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 nr. 79 158 van 13 april 2012 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid, thans de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Algerijnse nationaliteit te zijn, op 26 januari 2012 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 30 november 2011 

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

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

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

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

grondgebied te verlaten. 

 

Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 28 februari 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 maart 2012. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. CHRISTIAENS, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat C. DECORDIER, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker diende op 28 september 2011 een aanvraag om machtiging tot verblijf in bij toepassing 

van artikel 9bis van de vreemdelingenwet.  

 

1.2. De aanvraag om machtiging tot verblijf bij toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet 

werd op 30 november 2011 onontvankelijk verklaard en verzoeker kreeg op 28 december 2011 het 

bevel om het grondgebied te verlaten. Dit zijn de bestreden beslissingen, waarvan de motieven als volgt 

luiden: 



  

 

RvV  X - Pagina 2 van 6 

 

“Reden(en): 

 

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. Betrokkene beweert dat hij wettelijk samenwoont met mevrouw Signe Charlotte Hansen en 

dat, indien hij zou moeten terugkeren naar zijn land van herkomst, dit een schending zou betekenen van 

art. 8 EVRM. Echter, wat de vermeende schending van art. 8 EVRM betreft kan worden gesteld dat de 

terugkeer naar het land van herkomst om aldaar een machtiging aan te vragen niet in disproportionaliteit 

staat ten aanzien van het recht op een gezins- of privéleven. De verplichting om terug te keren naar het 

land van herkomst betekent geen breuk van de familiale relaties maar enkel een eventuele tijdelijke 

verwijdering van het grondgebied wat geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. 

Gewone sociale relaties vallen niet onder de bescherming van art. 8. Wat betreft het aangehaalde 

argument dat betrokkene geen gevaar vormt voor de Openbare orde of de nationale veiligheid 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. De overige elementen (betrokkene zou 

geïntegreerd zijn, zou in België een sociaal en economisch leven leiden en zou diverse contacten en 

relaties hebben opgebouwd) behoren tot de gegrondheid en worden in deze fase van het onderzoek niet 

behandeld. 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, Niets verhindert betrokkene derhalve 

om terug te keren en va de reguliere weg een aanvraag om machtiging tot verblijf in te dienen”. 

 

Reden van de maatregel/beslissing: 

 

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/of geldig 

visum.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert een eerste en een tweede middel aan die luiden als volgt: “Eerste middel: 

schending 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 juncto de artikelen 2 en 3 

van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, inzonder 

de materiële motiveringsplicht. Doordat verweerder het verzoek tot regularisatie ex art. 9bis 

Vreemdelingenwet onontvankelijk verklaarde onder de motivering dat verzoeker zich niet in een 

buitengewone omstandigheid bevindt waarbij het verzoek aan de burgemeester van de verblijfplaats 

mag gericht worden; Terwijl verzoeker zich wel in een buitengewone omstandigheid bevindt conform art. 

9bis § 1 Vreemdelingenwet; Zodat de beslissing houdende ontvankelijkheid foutief gemotiveerd werd en 

hervormd dient te worden; Toelichting: De bestreden beslissing haalt aan dat verzoeker zich niet in een 

buitengewone omstandigheid zou bevinden, zodat hij de aanvraag tot machtiging tot verblijf dient in te 

dienen via de gewone procedure, namelijk via de diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de 

verblijfsplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland. Verzoeker gaat niet akkoord met de 

overweging dat een terugkeer naar zijn geboorteland om aldaar een aanvraag in te dienen niet 

buitenproportioneel zou zijn met de vereisten van art. 8 EVRM, nu het enkel een tijdelijke verwijdering 

zou inhouden. Al evenmin gaat verzoeker akkoord met de overweging dat gewone sociale relaties niet 

onder de bescherming van art. 8 EVRM vallen. Het recht op een familie- en gezinsleven is absoluut. Het 

kan worden ingeroepen door alle personen die zelfs feitelijk een gezin vormen met een Belg of een 

vreemdeling met legaal verblijf in België. Er moet niet noodzakelijk een bloed- of aanverwantschap zijn. 

Een feitelijk gezin bestaat evident eveneens tussen ongehuwde samenwoners. In casu bewijst 

verzoeker zijn relatie met mevr. [H.] aan de hand van de.' volgende stukken: Huurcontract dd. 

08.06.2011 (stuk 7), waar beide partijen op vermeld zijn; Verklaring van wettelijke samenwoning dd. 

28.09.2011. Een terugkeer naar Algerije zal zorgen voor een ernstige en langdurige breuk, die, in 

tegenstelling tot wat verwerende partij beweert, weldegelijk buitenproportioneel is. Het is namelijk 

genoegzaam gekend dat de behandeling van een aanvraag tot langdurig verblijf via de ambassade 

maandenlang duurt. Bovendien heeft verzoeker niet de minste garantie dat zijn verzoek in Algerije 

überhaupt goedgekeurd zal worden en hij zijn partner nog terug zal kunnen zien. Kortom, de in het 

verzoekschrift tot machtiging tot langdurig verblijf op grond van art. 9bis Vreemdelingenwet aangehaalde 

motivering is gegrond en het verzoek tot regularisatie dient ten gronde behandeld te worden.  
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Tweede middel: schending van artikel 8 van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de 

rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Doordat verweerder twee beslissingen nam zonder 

rekening te houden met de bepalingen vervat in art. 8 van het Verdrag van 4 november 1950. Terwijl art. 

8 van het Verdrag van 4 november 1950 bepaalt dat eenieder recht heeft op eerbiediging van privé-, 

familie- en gezinsleven. Zodat de aangevochten beslissingen de bepalingen van de wet van 15 

december 1980 schendt en dus moet worden hervormd. Toelichting: In hoofdorde kan verzoeker 

verwijzen naar hetgeen onder het eerste middel is vermeld nopens art. 8 EVRM. Aanvullend, en meer 

specifiek voor wat het bevel om het grondgebied te verlaten betreft, stipt verzoeker aan dat een 

uitvoering van het bevel om het grondgebied te verlaten een nog veel grotere schending inhoudt van art. 

8 EVRM, dan een tijdelijke terugkeer in het kader van een aanvraag in de diplomatieke of consulaire 

post. Inderdaad, verzoeker loopt een reëel risico om spoedig uit zijn gezin, waar hij samenwoont met 

zijn partner, terwijl hij met haar ondertussen een jarenlange stabiele familieband mee heeft opgebouwd, 

band die bruusk zou verbroken warden, zonder garantie op herstel.” 

 

2.2. Verzoeker betoogt dat een terugkeer naar zijn geboorteland, om aldaar een aanvraag in te dienen 

disproportioneel is met de vereiste van artikel 8 EVRM. Hij stelt dat gewone sociale relaties wel degelijk 

onder de bescherming van artikel 8 EVRM vallen. Volgens hem is het recht op een familie- en 

gezinsleven absoluut. Hij bewijst zijn relatie aan de hand van een huurcontract en aan de hand van een 

verklaring van wettelijke samenwoning. Een terugkeer naar Algerije zal zorgen voor een ernstige breuk. 

Verzoeker stelt dat het bevel tot gevolg heeft dat zijn band met zijn gezin bruusk verbroken zal worden. 

 

Artikel 9 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

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

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

Minister of zijn gemachtigde. Behoudens de in een internationaal verdrag, in een wet of in een koninklijk 

besluit bepaalde afwijkingen, moet deze machtiging door de vreemdeling aangevraagd worden bij de 

Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van 

oponthoud in het buitenland". 

 

Artikel 9bis van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

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

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

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

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

afgegeven." 

 

Als algemene regel geldt dat een vreemdeling een machtiging om langer dan drie maanden in het Rijk 

te verblijven moet aanvragen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn 

verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland. Luidens artikel 9bis van de Vreemdelingen-

wet kan, in buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een 

identiteitsdocument beschikt, het hem evenwel worden toegestaan die aanvraag te richten tot de 

burgemeester van zijn verblijfplaats in België. De mogelijkheid om in België een verblijfsmachtiging aan 

te vragen moet, als uitzonderingsbepaling, restrictief worden geïnterpreteerd. 

  

De buitengewone omstandigheden waarvan sprake strekken er niet toe te verantwoorden waarom de 

machtiging voor een verblijf van meer dan drie maanden wordt verleend, maar enkel om te 

verantwoorden waarom de aanvraag in België en niet in het buitenland wordt ingediend. Het zijn 

omstandigheden die een tijdelijke terugkeer van de vreemdeling naar zijn land van oorsprong, om er de 

noodzakelijke formaliteiten voor het indienen van een aanvraag tot machtiging tot verblijf te vervullen, 

onmogelijk of bijzonder moeilijk maken. 

 

In casu werd verzoekers aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk bevonden en is dus de 

invulling van het begrip buitengewone omstandigheden aan de orde. Verzoeker heeft derhalve niet 

aangetoond dat het voor hem bijzonder moeilijk is terug te keren naar zijn land van oorsprong of naar 

een land waar hij gemachtigd is te verblijven, om er zijn aanvraag om verblijfsmachtiging in te dienen. 

 

Uit het administratieve dossier blijkt dat verzoeker zich in zijn aanvraag beroepen heeft op de volgende 

elementen:  zijn relatie en wettelijke samenwoonst met mevrouw Signe Charlotte Hansen, het feit dat hij 
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geen gevaar vormt voor de openbare orde en  integratie, sociaal en economisch leven in België, diverse 

contacten en relaties in België. 

 

Verzoeker toont niet aan dat de elementen, die hij in zijn aanvraag aanvoerde als buitengewone 

omstandigheden, door de verwerende partij buiten beschouwing zijn gelaten bij de beoordeling van 

deze aanvraag. Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt immers duidelijk dat de verwerende 

partij de verschillende aangevoerde elementen heeft beoordeeld, doch van oordeel was dat deze 

elementen hem niet verhinderen terug te keren om via de reguliere weg een aanvraag in te dienen. 

 

Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt de motivering van de bestreden beslissing hem niet in staat 

stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de beslissing is genomen derwijze dat 

hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (cfr. R.v.St., nr. 105.103, 26 

maart 2002). De bestreden beslissing werd immers bij toepassing van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet onontvankelijk bevonden en er werd ingegaan op alle door verzoeker aangehaalde 

elementen. 

 

Betreffende de schending van artikel 8 van het 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 

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).  
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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 hij 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. 

 

Verzoeker voegt bij het verzoekschrift een verklaring van wettelijke samenwoonst, gedaan op 28 

september 2011, en een huurcontract waarop zijn naam en die van zijn partner zijn vermeld. Hieruit 

blijkt dat verzoeker een gezinsleven heeft. 

 

Aangezien niet wordt betwist dat het een eerste toegang betreft, is er in deze stand van het geding geen 

inmenging in het gezinsleven van de verzoekende partij. In dit geval moet worden onderzocht of er een 

positieve verplichting is voor de Staat om het recht op gezinsleven te handhaven. 

 

Betreffende de positieve verplichting 

 

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 gezinsleven elders. 

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

er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het 

EVRM. 

 

Zoals blijkt uit de bestreden beslissing werd er wel degelijk rekening gehouden met verzoekers gezins- 

en privéleven, doch niet kennelijk onredelijk geoordeeld dat: "Deze elementen [...] echter niet [kunnen] 

weerhouden worden als buitengewone omstandigheid, aangezien de terugkeer naar het land van 

herkomst om aldaar een machtiging aan te vragen niet in disproportionaliteit staat ten aanzien van het 

recht op een gezins- of privéleven. De verplichting om terug te keren naar het land van herkomst 

betekent geen breuk van de familiale relaties maar enkel een eventuele tijdelijke verwijdering van het 

grondgebied wat geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt." 

 

Verzoeker voert geen hinderpalen aan voor het uitbouwen of het verderzetten van een normaal en 

effectief gezinsleven elders. Rekening houdend met alle voormelde gegevens wordt vastgesteld dat er 

in casu geen sprake is van een positieve verplichting van de Staat om verzoeker tijdelijk op zijn 

grondgebied toe te laten en dat verzoeker geen schending van artikel 8 van het EVRM aannemelijk 

maakt. 

 

Het eerste en tweede middel zijn ongegrond. 
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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. 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: 

 

 

 

Enig artikel 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertien april tweeduizend en twaalf door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,    De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN    M. MILOJKOWIC 

 


