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 nr. 201 391 van 20 maart 2018 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. GROUWELS 

Tongersesteenweg 60 

3800 SINT-TRUIDEN 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Servische nationaliteit te zijn, op 5 mei 2015 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 en Administratieve Vereenvoudiging 

van 30 maart 2015 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf met 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 onontvankelijk wordt verklaard en van de beslissing van 30 maart 

2015 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 7 februari 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 maart 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat J. GROUWELS verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 11 mei 2009 dient verzoeker een asielaanvraag in bij de Belgische autoriteiten.  

 

Op 26 januari 2010 wordt de aanvraag geweigerd door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen 

en de staatlozen. Het ingediende hoger beroep wordt op 13 september 2010 geweigerd door de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) bij arrest met nummer 48 015. 
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Op 22 februari 2010 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing van 

artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). Op 7 juli 2010 wordt 

de aanvraag ontvankelijk verklaard en op 23 juni 2011 wordt de aanvraag ongegrond verklaard. Op 18 

november 2011 verwerpt de Raad bij arrest met nummer 70 090 het ingediende annulatieberoep. 

 

Op 19 mei 2010 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing van artikel 

9bis van de vreemdelingenwet. Op 19 januari 2012 wordt de aanvraag onontvankelijk verklaard. Tevens 

wordt een bevel afgegeven om het grondgebied te verlaten. 

 

Op 16 augustus 2011 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies).  

 

Op 27 februari 2012 dient verzoeker een nieuwe aanvraag om machtiging tot verblijf met toepassing van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet in. Voormelde aanvraag wordt op 29 mei 2012 onontvankelijk 

verklaard.  

 

Op 15 januari 2015 dient verzoeker opnieuw een aanvraag om machtiging tot verblijf met toepassing 

van artikel 9bis van de vreemdelingenwet in. Voormelde aanvraag wordt op 30 maart 2015 

onontvankelijk verklaard en ter kennis gebracht aan verzoeker op 7 april 2015. Dit is de eerste 

bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt. 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 15.01.2015 werd 

ingediend door : 

D., B. (R.R.: …) 

nationaliteit: Servië 

geboren te Leskovac op (…)1983 

adres: (…) SINT-TRUIDEN 

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: 

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. 

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 wist dat zijn verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de asielprocedure en 

dat hij bij een negatieve beslissing het land diende te verlaten. Zijn asielaanvraag werd afgesloten op 

15.09.2010 met een beslissing weigering vluchtelingenstatus en weigering subsidiaire bescherming door 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Betrokkene verkoos echter geen gevolg te geven aan het 

bevel om het grondgebied te verlaten en verblijft illegaal in België sinds 23.06.2011, datum waarop zijn 

aanvraag 9ter ongegrond werd afgesloten. 

De duur van de procedure – namelijk één jaar en vier maanden – was ook niet van die aard dat ze als 

onredelijk lang kan beschouwd worden. 

Het feit dat er een zekere behandelingsperiode is, geeft aan betrokkene ipso facto geen recht op verblijf. 

(Raad van State, arrest nr 89980 van 02.10.2000 

Betrokkene beweert dat hij zich in buitengewone omstandigheden zou bevinden omdat hij alhier een 

langdurig verblijf in België zou hebben. Hieromtrent dienen wij te stellen dat dit onmogelijk aanvaard kan 

worden als een buitengewone omstandigheid. Betrokkene beweert alhier sinds 2009 te verblijven. 

Echter, betrokkene heeft zich sinds 23.06.2011 bewust genesteld in illegaal verblijf. Bovendien werd 

hem op 16.08.2011 en 31.01.2012 een bevel om het grondgebied te verlaten betekend. Het principe 

wordt gehanteerd dat betrokkene in eerste instantie de verplichting had om zelf gevolg te geven aan het 

bevel om het grondgebied te verlaten. Betrokkene diende alles in het werk te stellen om aan zijn 

wettelijke verplichting om het land te verlaten te voldoen en bijgevolg diende hij in de eerste plaats zelf 

alle stappen te ondernemen om rechtstreeks of via een derde land naar zijn herkomstland terug te keren 
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of naar een land waar hij kan verblijven. De bewering dat hij alhier langdurig zou verblijven kan dus 

onmogelijk aanvaard worden als buitengewone omstandigheid daar betrokkene zelf verantwoordelijk is 

voor deze situatie. 

Betrokkene beroept zich op zijn arbeidscontract en werkbereidheid als buitengewone omstandigheid. Hij 

meent zich in buitengewone omstandigheden te bevinden omdat hij voor het verkrijgen van een 

arbeidsvergunning afhankelijk is van zijn verblijfsvergunning. Echter, betrokkene heeft steeds geweten 

dat hij zich in precair verblijf bevond, eerst in het kader van zijn asielaanvraag en later in het kader van 

zijn aanvraag 9ter, en dat hij bij een negatieve beslissing het land diende te verlaten. Het feit dat 

betrokkene een arbeidscontract voorlegt kan niet aanzien worden als een buitengewone omstandigheid 

daar een tewerkstelling enkel werd toegestaan zolang zijn asielprocedure niet was afgesloten. Vermits 

de asielprocedure werd afgesloten op 15.09.2010 verviel tevens zijn officiële toestemming om betaalde 

arbeid te verrichten op het Belgisch grondgebied. De advocaat van betrokkene haalt aan dat het 

onderzoek van de ontvankelijkheid van de aanvraag gebaseerd moet zijn op het verstrijken van de 

arbeidsvergunning. Ongeacht of deze bewering correct is, dienen we op te merken dat de arbeidskaart 

C van betrokkene reeds vervallen is sinds 08.03.2011. Zelfs indien we de bewering van de raadsman 

zouden volgen, is de arbeidskaart reeds meer dan vier jaar vervallen. Dit element kan dan ook niet 

aanvaard worden als buitengewone omstandigheid. Het is de eigen keuze van betrokkene geweest om 

geen gevolg te geven aan de bevelen om het grondgebied te verlaten van 16.08.2011 en 31.01.2012. 

Betrokkene diende alles in het werk te stellen om aan zijn wettelijke verplichting om het land te verlaten 

te voldoen en bijgevolg diende hij in de eerste plaats zelf alle stappen te ondernemen om rechtstreeks 

of via een derde land naar zijn herkomstland terug te keren of naar een land waar hij kan verblijven. 

Betrokkene is aldus zelf verantwoordelijk voor de situatie waarin hij zich bevindt. Indien betrokkene een 

verblijfsvergunning wenst te verkrijgen omdat hij alhier wenst te werken, dient hij hiertoe de nodige 

vergunningen via de geijkte weg aan te vragen. 

Het feit dat zijn zus, S. F., en haar gezin legaal in België verblijven, kan niet weerhouden worden als 

buitengewone omstandigheid. Het hebben van familieleden in België ontslaat betrokkene geenszins van 

de verplichting om zijn aanvraag om machtiging tot verblijf in te dienen via de diplomatieke of consulaire 

post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland. Evenmin kan dit 

element worden aangewend als zijnde een belemmering om terug te keren naar het land van herkomst 

om daar een aanvraag in te dienen. Bovendien betreft de verplichting om terug te keren slechts een 

eventueel tijdelijke verwijdering van het grondgebied. Bovendien, betrokkene bewijst de familieband 

niet. Een verklaring van een derde en/of het louter voorleggen van een identiteits- of verblijfskaart van 

de personen waarop betrokkene zich beroept, heeft onvoldoende bewijskracht om te kunnen spreken 

van verwantschap. Bovendien dient er 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. 

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. 

De advocaat van betrokkene beweert dat het vertrouwensbeginsel geschonden zou worden indien de 

dienst vreemdelingenzaken zou afwijken van de vernietigde instructies van 19 juli 2009. Echter, deze 

instructies werden vernietigd door de Raad van State op datum van 05.10.2011, dus ruim vier jaar voor 

het indienen van deze aanvraag 9bis. Zowel betrokkene als zijn advocaat waren er dus van op de 

hoogte dat de instructies vernietigd werden en dat men zich er niet meer nuttig op kan beroepen. 

Betrokkene toont aldus niet aan op welke wijz het vertrouwensbeginsel geschonden zou worden. 

Bovendien vormt dit geen 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. 

Betrokkene verwijst nog naar de motiveringsplicht van de dienst vreemdelingenzaken waarbij de 

advocaat van betrokkene aanhaalt dat de verwijzing naar de vernietiging van de instructies waardoor ze 

niet meer toegepast kunnen worden, onwettelijk zou zijn omdat het een inperking zou zijn van de 

discretionaire bevoegdheid en omdat dat de publieke verklaringen van het bestuur loochent. Echter, het 

gaat hier louter om de persoonlijke mening van betrokkene die niet wordt gestaafd door een vorm van 

bewijs. Bovendien vormt dit argument geen buitengewone omstandigheid waardoor betrokkene niet kan 

terugkeren naar zijn land van herkomst noch maakt het zijn terugkeer bijzonder moeilijk. Bovendien 

wordt elk dossier naar aanleiding van een regularisatieaanvraag individueel onderzocht. 
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Bijna elke migrant – zowel asielzoekers, uitgeprocedeerde asielzoekers of migranten zonder papieren - 

die naar zijn land wil terugkeren komt in aanmerking voor een vrijwillige terugkeer. Het "vrijwillige 

terugkeerprogramma" bestaat uit een vliegtuigreis naar het herkomstland, meestal een terugkeerpremie 

en eventueel een bijkomende reïntegratiesteun. Reïntegratiebijstand kan het volgende bevatten: 

beroepsopleidingen, opstarten van kleine zakenprojecten, kosten om een cursus of opleiding te volgen, 

kosten om informatie over beschikbare jobs te verkrijgen, bijvoorbeeld door middel van 

tewerkstellingsbureaus, accommodatie/huur, extra bagage. In België is Fedasil - het federaal 

agentschap voor de opvang van asielzoekers – de verantwoordelijke overheidsinstantie voor de 

vrijwillige terugkeer. De praktische organisatie van de terugreis naar het herkomstland wordt uitgevoerd 

door IOM (de Internationale Organisatie voor Migratie). Hierdoor kan het argument dat betrokkene niet 

over de nodige financiële middelen beschikt om terug te keren naar zijn land van herkomst, niet 

aanvaard worden als buitengewone omstandigheid. 

Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkene geen gevaar zou betekenen voor de openbare 

orde of de nationale veilgheid van het land en zich steeds als een voorbeeldig burger gedragen heeft en 

dat hij zich niet schuldig heeft gemaakt aan manifeste of opzettelijke fraude, 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 elementen van integratie (met name het feit dat hij voor verschillende werkgevers gewerkt zou 

hebben, dat hij in het bezit was van een arbeidskaart C, dat hij heel wat professionele contacten zou 

hebben uitgebouwd, dat hij een zeer goede kennis van het Nederlands zou hebben opgedaan, dat hij 

niets liever zou willen dan zijn werkzaamheden te hervatten, dat hij gebonden zou zijn door een 

huurovereenkomst, dat hij hier een ziekteverzekering zou hebben, dat hij een voertuig aangekocht zou 

hebben op zijn naam, dat hij hier zijn rijbewijs behaald zou hebben en dat hij verschillende 

getuigenverklaringen voorlegt, evenals een SIS-kaart, een bankkaart, een arbeidskaart C, verschillende 

loonfiches, aanslagbiljetten van de belastingen, een attest van zorgverzekering bij CM, verschillende 

bankuittreksels, een huurovereenkomst, deelcerficaten Nederlandse taalle en een attest van 

inburgering) kunnen niet als buitengewone omstandigheid aanvaard worden, aangezien deze behoren 

tot de gegrondheid van de aanvraag en bijgevolg in deze fase niet behandeld worden (RvS 9 december 

2009, nr. 198.769).” 

 

Op 30 maart 2015 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris tevens de beslissing tot afgifte van 

een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13), eveneens ter kennis gebracht aan verzoeker op 7 

april 2015. Dit is de tweede bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt.  

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

Bevel om het grondgebied te verlaten 

De heer:  

Naam, voornaam: D. B. 

Geboortedatum (…) 1983 

geboorteplaats: Leskovac 

nationaliteit: Servië 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten voile toepassen1, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, 

binnen 30 (dertig) dagen na de kennisgeving. 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen en op grand van volgende feiten: 

Krachtens artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 15 december 1980, is hij een vreemdeling vrijgesteld 

van de visumplicht die langer in het Rijk verblijft dan de maximale duur van 90 dagen op een periode 

van 180 dagen voorzien in artikel 20 Uitvoeringsovereenkomst van Schengen of er niet in slaagt het 

bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd: 

De asielprocedure van betrokkene werd afgesloten op datum van 15.09.2010. Hij diende een 

aanvraag 9ter in die ongegrond werd afgesloten op datum van 23.06.2011, De maximale duur van 

90 dagen op een periode van 180 dagen werd aldus ruimschoots overschreden.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Verweerder werpt op dat verzoeker geen belang heeft bij de nietigverklaring van het bestreden bevel om 

het grondgebied te verlaten. Hij stelt dat hij, ingevolge artikel 7, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet, 
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in casu verplicht is om een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten te nemen 

en dus niet over enige discretionaire bevoegdheid beschikt. Hij zet uiteen dat hij, gelet op voormelde 

wetsbepaling, bij een eventuele vernietiging van het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten, 

niet anders vermag dan opnieuw over te gaan tot de afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten. Daarenboven betreft het een herhaald bevel, nu reeds op 31 januari 2012 een bevel werd 

gegeven om het grondgebied te verlaten. Dit bevel is inmiddels definitief en uitvoerbaar.  

 

Evenwel mag geen bevel worden gegeven wanneer dat in strijd zou zijn met een aantal 

verdragsrechtelijke bepalingen, waaronder 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) (cf. RvS 26 augustus 2010, nr. 206.948). Verweerder 

erkent dit gegeven in de nota met opmerkingen, maar meent dat verzoeker geen schending van hogere 

rechtsnormen aanhaalt, nu wel melding gemaakt wordt van artikel 8 van het EVRM maar er geen 

schending van het artikel kan worden aangenomen. Hierbij gaat hij eraan voorbij dat in dezelfde zin 

geen bevel kan worden afgegeven in strijd met het gestelde in artikel 74/13 van de vreemdelingenwet 

(RvS 17 december 2013, nr. 225.855).  

 

Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet vormt immers de omzetting van artikel 5 van Richtlijn 

2008/115/EG over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van 

onderdanen die illegaal op hun grondgebied verblijven (hierna: de Terugkeerrichtlijn). Het blijkt uit de 

lezing van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet of artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn dat bij een 

verwijderingsmaatregel moet rekening gehouden worden met het hoger belang van het kind, het gezins- 

en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokkenen. Deze drie te respecteren elementen 

vinden eveneens hun weerklank in respectievelijk de artikelen 24 (hoger belang van het kind), 4 (verbod 

van folteringen en van onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen) en 7 (eerbiediging 

van het privéleven en het familie- en gezinsleven) van het Handvest van de Grondrechten van de 

Europese Unie. Bij de tenuitvoerlegging van de Terugkeerrichtlijn zijn de Lidstaten eveneens gehouden 

tot naleving van die artikelen van het Handvest. Conform artikel 52, 3 van het Handvest moet aan de 

artikelen 4 en 7 van het Handvest eenzelfde draagwijdte worden gegeven als aan de artikelen 3 en 8 

van het EVRM. 

 

Het EVRM en het Handvest primeren op de vreemdelingenwet en de Raad dient dan ook in het kader 

van onderhavige vordering de gegrondheid te onderzoeken van het middel dat gestoeld wordt op een 

schending van die hogere verdragsbepalingen die zoals hoger geduid impliciet doch zeker vervat liggen 

in artikel 74/13 van de vreemdelingenwet. Artikel 13 van het EVRM (en artikel 47 van het Handvest) 

vereist immers een intern beroep waardoor de inhoud van de grief kan worden onderzocht en waardoor 

passend herstel kan worden verkregen, ook al beschikken de staten over een zekere 

beoordelingsmarge voor wat betreft de manier waarop ze de verplichtingen nakomen die hen door deze 

bepaling worden opgelegd (EHRM 11 juli 2000, Jabari/ Turkije, § 48; EHRM 21 januari 2011, 

M.S.S./België en Griekenland, § 291). Er anders over oordelen zou het recht op een daadwerkelijk 

rechtsmiddel uithollen (cf. RvS 13 december 2011, nr. 216.837). 

 

In casu wordt in het verzoekschrift de schending opgeworpen van onder meer artikel 8 van het EVRM. 

Verweerder kan in zijn nota niet dienstig vooruitlopen op een onderzoek van deze grieven dat door de 

Raad dient te worden gevoerd. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

 3.1 In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 8 van het EVRM. 

 

 Ter adstruering zet hij uiteen hetgeen volgt. 

 

“2.1. Eerste middel: het recht op een gezinsleven en het ontwikkelen en onderhouden van relaties met 

anderen. Schending artikel 8 van het Europees Verdrag Rechten van de Mens. 

Verzoeker toont genoegzaam aan dat zijn familie hier in België legaal verblijft. 

Verwerende partij ontkent niet dat het familieleven van verzoeker wel degelijk onder de bescherming 

van art. 8 EVRM valt. 

Zonder verdere motivering oordeelt verwerende partij echter dat de terugkeringsplicht naar het land van 

herkomst niet in disproportionaliteit zou staan met een eventuele inbreuk op het familieleven van 

verzoeker. 
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"Het feit dat zijn zus, S. F. en haar gezien legaal in België verblijven, kan niet weerhouden worden als 

een buitengewone omstandigheid. Het hebben van familieleden in België ontslaat betrokkene geenszins 

van zijn verplichting om zijn aanvraag om machtiging tot verblijf in te dienen via de diplomatieke of 

consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland. Evenmin 

kan dit element worden aangewend als zijnde een belemmering om terug te keren naar het land van 

herkomst om daar een aanvraag in te dienen. Bovendien betreft de verplichting om terug te keren 

slechts een eventueel tijdelijke verwijdering van het grondgebied. Bovendien, betrokkene bewijst de 

familieband niet. Een verklaring van een derde en/of het louter voorleggen van een identiteits- of 

verblijfskaart van personen waarom betrokkene zich beroept, heeft onvoldoende bewijskracht om te 

kunnen spreken van verwantschap. Bovendien dient er 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 echt op een gezins- of privéleven. De verplichting om terug te keren naar het land van herkomst 

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

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

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 om 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 ter herstellen nadeel met zich meebrengt. Gewone sociale 

relaties vallen niet onder de bescherming van art. 8. " 

Ten onrechte merkt verwerende partij op dat verzoeker de familieband met zijn zus F. S., die gehuwd is 

met een unieburger niet genoegzaam aantoont. 

Nochtans tonen de geboorteaktes van zowel verzoeker als zijn zus F. D. wel degelijk aan dat zij 

dezelfde ouders hebben en dus wel degelijk broer en zus zijn (stuk 35 en 36, geboorteaktes met 

beëdigde vertalingen). 

Gewone sociale relaties zouden volgens verwerende partij niet vallen onder de bescherming van art. 8 

EVRM. 

De relatie van verzoeker met zijn zus en haar gezin is geen gewone sociale relatie. Niet alleen zijn zus 

maar ook zijn neven en nichtjes maken deel uit van het gezin S., dat verzoeker zou moeten achterlaten. 

Er is dus geen sprake van gewone sociale relaties in dit dossier maar wel degelijk van vergaande 

familiale banden die dienen te worden beschermd. 

Art. 8 EVRM heeft een ruim karakter. 

In de rechtspraak van het EHRM werd bevestigd dat tussen naaste (bloed)verwanten kan ook 'family 

life' bestaan, bijvoorbeeld tussen grootouders en kleinkind en tussen broers en zussen onderling (EHRM 

24 april 1996, nr. 22070/93, NJ 1997, 539 (Boughanemi/Frankrijk); EHRM 13 februari 2001, nr. 

47160/99). Voorwaarde is wel dat sprake is van een nauwe persoonlijke betrekking tussen hen. De 

rechter beoordeelt aan de hand van de concrete omstandigheden per geval of hieraan is voldaan. 

(Ezzouhdi/Frankrijk); EHRM 21 oktober 2004, nr. 75531/01 (I. en U./Noorwegen); HR21 mei 2010, NJ 

2010, 397.100 EHRM 12 juli 2001, nr. 25702/94, par. 150 (K. en T./Finland); EHRM 1 juni 2004, 

45582/99, par. 35- 37 (Lebbink/Nederland);EHRM 21 oktober 2004, nr. 75531/01 (I. en U./Noorwegen); 

HR 3 juni 2005, NJ 2005, 349.HR 3 juni 2005, NJ 2005, 349 (concl. A-G E.M. Wesseling-van Gent); HR 

19 november 1993, NJ 1994, 330; Asser/De Boer2010 (1*), nr. 13a; De Bruijn-Lückers 2008 (T&C 

Pers.- en fam.), art. 8 EVRM, aant. 2; Vlaardingerbroek e.a. 2011, p. 12-13.) 

Dat deze nauwe persoonlijke betrekking voorhanden is blijkt onder meer uit de verklaringen van de zus 

van verzoeker; haar echtgenoot en de overige gezinsleden en het feit dat verzoeker ook financieel 

gesteund wordt door zijn familie. Verzoeker en zijn zus zijn al die jaren tijdens hun verblijf in België op 

elkaar aangewezen geweest. Het leven van het gezin van zijn zus en dat van verzoeker zijn volledig in 

elkaar verweven, zo blijkt uit de veelvuldige stukken in het dossier (stuk 18-20, stuk 11, stuk 8 en 9) 

Als de belangrijkste gezinsbanden van broer en zus zoals in dit geval zich in België bevinden kan wel 

degelijk gewag worden gemaakt van een schending van artikel 8 EVRM indien een familielid verplicht 

wordt om zonder meer terug te keren, (zie naar analogie ook EHRM 13 februari 2001, nr. 47160/99 

(Ezzou h d i/Frankrijk).) 

Dat de verplichting om terug te keren naar het land van herkomst om aldaar de nodige vergunningen te 

bekomen niet in disproportionaliteit staat met de schending van het gezinsleven van verzoeker kan 

derhalve niet worden aanvaard. 

Dit wordt bovendien op geen enkele wijze gemotiveerd, zodoende dat de beslissing dd. 30.03.2015 in 

die zin ook inbreuk pleegt op artikel 3 van de Wet met betrekking tot de motivering van 

bestuurshandelingen. 

Er is bovendien geen enkele zekerheid dat de bevoegde instanties in het land van herkomst zullen 

meewerken om verzoeker de nodige documenten te verlenen en evenmin binnen welke tijd dat 
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verzoeker een "eventuele tijdelijke verwijdering" van zijn familie zal moeten doormaken. Verzoeker en 

zijn familie verkeren op dat vlak in absolute onzekerheid. 

Omgekeerd kan dus eerder gezegd worden dat het toekennen van een verblijfsvergunning een 

maatregel is die veel minder nadeel toebrengt aan verwerende partij/ de Belgische staat dan dat het niet 

toekennen ervan aan verzoeker nadeel zou bezorgen gelet op de schending van het familieleven van 

cliënt. Dat is uiteindelijk de proportionaliteitsafweging die dient te worden gemaakt. 

Dit dossier dient bovendien in concreto te worden beoordeeld, waarbij rekening dient te worden 

gehouden met alle individuele elementen in dit dossier, waaronder het feit dat verzoeker en zijn zus deel 

uit maken van de Belgische samenleving en hier erg goed zijn geïntegreerd meespelen in de 

beoordeling in concreto. 

Het volstaat niet dat verwerende partij deze argumenten en feiten wegwuift en niet beantwoordt omdat 

zij van oordeel is dat het om elementen over de aanvraag "ten gronde" gaat, terwijl deze elementen wel 

degelijk van belang zijn in het kader van het oordeel over het bestaan van buitengewone 

omstandigheden, maar ook over het feit dat de weigering van verblijf inbreuk pleegt op art. 8 EVRM in 

dit specifieke geval. 

Verwerende partij stelt zelf dat de beoordeling van de proportionaliteit dient te gebeuren op basis van de 

concrete gegevens van het dossier; 

Uit het dossier blijkt dat verzoeker al jarenlang al zijn familiale, sociale en economische belangen in 

België heeft en hij geen banden meer heeft met zijn land van herkomst. 

In dit geval dient dan ook te worden besloten dat art. 8 EVRM wordt geschonden indien de bestreden 

beslissing zou wordt bevestigd. 

Doordat de familie van verzoeker in België verblijft is art. 8 van het EVRM wel degelijk van toepassing. 

Dit artikel beschermt het recht op familie en gezinsleven, waarvan verzoeker aantoont dat het centrum 

van zijn familiale belangen zich in België bevindt.” 

 

3.2 In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, 

van het rechtzekerheidsbeginsel, van het vertrouwensbeginsel en van de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet 

van 29 juli 1991). 

 

Ter adstruering van het tweede middel voert verzoeker het volgende aan: 

 

“2.2. Tweede middel: buitengewone omstandigheden schending art. 9 bis Vreemdelingenwet, het 

rechtzekerheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel en de motiveringsverplichting op basis van artikel 2 

en 3 Wet 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. 

Artikel 9bis van de Vreemdelingenwet bepaalt dat een machtiging tot verblijf van meer dan drie 

maanden enkel in buitengewone omstandigheden kan worden aangevraagd bij de burgemeester van de 

plaats waar de aanvrager verblijft in plaats van bij de Belgische ambassade in het land van herkomst. 

Verzoeker bevindt zich in buitengewone omstandigheden als dusdanig. 

1) De ontvankeliikheidsvereiste "Buitengewone omstandigheden" beoordelen oo basis van de instructie 

dd. 19.07.2009 

Verzoeker verblijft ruim 5 jaar onafgebroken in België bevindt hetgeen door diverse stukken wordt 

aangetoond ( stuk 27 - 31). Kennelijk heeft verzoeker zijn affectieve, sociale en economische belangen 

in België gevestigd hetgeen eveneens blijkt uit de talrijke stukken. 

Verwerende partij ontkent dit ook niet in de motivering van de bestreden beslissing. 

Na al die jaren bevindt verzoeker zich in een situatie conform de instructie van 19.07.2009 die nog 

steeds als leidraad kan worden genomen wat betreft de beoordeling ten gronde van de bijzondere 

omstandigheden. 

De instructie stelt uitdrukkelijk: 

Als basisprincipe kan gesteld worden dat er sprake is van een prangende humanitaire situatie indien 

een verwijdering van de aanvrager in strijd zou zijn met de internationale mensenrechtenverdragen, in 

het bijzonder het Internationaal Kinderrechtenverdrag en het EVRM. Volgende situaties worden 

beschouwd als prangende humanitaire situaties. Deze opsomming neemt de discretionaire macht die de 

Minister of zijn gemachtigde bezit niet weg om andere gevallen dan deze die hieronder worden 

opgesomd te beschouwen als zijnde prangende humanitaire situaties. Een bijzondere aandacht zal 

hierbij uitgaan naar vreemdelingen die behoren tot een kwetsbare groep. 

2.3 De familieleden van een EU-burger die buiten het toepassingsgebied van de gezinshereniging 

(artikel 40bis van de wet) vallen maar van wie het verblijf dient te worden 'vergemakkelijkt' in toepassing 

van de Europese richtlijn 2004/38, zijnde, de familieleden, ongeacht hun nationaliteit, die in het land van 

herkomst ten laste zijn van of inwoonden bij de EU-burger, of die wegens ernstige gezondheidsredenen 

een persoonlijke verzorging door de EU-burger nodig hebben; 
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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: 

A. De vreemdeling die voorafgaand aan zijn aanvraag een langdurig ononderbroken verblijf in België 

heeft dat minimum 5 jaar bedraagt; 

En die voor 18 maart 2008 [de datum van het regeerakkoord] gedurende een periode een wettig verblijf 

in België heeft gehad (waarbij elk verblijf in aanmerking komt dat gedekt wordt door een wettelijk 

afgegeven verblijfsdocument, behalve een toeristenvisum) of, die voor die datum, geloofwaardige 

pogingen heeft ondernomen om in België een wettig verblijf te bekomen. 

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. 

Deze instructie is weliswaar vernietigd door de Raad van State (arrest van 9 december 2009 nr. 

198.769: omdat de instructie de wettelijke ontvankelijkheidsvoorwaarde dat er 'buitengewone 

omstandigheden' moeten zijn, buiten werking zou stellen). Maar de staatssecretaris en de DVZ hebben 

publiek beloofd en verklaard dat zij de criteria van de instructie ten gronde zullen blijven toepassen in 

het kader van hun discretionaire bevoegdheid (op hun websites op 11 december 2009, en in de Kamer 

op 17 december 2009). 

Dit argument wordt bovendien op geen enkele wijze beantwoord in de beslissing van verwerende partij 

die zich zonder meer beroept op de vernietiging van de instructie zonder te ontkennen dat het beleid de 

instructie wel degelijk nog steeds zou toepassen. 

In die zin is de motivering van de beslissing ruim onvoldoende 

Er moeten immers determinerende motieven geven waarom een aanvraag niet voldoet; deze uitleg mag 

niet kennelijk onredelijk zijn, mag niet neerkomen op willekeur, en mag ook de discretionaire 

bevoegdheid niet beperken. 

De standaard motivering van DVZ dat de criteria van de instructie niet meer gelden wegens de 

rechtspraak van de Raad van State en dat ze niet 'kunnen' toegepast worden, is onwettelijk omdat dat 

een inperking zou zijn van de discretionaire bevoegdheid van DVZ en omdat dat de publieke 

verklaringen van het bestuur loochent. 

Zonder verdere motivering verwijzen naar de vernietiging van de instructie door de RvS zonder te 

toetsen waarom deze vernietiging heeft plaatsgevonden en of de reden van deze vernietiging ook 

betrekking heeft in dit specifieke geval, volstaat niet. 

Ook ontkent verwerende partij in haar beslissing niet dat er wel degelijk beloftes zijn gemaakt om de 

criteria zoals vooropgesteld in de instructie nog steeds te zullen toepassen, niettegenstaande de 

vernietiging van de instructie van de RvS. 

Dat verzoeker en ondergetekende raadsman wisten dat de instructie vernietigd was doet derhalve niet 

terzake gelet op de belofte om de instructie te blijven toepassen, die bovendien op geen enkele wijze 

wordt ontkend door verwerende partij in de motivering van haar beslissing. 

Aanvragers vertrouwen erop dat vaste gedrags- of beleidsregels die de overheid publiek bekendmaakt 

ook in hun individuele geval worden toegepast; dit is gerechtvaardigd aangezien het over precieze 

beloften gaat over een discretionaire bevoegdheid van deze overheid (weliswaar is de instructie geen 

bindende wettelijke voorwaarde en moet het bestuur elke aanvraag op zijn merites beoordelen); tot nu 

toe heeft de overheid zijn belofte om de criteria ten gronde toe te passen nog niet publiek ingetrokken; 

de burger mag verwachten dat beleidsregels niet onverhoeds worden gewijzigd; die verwachting blijkt 

ook uit de 9bis aanvraag zelf. 

Dat dit een persoonlijk standpunt zou zijn van verzoeker doet geen afbreuk aan de correctheid van deze 

redenering en het feit dat verwerende partij dit niet uitdrukkelijk ontkent. 

Dit standpunt is overigens ook terug te vinden op het website van het "Kruispunt Migratie en Intergratie, 

expertisecentrum voor Vlaanderen en Brussel en is dus meer dan een persoonlijk standpunt van 

verzoeker. 

(zie hiervoor http://www.kruispuntmi.be/thema/verbliifsrecht-uitwiizinq-reizen/humanitaire-reqularisatie- 

9bis/wat-ziin-de-criteria-voor-een-qeqronde-9bis-aanvraaa/discretionaire-bevoeqdheid-9bis-en-criteria-

van- de-instructie-van-19-iuli en de verwijzingen aldaar) 
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In zijn aanvankelijk verzoekschrift cfr. art. 9 bis van de vreemdelingenwet heeft verzoeker altijd 

voorgehouden dat losstaand van het feit dat de instructie vernietigd is de aanwezigheid van 

buitengewone omstandigheden wel in het licht van de instructie worden beoordeeld. 

Het is ook niet zo omdat de instructie geruime tijd voor zijn aanvraag zou vernietigd zijn dat alle daarin 

opgesomde situaties plots op geen enkele manier meer relevant zouden kunnen zijn. 

Het begrip "bijzondere omstandigheden" is dan ook ontzettend vaag een voor zeer ruime interpretatie 

vatbaar. 

In die zin merkt overigens op dat ook gewag kan worden gemaakt van schending van het 

rechtszekerheidsbeginsel. 

Hierover rept verwerende partij met geen woord. Zonder verdere motivatie zich beroepen op de 

nietigverklaring van de instructie druist in tegen de toepasselijke wetgeving motivering 

bestuursthandelingen om te oordelen dat het verzoek van verzoeker onontvankelijk is. 

2) Verzoeker voldoet aan de hypotheses zoals voorzien in de instructie 

Verzoeker voldoet aan de bovenvermelde hypotheses zoals voorzien in de instructie om een verblijfstitel 

van meer dan 3 maanden te rechtvaardigen, hetgeen door verwerende partij in haar beslissing ook niet 

wordt betwist. 

Bij het onderzoek naar de duurzame lokale verankering in België zal de minister of zijn gemachtigde 

zich niet laten leiden door één factor, maar hij zal kijken naar het geheel van de feitelijke elementen 

samen. Onderstaande feitelijke elementen worden door de minister of zijn gemachtigde in het 

onderzoek weerhouden, naast de eerder genoemde voorwaarden: 

1.1. Sociale banden in België. 

Verzoeker is familie van het gezin S. 

Dhr. F. S. heeft de Nederlandse nationaliteit, (stuk 9 en 10) 

Hij is gehuwd met de zus van verzoeker, S. (Meisjesnaam D.) F. (stuk 8-9, 10 ) 

Het gezin S. ondersteunt verzoeker ook financieel (stuk 11) 

1.2. Kennis van één van de landstalen, of alfabetiseringscursussen gevolgd hebben. 

Verzoeker heeft met succes een aantal inburgeringscursussen gevolgd. Dat hij de Nederlandse taal 

kent blijkt bovendien uit diverse verklaringen van derden (stuk 33, stuk 12-23) 

1.3. Werkverleden en werkbereidheid, beschikken over de kwalificaties of competenties afgestemd op 

het arbeidsaanbod, o.m. inzake knelpuntberoepen, uitzicht hebben op werk en/of de mogelijkheid 

hebben om in het eigen levensonderhoud te voorzien. 

Uit de voorgelegde stukken en verklaringen blijkt dat verzoeker een aanwinst zou zijn voor de Belgische 

maatschappij, (stuk 12-34) 

Uit het attest van immatriculatie dd. 22.05.2009 blijkt dat verzoeker inderdaad pogingen heeft 

ondernomen om een wettelijke verblijfstitel te verkrijgen in België en dat hij deze ook heeft gehad 

gedurende de periode 22-05-2009, minstens tot augustus 2010. Deze waren echter onsuccesvol (stuk 

7) 

Vervolgens heeft hij ook nog een arbeidsvergunning verkregen geldig vanaf 9 maart 2010 tot 8 maart 

2011 (stuk 25) 

Gedurende dat jaar heeft hij opeenvolgende arbeidsbetrekkingen vervuld (stuk 28-31 aanslagbiljetten, 

stuk 26 diverse loonfiches, stuk 34 bankrekeninguittreksels) 

Zijn voormalige werkgevers spreken nog steeds vol lof over hem en zouden terug met hem willen 

samen werken, (stuk 12, 23) 

Uit de bankrekeninguittreksels van verzoeker blijkt dat hij van 22.05.2009 tot heden onafgebroken in 

België is verbleven (stuk 34) 

Dit blijkt tevens uit de aanslagbiljetten die verzoeker jaar na jaar is blijven ontvangen (stuk 33) 

Verzoeker heeft ook steeds een verblijfplaats gehad, ook nu heeft hij een vaste verblijfplaats. Hij huurt 

een kleine studio sedert 12.07.2011 en betaalt hiervoor ook maandelijks huur (stuk 5) 

Verzoeker heeft zich meer dan werkbereid getoond. Dit blijkt uit de verklaringen van diverse voormalige 

werkgevers die hem tewerkstelden toen hij in het bezit was van een arbeidskaart C. 

Verzoeker wenst uit zijn uitzichtloze situatie te treden en op een legale manier arbeidsprestaties te 

verrichten. Dit blijkt eens te meer uit de meerdere aanvragen die verzoeker heeft gericht via diverse 

potentiële werkgevers om toch nog legaal aan de slag te kunnen. 

Zo heeft de NV (…) met maatschappelijke zetel te 3800 Sint- Truiden, (….) een aanvraag gedaan voor 

de tewerkstelling van verzoeker als geoefende arbeider, maar werden arbeidsvergunning en 

arbeidskaart geweigerd en onder meer, gelet op het gebrek aan geldige verblijfsvergunning, negatief 

verklaard, (stuk 27) 

Verzoeker voldoet derhalve aan alle voorwaarden vooropgesteld in de instructie. 

Uit de door verzoekster bijgebrachte talrijke stukken blijkt dat de feitelijke situatie van verzoekster wijzen 

op een duurzame lokale verankering in de Belgische maatschappij. 

3) Overige buitengewone omstandigheden. 
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Verzoeker haalt tevens aan dat hij afhankelijk is van het verkrijgen van een verblijfsvergunning om zijn 

arbeid ter te kunnen hervatten aangezien de uitvoering van de arbeidsovereenkomst noodzakelijkerwijs 

is moeten worden geschorst, gelet op het feit dat concluant uitgeprocedeerd was wat betreft zijn 

aanvraag tot het verkrijgen van asiel/ subsidiair beschermingsstatuut, (stuk 27) 

Dienaangaande richtte het (onder meer) bedrijf (…) NV een aanvraag tot het bekomen van een 

arbeidsvergunning in toepassing van de wet van 30.04.99 betreffende de tewerkstelling van 

buitenlandse werknemers. Dit werd geweigerd per beslissing dd. 20.09.2013, gelet op het feit dat 

verzoeker geen geldige verblijfsvergunning meer heeft. 

Hiervan is verzoeker dus afhankelijk, hetgeen een bijzondere omstandigheid vorm en aldus een 

ontvankelijkheidsvoorwaarde is waaraan verzoeker voldoet. 

Dienaangaande wordt verwezen naar onderstaande rechtspraak: 

R.v.St. (15e k.) nr. 101.310, 29 november 2001 

http://www.raadvst-consetat.be (15 oktober 2002); A.P.M. 2001 (samenvatting), afl. 10, 239; Rev.dr.étr. 

2002 (samenvatting), afl. 119, 483. 

Aangezien het verkrijgen van een verblijfsvergunning in het onderhavige geval een voorwaarde vormt 

voor de toekenning van een arbeidsvergunning, kan een persoon die in België woont rechtmatig ervan 

uitgaan dat zij zijn concrete mogelijkheden verhoogt om de uitvoering van een arbeidsovereenkomst te 

hervatten indien hij eerder vanuit België een verblijfsvergunning verkrijgt. Dit kan in bepaalde 

omstandigheden de indiening verantwoorden van een aanvraag op grond van art. 9, lid 3 

Vreemdelingenwet. 

In deze omstandigheden kan het onderzoek van de ontvankelijkheid van een aanvraag op grond van 

art. 9, lid 3 van de wet, wanneer dit soort van motief wordt aangevoerd, zonder meer gebaseerd zijn op 

het verstrijken van de arbeidsvergunning. 

Daardoor kan worden besloten dat verzoeker zich in buitengewone omstandigheden bevindt die niet 

rechtvaardigen dat hij verplicht wordt om terug te keren naar zijn land van herkomst om van daar uit een 

verblijfsvergunning aan te vragen. 

Verwerende partij ontkent in haar beslissing helemaal niet dat het standpunt dat het onderzoek naar de 

ontvankelijkheid van de beslissing van verzoeker wel degelijk gebaseerd moet zijn op het verstrijken van 

de arbeidsvergunning. 

De enige reden waarom verwerende partij verzoeker niet volgt is het feit dat de arbeidskaart meer dan 4 

jaar vervallen zou zijn. 

Nochtans heeft verzoeker wel degelijk aangetoond dat hij in de loop der jaren, ook na het verstrijken van 

zijn arbeidskaart diverse arbeidsbetrekkingen had kunnen genieten maar dat het bekomen van een 

arbeidsvergunning niet mogelijk is omwille van het ontbreken van een verblijfsvergunning. 

Ook dit element moet worden bekeken in het licht van alle overige elementen in het dossier zoals het 

langdurig verblijf in België, de vlekkeloze integratie en het centrum van de familiale en sociale belangen 

dat zich in België bevindt. Dit komt echter niet op de minste wijze terug in de motivering van de 

beslissing van verwerende pratij. 

Betrokkene beroept zich op zijn arbeidscontract en werkbereidheid als buitengewone omstandigheid. Hij 

meent zich in buitengewone omstandigheden te bevinden omdat hij voor het verkrijgen van een 

arbeidsvergunning afhankelijk is van zijn verblijfsvergunning. Echter, betrokkene heeft steeds geweten 

dat hij zich in precair verblijf bevond, eerst in het kader van zijn asielaanvraag en later in het kader van 

zijn aanvraag 9 ter en dat hij bij een negatieve beslissing het land diende te verlaten. Het feit dat 

betrokkene een arbeidscontract voorlegt kan niet aanzien worden als een buitengewone omstandigheid 

daar een tewerkstelling enkel werd toegestaan zolang zijn asielprocedure niet was afgesloten. Vermits 

de asielprocedure werd afgesloten op 15.09.2010 verviel tevens zijn officiële toestemming om betaalde 

arbeid te verrichten op het Belgisch grondgebied. De advocaat van betrokkene haalt aan de het 

onderzoek van de ontvankelijkheid van de aanvraag gebaseerd moet zijn op het verstrijken van de 

arbeidsvergunning. Ongeacht of deze bewering correct is, dienen we op te merken dat de arbeidskaart 

C van betrokkene reeds vervallen is sinds 08.03.2011.Zelfs indien we de bewering van de raadsman 

zouden volgen, is de arbeidskaart meer dan vier jaar vervallen. Dit element kan dan ook niet aanvaard 

worden als buitengewone omstandigheid. Het is de eigen keuze geweest om geen gevolg te geven aan 

de bevelen om het grondgebied te verlaten van 16.08.2011 en 31.01.2011. Betrokkene diende alles in 

het werk te stellen om aan zijn wettelijke verplichting om het land te verlaten te voldoen en bijgevolg 

diende hij in de eerste plaats zelf alle stappen te ondernemen om rechtstreeks of via een derde land 

naar zijn herkomstland terug te keren of naar een land waar hij kan verblijven. Betrokkene is aldus zelf 

verantwoordelijk voor de situatie waarin hij zich bevindt. Indien betrokkene een verblijfsvergunning 

wenst te verkrijgen omdat hij alhier wenst te werken, dient hij hiertoe de nodige vergunningen via de 

geijkte weg aan te vragen. 
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Uit het bovenstaande kan worden besloten dat verzoeker zich in buitengewone omstandigheden bevindt 

die niet rechtvaardigen dat hij verplicht wordt om terug te keren naar zijn land van herkomst om van 

daar uit een verblijfsvergunning aan te vragen. 

De aanvraag tot machtiging van verblijf van meer dan 3 maanden is gerechtvaardigd. 

Dit middel is ernstig.” 

 

3.3 In een derde middel voert verzoeker de schending aan van het redelijkheidsbeginsel. Ter 

adstruering zet hij uiteen: 

 

“2.3. Derde middel: het redelijkheidsbeginsel 

Als laatste middel haalt verzoeker aan dat het redelijkheidsbeginsel werd geschonden. 

Wanneer de overheid een automatische beslissing neemt, zonder bewust de verschillende 

mogelijkheden te onderzoeken, dan is dit kennelijk onredelijk. Het bestaan van een gedragslijn ontslaat 

de overheid niet van de verplichting elk individueel geval afzonderlijk te onderzoeken (R. v. ST. Carton 

en cns, nr. 36.205, 10 januari 1991) 

De beslissing van de DVZ, met name de beslissing om verzoeker een machtiging tot verblijf te weigeren 

met bevel onmiddellijk het grondgebied te verlaten is niet naar redelijkheid verantwoord en vertoont een 

belangrijke graad aan routine, zonder dat deze afgestemd is op de concrete elementen voorhanden in 

dit dossier. Verwerende partij stelt dan wel dat elk dossier individueel wordt beoordeeld maar van een 

concrete beoordeling en motivering van de omstandigheden die eigen zijn aan dit specifieke dossier 

blijkt geen enkele sprake te zijn. 

Men blijft zich verschuilen achter algemene standpunten, zoals onder meer het feit dat de instructie 

vernietigd is en het feit dat de schending van de familiale belangen van verzoeker niet in disproportie 

staat met het gevolg voor verzoeker dat hij verplicht wordt om gans zijn hebben en houden achter te 

laten om voor onbepaalde tijd en na jaren verblijf in België terug te moeten keren naar zijn land van 

herkomst, zonder zekerheid of zicht op het tijdstip waarop hij zou kunnen terugkeren. 

Deze beslissing heeft nochtans een vergaande impact op het leven verschillende personen, niet alleen 

op dat van verzoeker maar ook op het volledige gezin S. 

Deze impact werd door de DVZ op geen enkele wijze onderzocht. 

In casu zijn er diverse elementen voorhanden die de beslissing van het DVZ kennelijk onredelijk maken. 

Het derde middel is bijgevolg ernstig.” 

 

3.4 Gelet op hun onderlinge verwevenheid, worden de middelen samen behandeld. 

 

In zijn eerste middel verwijst verzoeker naar artikel 3 van de wet van 29 juli 1991. In zijn tweede middel 

voert hij de schending aan van de artikelen 2 en 3 van voormelde wet. Deze artikelen die onder meer 

stellen dat beslissingen met redenen omkleed moeten zijn, hebben tot doel de betrokkene een zodanig 

inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich 

tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft. Ze 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.  

 

In casu geeft de eerste bestreden beslissing duidelijk de motieven en de juridische grond aan op basis 

waarvan zij is genomen. Zo verwijst de bestreden beslissing naar artikel 9bis van de vreemdelingenwet 

en motiveert de gemachtigde van de staatssecretaris op omstandige en concrete wijze waarom de 

aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheden vormen die rechtvaardigen dat verzoeker 

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

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

buitenland. Derhalve wordt de aanvraag onontvankelijk verklaard. In de tweede bestreden beslissing 

wordt onder verwijzing naar artikel 7, eerste lid 2° van de vreemdelingenwet vastgesteld dat verzoeker 

een vreemdeling is die vrijgesteld van de visumplicht langer in het Rijk verblijft dan de maximale duur 

van 90 dagen op een periode van 180 dagen voorzien in artikel 20 van de Uitvoeringsovereenkomst van 

Schengen of er niet in slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd. Tevens 

geeft de gemachtigde aan dat de asielprocedure van betrokkene werd afgesloten op 15 september 

2010, dat hij een “aanvraag 9ter” indiende die ongegrond werd afgesloten op 23 juni 2011 en besluit hij 

dat de maximale duur van 90 dagen op een periode van 180 dagen aldus ruimschoots werd 

overschreden. Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze motiveringen hem niet in staat stelt om 

te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissingen zijn 

genomen, derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht 

(RvS 26 maart 2002, nr. 105.103). Tevens dient te worden benadrukt dat de formele motiveringsplicht er 
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niet toe leidt dat de motieven van de motieven, de motieven die reeds voortvloeien uit de toepasselijke 

reglementering of de motieven die evident zijn dienen te worden vermeld (I. OPDEBEEK en A. 

COOLSAET, Formele motivering van bestuurshandelingen in Administratieve Rechtsbibliotheek, 

Brugge, die Keure, 1999, 167-168). Ook indien een beslissing gemotiveerd is met algemene 

overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een stereotiepe, geijkte en gestandaardiseerde 

motivering, betekent dit louter feit op zich alleen nog niet dat de bestreden beslissing niet naar behoren 

gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171 en RvS 27 juni 2007, nr. 172.821). Een schending 

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

 

Waar verzoeker inhoudelijke argumenten ontwikkelt tegen de eerste bestreden beslissing, voert hij in 

wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht. De Raad benadrukt dat hij bij de 

beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet bevoegd is zijn beoordeling van de aanvraag in de 

plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk 

toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan 

van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet 

onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). Een eventuele schending 

van de materiële motiveringsplicht moet worden beoordeeld in het licht van de toepasselijke 

wetsbepaling, in casu artikel 9bis van de vreemdelingenwet, dat verzoeker tevens geschonden acht.  

 

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 een 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, § 1 van diezelfde wet 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 diens 

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

afgegeven.”  

 

Uit het voorgaande blijkt dat de mogelijkheid om in België een verblijfsmachtiging aan te vragen als 

uitzonderingsbepaling restrictief moet worden geïnterpreteerd. De “buitengewone omstandigheden” 

strekken er niet toe te verantwoorden waarom de machtiging voor een verblijf van meer dan drie 

maanden wordt verleend, maar om te verantwoorden waarom de aanvraag in België en niet vanuit het 

buitenland wordt ingediend. Het betreft omstandigheden die een tijdelijke terugkeer van de vreemdeling 

naar zijn land van herkomst, om er de noodzakelijke formaliteiten voor het indienen van een aanvraag 

tot machtiging tot verblijf te vervullen, onmogelijk of bijzonder moeilijk maken. Een aanvraag, ingediend 

op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, vereist dus vanwege de overheid een dubbel 

onderzoek:  

 

- wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of er buitengewone 

omstandigheden worden ingeroepen om het niet aanvragen van de machtiging in het buitenland te 

rechtvaardigen en zo ja, of deze aanvaardbaar zijn; zo dergelijke buitengewone omstandigheden 

niet blijken voorhanden te zijn, kan de aanvraag tot het verkrijgen van een verblijfsmachtiging 

onontvankelijk worden verklaard;  

- wat de gegrondheid van de aanvraag betreft: of er reden is om de vreemdeling te machtigen langer 

dan drie maanden in het Rijk te verblijven; desbetreffend beschikt de verwerende partij over een 

ruime appreciatiebevoegdheid.  

 

De vreemdeling moet in zijn aanvraag klaar en duidelijk vermelden welke de buitengewone 

omstandigheden zijn die hem verhinderen zijn verzoek bij de consulaire of diplomatieke dienst in het 

buitenland in te dienen. Hij dient met andere woorden aan te tonen dat het voor hem bijzonder moeilijk 

is terug te keren naar zijn land van herkomst of naar een land waar hij gemachtigd is te verblijven, om er 

zijn aanvraag tot verblijfsmachtiging in te dienen. Uit zijn uiteenzetting dient duidelijk te blijken waarin 

het ingeroepen beletsel precies bestaat.  
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De bestreden beslissing verklaart de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van 

de vreemdelingenwet onontvankelijk. In casu is dus de vraag aan de orde of de gemachtigde van de 

staatssecretaris kon oordelen of verzoeker afdoende aannemelijk heeft gemaakt dat het voor hem 

onmogelijk, dan wel bijzonder moeilijk is om zijn aanvraag te doen vanuit het land van herkomst of het 

land waar hij gemachtigd is te verblijven. 

 

Verzoeker betoogt dat hij zich ruim 5 jaar ononderbroken in België bevindt hetgeen door diverse stukken 

wordt aangetoond. Hij stelt dat hij kennelijk zijn affectieve sociale en economische belangen in België 

heeft gevestigd. Verzoeker meent dan ook dat hij zich na al die jaren in een situatie bevindt conform de 

instructie van 19 juli 2009 die nog steeds als leidraad kan worden opgenomen wat betreft de 

beoordeling ten gronde van de bijzondere omstandigheden. 

 

De Raad benadrukt in de eerste plaats dat de eerste bestreden beslissing een 

onontvankelijkheidsverklaring van de aanvraag betreft en derhalve geen beoordeling ten gronde bevat. 

 

Verder dient te worden vastgesteld dat verzoeker zich er doorheen zijn betoog over beklaagt dat hij niet 

de toepassing kan krijgen van criteria die werden opgenomen in de instructie van 19 juli 2009. De 

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid heeft op 19 juli 2009 instructies opgesteld waarin criteria 

worden opgesomd voor het gegrond verklaren van de aanvraag en de toekenning van een 

verblijfsmachtiging. Deze instructie van 19 juli 2009 werd, zoals verzoeker zelf aangeeft, vernietigd bij 

arrest van de Raad van State met arrest nummer 198.769 van 9 december 2009 omdat ze “het mogelijk 

maakt dat vreemdelingen die zich in de daarin omschreven voorwaarden bevinden ervan ontslagen 

worden aan te tonen dat er in hun geval buitengewone omstandigheden voorhanden zijn, terwijl enkel 

de wetgever dit vermag te doen”, omdat “door dit in de bestreden instructie te doen, een aan de 

wetgever voorbehouden domein wordt betreden” en omdat “uit het bovenstaande volgt dat de bestreden 

instructie voor vernietiging vatbaar is aangezien ze een nieuwe rechtsregel aan de rechtsorde toevoegt”. 

De vernietigde instructie werd ingevolge de vernietiging ervan ex tunc uit het rechtsverkeer gehaald, 

zodat de verwerende partij er geen toepassing van kon maken en verzoeker er zich niet op kan 

beroepen. De Raad vermag ook niet te toetsen aan de bedoelde instructie in de mate dat criteria zijn 

opgenomen die niet te verzoenen vallen met de wettelijke bepalingen in zoverre zij voorbijgaan aan de 

erin vastgestelde vereiste van het aangetoond zijn van buitengewone omstandigheden. Het zijn precies 

deze criteria waarvan verzoeker de toepassing vraagt door uitgebreid te betogen omtrent zijn duurzame 

lokale verankering. Hieruit kan geen rechtsmiddel geput worden om tot de onwettigheid van de 

bestreden beslissing te besluiten.  

 

De stelling van verzoeker dat de staatssecretaris en de Dienst Vreemdelingenzaken publiek hebben 

beloofd en verklaard dat zij de criteria van de instructie ten gronde zullen blijven toepassen in het kader 

van hun discretionaire bevoegdheid en dat deze belofte nog niet publiekelijk werd ingetrokken, doet aan 

voorgaande vaststelling geen afbreuk. De verwerende partij dient de wet en de rechterlijke beslissingen 

te laten primeren op haar eigen standpunten. Er dient trouwens te worden benadrukt dat de Raad van 

State, in zijn arrest nr. 220.932 van 10 oktober 2012 uitdrukkelijk heeft bevestigd dat de instructie van 19 

juli 2009 “integraal is vernietigd” en dat de discretionaire bevoegdheid waarover verweerder krachtens 

artikel 9bis beschikt geen reden vormt “om zich alsnog op de criteria van de vernietigde instructie van 19 

juli 2009 te steunen”.  Voorts moet worden benadrukt dat het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel 

niet impliceren dat een jarenlange administratieve praktijk in casu zou moeten leiden tot het handhaven 

van een onwettige situatie. Van een bestuur kan immers niet worden verwacht dat het zijn recht om de 

uit kracht van de wet toekomende bevoegdheden te gebruiken, heeft verwerkt door gedurende een 

jarenlange praktijk niet de hand aan de wet te houden (cf. RvS 4 maart 2002, nr. 104.270). Het is de 

gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris niet toegestaan om in strijd met de door de wetgever 

voorziene voorwaarden een verblijfsaanvraag te beoordelen en de loutere verwijzing naar een beginsel 

van behoorlijk bestuur laat niet toe af te wijken van een door de wetgever voorziene norm (cf. Cass.12 

december 2005, AR C040157F). Het wettelijkheidsbeginsel dat rechtstreeks is gegrond op artikel 159 

van de Grondwet, primeert immers. Een schending van het rechtszekerheids- en het 

vertrouwensbeginsel kan dan ook niet worden aangenomen. 

 

In tegenstelling tot wat de verzoeker wil doen geloven, blijkt uit de lezing van de bestreden beslissing 

dat de gemachtigde van de staatssecretaris zich niet zonder meer heeft beperkt tot een verwijzing naar 

het feit dat de verzoeker zijn aanvraag had ingediend in het licht van de criteria van de vernietigde 

instructie. In tegendeel, nadat werd vastgesteld dat de criteria niet meer kunnen worden toegepast, is de 

gemachtigde van de staatssecretaris alsnog overgegaan tot een beoordeling van de in de aanvraag 
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aangehaalde elementen, zo onder meer ook deze met betrekking tot de elementen van integratie. Meer 

bepaald stelt de gemachtigde van de staatssecretaris: “De elementen van integratie (met name het feit 

dat hij voor verschillende werkgevers gewerkt zou hebben, dat hij in het bezit was van een arbeidskaart 

C, dat hij heel wat professionele contacten zou hebben uitgebouwd, dat hij een zeer goede kennis van 

het Nederlands zou hebben opgedaan, dat hij niets liever zou willen dan zijn werkzaamheden te 

hervatten, dat hij gebonden zou zijn door een huurovereenkomst, dat hij hier een ziekteverzekering zou 

hebben, dat hij een voertuig aangekocht zou hebben op zijn naam, dat hij hier zijn rijbewijs behaald zou 

hebben en dat hij verschillende getuigenverklaringen voorlegt, evenals een SIS-kaart, een bankkaart, 

een arbeidskaart C, verschillende loonfiches, aanslagbiljetten van de belastingen, een attest van 

zorgverzekering bij CM, verschillende bankuittreksels, een huurovereenkomst, deelcerficaten 

Nederlandse taalle en een attest van inburgering) kunnen niet als buitengewone omstandigheid 

aanvaard worden, aangezien deze behoren tot de gegrondheid van de aanvraag en bijgevolg in deze 

fase niet behandeld worden (RvS 9 december 2009, nr. 198.769).” 

 

Er blijkt dan ook dat al deze elementen wel degelijk beoordeeld worden in het kader van de 

discretionaire bevoegdheid die de verwerende partij heeft in het licht van de buitengewone 

omstandigheden, zoals vooropgesteld in artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Verzoeker toont niet aan 

dat hierover niet afdoende zou zijn gemotiveerd, nu hierboven reeds werd vastgesteld dat deze 

instructie niet kon worden toegepast voor zover de verzoeker, zoals in casu, daarmee beoogt voorbij te 

gaan aan de toepasselijke wettelijke bepalingen. Verzoeker kan dan ook evenmin worden bijgetreden 

waar hij meent dat een verdere motivering diende te worden opgenomen over de vernietigde instructie. 

 

Daarnaast wijst de Raad erop dat in het arrest van de Raad van State waarnaar in de eerste bestreden 

beslissing wordt verwezen, inderdaad wordt geoordeeld: “omstandigheden die bijvoorbeeld betrekking 

hebben op de lange duur van het verblijf in België, de lange duur van de asielprocedure, de goede 

integratie, het zoeken naar werk, het hebben van vele vrienden en kennissen, de gegrondheid van de 

aanvraag betreffen en derhalve niet kunnen verantwoorden waarom deze in België, en niet in het 

buitenland, is ingediend.” (zie ook RvS 4 december 2014, nr. 10.943 (c)). Verzoeker toont niet aan 

waarom daar in zijn geval anders over zou moeten worden gedacht. Slechts in zeer uitzonderlijke 

gevallen kan integratie als buitengewone omstandigheid worden aanvaard, met name wanneer het gaat 

om activiteiten van algemeen belang waarbij de verplichting om de aanvraag in het herkomstland in te 

dienen aanleiding zou geven tot het verbreken van engagementen die reeds waren aangegaan ten 

aanzien van publieke overheden of andere partners van de culturele en verenigingswereld. Verzoeker 

maakt niet aannemelijk dat hij door zijn terugkeer naar zijn land van herkomst engagementen van 

algemeen belang zou verbreken. Het feit dat een vreemdeling een aanvraag om machtiging tot verblijf 

moet indienen via de Belgische diplomatieke of consulaire post impliceert ook geenszins dat zijn banden 

met België teloor gaan of dat gegevens die wijzen op een integratie plotseling niet langer zouden 

bestaan. 

 

Vervolgens richt verzoeker zijn betoog op het motief uit de bestreden beslissing omtrent het ontbreken 

van de verblijfsvergunning. Hij stelt dat hij afhankelijk is van het verkrijgen van een verblijfsvergunning 

om zijn arbeid te kunnen hervatten, hetgeen naar zijn mening een buitengewone omstandigheid betreft. 

Hij geeft aan dat wordt gesteld dat de arbeidskaart meer dan 4 jaar vervallen zou zijn. Echter, zijn 

betoog dat hij wel degelijk heeft aangetoond dat hij in de loop der jaren, ook na het verstrijken van zijn 

arbeidskaart, diverse arbeidsbetrekkingen had kunnen genieten maar het bekomen van een 

arbeidsvergunning niet mogelijk is omwille van het ontbreken van een verblijfsvergunning, doet aan 

voorgaande stelling geen afbreuk. De Raad stelt tevens vast dat verzoeker de motieven van de 

gemachtigde evenwel citeert, doch op de verdere motivering van de gemachtigde niet ingaat. Hij stelt 

immers: “Echter, betrokkene heeft steeds geweten dat hij zich in precair verblijf bevond, eerst in het 

kader van zijn asielaanvraag en later in het kader van zijn aanvraag 9ter, en dat hij bij een negatieve 

beslissing het land diende te verlaten. Het feit dat betrokkene een arbeidscontract voorlegt kan niet 

aanzien worden als een buitengewone omstandigheid daar een tewerkstelling enkel werd toegestaan 

zolang zijn asielprocedure niet was afgesloten. Vermits de asielprocedure werd afgesloten op 

15.09.2010 verviel tevens zijn officiële toestemming om betaalde arbeid te verrichten op het Belgisch 

grondgebied. De advocaat van betrokkene haalt aan dat het onderzoek van de ontvankelijkheid van de 

aanvraag gebaseerd moet zijn op het verstrijken van de arbeidsvergunning. Ongeacht of deze bewering 

correct is, dienen we op te merken dat de arbeidskaart C van betrokkene reeds vervallen is sinds 

08.03.2011. Zelfs indien we de bewering van de raadsman zouden volgen, is de arbeidskaart reeds 

meer dan vier jaar vervallen. Dit element kan dan ook niet aanvaard worden als buitengewone 

omstandigheid. Het is de eigen keuze van betrokkene geweest om geen gevolg te geven aan de 

bevelen om het grondgebied te verlaten van 16.08.2011 en 31.01.2012. Betrokkene diende alles in het 
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werk te stellen om aan zijn wettelijke verplichting om het land te verlaten te voldoen en bijgevolg diende 

hij in de eerste plaats zelf alle stappen te ondernemen om rechtstreeks of via een derde land naar zijn 

herkomstland terug te keren of naar een land waar hij kan verblijven. Betrokkene is aldus zelf 

verantwoordelijk voor de situatie waarin hij zich bevindt. Indien betrokkene een verblijfsvergunning 

wenst te verkrijgen omdat hij alhier wenst te werken, dient hij hiertoe de nodige vergunningen via de 

geijkte weg aan te vragen.”  Evenmin kan worden voorgehouden dat zijn werkbereidheid niet op de 

minste wijze terugkomt in de motivering van de bestreden beslissing. Zoals hoger uiteengezet, verwijst 

de gemachtigde van de staatssecretaris wel degelijk uitdrukkelijk naar onder meer de tewerkstelling van 

verzoeker voor verschillende werkgevers, zijn bezit van een arbeidskaart C in het verleden, de 

aangegeven uitbouw van heel wat professionele contacten en de wil om de werkzaamheden te 

hervatten, doch oordeelt de gemachtigde dat deze elementen niet als buitengewone omstandigheid 

aanvaard worden, aangezien deze behoren tot de gegrondheid van de aanvraag en bijgevolg in deze 

fase niet behandeld worden (RvS 9 december 2009, nr. 198.769). Waar verzoeker nog verwijst naar 

rechtspraak van de Raad van State blijkt uit het citaat dat wordt geoordeeld dat “(d)it (…) in bepaalde 

omstandigheden de indiening (kan) verantwoorden van een aanvraag op grond van art. 9, lid 3 

Vreemdelingenwet” en aldus slechts een mogelijkheid wordt omschreven en dat verzoeker niet aantoont 

zich in dezelfde concrete omstandigheden te bevinden als de omstandigheden in de betreffende zaak. 

 

Waar verzoeker de schending aanvoert van artikel 8 van het EVRM, verwijst hij wat de concrete 

elementen in casu betreft, naar de aanwezigheid van zijn zus F.S.  

 

Opdat verzoeker zich zou kunnen beroepen op artikel 8 van het EVRM, moet hij aantonen dat hij een 

beschermenswaardig gezinsleven heeft. Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘gezinsleven’ niet. 

Dit is een autonoom begrip dat onafhankelijk van het nationale recht dient te worden geïnterpreteerd. De 

beoordeling of er al dan niet sprake is van een familieleven is in wezen een feitenkwestie die afhankelijk 

is van de aanwezigheid van effectief beleefde hechte persoonlijke banden (EHRM 12 juli 2001, K. en 

T./Finland (GK), § 150; EHRM 2 november 2010, Şerife Yiğit/Turkije (GK), § 93). De Raad wijst er in het 

kader van de aangevoerde schending van artikel 8 van het EVRM tevens op dat waar het Europees Hof 

voor de Rechten van de Mens de gezinsband tussen partners, alsook tussen ouders en minderjarige 

kinderen veronderstelt, dat anders ligt in de relatie tussen ouders en meerderjarige kinderen of tussen 

andere gezins- of familierelaties. Deze vallen enkel onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM 

indien het bestaan van bijkomende elementen van afhankelijkheid, andere dan gewoonlijke affectieve 

banden, wordt aangetoond (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 33; eveneens: EHRM 2 juni 2015, 

K.M./Zwitserland, § 59).  

 

Verzoeker dient dan ook in de eerste plaats de aanwezigheid van een gezins- of familieleven aan te 

tonen in de zin van artikel 8 van het EVRM. In casu dient samen met verzoeker te worden vastgesteld 

dat de gemachtigde van de staatssecretaris motiveert dat de familieband niet wordt bewezen. Meer 

bepaald stelt de gemachtigde dat een verklaring van een derde en/of het louter voorleggen van een 

identiteits- of verblijfskaart van personen waarop betrokkene zich beroept, geen voldoende bewijskracht 

heeft om te kunnen spreken van verwantschap. Verzoeker betoogt dat de geboorteaktes nochtans 

aantonen dat zowel verzoeker als zijn zus wel degelijk dezelfde ouders hebben en dus broer en zus zijn. 

De Raad stelt echter vast dat verzoeker niet aantoont dat deze stukken werden voorgelegd aan de 

gemachtigde van de staatssecretaris voorafgaand aan het nemen van de bestreden beslissingen. Er 

moet dan ook op worden gewezen dat verzoeker niet voor de eerste keer stukken kan inroepen voor de 

Raad. De Raad zou immers zijn bevoegdheid overschrijden indien hij rekening zou houden met 

elementen die niet voorafgaandelijk aan de verwerende partij werden voorgelegd. Voor de beoordeling 

van de wettigheid van een bestuurshandeling moet de Raad zich plaatsen op het ogenblik van het 

nemen van die bestuurshandeling, rekening houden met de alsdan voorhanden zijnde feitelijke en 

juridische gegevens (RvS 26 maart 2013, nr. 222.999). Bijkomend wijst de Raad erop dat het niet aan 

hem als annulatierechter toekomt om de thans voorgelegde stukken in de plaats van het bestuur te 

beoordelen. Gelet op deze vaststelling, kan verzoeker met zijn uitgebreid betoog, waarbij hij verwijst 

naar rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dan ook geen afbreuk doen aan 

het motief van de gemachtigde van de staatssecretaris. Voor het overige laat verzoeker na in concreto 

aan te duiden welke familiale belangen hij daarnaast nog zou hebben en welke band hij zou hebben met 

zijn neven en nichtjes die deel uitmaken van het gezin S. zodat hiermee geen rekening kan worden 

gehouden. Aldus wordt het bestaan van een gezinsleven dat onder de bescherming valt van artikel 8 

van het EVRM niet aangetoond zodat verzoeker zich in die zin niet op deze bepaling kan beroepen. 

Bijgevolg is het verdere betoog van verzoeker omtrent onder meer de ‘disproportionaliteit’ en de 

verwijzing naar de Rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in casu, niet 

dienstig. 
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In de mate dat verzoeker met de verwijzing naar sociale relaties, naar de integratie van zijn zus en 

hemzelf en naar zijn sociale en economische belangen doelt op zijn privéleven, toont verzoeker met zijn 

betoog evenmin een schending van het privéleven in het licht van artikel 8 van het EVRM aan. 

Verzoeker beperkt zich immers tot algemene en loutere beweringen. Daarnaast kan nog worden 

opgemerkt dat, zelfs al zou verzoeker met voornoemd betoog het bestaan van zijn privéleven hebben 

aangetoond, hij hoe dan ook niet aantoont dat de opgebouwde banden van die aard en intensiteit zijn 

dat zij in casu onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM zouden kunnen vallen. De stelling dat 

hij geen banden meer heeft met zijn land van herkomst, doet hieraan geen afbreuk. 

 

Waar verzoeker nog stelt dat geen enkele zekerheid bestaat dat de bevoegde instanties in het land van 

herkomst zullen meewerken om hem de nodige documenten te verlenen en evenmin binnen welke tijd 

hij een “eventuele tijdelijke verwijdering” van zijn familie zal moeten doormaken, toont verzoeker niet 

aan op basis van welke rechtsgrond dergelijke zekerheden dienen te worden geboden zodat dit betoog 

niet dienstig is. 

 

De Raad stelt tevens vast dat de gemachtigde in de bestreden beslissing uitgebreid uiteenzet om welke 

reden dit element niet kan worden aanvaard als buitengewone omstandigheid en tevens een motivering 

opneemt omtrent de toepassing van artikel 8 van het EVRM. In de mate dat verzoeker de schending van 

artikel 8 van het EVRM aanvoert ten aanzien van de tweede bestreden beslissing of meent dat hierin 

een motivering diende te worden opgenomen, wijst de Raad erop dat deze beslissing op dezelfde dag 

werd afgeleverd als de eerste bestreden beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet onontvankelijk werd verklaard. Beide beslissingen 

werden eveneens op dezelfde dag betekend aan verzoeker. Verzoeker kan bezwaarlijk verwachten dat 

de motivering die blijkt uit de onontvankelijkheidsbeslissing die op dezelfde dag als de tweede bestreden 

beslissing ter kennis werd gebracht, nog eens wordt herhaald in het bestreden bevel. Tevens heeft 

verzoeker aldus de mogelijkheid benut om beroep in te stellen tegen de beslissing waarbij de aanvraag 

om machtiging tot verblijf onontvankelijk werd verklaard. Een schending van artikel 8 van het EVRM en 

van het in dit kader aangehaalde artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, wordt niet aangetoond. 

 

Samengevat kan worden gesteld dat de gemachtigde van de staatssecretaris de elementen waarnaar 

verzoeker opnieuw verwijst in zijn verzoekschrift, wel degelijk heeft betrokken in zijn beoordeling. In de 

eerste bestreden beslissing wordt wel degelijk gemotiveerd waarom de gemachtigde van de 

staatssecretaris oordeelde dat de betrokken elementen thans niet aan de orde zijn. In tegenstelling tot 

hetgeen verzoeker aanvoert, gebeurt dit wel degelijk rekening houdende met de concrete individuele 

elementen in dit dossier en werd eveneens rekening gehouden met het geheel. Verzoeker toont met zijn 

betoog, waarin hij voorhoudt dat op basis van de door hem aangevoerde elementen juist wel 

buitengewone omstandigheden in de zin van artikel 9bis van de vreemdelingenwet voorhanden zijn, niet 

aan dat deze motivering niet zou volstaan. Verzoeker beperkt zich in wezen tot het herhalen van 

elementen uit zijn aanvraag en het louter aangeven het niet eens te zijn met de gemachtigde van de 

staatssecretaris, hetgeen niet volstaat. Hij geeft doorheen zijn verzoekschrift blijk van een andere 

feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak dan die van de bevoegde overheid. Hierbij  dient 

erop gewezen te worden dat het onderzoek van deze andere beoordeling de Raad uitnodigt tot een 

opportuniteitsonderzoek, hetgeen echter niet tot zijn bevoegdheid behoort. Verzoeker slaagt er niet in op 

concrete wijze aan te tonen op welke manier de motivering van de gemachtigde niet zou volstaan in het 

licht van de elementen die hij in het kader van zijn aanvraag heeft aangehaald of met welke elementen 

of documenten de gemachtigde in concreto geen rekening zou hebben gehouden. Met zijn betoog toont 

verzoeker dan ook niet aan dat de beoordeling kennelijk onredelijk of onwettig is, noch dat de motivering 

niet afdoende zou zijn, noch dat de bestreden beslissing niet zou stoelen op een correcte feitenvinding. 

Een schending van het redelijkheidsbeginsel, van de materiële motiveringsplicht en van artikel 9bis van 

de vreemdelingenwet wordt dan ook niet aangetoond.  

 

De middelen zijn ongegrond. 

 

4. 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 



  

 

 

RvV  X Pagina 17 

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 twintig maart tweeduizend achttien door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


