster bij het indienen 

van haar aanvraag niet heeft voldaan aan de zorgvuldigheidsplicht die op haar rust en die vereist dat, zo 

zij van oordeel was te voldoen aan meerdere criteria van de vernietigde instructie en gezien het feit dat 

zij zelf geoordeeld heeft gebruik te moeten maken van het typeformulier, duidelijk zou zijn aangegeven 

op welke criteria zij haar aanspraken op regularisatie steunde. Dat zou zijn geadviseerd niet teveel 

stukken toe te voegen is een loutere bewering die overigens niet wegneemt dat de bewijslast van 

diegene die een aanvraag indient bij de aanvrager berust, die moet aantonen dat zijn aanvraag 

gerechtvaardigd is. De tekortkomingen die verzoekster op dat vlak heeft geëtaleerd kunnen niet ten 

kwade worden geduid van de verwerende partij. Verzoekster kan dus niet worden gevolgd waar zij stelt 

dat zij er zonder meer van mocht uitgaan dat de dienst Vreemdelingenzaken op de hoogte was van haar 

verblijf in België sedert 2001, nu zij zich niet zelf uitdrukkelijk heeft beroepen op dit gegeven teneinde 

aannemelijk te maken dat zij voldoet aan een ander criterium dan datgene dat in de bestreden 

beslissing werd onderzocht.  Overigens lijkt verzoekster voorbij te gaan, in zoverre zij zich door te 

verwijzen naar haar verblijf lijkt te steunen op criterium 2.8A, dat aan dit verblijf ook andere cumulatieve 

voorwaarden worden gesteld.  

 

2.2.3. Het tweede middel is niet gegrond. 

 

2.3.1. In een derde middel voert verzoekster de schending van het zorgvuldigheidsbeginsel aan. Bij de 

beoordeling van de aanvraag, zo stelt zij, moet de verwerende partij rekening houden met alle feiten en 

documenten en vervolgens een beslissing nemen die het meest voordeel verschaft aan de aanvrager, 

en waarbij rekening moet worden gehouden met een zeker cascadesysteem. Uit de criteria van het 

vademecum blijkt duidelijk dat de verwerende partij enkel mag overgaan tot toekenning van een verblijf 

op grond van criterium 2.8B indien verzoekster niet voldoet aan de criteria 1.1 tot en met 2.8A.  Zij 

analyseert de elementen van haar dossier en doet gelden dat onduidelijk is of dat ook effectief is 

gebeurd. 
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2.3.2. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op 

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

Deze zorgvuldigheid geldt, zoals reeds gesteld, overigens niet alleen voor het bestuur, maar ook voor 

de aanvrager zelf. In casu kan worden verwezen naar hetgeen hiervoor reeds werd gesteld, met name 

dat uit de aanvragen blijkt dat verzoekster zich zonder meer baseerde op het criterium 2.8B bij het 

invullen van het typeformulier en dat er in haar aanvragen niet uitdrukkelijk werd verwezen naar een 

ander criterium, zodat zij op die manier zelf het onderzoek door de dienst Vreemdelingenzaken heeft 

begrensd, en aan deze laatste geen gebrek aan zorgvuldigheid kan worden verweten.  

 

2.3.3. Het derde middel kan niet worden aangenomen. 

 

2.4.1. In wat kan worden beschouwd als een vierde middel, ten aanzien van het motief in de bestreden 

beslissing dat verzoekster niet voldoet aan het criterium 2.8B omdat haar de arbeidskaart B werd 

geweigerd, stelt zij dat zij jammer genoeg het slachtoffer is geworden van een malafide werkgever die 

haar vertrouwen had gewonnen doch bij nader onderzoek niet in orde bleek te zijn met de regelgeving. 

De dienst Vreemdelingenzaken, zo stelt zij , bleek verder geen twijfels te hebben bij haar duurzame 

lokale verankering en het tegendeel wordt niet bewezen. 

 

2.4.2. Uit de uiteenzetting van het dit middel blijkt dat verzoekster de schending van de materiële 

motiveringplicht aanvoert. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen 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 in onredelijkheid tot 

haar besluit is gekomen. 

 

2.4.3. 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. 

(…)”. 

 

Verzoekster ontkent niet dat zij niet voldoet aan de voorwaarde van het criterium 2.8B, en het betoog 

dat zij voert op grond van het feit dat zij zou zijn misleid doet daaraan geen afbreuk. In zoverre zij met 

haar verwijzing naar haar duurzame lokale verankering de Raad ertoe wil brengen voorbij te gaan aan 

de voorwaarde van het bekomen van de arbeidskaart B, dient erop gewezen dat de criteria die de 

verwerende partij had vooropgesteld niet aan duidelijkheid te wensen overlaten en dat een beoordeling 

over de wenselijkheid van deze criteria een beleidsoordeel zou inhouden, waartoe de Raad niet 

bevoegd is in het kader van zijn wettigheidstoetsing. Verzoekster toont met haar betoog ook geenszins 

aan dat de beoordeling van haar dossier in het licht van het criterium 2.8B kennelijk onredelijk zou zijn.  

 

2.5.1. Ten slotte stelt de Raad vast dat verzoekster, in een vijfde middel, wijst op een schending van 

haar privéleven, en een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert. 
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2.5.2. Artikel 8 van het EVRM omvat het recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven en 

luidt 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." 

 

2.5.3. 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. 

 

2.5.4. 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). 

 

Gaat het om een weigering van een voortgezet verblijf dan aanvaardt het EHRM dat er een inmenging is 

en dan dient het tweede lid van artikel 8 van het EVRM in overweging te worden genomen. Het door 

artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het privéleven en voor het familie- en 

gezinsleven is niet absoluut. Binnen de grenzen gesteld door het voormelde lid, is de inmenging van het 

openbaar gezag toegestaan voor zover die bij wet is voorzien, ze geïnspireerd is door een of meerdere 

van de in het tweede lid van artikel 8 van het EVRM vermelde legitieme doelen en voor zover ze 

noodzakelijk is in een democratische samenleving om ze te bereiken. Vanuit dit laatste standpunt is het 

de taak van de overheid om te bewijzen dat zij de bekommernis had om een juist evenwicht te bereiken 

tussen het beoogde doel en de ernst van de inbreuk. 

 

2.5.5. Inzake immigratie heeft het EHRM er in beide voormelde gevallen en bij diverse gelegenheden 

aan herinnerd dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het 

grondgebied van een staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM 

15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; EHRM 26 maart 1992, Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 

1991, Moustaquim/België, § 43). Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat 

het voor een Staat de algemene verplichting inhoudt om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de 

staat van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe 
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te staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39). Met toepassing 

van een vaststaand beginsel van internationaal recht is het immers de taak van de Staat om de 

openbare orde te waarborgen en in het bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en 

het verblijf van niet-onderdanen te controleren (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki 

Mitunga/België, § 81; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, 

Cabales en Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67). De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden 

hiertoe vast te leggen. 

 

2.5.6. Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die 

van de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met de loutere goede 

wil of met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka/België, § 83), en anderzijds dat dit 

artikel primeert op de bepalingen van de vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is 

het de taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk 

onderzoek te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou 

moeten hebben. 

 

2.5.7. Wanneer de verzoekende partij een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, is het in de 

eerste plaats haar taak om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende 

precieze wijze het bestaan van het door haar ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te 

tonen, alsook de wijze waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden. 

 

Zelfs aangenomen dat zich in het dossier voldoende elementen bevinden die toelaten aan te nemen dat 

verzoekster in België een privéleven heeft opgebouwd, moet, nu in casu blijkt dat verzoekster nooit 

eerder werd gemachtigd tot verblijf, worden nagegaan of er een positieve verplichting bestaat voor de 

Belgische autoriteiten, aan de hand van de fair-balancetoets.  

 

2.5.8. Teneinde de omvang van de verplichtingen die voor een Staat uit artikel 8, eerste lid van het 

EVRM voortvloeien te bepalen, dient in de eerste plaats te worden nagegaan of er hinderpalen worden 

aangevoerd voor het uitbouwen of het verderzetten van een normaal en effectief privéleven elders. 

 

Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een privéleven elders, zal er 

geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging ervan in de zin van artikel 8 van het EVRM. 

 

De bestreden beslissing heeft, zoals reeds gesteld, niet tot gevolg dat enig bestaand verblijfsrecht aan 

verzoekster ontnomen werd en in deze omstandigheden kan niet gesproken worden van een inmenging 

in het privéleven. In dit verband moet ook worden benadrukt dat inzake immigratie het EHRM er bij 

diverse gelegenheden heeft aan herinnerd dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor een 

vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te 

komen of er te verblijven (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; EHRM 26 maart 1992, 

Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43). Artikel 8 van het EVRM 

kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene verplichting inhoudt om de 

door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van verblijf te respecteren en om de gezinshereniging 

op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, 

§ 39). Met toepassing van een vaststaand beginsel van internationaal recht is het immers de taak van 

de Staat om de openbare orde te waarborgen en in het bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de 

binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen te controleren (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila 

Mayeka en Kaniki Mitunga/België, § 81; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 

mei 1985, Abdulaziz, Cabales en Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67). De Staat is dus gemachtigd om 

de voorwaarden hiertoe vast te leggen.  

 

De gegevens waarnaar verzoekster verwijst  laten niet toe te concluderen dat er elementen zijn die haar 

verhinderen om in haar land van herkomst te verblijven. In zoverre zij stelt dat zij minstens 9 jaar geen 

contact heeft gehad met de mensen in Senegal en zich maar moeilijk zou kunnen aanpassen, dient erop 

gewezen dat reeds in de bestreden werd gesteld dat er geen familieleden van haar in België verblijven 

en het erg onwaarschijnlijk is dat zij geen banden meer zou hebben met haar land van herkomst, nu zij 

ruim 35 jaar in Senegal verbleef en haar verblijf in België, haar integratie en opgebouwde banden niet 

kunnen worden vergeleken worden met haar relaties in haar land van herkomst. Met haar loutere 

bewering dat het anders zou zijn, toont verzoekster niet aan dat de verwerende partij ter zake kennelijk 

onredelijk, en in strijd met de doelstelling van artikel 8 van het EVRM zou hebben geoordeeld dat een 

schending ervan niet aan de orde is. In ieder geval toont verzoekster niet aan dat zij haar privéleven niet 

elders zou kunnen verderzetten.  
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Gelet op deze vaststellingen kan dan ook niet besloten worden dat er in voorliggende zaak enige 

positieve verplichting, afgeleid uit artikel 8 van het EVRM, op de verwerende partij zou rusten om een 

verblijfsmachtiging aan verzoeker toe te staan. Een schending van artikel 8 van het EVRM kan dan ook 

niet worden weerhouden.  

 

2.5.10. Het vijfde middel is niet gegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

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

beslissingen 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: 

 

 

 

Enig artikel 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op elf augustus 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 

 


