
  

 

 

RvV  X - Pagina 1 van 10 

 
 

 nr. 70 972 van 29 november 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 Mongolische nationaliteit te zijn, op 9 september 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 7 juli 2011 

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

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

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van dezelfde datum tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

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 5 oktober 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 november 

2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. LEUNG, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat L. BRACKE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster verklaarde op 3 maart 2006 het Rijk te zijn binnengekomen en diende dezelfde dag 

een asielaanvraag in. 

 

1.2. De gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken nam op 10 maart 2006, in antwoord op 

de ingediende asielaanvraag, de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te 

verlaten. Verzoekster stelde tegen deze beslissing een dringend beroep in bij de commissaris-generaal 

voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal). 
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1.3. De commissaris-generaal nam op 13 juni 2006 een bevestigende beslissing tot weigering van 

verblijf. Verzoekster stelde tegen deze beslissing een beroep in bij de Raad van State. 

 

1.4. Via een op 10 december 2009 gedateerd schrijven diende verzoekster een aanvraag in om, 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 (hierna: de Vreemdelingen-

wet), tot een verblijf gemachtigd te worden. 

 

1.5. De Raad van State verwierp bij arrest van 9 februari 2010 met nummer 200.670 het door 

verzoekster ingestelde beroep tegen de beslissing van de commissaris-generaal. 

 

1.6. Via een op 29 maart 2010 gedateerd schrijven diende verzoekster een tweede aanvraag in om, in 

toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, tot een verblijf gemachtigd te worden. 

 

1.7. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid nam op 18 november 2010 de 

beslissing waarbij de twee aanvragen van verzoekster om tot een verblijf gemachtigd te worden 

ongegrond verklaard werden en de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

Deze beslissingen werden verzoekster op 8 april 2011 ter kennis gebracht. 

 

1.8. Via een op 15 april 2011 gedateerd schrijven diende verzoekster een nieuwe aanvraag in om, in 

toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, tot een verblijf gemachtigd te worden. 

 

1.9. Op 7 juli 2011 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk werd verklaard en de beslissing 

tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. Deze beslissingen werden verzoekster op 12 

augustus 2011 ter kennis gebracht. 

 

De beslissing waarbij de aanvraag van verzoekster om, in toepassing van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet, tot een verblijf gemachtigd te worden onontvankelijk werd verklaard is gemotiveerd 

als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 20.04.2011 werd 

ingediend door : 

[G. O.] […] 

 

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

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

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

verzoek onontvankelijk is. 

 

Redenen: 

 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de 

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

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

buitenland. 

 

Het feit dat betrokkene sinds 02.03.2006 in België verblijft, zich geïntegreerd heeft, perfect Nederlands 

zou spreken, Nederlands geleerd heeft, attesten van lessen Nederlands en Engels d.d. 03.02.2008, 

27.01.2009, 16.06.2009, en 30.06.2009 voorlegt, onmiddellijk tewerkgesteld zou kunnen worden, een 

attest van werkbereidheid en een arbeidsovereenkomst d.d. 13.11.2009 bij de werkgever ABC Cleaning 

voorlegt, in haar eigen levensonderhoud zou voorzien hebben, hier sociale banden zou hebben en een 

vrienden- en kennissenkring zou uitgebouwd hebben en onze taal, zeden en gewoonten zou verinnerlijkt 

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

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

conform art. 9.2 van de wet van 15.12.1980. 

 

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. 
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Betrokkene wist dat haar verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de asielprocedure 

en dat zij bij een negatieve beslissing het land diende te verlaten. Zij diende een asielaanvraag in op 

03.03.2006, die afgesloten werd op 14.06.2006 met een bevestigende beslissing van weigering van 

verblijf door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Betrokkene verkoos 

echter geen gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten haar betekend op 

10.03.2006 en verblijft sindsdien illegaal in België. De duur van de procedure – namelijk 3 maanden en 

11 dagen – was ook niet van die aard dat ze als onredelijk lang kan beschouwd worden. 

 

Betrokkene beroept zich op punt 1.2 van de vernietigde instructie van 19.07.2009, maar zij voldoet niet 

aan de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te kunnen komen. Verzoekster diende op 03.03.2006 

een asielaanvraag in, die afgesloten werd op 14.06.2006. De beroepsprocedure bij de Raad van State 

liep van 14.07.2006 tot 09.02.2010. De duur van de asielprocedure met inbegrip van de procedure voor 

de Raad van State bedroeg 3 jaar en iets meer dan 11 maanden en dus niet de vereiste vijf jaar. De 

advocaat haalt aan dat betrokkene een regularisatieaanvraag indiende op 10.12.2009, die afgesloten 

werd op 18.11.2010 en betekend op 08.04.2011. De duur van deze regularisatieprocedure kan echter 

niet meegeteld worden voor de berekening van de termijn van vijf jaar. De instructie van 19.07.2009 

bepaalt immers duidelijk dat: “De verblijfsaanvraag op basis van artikel 9bis van de vreemdelingenwet 

moet ingediend zijn voor 18.03.2008.” Betrokkene had geen regularisatieprocedure die hangende was 

op 18.03.2008. 

 

De advocaat van betrokkene meent dat de huidige aanvraag op gelijke basis staat met een aanvraag 

conform art. 2.1 en 2.4 van de regularisatiewet van 22.12.1999. De wet van 22.12.1999 was echter een 

enige en unieke operatie, de criteria voor regularisatie vermeld in deze wet zijn dan ook niet van 

toepassing op de aanvraag tot regularisatie op grond van art. 9bis van de wet van 1980. 

 

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 verzoekster 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 buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. 

 

Ook het aangehaalde art. 1 van het Verdrag tegen foltering en andere, wrede onmenselijke of onterende 

behandeling of bestraffing, aangenomen te New York op 10.12.1984, kan niet weerhouden worden 

aangezien hier dezelfde motivering geldt als voor art. 3 van het EVRM. De aanvraag kan in het land van 

herkomst gebeuren. 

 

Betrokkene beweert dat een gedwongen terugkeer, gezien haar integratie, een trauma zou betekenen. 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat in casu er geen sprake is van een gedwongen terugkeer. Het 

principe wordt gehanteerd dat betrokkene in eerste instantie de verplichting heeft om zelf gevolg te 

geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten. Betrokkene dient alles in het werk te stellen om 

aan haar wettelijke verplichting om het land te verlaten te voldoen en bijgevolg dient zij in de eerste 

plaats zelf alle stappen te ondernemen om rechtstreeks of via een derde land naar haar herkomstland 

terug te keren of naar een land waar zij kan verblijven. 

 

De advocaat van betrokkene beweert dat het verblijf van betrokkene geregulariseerd dient te worden 

omdat haar situatie gelijkaardig zou zijn aan de situatie van anderen die geregulariseerd werden. Het is 

aan de verzoekster om de overeenkomsten aan te tonen tussen haar eigen situatie en de situatie 

waarvan zij beweert dat ze vergelijkbaar is (Raad van State arrest 97.866 van 13/07/2001). Men kan er 

immers niet zonder meer van uitgaan dat de omstandigheden waarin verzoekster verkeert analoog (of 

commensurabel) zijn met degene waaraan zij refereert. Ook het feit dat andere vreemdelingen van een 

verblijfsregularisatie hebben kunnen genieten brengt niet ipso facto een verblijfsregularisatie voor de 

betrokkene met zich mee, noch vormt dit een buitengewone omstandigheid die een tijdelijke terugkeer 

naar het land van herkomst verhindert of bemoeilijkt. Overigens wordt elk dossier naar aanleiding van 

een regularisatieaanvraag individueel onderzocht. 

 

Niets verhindert betrokkene derhalve om terug te keren naar het land van herkomst en via de reguliere 

weg een aanvraag om machtiging tot verblijf in te dienen. Het staat betrokkene vrij hiertoe de hulp in te 

roepen van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).” 
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Dit is de eerste bestreden beslissing. 

 

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

 

“• De betrokkene verblijft langer in het Rijk dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of slaagt er 

niet in het bewijs te leveren dat zij deze termijn niet overschreden heeft (art. 7, alinea 1, 2° van de Wet 

van 15 december 1980). 

o Betrokkene werd niet als vluchteling erkend bij bevestigende beslissing van weigering van verblijf door 

het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen op datum van 14.06.2006. 

o Betrokkene maakte reeds het voorwerp uit van een BGV d.d. 10.03.2006. Zij heeft echter geen gevolg 

gegeven aan dit bevel en verblijft nog steeds illegaal in het land. “ 

 

Dit is de tweede bestreden beslissing. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan ingegaan 

worden op de vraag van verweerder om de kosten van het geding ten laste van verzoekster te leggen. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1. Verweerder betwist de ontvankelijkheid van de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van 

de bestreden beslissing. Uit hetgeen hierna volgt zal blijken dat de vordering tot schorsing en het beroep 

tot nietigverklaring samen dienen te worden behandeld, aangezien het beroep tot nietigverklaring 

slechts korte debatten vereist. In die omstandigheden is het niet nodig om de opgeworpen exceptie te 

onderzoeken. 

 

3.2. De Raad merkt ambtshalve op dat, overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de Vreemdelingen-

wet, de beroepen bedoeld in artikel 39/2 van dezelfde wet voor de Raad kunnen gebracht worden door 

de vreemdeling die doet blijken van een benadeling of een belang. Uit de memorie van toelichting bij het 

wetsontwerp waarbij de voornoemde bepaling in de Vreemdelingenwet werd ingevoerd (Parl.St. Kamer, 

2005-06, nr. 2479/001, 118) blijkt dat voor de interpretatie van het begrip belang kan worden verwezen 

naar de invulling die de Raad van State aan hetzelfde begrip heeft verleend (met verwijzing naar J. 

BAERT, en G. DEBERSAQUES, Raad van State. Ontvankelijkheid, Brugge, die Keure, 1996, nrs. 198 - 413).  

 

Opdat zij een belang zou hebben bij de vordering volstaat het niet dat verzoekster gegriefd is door de 

bestreden rechtshandeling en dat zij nadeel ondervindt. De vernietiging van de bestreden beslissing 

moet verzoekster bovendien enig voordeel opleveren en dus een nuttig effect sorteren. 

 

Het is niet betwist dat verzoekster op 10 maart 2006 en op 8 april 2011 reeds bevelen om het grond-

gebied te verlaten ter kennis werden gebracht. Deze bevelen om het grondgebied te verlaten maken 

niet het voorwerp uit van enige procedure en zijn uitvoerbaar. Er blijkt derhalve niet dat de eventuele 

vernietiging van het in het kader van de huidige vordering bestreden bevel om het grondgebied te 

verlaten verzoekster nog tot voordeel kan strekken. Verzoekster weerlegt deze vaststelling niet. Zij toont 

dan ook niet aan dat zij een belang heeft bij de vordering tot schorsing en nietigverklaring van deze 

beslissing (cf. RvS 22 maart 2006, nr. 156.746; RvS 4 augustus 2006, nr. 161.703). 

 

Het ingestelde beroep is dan ook onontvankelijk in de mate dat het gericht is tegen het bevel om het 

grondgebied te verlaten dat verzoekster op 12 augustus 2011 ter kennis werd gebracht.  

 

4. Onderzoek van het beroep gericht tegen de eerste bestreden beslissing 

 

4.1.1. Verzoekster voert in een eerste middel de schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Zij verstrekt volgende toelichting: 

 

“Doordat de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid in zijn bestreden beslissing heeft geoordeeld 

dat de aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheid vormen waarom verzoekster de 

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

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

buitenland. 
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Terwijl geweten is dat verzoekster afkomstig is uit Mongolië. 

 

Terwijl België helemaal geen ambassade of consulaat heeft in Mongolië, zij het enkel een 

“ereconsulaat’. 

 

Dat de facto de bevoegde Belgische ambassade voor Mongolië de Belgische ambassade in Bejing 

(China) is (stuk 12). 

 

Dat men niet redelijkerwijze kan verwachten dat verzoekster helemaal naar China moet reizen om 

aldaar een aanvraag om machtiging tot verblijf in te dienen. 

 

Dat verzoekster helemaal niemand kent in China en dat de financiële draagkracht van verzoekster zeer 

gelimiteerd is. Dat verzoekster geen Chinees spreekt en totaal vreemd is in China. Dat het 

zorgvuldigheidsbeginsel aan de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; 

RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). 

 

Dat de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid derhalve het zorgvuldigheidsbeginsel heeft 

geschonden.” 

 

4.1.2. Verweerder repliceert dat verzoekster zich beperkt tot een loutere bewering, doch geenszins 

aantoont dat het voor haar onmogelijk is om naar haar land van herkomst te reizen om aldaar een 

aanvraag in te dienen. 

 

4.1.3. Er dient te worden benadrukt dat het aan de vreemdeling die een aanvraag indient om, in 

toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, tot een verblijf gemachtigd te worden toekomt 

aan te tonen dat er buitengewone omstandigheden zijn die het zeer moeilijk of zelfs onmogelijk maken 

om een aanvraag in te dienen via de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn 

verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland. 

 

Verzoekster betoogt dat zij zich tot de Belgische ambassade te China zou moeten wenden om een 

aanvraag om machtiging tot verblijf in te dienen en verweerder hiermee geen rekening gehouden heeft. 

Uit de aan de Raad voorgelegde stukken blijkt evenwel dat verzoekster het feit dat zij aangeeft de 

Chinese taal niet machtig te zijn, slechts beperkte financiële middelen te hebben en in China niemand te 

kennen, waardoor het niet vanzelfsprekend is om een aanvraag om tot een verblijf gemachtigd te 

worden in te dienen via de Belgische ambassade te China, niet als een buitengewone omstandigheid 

heeft aangevoerd. Het zorgvuldigheidsbeginsel impliceert dat verweerder bij een aanvraag om 

machtiging tot verblijf de door de aanvrager als buitengewone omstandigheden aangevoerde gegevens 

onderzoekt, maar houdt niet in dat hij zelf de aanvraag aanvult of gegevens die de aanvrager zelf niet 

voldoende dienstig achtte om te vermelden bij zijn onderzoek betrekt.  

 

Verweerder heeft in voorliggende zaak de door verzoekster als buitengewone omstandigheden 

gekwalificeerde gegevens onderzocht en uiteengezet waarom hij van oordeel is dat deze gegevens niet 

als buitengewone omstandigheden kunnen weerhouden worden. Er blijkt derhalve geenszins dat 

verweerder de bestreden beslissing niet op een zorgvuldige wijze zou voorbereid hebben. 

 

Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt niet aangetoond. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

4.2.1. In een tweede middel voert verzoekster de schending aan van de motiveringsplicht, van de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurs-

handelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991) en van de artikelen 62, 48/3 en 48/4 van de Vreemde-

lingenwet. 

 

Haar betoog luidt als volgt: 

 

“Doordat de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid in zijn bestreden beslissing heeft geoordeeld 

dat niets […] verzoekster derhalve [verhindert] om terug te keren naar haar land van herkomst en via de 

reguliere weg een aanvraag om machtiging tot verblijf in te dienen. 
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Terwijl geweten is dat verzoekster afkomstig is uit Mongolië. 

 

Terwijl België helemaal geen ambassade of consulaat heeft in Mongolië, zij het enkel een 

“ereconsulaat’. 

 

Dat de facto de bevoegde Belgische ambassade voor Mongolië de Belgische ambassade in Bejing 

(China) is (stuk 12). 

 

Dat men niet redelijkerwijze kan verwachten dat verzoekster helemaal naar China moet reizen om 

aldaar een aanvraag om machtiging tot verblijf in te dienen. 

 

Dat verzoekster helemaal niemand kent in China en dat de financiële draagkracht van verzoekster zeer 

gelimiteerd is. Dat verzoekster geen Chinees spreekt en totaal vreemd is in China. 

 

Dat de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid derhalve in zijn bestreden beslissing dd. 

07.07.2011 de algemene motiveringsverplichting, de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en 

artikel 62 van de Vreemdelingenwet geschonden heeft.” 

 

4.2.2. Verweerder werpt op dat hij in casu alle pertinente en overgemaakte gegevens heeft onderzocht 

die hij noodzakelijk achtte om een beslissing te nemen en dat de bestreden beslissing steunt op ter zake 

dienende, deugdelijke, afdoende en pertinente motieven.  

 

4.2.3.1. Wat de ingeroepen schending van het artikel 62 van de Vreemdelingenwet en van de artikelen 2 

en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreft dient te worden gesteld dat de motieven van de bestreden 

beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoekster er kennis 

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

vechten met de beroepsmogelijkheden waarover zij in rechte beschikt. Daarmee is aan de doelstelling 

van de formele motiveringsplicht voldaan (RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298; RvS 5 februari 2007, nr. 

167.477).  

 

De formele motiveringsplicht houdt voorts niet in dat verweerder in een bestuurlijke beslissing met 

betrekking tot een aanvraag om tot een verblijf gemachtigd te worden toelichting dient te verstrekken 

omtrent gegevens die de aanvrager niet uitdrukkelijk als buitengewone omstandigheden heeft 

ingeroepen en die de aanvrager zelfs blijkbaar niet nuttig genoeg achtte om te vermelden. 

 

Een schending van de formele motiveringsplicht, zoals deze voortvloeit uit artikel 62 van de Vreemde-

lingenwet en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 wordt niet aangetoond. 

 

4.2.3.2. De uiteenzetting van verzoekster laat evenmin toe te concluderen dat de bestreden beslissing is 

genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de 

appreciatiebevoegdheid waarover de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid 

beschikt.  

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht blijkt derhalve niet. 

 

4.2.3.3. Verzoekster zet voorts niet uiteen waarom zij meent dat de artikelen 48/3 en 48/4 van de 

Vreemdelingenwet geschonden zijn. Dit onderdeel is, gelet op het ontbreken van de noodzakelijke 

toelichting, bijgevolg onontvankelijk. 

 

Het tweede middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

4.3.1. In een derde middel voert verzoekster de schending aan van het redelijkheidsbeginsel. 

 

Zij stelt het volgende: 

 

“Doordat de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid stelt dat er helemaal geen trauma zou 

optreden in hoofde van verzoekster bij een gedwongen terugkeer. 

 

Doordat de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid simpelweg stelt dat er helemaal geen sprake 

is van een gedwongen terugkeer maar het Commissariaat-Generaal in de bestreden beslissing stelt dat 
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het principe wordt gehanteerd dat verzoekster in eerste instantie de verplichting heeft om zelf gevolg te 

geven aan het bevel om het g[r]ondgebied te verlaten. 

 

Terwijl er helemaal geen afdoende controle is of mensen met een bevel om het grondgebied te verlaten 

daadwerkelijk het land verlaten. 

 

Terwijl er helemaal geen effectief uitwijzingsbeleid in voege is. 

 

Dat de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, als vertegenwoordiger van de Belgische Staat, de 

verantwoordelijkheid van de overheid afwimpelt op de burger door te stellen dat de burger zelf in eerste 

instantie de verplichting heeft om zelf gevolg te geven aan het bevel om het g[r]ondgebied te verlaten. 

Dat het beleid van de overheid faalt. 

 

Dat men in casu niet redelijkerwijze van verzoekster kan verwachten dat zij gevolg geeft aan een bevel 

om het grondgebied te verlaten terwijl hier helemaal geen effectieve controle en/of effectief uitwijzings-

beleid voor bestaat en terwijl verzoekster een duurzame en vaste relatie heeft met haar vriend die de 

Belgische nationaliteit heeft. 

 

Dat de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid derhalve het redelijkheidsbeginsel heeft geschon-

den.” 

 

4.3.2. Verweerder antwoordt dat verzoekster niet ernstig kan voorhouden dat het onredelijk is dat haar 

de kans wordt geboden om op vrijwillige basis terug te keren. 

 

4.3.3. Door louter te stellen dat er in België een gebrekkig uitwijzingsbeleid bestaat en zij een Belgische 

vriend heeft, toont verzoekster niet aan dat er een kennelijke wanverhouding bestaat tussen de 

overwegingen die de bestreden beslissing onderbouwen en het dispositief van deze beslissing. Zij kan 

daarom niet gevolgd worden waar zij stelt dat het redelijkheidsbeginsel geschonden werd (RvS 20 

september 1999, nr. 82.301). 

 

Het derde middel is ongegrond. 

 

4.4.1. Verzoekster voert in een vierde middel nogmaals de schending aan van het redelijkheidsbeginsel 

en van artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 

mei 1955 (hierna: het EVRM). 

 

Ter onderbouwing van haar middel geeft zij de volgende uiteenzetting: 

 

“Doordat de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid in de bestreden beslissing stelt dat het feit dat 

verzoekster sinds 02.03.2006 in België verblijft, zich geïntegreerd heeft, hier sociale banden zou hebben 

en een vriendenkring en kennissenkring zou uitgebouwd hebben, niet verantwoordt dat de aanvraag om 

machtiging tot verblijf in België wordt ingediend. 

 

Terwijl verzoekster niet enkel alleen maar zeer goed geïntegreerd is, doch ook sedert maart 2011 

tevens een vaste relatie heeft met Dhr. [J. L.], geboren op 09.09.1981, met de Belgische nationaliteit, 

wonende te […] 2100 Deurne. 

 

Dat verzoekster thans samenwoont met haar vriend op voormeld adres te […] 2100 Deurne. 

 

Dat verzoekster hiervoor naar haar nieuwe stukken verwijst: 

- verklaring dd. 05.09.2011 van Dhr. [L. J.] (stuk 2) 

- verklaring dd. 05.09.2011 van dhr. [L. D.] en Mevr. [V. M.], zijnde de ouders van Dhr. [L. J.] (stuk 3) 

- Verklaring van Mevr. [D. A.] (stuk 4) 

- Foto’s van verzoekster met haar vriend en schoonfamilie (stuk 5-11). 

Dat ten tijde van het indienen van de asielaanvraag dd. 15.04.2011 verzoekster dus reeds een 

duurzame relatie had met Dhr. [L. J.] en er dus wel degelijk sprake is van buitengewone omstandig-

heden in hoofde van verzoekster. 
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Dat men immers niet redelijkerwijze van verzoekster kan verwachten dat zij terugkeert naar haar land 

van, herkomst om aldaar een regularisatieaanvraag in te dienen terwijl zij reeds sedert meer dan 5 jaar 

in België woont en een vaste relatie heeft met iemand met de Belgische nationaliteit. 

 

Dat met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid verzoekster - indien zij daadwerkelijk zou 

terugkeren naar Mongolië om aldaar een regularisatieaanvraag te doen - het zeer moeilijk zou hebben 

om terug te keren naar België waardoor zij niet meer bij haar geliefde kan zijn. 

 

Dat men ook niet redelijkerwijze van de vriend van verzoekster kan verwachten dat hij samen met 

verzoekster naar Mongolië ( en eigenlijk zelfs naar de bevoegde Belgische ambassade in China) zou 

reizen omdat het centrum van belangen van zowel verzoekster als van haar vriend in België gelegen 

zijn. 

 

Dat de vriend van verzoekster in België vast werk heeft en eigenaar is van een eigen woning. 

 

Dat dit dus een schending zou uitmaken van art. 8 EVRM in hoofde van verzoekster én van haar vriend. 

Dat de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie het redelijkheidsbeginsel en art. 8 EVRM heeft 

geschonden.” 

 

4.4.2. Verweerder stelt dat in de gegeven omstandigheden de niet noodzakelijk definitieve verwijdering 

van het grondgebied van verzoekster geen verboden inmenging vormt in de uitoefening door deze 

laatste van haar recht op privé- en gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM. 

 

4.4.3.1. Inzake de aangevoerde schending van het redelijkheidsbeginsel kan het volstaan op te merken 

dat verzoekster aangeeft niet akkoord te gaan met de inschatting van haar situatie door verweerder, 

doch hiermee niet aantoont dat deze appreciatie kennelijk onredelijk is. 

 

4.4.3.2. Artikel 8 van het EVRM definieert noch 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 beide, 

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. Hierbij 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 artikel 8 van het EVRM geschonden (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 tweede lid van artikel 8 van het 

EVRM, is de inmenging van het openbaar gezag toegestaan voor zover die bij wet is voorzien, ze 
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geïnspireerd is door een of meerdere van de in het voormelde lid 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.  

 

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 

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.  

 

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 zij kennis heeft of zou moeten 

hebben.  

 

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. 

 

Verzoekster legt een aantal stukken voor om aan te tonen dat zij sedert maart 2011 met een Belgisch 

onderdaan een relatie heeft en met deze man samenwoont. Zelfs indien, op basis van de aangebrachte 

stukken, zou dienen aanvaard te worden dat verzoekster een gezinsleven in België heeft, dan nog moet 

worden vastgesteld dat de eerste bestreden beslissing niet tot gevolg heeft dat verzoekster enig 

bestaand verblijfsrecht ontnomen wordt. Tevens moet worden geduid dat de eerste bestreden beslissing 

geen absoluut verbod inhoudt om het Belgisch grondgebied binnen te komen en er te verblijven. 

Verzoekster dient evenwel te voldoen aan de door de Vreemdelingenwet opgelegde binnenkomst- en 

verblijfsvereisten. In deze omstandigheden kan niet besloten worden dat de eerste bestreden beslissing 

een inmenging in het gezinsleven van verzoekster uitmaakt of dat er op verweerder een positieve 

verplichting zou rusten om een verblijfsmachtiging toe te staan. 

 

Verzoekster toont met haar betoog geen schending van artikel 8 van het EVRM aan. 

 

Het vierde middel is ongegrond. 

 

5. Korte debatten 

 

Verzoekster heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de eerste bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd en het beroep is onontvankelijk in de mate dat het gericht is tegen de tweede 

bestreden beslissing. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

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

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

samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig november tweeduizend en 

elf door: 

 

dhr. G. DE BOECK, wnd. voorzitter,  

 rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   G. DE BOECK 

 


