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 nr. 91 284 van 9 november 2012 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door 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 Sri Lankaanse nationaliteit te zijn, op 3 augustus 2012 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 14 mei 2012 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk verklaard wordt en van het 

samenhangende bevel om het grondgebied te verlaten van 23 juli 2012. 

 

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 het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 24 september 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

10 oktober 2012. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat T. LEYSEN verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat T. BRICOUT, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 14 mei 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de bestreden beslissing houdende de 

onontvankelijkheid van een aanvraag tot verblijf op grond van artikel 9bis van de wet van 15 december 

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

vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet). 

 

Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt: 
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“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 29.09.2010 werd 

ingediend door: 

 

T. U. (…) (R.R.:(…) 

nationaliteit: Sri Lanka 

geboren te Pint Pedro op (…) 

adres: (…) 

 

in toepassing van artikel 9 bis 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. 

 

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. 

 

Ter ondersteuning van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, beroept betrokkene zich op de instructie 

van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van artikel 9.3 en art 9bis van de wet van 15.12.1980. We 

merken echter op dat deze vernietigd werd door de Raad van State (RvS arrest 198.769 van 09.12.2009 

en arrest 215.571 van 05.10.2011). Bijgevolg zijn de criteria van deze instructie niet meer van 

toepassing en kan betrokkene zich er dus niet langer op beroepen. 

 

Betrokkene beweert dat hij uit schrik voor zijn leven Sri Lanka is ontvlucht en dat hij minstens opgepakt 

zal worden indien hij zou moeten terugkeren doch hij 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 hij uit schrik voor zijn leven Sri Lanka is ontvlucht en dat hij minstens opgepakt zal worden indien hij 

zou moeten terugkeren volstaat niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. Het 

schrijven van zijn advocaat uit Roemenië kan niet aanvaard worden als bewijs van bovenstaande 

bewering aangezien deze advocaat geen bewijzen bijvoegt waaruit zou blijken dat betrokkenes leven in 

gevaar zou in Sri Lanka. 

 

Wat betreft de verwijzing naar de diverse mediaberichtgeving; dit kan niet aanzien worden als een 

buitengewone omstandigheid daar deze mediaberichtgevingen gaan over de algemene toestand in Sri 

Lanka en betrokkene geen persoonlijke bewijzen levert dat zijn leven in gevaar zou zijn. 

 

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 buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. 

 

Wat betreft het feit dat zijn zus in België verblijft: er dient gesteld te worden 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. 

 

De overige elementen (betrokkene zou kennis hebben van een van de landstalen, zou werkwillig zijn en 

zou vele vrienden en kennissen hebben) behoren tot de gegrondheid en worden in deze fase van het 

onderzoek niet behandeld. 

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 KB. van 22juli 2008 (B.S. van 29 augustus 2008), aan de 

betrokkene kennis te geven van de beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en 
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Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie waarbij hem bevel wordt gegeven om het grondgebied te 

verlaten binnen de 30 (dertig) dagen na de kennisgeving. 

 

Reden van de maatregel: 

• De betrokkene verblijft in het Rijk zonder in het bezit te zijn van de vereiste binnenkomstdocumenten 

(art. 7, al 1,1° van de Wet van 15 december 1980). Niet in het bezit van een geldig paspoort en/of geldig 

Visum.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid  

 

2.1. De Raad stelt vast dat de verzoekende partij geen belang heeft bij de huidige vordering tot 

nietigverklaring aangezien de bestreden beslissing steunt op het motief dat betrokkene zich bevindt in 

het geval van artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet. Het gaat in casu om een gebonden 

bevoegdheid van de minister of zijn gemachtigde, zodat deze na een eventuele nietigverklaring van de 

bestreden beslissing niet anders kan dan verzoekende partij opnieuw een bevel om het grondgebied te 

verlaten te geven.  

 

2.2. Artikel 5 van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende 

de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (B.S. 17 

februari 2012) heeft artikel 7 van de wet van 15 december 1980 gewijzigd, waardoor het eerste lid van 

het artikel als volgt luidt: “Onverminderd de meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal 

verdrag, kan de Minister of zijn gemachtigde aan de vreemdeling die noch gemachtigd noch toegelaten 

is tot een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, een bevel om het 

grondgebied binnen een bepaalde datum te verlaten afgeven of moet de minister of zijn gemachtigde in 

de in 1°, 2°, 5°, 11° of 12° bedoelde gevallen een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde datum 

te verlaten afgeven.”  

 

2.3. Bijgevolg beschikt de minister c.q. de staatssecretaris niet meer over een discretionaire 

bevoegdheid wanneer artikel 7, eerste lid, 1°, 2°, 5°, 11° of 12° van de wet van 15 december 1980 dient 

toegepast te worden. In casu werd de bestreden beslissing op grond van artikel 7, eerste lid, 1° van de 

vreemdelingenwet genomen. Bij een eventuele vernietiging van het thans bestreden bevel vermag de 

staatssecretaris niet anders dan in uitvoering van artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 

1980, opnieuw, na te hebben vastgesteld dat de verzoekende partij in het Rijk verblijft zonder houder te 

zijn van de bij artikel 2 van de wet van 15 december 1980 vereiste documenten, een bevel te verlenen 

om het grondgebied te verlaten. Een eventuele vernietiging van de bestreden beslissing kan de 

verzoekende partij geen nut opleveren.  

 

De vordering is dan ook niet ontvankelijk wegens het gebrek aan belang. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoeker voert evenwel de schending aan 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). Gelet op de onontvankelijkheid 

van verzoekers vordering wegens het gebrek aan belang zoals besproken supra onder punt 2, 

onderzoekt de Raad verzoekers vordering niet ten gronde, met uitzondering van de opgeworpen 

schending van artikel 8 van het EVRM, daar dit een regel van internationaal recht met directe werking 

betreft. 

 

3.2. Verzoeker licht de vermeende schending van als volgt toe: “Schending van artikel 8 EVRM: 

gezinseenheid. Aangezien tenslotte artikel 8 EVRM stelt dat eenieder recht heeft op de eerbiediging van 

zijn privé en gezinsleven en dat een inmenging van enig openbaar gezag enkel toegestaan is als het bij 

wet voorzien is en nodig is in een democratische samenleving en dit in het belang van de veiligheid, de 

openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde en 

het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de goede zeden of de bescherming van de 

rechten en vrijheden van anderen. Dat het geciteerde artikel 8 EVRM rechtstreeks toepasbaar is in het 

Belgische interne recht en zowel het feitelijk als het juridische gezin beschermt. Dat niet mag worden 

getornd aan het principe van de 'eenheid van de familie'. Dat de aan verzoeker betekende beslissingen 

een manifeste bedreiging voor zijn gezinseenheid vormen, nu hij hierdoor gedwongen wordt het 

Belgische grondgebied te verlaten, daar waar zijn naaste familie, de genaamde Rathika THEVARAJAH 

en Mankalam THAYALAN, rechtsgeldig in België verblijven (stuk 5-6). Dat de bestreden beslissingen 
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dan ook tot gevolg zouden hebben dat verzoeker en zijn familie uit elkaar zou worden gehaald, met alle 

nefaste gevolgen vandien. Dat de beslissing waarbij aan verzoeker het bevel wordt gegeven om het 

grondgebied te verlaten aldus een onwettige en onevenredige inmenging in het gezins - en privéleven 

van verzoeker vormt : "... De bestreden beslissing moet worden begrepen als een inmenging in het 

gezinsleven van verzoekster. Ze dient dan te vermelden welk wettig doel, bedoelt in artikel 8.2 EVRM ze 

nastreeft en toe te lichten in hoeverre deze inmenging evenredig is met dit doel, wat ze in casu niet 

doet... " (R.v.St. nr. 67.724, 22 augustus 1997, T. Vreemd. 1997, 396, noot.)”. 

 

3.3. Artikel 8 van het EVRM bepaalt vooreerst 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." 

 

3.4. 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). 

 

3.5. 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. 

 

3.6. 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. 

 

3.7. Verzoeker stelt samenvattend dat hij zijn familie en omgeving zal moeten verlaten. Verzoeker stelt 

voorts dat zijn verwijdering noch nodig, noch proportioneel van aard is in een democratische 

samenleving daar hij geen gevaar voor de openbare orde uitmaakt, zich steeds goed heeft gedragen, 

goed geïntegreerd is in de Belgische samenleving en dat hij bovendien in het bezit is van een 

werkbelofte. Daarnaast stelt verzoeker dat hij de noodzakelijke mantelzorg voor zijn in België 

verblijvende zus op zich neemt.  

 

3.8. Wat het bestaan van een gezinsleven en privéleven betreft  

 

3.9. Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij met alle door verzoeker 

bijgebrachte gegevens rekening heeft gehouden.  

 

3.10. De Raad merkt op dat waar verzoeker zich baseert op het gegeven dat hij een familieleven heeft 

met zijn zus die legaal op het Belgische grondgebied verblijft, dit gegeven niet automatisch leidt tot 
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bescherming onder de toepassing van artikel 8 van het EVRM. De Raad wijst er in dit verband immers 

op dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens reeds meermaals geoordeeld heeft dat een 

familieband tussen meerderjarige broers/zussen niet aangenomen kan worden tenzij er kan aangetoond 

worden dat er bijkomende elementen van afhankelijkheid bestaan (EHRM, 10 april 2012, Balogun v. UK, 

nr. 60286/09; EHRM, 2003, Kwakye-Nti and Dufie v. the Netherlands, nr. 31519/96).  

 

3.11. Verzoeker brengt dan wel een aantal stukken aan die de afhankelijkheid van zijn zus dienen te 

onderbouwen, doch deze stukken tonen niet aan dat er een band van afhankelijkheid bestaat van 

verzoekers zus ten aanzien van de persoon van verzoeker. Verzoekers zus verklaart het volgende: “T.U. 

is mijn broer, ik wil hem tenlasteneming. Hij moet niets betalen tot zijn visum of verblijfstitel in orde is. Hij 

kan met ons samen blijven en eten.” Hieruit blijkt slechts dat verzoeker momenteel kost en inwoon krijgt 

van zijn zus met haar instemming. Het is niet zo dat de aanwezigheid van verzoeker in het Rijk 

noodzakelijk is omdat er een bepaalde band van afhankelijkheid bestaat van de zus ten aanzien van 

verzoeker. Bijvoorbeeld wanneer een verzoeker noodzakelijke mantelzorg zou bieden aan een familielid, 

dewelke niet of niet op eenvoudige en haalbare wijze door iemand anders geboden kan worden. De 

band van afhankelijkheid, zoals verzoeker deze voorhoudt, aanvaarden zou betekenen dat elke 

vreemdeling die illegaal in het Rijk verblijft en komt inwonen bij een familielid dat voor hem zorgt op 

normale wijze, geen bevel om het grondgebied te verlaten meer mag betekend krijgen omwille van 

degelijke afhankelijkheid in een toepassing van de bescherming vervat in artikel 8 van het EVRM. Het 

spreekt voor zich dat dit niet het geval kan zijn.  

 

3.12. De Raad herhaalt dat het aan verzoeker toekomt om de eventuele bijkomende elementen van 

afhankelijkheid van zijn zus ten aanzien van zijn persoon aan te tonen. Minstens hier een begin van 

bewijs van bij te brengen. Gelet op de afwezigheid van dergelijke elementen in het administratieve 

dossier op het ogenblijk van het nemen van de bestreden beslissing, nam het bestuur de voorliggende 

bestreden beslissingen dan ook terecht en naar rede. 

 

3.13. Tenslotte wijst de Raad erop dat verzoekers vrees voor een terugkeer naar diens land van 

herkomst het voorwerp dient uit te maken van een onderzoek in het kader van een asielaanvraag. Te 

meer nu verzoeker zelf geen schending van artikel 3 van het EVRM opwerpt.  

 

3.14. Vervolgens wenst de Raad toch te benadrukken dat de reden voor de maatregel, met name het 

bevel om het grondgebied te verlaten wel degelijk erg duidelijk is, met name dat verzoeker, ongeacht of 

hij over een geldig paspoort beschikt, de termijn van zijn geldig verblijf in het rijk heeft overschreden en 

geen elementen aanbrengt die dit eenvoudig vast te stellen rechtsfeit kunnen betwisten. Met name, dat 

de termijn dat verzoeker legaal in het Rijk kon verblijven verstreken is of dat verzoekers visum verlopen 

is. Zo staat het ook duidelijk gemotiveerd in de bestreden beslissing.  

 

3.15. Verzoeker maakt niet aannemelijk dat de verwerende partij op basis van de bewijsstukken 

waarover zij beschikt op het moment van het nemen van de bestreden beslissing, op een kennelijk 

onredelijke wijze heeft besloten verzoeker geen machtiging tot verblijf toe te kennen. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aangetoond. 

 

4. Korte debatten 

 

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

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

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

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. 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. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen november tweeduizend en twaalf 

door: 

 

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

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT M. MILOJKOWIC 

 


