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 nr. 203 328 van 30 april 2018 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaten D. ANDRIEN en C. HAUWEN 

Mont Saint Martin 22  

4000 LIÈGE 

  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 handelend in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordiger van haar 

minderjarige kinderen X, X, XX en X, die verklaren van Congolese (D.R.C.) nationaliteit te zijn, op 

14 november 2016 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 28 september 2016 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 de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging van dezelfde datum tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten.  

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 26 maart 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 april 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat UNGER, die loco advocaten D. ANDRIEN en C. HAUWEN 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat E. MATTERNE 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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Op 1 juni 2016 dient verzoekster een aanvraag in 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 (hierna: de vreemdelingenwet). 

 

Op 28 september 2016 wordt voormelde aanvraag onontvankelijk verklaard. De beslissing wordt op 14 

oktober 2016 ter kennis gebracht. Dit is de eerste bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als 

volgt. 

 

“Mijnheer de Burgemeester, 

Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 01.06.2016 werd 

ingediend door : 

K., E. (R.R. …) 

Geboren te Kinshasa op (…)1982 

Wettelijk vertegenwoordiger van: 

K., N. V. (R.R. …) 

Geboren op (…)2001 

K. M., T. (R.R. …) 

Geboren op (…)2003 

K. M., P. (R.R. …) 

Geboren op (…)2005 

K., M. J. (R.R. …) 

Geboren op (…)2012 

Nationaliteit: Congo (Dem. Rep.) 

Adres: (…) ANTWERPEN 

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

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

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

verzoek onontvankelijk is. 

Redenen: 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de 

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

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

buitenland. 

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

en dat zij bij een negatieve beslissing het land diende te verlaten. Haar eerste asielaanvraag werd 

afgesloten op 02.12.2014 met een een weigering van vluchtelingenstatus en van subsidiaire 

bescherming door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Haar tweede asielaanvraag, ingediend 

voor het hele gezin, werd afgesloten op 23.08.2016 met een beslissing niet-in-overwegingname door het 

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Haar kinderen P. en T. dienden als 

niet-begeleide minderjarigen ook tweemaal een eigen asielaanvraag in. Ze deden afstand van hun 

eerste asielaanvraag op 03.12.2012. Hun tweede asielaanvraag werd afgesloten op 29.04.2014 met 

een weigering van vluchtelingenstatus en van subsidiaire bescherming door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. 

De duur van de procedures – namelijk voor de moeder: elf maanden voor de eerste, één maand voor de 

tweede; voor de kinderen: twee maanden voor de eerste en één jaar en een maand voor de tweede – 

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 beroept zich op het feit dat haar broer veroordeeld werd wegens desertie. Door haar 

bloedverwantschap met een deserteur die militant is bij de oppositie zou zij het risico lopen om lastig 

gevallen te worden. Echter, betrokkene legt geen bewijzen voor die deze bewering kunnen staven. Het 

is aan betrokkene om op zijn minst een begin van bewijs te leveren. Bovendien voegt betrokkene geen 

enkel nieuw element toe aan de elementen die zij reeds tijdens haar asielprocedures naar voor bracht 

en die niet weerhouden werden door de bevoegde instanties. De elementen ter ondersteuning van 

huidig verzoek om machtiging tot verblijf wettigen bijgevolg geen andere beoordeling dan die van deze 

instanties. Volledigheidshalve merken we op dat betrokkene geen enkel document voorlegt met 

betrekking tot haar broer en evenmin enig bewijs voorlegt van verwantschap. Dit element kan dan ook 

niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid. 

Daarnaast vreest betrokkene ook teruggevonden te worden door haar echtgenoot en door haar ooms. 

Echter, betrokkene legt hiervan geen enkel bewijs voor. Het is aan betrokkene om minstens een begin 

van bewijs te leveren. Bovendien merken we op dat het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen 
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en de Staatlozen geen geloof hechtte aan haar relaas van gedwongen huwelijk. In de beslissing d.d. 

31.03.2014 van het CGVS wordt gesteld (vrije vertaling): “het CGVS is niet overtuigd van de realiteit van 

uw verklaringen, op basis van de beschikbare informatie en uw verklaringen.” Betrokkene voegt bij 

huidige aanvraag geen enkel nieuw element toe aan de elementen die zij reeds tijdens haar 

asielprocedures naar voor bracht en die niet weerhouden werden door de bevoegde instanties. De 

elementen ter ondersteuning van huidig verzoek om machtiging tot verblijf wettigen bijgevolg geen 

andere beoordeling dan die van deze instanties. 

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. De aanvraag kan in het land van herkomst gebeuren. 

Betrokkene beroept zich haar traumatische ervaringen in het land van herkomst waarvoor zij een 

psychotherapeutische behandeling krijgt. Ter staving hiervan legt betrokkene twee verslagen voor van 

de gevolgde psychotherapie d.d. 21.03.2016 en 14.11.2014 vanwege haar psychotherapeut Mevrouw 

Roland. 

Echter, hoewel deze verslagen wel aantonen dat betrokkene sinds 2014 psychotherapie volgt, wordt 

nergens in deze verslagen reizen afgeraden. Dit element verhindert dan ook niet de verwijdering van het 

grondgebied. 

Volledigheidshalve merken we op dat aan de oorzaak van betrokkenes problematiek (opgelopen trauma 

door gedwongen huwelijk in het land van herkomst) geen geloof werd gehecht door het Commissariaat-

Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Het feit dat men psychotherapie volgt is op zich niet 

voldoende om aanvaard te worden als buitengewone omstandigheid. We stellen bovendien vast dat de 

psychotherapeute niet met zekerheid de feitelijke oorzaken kan vastleggen van het door betrokkene 

beleefde trauma. Dit element kan dan ook niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid. 

Betrokkene beroept zich daarnaast op de medische problematiek van haar zoon N. V. die een medische 

ingreep heeft moeten ondergaan en daarvoor in nog steeds in behandeling zou zijn. Ter staving hiervan 

legt betrokkene een schrijven voor d.d. 20.05.2016 vanwege het ZNA Jan Palfijn. We stellen vast dat dit 

schrijven aantoont dat haar zoon een medische ingreep onderging op 20.05.2016, waarbij een controle 

voorzien werd twee weken later. Met betrekking tot deze controleafspraak worden geen stukken 

voorgelegd. We stellen dus vast dat niet duidelijk is of dit medische element nog actueel is daar 

betrokkene heeft nagelaten dit element te actualiseren. Dit element kan dan ook niet aanvaard worden 

als buitengewone omstandigheid. 

Betrokkene beroept zich verder op het feit dat zij psychologisch onmogelijk kan terugkeren naar een 

land waar haar meest elementaire rechten geschonden worden. Echter, het gaat hier louter om de 

persoonlijke mening van betrokkene die niet wordt gestaafd door een begin van bewijs. Een loutere 

bewering is niet voldoende om aanvaard te worden als buitengewone omstandigheid. 

Het feit dat de zus van de mevrouw K. de Belgische nationaliteit heeft verworven, kan niet weerhouden 

worden als buitengewone omstandigheid. Het hebben van familieleden in België ontslaat betrokkene 

geenszins van de verplichting om haar 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 en geldt ze voor het hele 

kerngezin. Bovendien stellen we vast dat betrokkene familieband niet bewijst. De loutere verwijzing naar 

de persoon 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  

Het feit dat haar kinderen hier naar school gaan, kan niet aanzien worden als een buitengewone 

omstandigheid daar betrokkene niet aantoont dat een scholing niet in het land van herkomst kan 

verkregen worden. Tevens behoeft de scholing van de kinderen geen gespecialiseerd onderwijs, noch 

een gespecialiseerde infrastructuur die niet in het land van herkomst te vinden is. Bovendien heeft 

betrokkene steeds geweten dat de scholing van haar kinderen plaatsvond in precair verblijf en dat hun 

opleiding in België mogelijk slechts een tijdelijke oplossing was om de ontwikkeling van de kinderen toch 

zo normaal mogelijk te laten verlopen. 
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Betrokkene beroept zich op de uitstekende integratie van haar twee oudste kinderen in België (met 

name op het feit dat haar twee oudste kinderen uitstekend geïntegreerd zouden zijn, dat zij sinds 2012 

in België zouden verblijven, dat zij het Nederlands perfect machtig zouden zijn, dat zij geapprecieerd 

zouden worden op school, dat zij oprechte en hartelijke vriendschapsbanden hebben opgebouwd, dat zij 

goede leerlingen zouden zijn, dat zij deelnemen aan buitenschoolse activiteiten, dat zij van onberispelijk 

sociaal gedrag zouden zijn, dat zij dermate geïntegreerd zouden zijn dat zij enkele moeilijkheden 

hadden om Frans te spreken met hun moeder en dat zij verschillende schoolattesten voorlegt, evenals 

verschillende getuigenverklaringen van leraressen, sportclubs en bevriende ouders) en op de elementen 

van haar eigen integratie (met name het feit dat ze in België zou wensen te werken en dat ze geen 

problemen zou hebben met tewerkstelling als voorwaarde voor een verblijfsvergunning). Echter, deze 

elementen kunnen niet als buitengewone omstandigheden 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 28 september 2016 wordt tevens de beslissing genomen tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten. Op 14 oktober 2016 wordt deze beslissing ter kennis gebracht. Dit is de tweede 

bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt. 

 

“Mevrouw, 

Naam, voornaam: K. E.  

geboortedatum: (…) 1982 

geboorteplaats: Kinshasa 

nationaliteit: Congo (Dem. Rep.) 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen1, tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, 

onmiddellijk na de kennisgeving. 

Betrokkene dient vergezeld te worden door: 

K. N. V., geboren op (…)2001, nationaliteit: Congo (Dem.Rep) 

K. M. T., geboren op (…)2003, nationaliteit: Congo (Dem.Rep) 

K. M. P., geboren op (…) 2005, nationaliteit: Congo (Dem.Rep) 

K. M. J., geboren op (…) 2012, nationaliteit: Congo (Dem.Rep) 

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 grond van volgende feiten: 

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: 

Betrokkene is niet in het bezit van een geldig visum. 

Met toepassing van artikel 74/14 §3, werd de termijn om het grondgebied te verlaten naar 0 dagen 

verminderd omdat: 

o 4° de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing tot 

verwijdering gevolg heeft gegeven: 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten van 06.09.2016, 

aan betrokkene betekend op 12.09.2016.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 In het enige middel voert verzoekster de schending aan van de artikelen 3 en 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), van de 

richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over 

gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van 

derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (hierna: de Terugkeerrichtlijn), van de artikelen 

22 en 22bis van de Grondwet, van de artikelen 7, 9bis, 62, 74/13 en 74/14 van vreemdelingenwet, 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), van de zorgvuldigheidsplicht en van het hoger 

belang van het kind. Tevens voert verzoekster de aanwezigheid aan van een manifeste appreciatiefout.  

 

Ter adstruering van het middel zet verzoekster het volgende uiteen: 

“Volgens het artikel 9bis §1er van de wet van 15.12.80: “In buitengewone omstandigheden en op 

voorwaarde dat de vreemdeling over een identiteitsdocument beschikt, kan de machtiging tot verblijf 
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worden aangevraagd bij de burgemeester van de plaats waar hij verblijft. Deze maakt ze over aan de 

minister of aan diens gemachtigde.”  

Een buitengewone omstandigheid is niet hetzelfde als overmacht. Het betekent dat het onmogelijk of 

bijzonder moeilijk is voor de betrokkene om naar zijn land van herkomst te gaan om daar de aanvraag in 

te dienen.  

Bovendien is er geen vereiste dat de buitengewone omstandigheid voor de betrokkene "onvoorzienbaar" 

is. De buitengewone omstandigheden mogen zelfs deels het gevolg zijn van het gedrag van de 

betrokkene zelf.  

De zorgvuldigheidsplicht houdt in dat de overheid zich op afdoende wijze dient te informeren over alle 

relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen (RvS 11 juni 2002, 

nr.107.624).  

• Eerste onderdeel: schending van de afdoende motiveringsplicht: de motieven ten grond van de 

aanvraag  

De verzoekers verblijven sinds 2012 en 2014 op het grondgebied. De twee oudste kinderen gaan naar 

school en zijn uitstekend geintegreerd. Ze het Nederlands perfect machtig zijn.  

De tegenpartij betwist niet de uitstekende integratie van de verzoekers maar verwerpt alle elementen op 

grond dat ze tot de gegrondheid van de aanvraag zou behoren.  

Uw Raad heeft toch beoordeeld, in een arrest 107.816 van 31 juli 2013, dat een zelfde element mag 

zoals een buitengewone omstandigheden vormen dan een motief ten grond:  

« Ces circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas définies légalement, ne sont pas des 

circonstances de force majeure. Partant, il appartient à l’autorité d’apprécier, dans chaque cas d’espèce, 

le caractère exceptionnel des circonstances alléguées  

par l’étranger, étant entendu que l’examen de la demande sous deux aspects, celui de la recevabilité et 

celui du fond, n’exclut nullement qu’un même fait soit à la fois une circonstance exceptionnelle 

permettant l’introduction de la demande en Belgique et un motif justifiant l’octroi de l’autorisation de 

séjour ».  

De langdurigheid van het verblijf van de eisers, hun goeie integratie, hun kennissen in België kunnen 

ook als buitengewone omstandigheden beschouwd zijn. Indien de verwerende partij beschouwt dat 

deze elementen geen buitengewone omstandigheden zijn, moet de motivering van de beslissing aan de 

verzoekende partij toelaten voor welke redenen zijn deze elementen geen buitengewone 

omstandigheden (zie RvV 99.345 van 21 maart 2015):  

« (…) la décision attaquée comprend le motif suivant : "concernant le séjour et l’intégration (Monsieur 

est infirmier, a un permis poids lourds, a la volonté de travailler, il joint une promesse d’embauche) [du 

requérant] depuis 2009, il convient de souligner qu’on ne voit raisonnablement pas en quoi ces 

éléments justifieraient une régularisation, en effet, une bonne intégration dans la société belge et un 

long séjour sont des éléments qui peuvent, mais ne doivent pas entraîner l’octroi d’un autorisation de 

séjour (CE –Arrêtn°133.915 du 14 juillet 2004). Dès lors ces éléments ne peuvent constituer un motif 

suffisant pour justifier une régularisation". Force est toutefois de constater que cette motivation ne peut 

être considérée comme suffisante, dès lors qu’elle ne permet nullement de comprendre la raison pour 

laquelle, dans le cas d’espèce, la partie défenderesse estime que, à tout le moins, le séjour et 

l’intégration du requérant ne sont pas de nature à lui permettre d’obtenir une autorisation de séjour. 

L’absence d’exigence de l’explicitation des motifs des motifs de la décision attaquée ne saurait être 

invoquée à cet égard, dans la mesure où le motif susmentionné ne semble être qu’une position de 

principe de la partie défenderesse, déduite d’un arrêt du Conseil d’Etat, sans aucune appréciation d’un 

élément particulier de la situation du requérant, invoqué dans sa demande. (…) » ;  

Dit komt ook uit een arrest 2.068 van 28 september 2007:  

« Il s'impose de constater que l'acte attaqué se limite quant à lui à énoncer d'une manière générale et 

abstraite que la longueur du séjour et l'intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles. 

Ce faisant, la partie défenderesse néglige, en se dispensant de les examiner, de rencontrer, même 

sommairement, des éléments spécifiques d'argumentation que la requérante avait exposés dans sa 

demande d'autorisation de séjour »  

Volgens Uw Raad: "Il a déjà été jugé que ces circonstances sont des circonstances qui rendent 

impossible ou particulièrement difficile le retour temporaire de l’étranger dans son pays d’origine pour y 

accomplir les formalités nécessaires à l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour, que le 

caractère exceptionnel des circonstances alléguées doit être examiné par l’autorité administrative dans 

chaque cas d’espèce, et que si celle-ci dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation auquel le 

Conseil ne peut se substituer, elle n’en est pas moins tenue de motiver sa décision et de la justifier 

adéquatement" (o.a. RvV nr 100 300 van 29 maart 2013, RvS 5 oktober 2011 nr 215.571 en 1 

december 2011, 216.651)(wij benadrukken).  
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Uit het voorgemelde rechtspraak van Uw Raad, blijkt dat de verwerende partij de bestreden beslissing 

niet afdoend heeft gemotiveerd wanneer zij gesteld heeft dat de integratie en een lang verblijf van de 

eiser geen buitengewone omstandigheden zijn.  

Bijgevolg miskent de beslissing het artikel 62 van de vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van de 

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.  

• Tweede onderdeel  

DVZ beweert dat het feit dat de kinderen naar school gaan kan niet aanzien worden als een 

buitgenwone omstandigheid.  

De Raad van State heeft trouwens eerder al benadrukt dat de lopende schooltijd van een kind, wegens 

de verplichting een schooljaar te onderbreken om dit in een vreemd land, in een verschillende taal en in 

een andere schoolstelsel opnieuw op te nemen, een omstandigheid uitmaakt die het voor een kind en 

zijn ouders bijzonder moeilijk maakt terug te keren naar hun land van afkomst of naar een land waar zij 

toegelaten zijn tot verblijf om daar bij de Belgische diplomatieke overheden ter plaatse een aanvraag tot 

verblijfsmachtiging in te dienen. (R.v.St. nr. 131.652, 24 mei 2004, Rev.dr.étr. 2004, afl. 128, 221)  

• Derde onderdeel: schending van artikel 3 EVRM  

De tegenpartij beweert dat de speciefieke problemen in Congo aangehaald door de verzoekster (het feit 

dat haar broer wegens desertie veroordeld werd en dat ze ook vreest teruggevonden te worden door 

haar echtgenoot en door haar ooms) zijn geen buitengewone omstandigheid omdat ze geen nieuwe 

elementen toevoegt aan de elementen die ze reeds tijdens haar asielprocedures naar voor bracht en die 

niet weerhouden werden door de bevoegde instanties.  

De Raad van Staat heeft nochtans beordeeld « une circonstance invoquée à l’appui d’une demande de 

reconnaissance de la qualité de réfugié et rejetée comme telle peut justifier l’introduction en Belgique 

d’une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois » (RVS., arrest n° 78 443, 26 januari 

1999).  

« En se contentant de motiver, sur ce point, la décision d’irrecevabilité en indiquant que les problèmes 

politiques invoqués n’ont pas été retenus par la Commission permanente de recours des réfugiés lors 

de l’examen de leur demande d’asile et en ajoutant que « de plus, il n’appartient pas à l’Office des 

étrangers d’examiner les craintes émises en cas de retour au pays, dans le cadre d’une demande de 

régularisation », le ministre ou son délégué a ôté toute portée à l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 

décembre 1980 et motivé de manière inadéquate la décision de refus de régularisation attaquée. » 

(RVS, 29 september 1998, arrest n° 75.961).  

« La motivation de la décision de refus de séjour humanitaire est insuffisante. En effet, elle ne fait pas 

allusion à la situation actuelle dans le pays d’origine, qui est pourtant susceptible d’avoir une influence 

sur la possibilité qu’aurait la demanderesse d’obtenir, voire de demander, à une autorité diplomatique 

belge locale une autorisation de séjour alors que cette circonstance avait été invoquée dans la demande 

d’autorisation de séjour. La décision se borne, « quant aux problèmes politiques invoqués à l’appui de 

cette requête », à renvoyer à leur examen « dans le cadre la demande d’asile », alors que la situation 

ainsi invoquée constitue une question différente de celle traitée dans le cadre de la demande d’asile (…) 

» (RVS, 6 januari 2000, arrest n° 84.571, Rev. Dr. Etr., 2000, n° 109, p. 278)  

Gelet op die rechtspraak van de Raad van Staat, heeft de verwerende partij de bestreden beslissing niet 

afdoend gemotiveerd.  

Elke staat heeft een beschermingsplicht t.o.v. mensen die foltering en mensonwaardige behandeling 

dienen te ondergaan. Dit betekent dat niemand in een onherstelbare toestand van reëel gevaar daartoe 

geplaatst wordt, ook al is het buiten de jurisdictie van die staat zelf. (Arrest Kirkwood (19479/83), 12 

maart 1984).  

DVZ merkt op dat verzoekster het gevaar voor de schending van art 3 van het EVRM dient te bewijzen, 

wat onredelijk is. Verzoekster kan niet in concreto aantonen dat zijn leven in gevaar is indien hij zou 

terugkeren naar zijn land van herkomst.  

Nochtans, is verzoeker wel uit haar land van herkomst gevlucht omwille van problemen. Indien ze 

terugkeren naar hun land van herkomst zal artikel 3 van het EVRM geschonden worden. Verzoekster 

wenst op te merken dat uit de vele recente média wel degelijk blijkt dat de situatie in Kinshasa nog 

steeds levensgevaarlijk is. Het staat niet ter discussie dat de huidige situatie te Kinshasa nog steeds 

zeer precair is voor de burgers die er wonen, dat verzoekster een kewtsbare persoon is omwille van 

haar zware psychologische toestand (zie regularisatieaanvraag) en dat ze nog steeds vreest voor een 

terugkeer.  

Verzoeker begrijpt niet waarom dit niet beschouwd kan worden als een buitengewone omstandigheid. 

DVZ schendt flagrant het zorgvuldigheidsbeginsel, artikelen 62 en 9bis van de vreemdelingenwet, 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en artikel 3 EVRM door niet te onderzoeken of verzoeker al 

dan niet kan terugkeren naar zijn land van herkomst.  

• Vierde onderdeel: schending van artikel 8 EVRM  

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 7 

In de bestreden beslissing, beschouwt de verwerende partij dat de verwijdering van de eisers zou geen 

breuk van de gezins-of privéleven betekenen maar enkel een eventuele tijdelijke verwijdering van het 

grondgebied.  

Het is in casu niet bestreden dat de eiser een privéleven en familieleven in België heeft.  

In tegenstelling met de bestreden beslissing, zou een terugkeer naar zijn herkomstland geen tijdelijke 

verwijdering zijn, aangezien de eiser niet aan de voorwaarden van gezinshereniging voldoet. Ze heeft 

bijgevolg geen zekerheid dat ze toegestemd zou zijn om een verblijfsvergunning te bekomen indien de 

aanvraag uit Congo ingediend zou zijn.  

De bestreden beslissing is bijgevolg niet correct gemotiveerd betreffende de schending van het artikel 8 

EVRM.  

De beoordeling van de proportionaliteit van de verwijdering gebaseerd is om onjuist motieven. De 

verwerende partij heeft bijgevolg niet bewezen dat een terugkeer naar Congo het principe van 

evenredigheid naleeft. De verwerende partij heeft bijgevolg niet aangetoond dat de inmenging in het 

privéleven van de eiser verantwoord is.  

• Vijfde onderdeel (tegen het bevel om het grondgebied te verlaten): schending van artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet  

Volgens het artikel 74/13: “Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn 

gemachtigde rekening met het hoger belang van het kind, het gezins-en familieleven en de 

gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land”.  

Volgens de terugkeerrichtlijn: “De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat het beëindigen van illegaal 

verblijf van onderdanen van derde landen volgens een billijke en transparante procedure geschiedt. 

Overeenkomstig de algemene rechtsbeginselen van de EU moeten beslissingen die op grond van deze 

richtlijn worden genomen per geval vastgesteld worden en op objectieve criteria berusten, die zich niet 

beperken tot het loutere feit van illegaal verblijf. De lidstaten dienen bij het gebruik van 

standaardformulieren voor besluiten in het kader van terugkeer, te weten terugkeerbesluiten, en, in 

voorkomend geval, besluiten met betrekking tot een inreisverbod of verwijdering, dat beginsel te 

eerbiedigen en alle toepasselijke bepalingen van deze richtlijn na te leven” (Overwegende 6)  

Bovendien blijkt uit de parlementaire werkzamheden van de wet van 19 januari 2012 tot wijzing van de 

wet van vreemdelingen, bettrefen het artikel 7 van deze wet : « l’obligation de prendre une décision de 

retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers qui est en séjour illégal sur le territoire ne vaut 

évidemment pas si le retour effectif d’un étranger entraîne une violation des articles 3 et 8 de la CEDH » 

(Doc. Parl., 53, 1825/001, p. 17).  

« Il résulte de ce qui précède que si la partie défenderesse doit, dans certains cas déterminés à l’article 

7 de la Loi, délivrer un ordre de quitter le territoire, à tout ressortissant d’un pays tiers se trouvant sur le 

territoire belge en séjour irrégulier, cette obligation ne doit pas s’entendre comme s’imposant à elle de 

manière automatique et en toutes circonstances. Ainsi, le caractère irrégulier du séjour ne saurait suffire 

à lui seul à justifier la délivrance d’un ordre de quitter le territoire sans que d’autres facteurs, notamment 

liés à la violation des droits fondamentaux garantis par les articles 3 et 8 de la CEDH soient également 

pris en compte, en manière telle que la partie défenderesse n’est pas dépourvue en la matière d’un 

certain pouvoir d’appréciation. Partant, l’argumentation susmentionnée est inopérante dans la mesure 

où la partie défenderesse ne peut se prévaloir d’une compétence entièrement liée lorsqu’elle délivre un 

ordre de quitter le territoire sur la base de l’article 7 de la Loi » (RvV n°132.278 van 28 oktober 2014)  

« Wat betreft de aangevoerde schending van het privéleven blijkt dat dit begrip niet is gedefinieerd door 

artikel 8 van het EVRM. Het EHRM onderstreept dat het een breed begrip is en het niet mogelijk, noch 

noodzakelijk is er een exhaustieve definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, 

Niemietz/Duitsland, § 29). Doch volgens de Grote Kamer kan het begrip wel omschreven worden als het 

netwerk van persoonlijke, sociale en economische belangen, die het privéleven uitmaken van elke 

persoon (EHRM 9 oktober 2003, Grote Kamer, nr. 48321/99, Slivenko v. Letland, § 95-96). Het EHRM 

benadrukt dat artikel 8 het recht beschermt om banden te ontwikkelen en te onderhouden met de zijnen 

en met de buitenwereld (Pretty t. Verenigd Koninkrijk, nr. 2346/02, §61, EHRM 2002-III ) en dat deze 

term soms eveneens aspecten van de sociale identiteit van het individu opneemt (Mikulic t. Croatië, nr. 

53176/99, §53, EHRM 2002-I). Het Hof vervolgt dat men moet aannemen dat het geheel van sociale 

banden tussen gevestigde immigranten en de gemeenschap waarin zij leven integraal deel uitmaken 

van het begrip “privéleven” in de zin van artikel 8. Onafhankelijk van het bestaan van een familieleven of 

niet, beschouwt het Hof dat in het kader van de verwijdering van een gevestigde vreemdeling een 

analyse zich opdringt in de zin van een inmenging in zijn recht op een privéleven (eigen vertaling EHRM 

18 oktober 2006, Uner t. Nederland, nr. 46410/99, §59) R.v.V. n°138.595 van 16 februari 2015.”  

De zorgvuldigheidsplicht houdt in dat de overheid zich op afdoende wijze dient te informeren over alle 

relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen (RvS 11 juni 2002, 

nr.107.624).  
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Volgens het arrest van Uw Raad n°216.987 van 21.12.2011: « Le devoir de minutie ressortit aux 

principes généraux de bonne administration et oblige l'autorité à procéder à une recherche minutieuse 

des faits, à récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision et à prendre en considération 

tous les éléments du dossier, afin qu'elle puisse prendre sa décision en pleine connaissance de cause 

et après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d'espèce ».  

Dit hoofdbeginsel en deze supranationale en wettelijke bepalingen schrijven aan de tegenpartij voor een 

werkelijke verplichting: de tegenpartij moet een toekomstgericht globaal onderzoek van het dossier doen 

vóór een beslissing te nemen. De tegenpartij kan niet alleen de onregelmatigheid van het verblijf vast te 

stellen om de terugkeer te verplichten en de ingang te verboden. In casu, is het wel het geval : de 

wederpartij heeft geen rekening met de integratie, de gezondheid, en het hoger belang van de kinderen 

van de verzoekster gehouden.  

Het recht op eerbiediging van privéleven en gezinsleven zal door de bestreden beslissing getroffen 

worden. Het bestaan van het privéleven van de verzoekende partij in België wordt niet betwist door de 

tegenpartij.  

In Uw arrest n° 144.094 van 24 april 2015, werd de beslissing vernietigd omdat de tegenpartij geen 

rekening met de situatie van de verzoekers heeft gehouden. In casu, is het hetzelfde geval: uit de 

beslissing blijkt niet dat de verwerend heeft rekening met de situatie van de verzoekers gehouden. De 

verzoekers verblijven al 4 jaar op het grondgebied. Twee van de kinderen gaan naar school. De familie 

heeft een sociale leven opgebouwd in België.  

Bovendien lijdt de verzoekster aan post-traumatissche stress ingevolge de gewelddaden die zij in 

Congo heeft ondergaan. Dit feit wordt bevestigd door psychologische verslagen (zie 

regularisatieaanvraag), waarin haar pyscholoog verklaart o.m "De vastgestelde symptomen zijn 

veelvuldig en permanent: indringende gedachten, dissociatie, slaapstoornissen, gevoel van vrees en 

verdriet, depressief humeur en radeloosheid, vergetelheden, geen eetlust. Deze symptomen hebben 

ook repercussies op haar gezondheid omdat Evelyne regelmatig hoofdpijn heeft, maagpijn en ook pijn 

aan haar ogen omwille van de slapeloosheid". Het feit dat er geen geloof werd gehecht aan haar 

asielrelaas betekent niet dat de tegenpartij de psychologische verslagen niet grondiger moest 

onderzoeken voordat hij de verzoekster het bevel om het grondgebied te verlaten in kennis stelt.  

Bovendien, heeft DVZ niet rekening gehouden met de uitstekende integratie en het schoolgaan van de 

kinderen (zie regularisatie aanvraag), in strijd met het hoger belang van het kind en artikel 22bis van de 

grondwet.  

Bijgevolg is de beslissing niet wettelijk gemotiveerd, maakt de tegenpartij een manifeste fout en miskent 

het artikel 8 EVRM, artikelen 22 en 22bis van de Grondwet, artikelen 62 en 74/13 van de 

vreemdelingenwet, artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van de bestuurshandelingen, de zorgvuldigheidsplicht en het hoger belang van het kind.  

Vierde grief (tegen het bevel om het grondgebied te verlaten): schending van artikel 74/14 van de 

vreemdelingenwet  

Het bevel om het grondgebied te verlaten is gemotiveerd door artikel 73/14, §3: "betrokkene heeft geen 

gevolg aan het bevel om het grondgebied te verlaten van 06.09.2016, aan betrokkene betekend op 

12.09.2016"  

De verzoekende partij merkt op dat, op 12 september 2016, zijn aanvraag 9bis nog niet door DVZ werd 

onderzocht.  

De tegenpartij kan dus niet verwijten aan de verzoekende partij dat hij geen gevolg heeft gegeven aan 

het vorige bevel om het grondgebied te verlaten.  

De beslissing is hier ook niet wettelijk gemotiveerd in strijd met artikelen 74/14 en 62 van de 

vreemdelingenwet en met artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen.” 

 

2.2 Waar verzoekster verwijst naar de Terugkeerrichtlijn, wijst de Raad er nog op dat de schending van 

een richtlijn niet rechtstreeks kan worden aangevoerd wanneer deze omgezet werd naar de interne 

wetgeving. De Raad wijst erop dat met 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 (BS 17 februari 2012) de richtlijn 2008/115 in Belgisch recht werd omgezet. 

Verzoekster toont niet aan dat de door haar ingeroepen artikelen daarbij niet of niet correct omgezet 

zouden zijn.  

 

Verzoekster voert de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en van artikel 

62 van de vreemdelingenwet. 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 
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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 

verzoekster 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 1° van de vreemdelingenwet vastgesteld dat verzoekster 

in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten. De gemachtigde 

specifieert dat zij niet in het bezit is van een geldig visum. Tevens stelt de gemachtigde wat betreft de 

afwezigheid van de termijn om het grondgebied te verlaten onder verwijzing naar artikel 74/14, § 3, 4° 

van de vreemdelingenwet vast dat zij geen gevolg heeft gegeven aan het bevel om het grondgebied te 

velraten van 6 september 2016, haar betekend op 12 september 2016. Verzoekster maakt niet duidelijk 

op welk punt deze motiveringen haar 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). Een schending van de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en van artikel 62 van de vreemdelingenwet wordt niet 

aangetoond. 

 

Waar verzoekster inhoudelijke argumenten ontwikkelt, voert zij 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). De zorgvuldigheidsplicht waarvan verzoekster de schending 

aanvoert, legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te 

bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 

2006, nr. 154.954). Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht houdt derhalve in dat de administratie bij 

het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte 

dienstige stukken. De aangevoerde schendingen moeten worden beoordeeld in het licht van de 

toepasselijke wetsbepaling, in casu artikel 9bis van de vreemdelingenwet, dat verzoekster 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 
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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 waaruit 

het ingeroepen beletsel precies bestaat.  

 

De eerste bestreden beslissing verklaart de aanvraag om machtiging tot verblijf met toepassing 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 verzoekster afdoende aannemelijk heeft gemaakt 

dat het voor haar onmogelijk, dan wel bijzonder moeilijk is om haar aanvraag te doen vanuit het land 

van herkomst of het land waar zij gemachtigd is te verblijven. 

 

In een eerste onderdeel van het middel betoogt verzoekster dat zij sinds 2012 en 2014 op het 

grondgebied verblijven en dat haar twee oudste kinderen naar school gaan, uitstekend geïntegreerd zijn 

en het Nederlands perfect machtig zijn. Verzoekster verwijst naar arresten van de Raad en besluit dat 

hieruit blijkt dat de gemachtigde van de staatssecretaris de bestreden beslissing niet afdoende heeft 

gemotiveerd wanneer hij stelt dat de integratie en een lang verblijf geen buitengewone omstandigheden 

zijn.  

 

Verzoekster hekelt het motief van de gemachtigde waarin hij stelt: “Betrokkene beroept zich op de 

uitstekende integratie van haar twee oudste kinderen in België (met name op het feit dat haar twee 

oudste kinderen uitstekend geïntegreerd zouden zijn, dat zij sinds 2012 in België zouden verblijven, dat 

zij het Nederlands perfect machtig zouden zijn, dat zij geapprecieerd zouden worden op school, dat zij 

oprechte en hartelijke vriendschapsbanden hebben opgebouwd, dat zij goede leerlingen zouden zijn, 

dat zij deelnemen aan buitenschoolse activiteiten, dat zij van onberispelijk sociaal gedrag zouden zijn, 

dat zij dermate geïntegreerd zouden zijn dat zij enkele moeilijkheden hadden om Frans te spreken met 

hun moeder en dat zij verschillende schoolattesten voorlegt, evenals verschillende getuigenverklaringen 

van leraressen, sportclubs en bevriende ouders) en op de elementen van haar eigen integratie (met 

name het feit dat ze in België zou wensen te werken en dat ze geen problemen zou hebben met 

tewerkstelling als voorwaarde voor een verblijfsvergunning). Echter, deze elementen kunnen niet als 

buitengewone omstandigheden 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).” 

 

Nergens in de vreemdelingenwet wordt wettelijk vastgelegd welke elementen tot de 

ontvankelijkheidsfase zouden behoren en welke tot de gegrondheidsfase. De Raad wijst er echter op 

dat de gemachtigde over een discretionaire bevoegdheid beschikt om te oordelen of al dan niet 

buitengewone omstandigheden worden aangetoond die het in België indienen – als afwijking op de 

algemene regel van een indiening in het buitenland – van een aanvraag om machtiging tot verblijf 

rechtvaardigen. De Raad wijst er tevens op dat, gelet op het hogerstaande, in de eerste bestreden 

beslissing wel degelijk wordt gemotiveerd waarom de gemachtigde oordeelde dat de betrokken 

elementen thans niet aan de orde zijn. In het arrest van de Raad van State waarnaar in de eerste 

bestreden beslissing wordt verwezen, wordt inderdaad 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)). Verzoekster toont niet aan 

waarom daar in haar geval anders over zou moeten worden gedacht. Slechts in zeer uitzonderlijke 
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gevallen kan integratie als buitengewone omstandigheid worden aanvaard. Gelet op voormelde 

rechtspraak van de Raad van State bevindt de Raad de beoordeling in de bestreden beslissing niet 

onredelijk. De Raad stelt niet vast dat de gemachtigde de bestreden beslissing niet afdoende heeft 

gemotiveerd of heeft nagelaten alle gegevens van het dossier zorgvuldig in zijn beoordeling te 

betrekken. Betreffende de arresten van de Raad waarnaar verzoekster verwijst, wijst de Raad er nog op 

dat deze arresten in de continentale rechtstraditie geen precedentswaarde kennen.  

 

In een tweede onderdeel van het enige middel verwijst verzoekster opnieuw naar het schoolgaan van de 

kinderen. Zij verwijst naar een arrest van de Raad van State en meent dat reeds eerder benadrukt werd 

dat de lopende schooltijd van een kind, wegens een schooljaar te onderbreken om dit in een vreemd 

land, in een verschillende taal en in een ander schoolstelsel opnieuw op te nemen, een omstandigheid 

uitmaakt die het voor een kind en zijn ouders bijzonder moeilijk maakt om terug te keren naar hun land 

van afkomst of naar een land waar zij toegelaten zijn tot verblijf om aldaar een aanvraag in te dienen. 

 

De gemachtigde van de staatssecretaris heeft over het schoolgaan van de kinderen in de eerste 

bestreden beslissing het volgende gemotiveerd: “Het feit dat haar kinderen hier naar school gaan, kan 

niet aanzien worden als een buitengewone omstandigheid daar betrokkene niet aantoont dat een 

scholing niet in het land van herkomst kan verkregen worden. Tevens behoeft de scholing van de 

kinderen geen gespecialiseerd onderwijs, noch een gespecialiseerde infrastructuur die niet in het land 

van herkomst te vinden is. Bovendien heeft betrokkene steeds geweten dat de scholing van haar 

kinderen plaatsvond in precair verblijf en dat hun opleiding in België mogelijk slechts een tijdelijke 

oplossing was om de ontwikkeling van de kinderen toch zo normaal mogelijk te laten verlopen.” 

Verzoekster ontkent geenszins dat de kinderen in het land van herkomst naar school kunnen. Zij gaat 

niet op concrete wijze in op de motieven zodat zij deze niet aan het wankelen brengt. In zoverre dat 

verzoekster betoogt dat het schoollopen van de kinderen een buitengewone omstandigheid uitmaakt en 

zich hiervoor steunt op het in haar verzoekschrift vermelde arrest, dient erop te worden gewezen dat de 

Raad van State reeds meerdere malen heeft geoordeeld – tevens in recentere arresten dan het arrest 

waarnaar verzoekster verwijst – dat het niet onredelijk is dat de gemachtigde van de 

minister/staatssecretaris beslist dat de aanwezigheid van schoolgaande kinderen geen buitengewone 

omstandigheid uitmaakt (RvS 14 maart 2006, nr. 156.325 en RvS 4 juli 2002, nr. 108.862).  

 

In het derde onderdeel van het enige middel meent verzoekster opnieuw onder verwijzing naar onder 

meer rechtspraak van de Raad van State dat de bestreden beslissing niet afdoende werd gemotiveerd 

en zij hekelt hierbij in dit onderdeel het motief waarin de gemachtigde van de staatssecretaris oordeelt 

omtrent de door verzoekster ingeroepen omstandigheid dat haar broer werd veroordeeld wegens 

desertie en de vrees teruggevonden te worden door haar echtgenoot en door haar ooms. Waar 

verzoekster stelt dat er wordt geoordeeld dat het geen buitengewone omstandigheden betreffen omdat 

zij geen nieuwe elementen toevoegt aan de elementen die ze reeds tijdens haar asielprocedures naar 

voor bracht en die niet weerhouden werden door de bevoegde instanties, geeft verzoekster slechts een 

beperkte lezing van de motieven.  

 

Meer bepaald motiveert de gemachtigde van de staatssecretaris omtrent de desertie van de broer en de 

vrees voor de echtgenoot en ooms: “Betrokkene beroept zich op het feit dat haar broer veroordeeld 

werd wegens desertie. Door haar bloedverwantschap met een deserteur die militant is bij de oppositie 

zou zij het risico lopen om lastig gevallen te worden. Echter, betrokkene legt geen bewijzen voor die 

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

Bovendien voegt betrokkene geen enkel nieuw element toe aan de elementen die zij reeds tijdens haar 

asielprocedures naar voor bracht en die niet weerhouden werden door de bevoegde instanties. De 

elementen ter ondersteuning van huidig verzoek om machtiging tot verblijf wettigen bijgevolg geen 

andere beoordeling dan die van deze instanties. Volledigheidshalve merken we op dat betrokkene geen 

enkel document voorlegt met betrekking tot haar broer en evenmin enig bewijs voorlegt van 

verwantschap. Dit element kan dan ook niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid. 

Daarnaast vreest betrokkene ook teruggevonden te worden door haar echtgenoot en door haar ooms. 

Echter, betrokkene legt hiervan geen enkel bewijs voor. Het is aan betrokkene om minstens een begin 

van bewijs te leveren. Bovendien merken we op dat het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen 

en de Staatlozen geen geloof hechtte aan haar relaas van gedwongen huwelijk. In de beslissing d.d. 

31.03.2014 van het CGVS wordt gesteld (vrije vertaling): “het CGVS is niet overtuigd van de realiteit van 

uw verklaringen, op basis van de beschikbare informatie en uw verklaringen.” Betrokkene voegt bij 

huidige aanvraag geen enkel nieuw element toe aan de elementen die zij reeds tijdens haar 

asielprocedures naar voor bracht en die niet weerhouden werden door de bevoegde instanties. De 
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elementen ter ondersteuning van huidig verzoek om machtiging tot verblijf wettigen bijgevolg geen 

andere beoordeling dan die van deze instanties.” 

 

Verzoekster gaat wederom niet in op de concrete motieven van de gemachtigde en meer in het 

bijzonder waar de gemachtigde van de staatssecretaris stelt dat zij geen enkel document voorlegt met 

betrekking tot haar broer, evenmin enig bewijs voorlegt van verwantschap en geen bewijs voorlegt van 

de vrees.  

 

Vervolgens spitst verzoekster haar betoog toe op artikel 3 van het EVRM. De Raad stelt vast dat ook 

omtrent artikel 3 van het EVRM een motivering terug te vinden is in de bestreden beslissing. De 

gemachtigde stelt meer bepaald: “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. De aanvraag kan in het land van herkomst gebeuren.” 

 

Verzoekster meent dat het onredelijk is van haar te verwachten dat zij het gevaar voor de schending van 

artikel 3 van het EVRM dient te bewijzen. Zij kan naar haar mening niet in concreto aantonen dat haar 

leven in gevaar is indien zij zou terugkeren naar haar land van herkomst. De Raad wijst er echter op dat 

voormeld artikel van het EVRM vooreerst vereist dat verzoekster er blijk van geeft dat er ernstige en 

zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat, in het land waarnaar zij mag worden 

teruggeleid, zij een ernstig en reëel risico loopt te worden blootgesteld aan foltering of mensonterende 

behandeling. Het EHRM stelt dat het in principe wel degelijk aan de verzoekende partij toekomt om een 

begin van bewijs te leveren van zwaarwegende gronden die aannemelijk maken dat zij bij verwijdering 

naar het land van bestemming zal worden blootgesteld aan een reëel risico op onmenselijke 

behandeling, zodat inzonderheid een blote bewering of eenvoudige vrees voor onmenselijke 

behandeling op zich niet volstaat om een inbreuk uit te maken op artikel 3 van het EVRM (zie EHRM 11 

oktober 2011, nr. 46390/10, Auad v. Bulgarije, par. 99, punt (b) en RvS 20 mei 2005, nr. 144.754). Een 

eventualiteit dat artikel 3 van het EVRM kan worden geschonden, volstaat op zich niet (RvS 14 maart 

2002, nr. 104.674; RvS 27 maart 2002, nr. 105.233; RvS 28 maart 2002, nr. 105.262). Verzoekster kan 

dan ook niet worden bijgetreden waar zij meent dat de vraag om een bewijs onredelijk zou zijn. In dit 

kader dient ook te worden opgemerkt dat verzoekster zich opnieuw beperkt tot een verwijzing naar 

algemeenheden. Meer bepaald verwijst zij naar “de vele recente media” waaruit zou blijken dat de 

situatie in Kinshasa nog steeds levensgevaarlijk is zonder te concretiseren om welke “recente media” 

het zou gaan. Zij betoogt dat het niet ter discussie staat dat de huidige situatie te Kinshasa nog steeds 

zeer precair is voor de burgers die er wonen, dat zij een kwetsbare persoon is omwille van haar zware 

psychologische toestand en dat ze nog steeds vreest voor een terugkeer. Ook hieromtrent motiveert de 

gemachtigde: “Betrokkene beroept zich haar traumatische ervaringen in het land van herkomst 

waarvoor zij een psychotherapeutische behandeling krijgt. Ter staving hiervan legt betrokkene twee 

verslagen voor van de gevolgde psychotherapie d.d. 21.03.2016 en 14.11.2014 vanwege haar 

psychotherapeut Mevrouw R. Echter, hoewel deze verslagen wel aantonen dat betrokkene sinds 2014 

psychotherapie volgt, wordt nergens in deze verslagen reizen afgeraden. Dit element verhindert dan ook 

niet de verwijdering van het grondgebied. Volledigheidshalve merken we op dat aan de oorzaak van 

betrokkenes problematiek (opgelopen trauma door gedwongen huwelijk in het land van herkomst) geen 

geloof werd gehecht door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Het feit 

dat men psychotherapie volgt is op zich niet voldoende om aanvaard te worden als buitengewone 

omstandigheid. We stellen bovendien vast dat de psychotherapeute niet met zekerheid de feitelijke 

oorzaken kan vastleggen van het door betrokkene beleefde trauma. Dit element kan dan ook niet 

aanvaard worden als buitengewone omstandigheid. (…) Betrokkene beroept zich verder op het feit dat 

zij psychologisch onmogelijk kan terugkeren naar een land waar haar meest elementaire rechten 

geschonden worden. Echter, het gaat hier louter om de persoonlijke mening van betrokkene die niet 

wordt gestaafd door een begin van bewijs. Een loutere bewering is niet voldoende om aanvaard te 

worden als buitengewone omstandigheid.”  

 

Globaal dient in dit kader dan ook te worden vastgesteld dat uit de gegevens waarover de Raad 

beschikt, inderdaad blijkt dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen op 31 maart 

2014 een beslissing neemt tot weigering van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire 

beschermingsstatus. Op 28 november 2014 weigert de Raad bij arrest met nummer 134 328 eveneens 

voormelde statussen toe te kennen. Het komt dan ook niet onredelijk voor dat de gemachtigde hiernaar 
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verwijst in de bestreden beslissing. Waar de gemachtigde stelt dat verzoekster geen nieuwe elementen 

voorlegt, weerlegt zij dit niet. Gelet op het hogerstaande en het algemene betoog van verzoekster 

omtrent de toestand in Kinshasa, toont zij ook doorheen haar verzoekschrift geen schending van artikel 

3 van het EVRM aan. Naast voormelde vaststelling, geeft de gemachtigde van de staatssecretaris 

bovendien wel degelijk aan om welke redenen de elementen in het kader van huidige aanvraag om 

machtiging tot verblijf ook niet worden weerhouden als buitengewone omstandigheid. Het aangeven het 

niet eens te zijn, volstaat niet om de motieven aan het wankelen te brengen  

 

In het vierde onderdeel van het enige middel verwijst verzoekster naar artikel 8 van het EVRM en 

beperkt ze zich tot een summier en algemeen betoog. 

 

Vooreerst stelt de Raad samen met de gemachtigde van de staatssecretaris vast dat de bestreden 

beslissingen het kerngezin betreffen zodat van een inmenging in het kerngezin geen sprake is. Voor het 

overige zet verzoekster niet uiteen waaruit haar privé- en familieleven bestaan, zodat dit niet kan 

worden weerhouden. Het komt de Raad niet toe de argumenten te destilleren.  

 

Evenmin kan verzoekster worden bijgetreden waar zij voorhoudt dat de bestreden beslissing niet correct 

werd gemotiveerd betreffende de schending van artikel 8 van het EVRM en dat geen 

proportionaliteitstoets zou zijn gebeurd. De gemachtigde stelt: “Het feit dat de zus van de mevrouw K. 

de Belgische nationaliteit heeft verworven, kan niet weerhouden worden als buitengewone 

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

verplichting om haar 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 en geldt ze voor het hele kerngezin. Bovendien 

stellen we vast dat betrokkene familieband niet bewijst. De loutere verwijzing naar de persoon 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”. Verzoekster toont op generlei wijze aan om welke 

reden voormelde motieven geen afdoende motivering zouden vormen in het kader van (een 

belangenafweging in het licht van) artikel 8 van het EVRM.  

 

Waar verzoekster stelt dat de terugkeer geen tijdelijke verwijdering zou zijn en zij geen zekerheid heeft 

dat zij toestemming zal krijgen om een verblijfvergunning te bekomen indien de aanvraag vanuit Congo 

zou worden ingediend, toont verzoekster niet aan op basis van welke rechtsgrond haar die garanties 

zouden moeten worden geboden.  

 

In het vijfde onderdeel van het enige middel, gericht tegen het bevel om het grondgebied te verlaten, 

verwijst verzoekster naar artikel 74/13 van de vreemdelingenwet. Tevens meent zij opnieuw dat onder 

meer artikel 8 van het EVRM wordt miskend. Na een theoretische uiteenzetting te hebben gegeven, 

betoogt verzoekster wat de concrete elementen in casu betreft, dat geen rekening werd gehouden met 

de integratie, de gezondheid en het hoger belang van de kinderen. Zij is van oordeel dat het recht op 

eerbiediging van het privé- en gezinsleven door de bestreden beslissing zal getroffen worden en dat uit 

de bestreden beslissing niet blijkt dat rekening werd gehouden met haar situatie. Zij verwijst opnieuw 

naar het verblijf gedurende 4 jaar op het grondgebied, het schoolgaan van de kinderen en stelt dat de 

familie een sociaal leven heeft opgebouwd in België. Vervolgens haalt verzoekster aan dat zij lijdt aan 

posttraumatische stress. 

 

Zoals blijkt uit hogerstaande bespreking, blijkt wel degelijk dat de gemachtigde van de staatssecretaris 

heeft gemotiveerd omtrent de door verzoekster aangehaalde elementen en er aldus rekening mee heeft 

gehouden. Verzoekster beperkt zich opnieuw tot algemene stellingen en het aangeven het niet eens te 

zijn, doch gaat niet op concrete wijze in op de motieven, laat staan dat zij ze weerlegt. Zoals gesteld, 

wordt in de eerste bestreden beslissing eveneens een motivering opgenomen omtrent haar familieleven 

en toont zij ook niet aan dat de motieven niet zouden volstaan in het kader van (de belangenafweging in 

het licht van) artikel 8 van het EVRM. Waar verzoekster opnieuw verwijst naar haar privéleven en 

sociaal leven, concretiseert zij wederom haar betoog niet zodat zij opnieuw geen schending aantoont 

van haar privéleven in het kader van artikel 8 van het EVRM.  
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Waar verzoekster met de aangevoerde schending van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet verwijst 

naar haar gezin- en familieleven, wijst de Raad er nog op dat artikel 74/13 van de vreemdelingenwet de 

hogere rechtsnormen, zoals artikel 8 van het EVRM, weerspiegelt. Er is geen enkele reden om te 

veronderstellen dat het gezins- en familieleven waarmee volgens de beide normen rekening zou moeten 

worden gehouden op een verschillende manier zou moeten worden ingevuld. Wat het hoger belang van 

de kinderen betreft, benadrukt de Raad opnieuw dat de bestreden beslissingen het kerngezin betreffen 

zodat verzoekster en haar kinderen niet worden gescheiden van elkaar. Eveneens herhaalt de Raad dat 

de gemachtigde wel degelijk heeft gemotiveerd in de eerste beslissing omtrent de integratie en het 

schoolgaan van de kinderen en zoals eveneens hoger vastgesteld, slaagt verzoekster er niet in de 

motieven te weerleggen. Zij zet ook niet uiteen in welke zin het hoger belang van de kinderen voor het 

overige geschonden zou zijn. Hoogstens geeft verzoekster aan het niet eens te zijn, hetgeen niet 

volstaat. Dezelfde vaststellingen dringen zich op betreffende de posttraumatische stress waaraan zij 

stelt te lijden. Ook die motieven weerlegt verzoekster niet. 

 

De Raad wijst er tevens op dat de tweede bestreden beslissing op dezelfde dag werd afgeleverd als de 

eerste bestreden beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf met toepassing van artikel 

9bis van de vreemdelingenwet onontvankelijk werd verklaard. Beide beslissingen werden eveneens op 

dezelfde dag betekend aan verzoekster. Daargelaten de vraag of artikel 8 van het EVRM en artikel 

74/13 van de vreemdelingenwet een motiveringplicht inhouden, kan verzoekster 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 verzoekster 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, van artikel 74/13 of van het hoger belang van het kind wordt niet aangetoond. 

 

In de mate dat verzoekster een schending aanvoert van het recht op eerbiediging van het privé- en 

gezinsleven zoals vervat in artikel 22 van de Grondwet, moet worden opgemerkt dat artikel 22 van de 

Grondwet een zelfde inhoudelijke bescherming biedt als artikel 8 van het EVRM. Uit de parlementaire 

voorbereiding van artikel 22 van de Grondwet blijkt immers dat de grondwetgever “een zo groot 

mogelijke concordantie (heeft) nagestreefd met artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van 

de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), teneinde betwistingen over de inhoud 

van dit Grondwetsartikel respectievelijk art. 8 van het EVRM te vermijden” (Parl.St. Kamer 1993-94, nr. 

997/5, 2). Er kan dan ook worden volstaan met een verwijzing naar hogerstaande bespreking. 

 

Artikel 22bis van de Grondwet, waarvan verzoekster eveneens de schending aanvoert, luidt als volgt: 

 

“Elk kind heeft recht op eerbiediging van zijn morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit. Elk 

kind heeft het recht zijn mening te uiten in alle aangelegenheden die het aangaan; met die mening wordt 

rekening gehouden in overeenstemming met zijn leeftijd en zijn onderscheidingsvermogen. Elk kind 

heeft recht op maatregelen en diensten die zijn ontwikkeling bevorderen. Het belang van het kind is de 

eerste overweging bij elke beslissing die het kind aangaat. De wet, het decreet of de in artikel 134 

bedoelde regel waarborgen deze rechten van het kind.”  

 

Uit de bewoordingen van deze grondwetsbepaling, en met name het vijfde lid “de wet, het decreet of de 

in artikel 134 bedoelde regel waarborgen deze rechten van het kind”, blijkt dat geen directe werking aan 

deze grondwetsbepaling kan worden verleend, dermate dat verzoekster er zich niet direct op kan 

beroepen. Tijdens de parlementaire voorbereiding die tot de grondwetswijziging van 22 december 2008 

met onder meer de toevoeging van artikel 22bis, vierde en vijfde lid van de Grondwet heeft geleid, is in 

de Kamer benadrukt dat deze nieuwe rechten geen directe werking maar een eerder symbolisch 

karakter zouden hebben (Parl.St., Kamer, 2007-08, nr. 52-0175/001, 6 en nr. 52-0175/005, 13 en 31- 

32). Ook uit de parlementaire voorbereiding in de Senaat blijkt dat ervoor werd gekozen om de op te 

nemen rechten “geen louter symbolische waarde te geven, zonder ze daarom rechtstreekse werking toe 

te kennen”, waarbij werd aangehaald dat de voorgestelde grondwetswijziging op de in artikel 23 van de 

Grondwet gehanteerde formule is geënt en dat de wetgever deze rechten moet invullen (Parl.St., 

Senaat, 2007-08, nr. 3-265/3, 5) (RvS 29 mei 2013, nr. 223.630).  

 

In fine van haar verzoekschrift verwijst verzoekster in een “Vierde grief” naar artikel 74/14 van de 

vreemdelingenwet en betoogt dat op 12 september 2016 haar aanvraag met toepassing van artikel 9bis 

van de vreemdelingenwet nog niet werd onderzocht, zodat men haar niet kan verwijten dat zij geen 

gevolg heeft gegeven aan het vorige bevel om het grondgebied te verlaten. De Raad wijst er echter op 
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dat het indienen van een aanvraag om machtiging tot verblijf met toepassing van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet, niet verhindert dat een bevel om het grondgebied te verlaten afgeleverd wordt, noch 

wordt de verplichting tot het uitvoeren van het bevel erdoor opgeschort. Een schending van artikel 74/14 

van de vreemdelingenwet wordt dan ook niet aangetoond. 

 

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

verzoekster opnieuw verwijst in haar 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 verzoekster aanvoert, gebeurt dit wel degelijk rekening houdende met de concrete individuele 

elementen in dit dossier. Verzoekster toont met haar betoog, waarin zij voorhoudt dat op basis van de 

door haar 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. Verzoekster 

beperkt zich in wezen tot het herhalen van elementen uit haar aanvraag en het louter aangeven het niet 

eens te zijn met de gemachtigde van de staatssecretaris, hetgeen niet volstaat. Zij geeft doorheen haar 

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. Verzoekster 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 zij in het kader van haar aanvraag 

heeft aangehaald of met welke elementen of documenten de gemachtigde in concreto geen rekening 

zou hebben gehouden. Met haar betoog toont verzoekster 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 de materiële 

motiveringsplicht, van de artikelen 7 en 9bis van de vreemdelingenwet en van de zorgvuldigheidsplicht 

wordt niet aangetoond. Tevens toont verzoekster de aanwezigheid van een manifeste appreciatiefout 

niet aan.  

 

3. Korte debatten 

 

Verzoekster heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissingen kan 

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

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

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

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

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

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig april tweeduizend achttien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 


