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 nr. 207 166 van 24 juli 2018 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat R. JESPERS 

Broederminstraat 38 

2018 ANTWERPEN 

  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 Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 14 januari 2016 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 19 november 2015 

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

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

vreemdelingen onontvankelijk verklaard wordt. 

 

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 20 april 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 mei 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat G. GASPART, die loco advocaat R. JESPERS verschijnt voor 

verzoekster en van attaché B. BEULS, die verschijnt voor verweerder. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 23 september 2015 diende verzoekster een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

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

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna verkort de Vreemdelingenwet). 

 

Op 19 november 2015 verklaarde de gemachtigde de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet onontvankelijk.  

 

Deze beslissing vormt de bestreden beslissing. 
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Zij is gemotiveerd als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 23.09.2015 werd 

ingediend door : 

 

Z., D. 

nationaliteit: Marokko 

geboren te Trougout op […]1980 

adres: […] 2100 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. 

 

Reden : 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de 

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

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

buitenland. 

 

Het argument dat haar vader, moeder, twee broers en twee zussen van betrokkene hier legaal in België 

verblijven, de vader en drie kinderen de Belgische nationaliteit hebben, vormt geen buitengewone 

omstandigheid aangezien de verplichting om de aanvraag in te dienen bij de bevoegde diplomatieke of 

consulaire post in het land van herkomst enkel een eventuele tijdelijke scheiding impliceert, wat geen 

ernstig of moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. 

 

Betrokkene stelt dat haar familie haar steeds geld toestuurde tijdens haar verblijf in het land van 

herkomst. We merken op dat het hebben van familie in België een grond tot het verkrijgen van een 

verblijfsrecht kan zijn maar niet hoeft te zijn. Bovendien blijkt uit het dossier dat betrokkene’s vader 

sedert 2003 in België verblijft, terwijl betrokkene pas op 25.09.2013 maar België is gekomen . Zij kan 

dan ook niet spreken van een jarenlange band in België met haar familie. Het gegeven dat haar familie 

haar geld toestuurt, doet geen afbreuk aan het gegeven dat de jarenlange band met haar familie niet 

bewezen is. 

 

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.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

Verzoekster voert een schending aan van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, van 

artikel 6.4 van richtlijn 2008/115/EG van 16 december 2008 van het Europees Parlement en de Raad 

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 

zorgvuldigheidsplicht, van het proportionaliteitsbeginsel en 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). 

 

Zij verschaft de volgende toelichting: 

 

“Artikel 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen 

bepaalt dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden 

die ten grondslag liggen aan die beslissing, en dat de gegeven motivering afdoende dient te zijn. 

De bestreden beslissing is door verwerende partij onontvankelijk verklaard omdat er geen buitengewone 

omstandigheden zouden zijn op basis waarvan het van verzoekers redelijkerwijs niet verwacht kan 
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worden dat zij naar Marokko zou afreizen om de aanvraag bij de consulaire post of ambassade aldaar in 

te dienen. 

 

Eerste onderdeel, 

Verzoekster heeft de aanvraag dd. 23 september 2015 uitdrukkelijk gesteund op artikel 6.4. van de in 

het middel vermelde Richtlijn 2008/115/EG. 

 

Verzoekster heeft dit vermeld in de derde alinea van de aanvraag en ook nog eens in de laatste alinea 

van de aanvraag. 

De bestreden beslissing geeft geen enkel motief waarom de aanvraag gesteund op dit artikel 6.4. van 

de Richtlijn onontvankelijk zou zijn. 

Met artikel 6.4. is geen rekening gehouden. Het artikel is niet eens opgenomen in de bestreden 

beslissing. 

Een beslissing moet motiveren over de argumenten door verzoekster ontwikkeld in de aanvraag. Zij 

doet dit niet. 

De beslissing schendt op die wijze de motiveringsplicht. 

 

Tweede onderdeel, 

Verzoekster had gesteld dat gesteld dat met betrekking tot de buitengewone omstandigheden de 

toepassing van artikel 8 EVRM een essentieel element was: 

“Verzoekster is het enige lid van de familie dat in Marokko achterbleef. Dit had te maken met haar 

meederjarigheid. … Verzoekster heeft recht op een normaal gezinsleven, en dit als voortzetting van het 

gezin dat destijds in Marokko was opgebouwd. Ondanks haar meerderjarigheid heeft ze steeds deel 

uitgemaakt van het gezin, en de familie heeft haar steeds geld opgezonden. Maar een echt familieleven 

houdt in dat verzoekster ook fysisch bij haar familie kan verblijven, bij haar vader, haar moeder, zussen 

en broers.” 

 

De bestreden beslissing stelt met betrekking tot toepassing van art. 8 EVRM: 

“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 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. Gewone 

sociale relaties vallen niet onder de bescherming van art. 8.” 

 

Deze motivering is een loutere stereotiepe motivering die in tientallen beslissingen in verband met artikel 

9bis vreemdelingenwet voorkomt. 

 

Dit is op geen enkele wijze een proportionaliteitsafweging zoals vereist door artikel 8.2 EVRM. 

 

Verzoekster verwijst in dit verband ondermeer naar het arrest RvV nr. 153 615 dd. 30 september 2015, 

waarin gesteld wordt dat een specifieke motivering vereist is die antwoordt op de door betrokkene 

ingeroepen argumenten: 

“4.3.: … Naast een verwijzing naar het kind in een motief dat op zijn scholing betrekking heeft en dat 

dus niets te maken heeft met de ingeroepen gezinssituatie tussen de verzoekende partij, het kind en de 

heer T., wordt met betrekking tot het kind enkel aangegeven dat in naam van het minderjarig kind in 

kwestie op 14 augustus 2013 een aanvraag tot gezinshereniging werd ingediend , die op 12 februari 

2014 geweigerd werd omwille van tegenstrijdigheden in de voorgelegde geboorteakte. De gemachtigde 

beperkt zich echter tot het weergeven van een aantal feitelijke gegevens, die op zich weliswaar blijken 

uit het administratief dossier, maar laat na aan te geven op welke manier dit een antwoord zou zijn – 

laat staan een afdoende antwoord – op de door verzoekende partij in haar aanvraag om machtiging tot 

verblijf aangehaalde elementen met betrekking tot de gezinssituatie. … … In de mate dat de 

verwerende partij met haar betoog wenst voor te houden dat de bestreden beslissing zou verwijzen naar 

of op enigerlei wijze gestoeld zou zijn op de afwezigheid van socio-affectieve banden tussen de vader 

en het kind, dient te worden vastgesteld dat dit niet blijkt uit de bestreden beslissing. Op enige affectieve 

relatie tussen vader en kind wordt immers in het geheel niet ingegaan. Zodoende dient het betoog van 

de verwerende partij tevens als een a posteriori motivering te worden beschouwd, motivering die 

daarenboven tegengesproken wordt door een synthesenota van 10 december 2014, waarin zonder 

voorbehoud sprake is van ‘de relatie met de vader’. 
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Gelet op het bovenstaande maakt de verzoekende partij een schending van de formele 

motiveringsplicht aannemelijk.” (eigen onderlijning) 

 

Er is geen enkele afweging met betrekking tot de socio-affectieve band tussen verzoekster, haar vader, 

haar moeder, haar zussen en haar broers. 

 

Dit is verder ook minstens een schending van de materiële motiveringsplicht daar het niet volstaat om 

met de ‘klassieke’ algemeenheden die standaard in dit soort beslissingen voorkomen, een inhoudelijk 

antwoord te geven op specifieke motieven die door verzoekers in de aanvraag machtiging tot verblijf zijn 

ontwikkeld. 

 

Dat de bestreden beslissing een schending inhoudt van de artikelen 8 EVRM. 

Er is in casu geen enkele effectieve proportionaliteitsafweging tussen de belangen van verzoekers en de 

belangen van de Belgische staat. De louter stereotiepe overname van de eerste beslissing met enkel 

‘invulling’ van het bestaan van het kind, is terzake illustratief. De fair balance toets die vereist is door 

artikel 8 EVRM is volledig afwezig. 

 

De beslissing schendt om vermelde redenen ook naast de proportionaliteitsvereiste de 

zorgvuldigheidsbeginsel. Er is geen afweging gemaakt; er is niet zorgvuldig gehandeld.” 

 

Vooreerst stelt de Raad vast dat verzoekster niet toelicht op welke wijze de bestreden beslissing artikel 

3 van het EVRM schendt. Bijgevolg is dit middelonderdeel onontvankelijk. 

 

Verzoekster stipt in haar eerste middelonderdeel aan dat zij haar aanvraag uitdrukkelijk gesteund heeft 

op artikel 6.4 van de Terugkeerrichtlijn en zij hier helemaal geen antwoord op kan vinden in de 

bestreden beslissing. 

 

Artikel 6.4 van de Terugkeerrichtlijn luidt als volgt: 

 

“4. De lidstaten kunnen te allen tijde in schrijnende gevallen, om humanitaire of om andere redenen 

beslissen een onderdaan van een derde land die illegaal op hun grondgebied verblijft een zelfstandige 

verblijfsvergunning of een andere vorm van toestemming tot verblijf te geven. In dat geval wordt geen 

terugkeerbesluit uitgevaardigd. Indien al een terugkeerbesluit is uitgevaardigd, wordt het ingetrokken of 

opgeschort voor de duur van de geldigheid van de verblijfsvergunning of andere vorm van toestemming 

tot legaal verblijf.” 

 

De Raad wijst er vooreerst op dat een bepaling uit een richtlijn slechts rechtstreekse werking heeft 

indien een lidstaat heeft nagelaten een richtlijn binnen de hierin bepaalde termijn om te zetten in 

nationale wetgeving of deze richtlijn niet op correcte wijze heeft omgezet, en indien de bepaling van de 

richtlijn duidelijk en onvoorwaardelijk is en niet afhankelijk is van een discretionaire uitvoeringsmaatregel 

(K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Constitutional Law of the European Union, Londen, 

Sweet&Maxwell, 2005, nrs. 17-048 en 17-124). 

 

Een rechtstreekse werking vereist dus dat vaststaat dat de betrokken EU-richtlijn duidelijke en 

onvoorwaardelijke bepalingen bevat die geen verdere substantiële interne uitvoeringsmaatregel door 

EU-instellingen of nationale overheden behoeven om het gewild effect op nuttige wijze te bereiken (HvJ 

4 december 1997, C-253/96 tot en met C-258/96, Kampelmann, punt 42; zie tevens HvJ 3 december 

1992, C-140/91, C-141/91, C-278/91 en C-279/91, Suffritti, punt 13). 

 

De Terugkeerrichtlijn voorziet niet in de aflevering van een verblijfsvergunning. Het Hof van Justitie 

stelde al eerder vast dat de doelstelling van Terugkeerrichtlijn zich niet uitstrekt tot een regeling van de 

verblijfsvoorwaarden op het grondgebied van een lidstaat van illegaal verblijvende derdelanders ten 

aanzien van wie een terugkeerbesluit niet kan of niet kon worden uitgevoerd. Overeenkomstig artikel 79, 

lid 2 van het VWEU, heeft de Terugkeerrichtlijn tot doel om op basis van gemeenschappelijke normen 

en juridische waarborgen een doeltreffend verwijderings- en terugkeerbeleid te ontwikkelen, zodat 

mensen op een humane manier, met volledige eerbiediging van hun grondrechten en waardigheid, 

teruggezonden kunnen worden (HvJ 5 juni 2014, C- 146/14 PPU, pt. 38 en 87, Mahdi). 

 

Artikel 6.4 van deze richtlijn verplicht Lidstaten aldus niet tot het verlenen van verblijfsvergunningen aan 

illegaal verblijvende derdelanders (HvJ 5 juni 2014, C-146/14 PPU, pt. 89, Mahdi), maar bepaalt enkel 

dat lopende terugkeerprocedures worden beëindigd en al uitgevaardigde terugkeerbesluiten of 
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verwijderingsbesluiten moeten worden ingetrokken of geschorst wanneer een lidstaat beslist om een 

illegaal verblijvende derdelander een verblijfsvergunning te verlenen. 

 

Uit de bewoordingen van artikel 6.4 van de Terugkeerrichtlijn volgt duidelijk dat lidstaten te allen tijde in 

schrijnende gevallen, om humanitaire of om andere redenen “kunnen” beslissen een onderdaan van een 

derde land die illegaal op hun grondgebied verblijft een zelfstandige verblijfsvergunning of een andere 

vorm van toestemming tot verblijf te geven. Het betreft hier een zogenaamde “kan” bepaling die niet 

mag worden beschouwd als een rechtsregel die op duidelijke en onvoorwaardelijke wijze rechten 

toekent aan illegaal verblijvende derdelanders zonder dat verdere nationale wetgeving vereist is, noch 

kan in deze bepaling een automatische en rechtstreekse verplichting in hoofde van lidstaten tot het 

regulariseren van illegaal verblijf worden gelezen. De gemachtigde heeft in de bestreden beslissing heel 

duidelijk gesteld dat hij niet van oordeel is dat het gegeven dat een groot deel van haar familie in België 

woont haar niet verhindert haar aanvraag in te dienen bij de bevoegde diplomatieke of consulaire post in 

haar herkomstland en dit ook niet in disproportionaliteit staat met haar gezins- en privéleven. Hieruit 

blijkt dat de gemachtigde op grond van de door verzoekster aangehaalde buitengewone 

omstandigheden niet van oordeel is dat verzoekster zich in een schrijnend geval bevindt of om 

humanitaire redenen toestemming moet krijgen tot een verblijf.  

 

Artikel 6.4 van de Terugkeerrichtlijn waarop verzoekster zich beroept, is in ieder geval niet meer dan 

een verwijzing naar de mogelijkheid voor Lidstaten om het illegaal verblijf van derdelanders in 

schrijnende gevallen of om humanitaire of andere redenen te regulariseren, hetgeen behoort tot hun 

soevereine bevoegdheid waarbij zij beschikken over een ruime beleidsvrijheid. In het licht van deze 

elementen blijft verzoekster derhalve in gebreke om aan te tonen dat in casu aan de vereisten voor een 

directe werking is voldaan, zodat zij zich niet dienstig op dit onderdeel van artikel 6.4 van de 

Terugkeerrichtlijn kan beroepen.  

 

Dit onderdeel van het enig middel is eveneens onontvankelijk. 

Artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 schrijft voor dat de motivering in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat de motivering 

afdoende dient te zijn. Het begrip ‘afdoende’ impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite 

evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing.  
 
Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat aan de overheid de verplichting wordt opgelegd 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 beginsel impliceert dat de overheid 

met alle dienstige stukken rekening moet houden. 

 

Het evenredigheidsbeginsel als specifieke vorm van het redelijkheidsbeginsel, staat de Raad niet toe 

het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het 

tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven 

en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). 

 

Het afdoende karakter van de uitdrukkelijke motivering, het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel en 

voor het proportionaliteitsbeginsel moet worden beoordeeld door de toetsing van de uitgedrukte 

motieven aan de gegevens van het dossier en aan de toepasselijke wetsbepaling, meer bepaald artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet, waarvan verzoekster eveneens de schending aanvoert. 

 

Artikel 9bis, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet, dat de juridische grondslag vormt van de 

bestreden beslissing, bepaalt het volgende: 

 

“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.” 

 

Voormelde bepaling voorziet in een uitzondering op de regel die vervat is in artikel 9 van de 

Vreemdelingenwet en die bepaalt dat een vreemdeling een machtiging om langer dan drie maanden in 

het Rijk te verblijven moet aanvragen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is 

voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland. Overeenkomstig artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet kan een vreemdeling die over een identiteitsdocument beschikt of vrijgesteld is van 
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deze voorwaarde, enkel indien buitengewone omstandigheden dit rechtvaardigen, een aanvraag om tot 

een verblijf gemachtigd te worden indienen bij de burgemeester van zijn verblijfplaats in België. 

 

Buitengewone omstandigheden, in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, zijn 

omstandigheden die het voor een vreemdeling zeer moeilijk of zelfs onmogelijk maken om een beroep 

te doen op de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post. 

 

Deze buitengewone omstandigheden mogen niet worden verward met de argumenten ten gronde die 

worden ingeroepen om een verblijfsmachtiging aan te vragen. De toepassing van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet houdt met andere woorden een dubbel onderzoek in:  

- wat de regelmatigheid of  de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of de aanvrager over een 

identiteitsbewijs beschikt of vrijgesteld is van deze voorwaarde en of er aanvaardbare buitengewone 

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

rechtvaardigen;  

- 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 verweerder over een ruime 

appreciatiebevoegdheid. 

 

De aanvrager heeft de plicht om klaar en duidelijk te vermelden welke de buitengewone 

omstandigheden zijn die hem verhinderen zijn verzoek via de diplomatieke of consulaire post bevoegd 

voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland in te dienen (RvS 20 juli 2000, nr. 

89.048). Uit zijn uiteenzetting dient duidelijk te blijken waaruit het ingeroepen beletsel precies bestaat. 

 

In dit tweede onderdeel van het enig middel focust verzoekster enkel op haar gezinsleven met haar 

legaal in België verblijvende familieleden, dat zij als buitengewone omstandigheid in de aanvraag had 

aangehaald. 

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt: 

 

 ‘1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.’ 

 

Hoewel deze bepaling geen uitdrukkelijke procedurele waarborgen bevat, stelt het Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens dat de besluitvormingsprocedure die leidt tot maatregelen die een inmenging 

uitmaken op het privé- en gezinsleven, billijk moet verlopen en op passende wijze rekening moet 

houden met de belangen die door artikel 8 van het EVRM worden gevrijwaard. Dit geldt zowel voor 

situaties van een weigering van voortgezet verblijf (EHRM 11 juli 2000, nr. 29192/95, Ciliz v. Nederland, 

par. 66) als voor situaties van een eerste toelating tot verblijf (EHRM 10 juli 2014, nr. 52701/09, 

Mungenzi v. Frankrijk, par. 46; EHMR 10 juli 2014, nr; 2260/10, Tanda-Muzinga v. Frankrijk, par. 68). 

 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van 

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met louter goede wil of 

met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka v. België, § 83) en anderzijds, dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de Vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de 

taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk  

onderzoek te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou 

moeten hebben. 

 

Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens volgt dat bij de 

belangenafweging in het kader van het door artikel 8 van het EVRM beschermde recht op eerbiediging 

van het privé- en gezinsleven een "fair balance" moet worden gevonden tussen het belang van de 

vreemdeling en diens familie enerzijds en het algemeen belang van de Belgische samenleving bij het 

voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare orde anderzijds. Daarbij moeten alle 

voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten en omstandigheden kenbaar worden betrokken. 
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De Raad oefent slechts een wettigheidscontrole uit op de bestreden beslissing. Bijgevolg gaat de Raad 

na of de gemachtigde alle relevante feiten en omstandigheden in zijn belangenafweging heeft betrokken 

en, indien dit het geval is, of hij zich niet ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat die afweging 

heeft geresulteerd in een "fair balance" tussen enerzijds het belang van een vreemdeling bij de 

uitoefening van het familie- en gezinsleven hier te lande en anderzijds het algemeen belang van de 

Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare orde. 

 

Deze maatstaf impliceert dat de Raad niet de bevoegdheid bezit om zijn eigen beoordeling in de plaats 

te stellen van die van de administratieve overheid. Bijgevolg kan de Raad niet zelf de belangenafweging 

doorvoeren (RvS 26 juni 2014, nr. 227.900 en RvS 11 december 2015, nr. 233.222). 

 

Het waarborgen van een recht op respect voor het familie- en gezinsleven, veronderstelt vooreerst het 

bestaan van een familie- en gezinsleven dat beschermingswaardig is onder artikel 8 van het EVRM. 

 

Verzoekster die een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, dient minstens het begin van 

bewijs aan te brengen van een familie- en gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM waarop zij 

zich beroept. Dit begin van bewijs dient voldoende nauwkeurig te zijn met inachtneming van de 

omstandigheden van de zaak. Enkel als een beschermingswaardig gezinsleven bestaat, gaat de Raad 

over tot het onderzoek van de belangenafweging. 

 

Verzoekster stipt aan dat ze in haar aanvraag heeft gewezen op het gegeven dat zij het enige familielid 

is dat in Marokko was achtergebleven omwille van haar meerderjarigheid. Zij meent ondanks dit 

gegeven steeds deel te hebben uitgemaakt van het gezin en stelt daarom dat zij ook fysisch bij haar 

familie zou moeten kunnen verblijven. Verzoekster leest in de bestreden beslissing geen afweging met 

betrekking tot de socio-affectieve band tussen zichzelf en haar familieleden die in België verblijven. Zij 

meent dat er met algemeenheden op haar aanvraag is geantwoord en dit de motiveringsplicht en artikel 

8 van het EVRM schendt.  

 

Waar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de gezinsband tussen partners, alsook tussen 

ouders en minderjarige kinderen veronderstelt, ligt dat immers anders in de relatie tussen andere 

gezins- of familierelaties. In het arrest Mokrani t. Frankrijk (EHRM 15 juli 2003, nr. 52206/99) stelt het 

EHRM dat betrekkingen tussen ouders en meerderjarige kinderen niet noodzakelijk de bescherming van 

artikel 8 van het Verdrag genieten zonder dat het bestaan is aangetoond van bijkomende elementen van 

afhankelijkheid die anders zijn dan de gewone affectieve banden (In dezelfde zin EHRM 17 februari 

2009, Onur v. VK ; EHRM 23 juni 2008, Maslov v. Austria; EHRM 23 september 2010 Boussara v. 

Frankrijk; EHRM 20 september 2011, AA v. UK). 

 

De gemachtigde achtte deze gezinsband niet bewezen nu zij meer dan 10 jaar niet bij haar ouders heeft 

ingewoond alvorens naar België te komen. Het gegeven dat zij geld toegestuurd kreeg, acht de 

gemachtigde niet voldoende om een echte gezinsband aan te tonen. In casu heeft verzoekster geen 

element aangehaald om het motief van de gemachtigde over gebrek aan een echt afhankelijke relatie te 

betwisten. Louter financiële hulp is niet voldoende om deze bijkomende elementen van afhankelijkheid 

aan te tonen in het licht van artikel 8 van het EVRM. Financiële steun kan ook perfect op afstand, 

hetgeen verzoekster ook in de feiten bewijst. Een beschermingswaardig gezinsleven tussen 

verzoeksters en haar familieleden in België wordt bijgevolg niet aangetoond.  

 

Dit volstaat reeds voor de vaststelling dat geen schending van artikel 8 van het EVRM is aangetoond.  

 

Verzoekster kan niet gevolgd worden waar zij verder lijkt te stellen dat het gegeven dat haar 

familieleden in België verblijven, automatisch een buitengewone omstandigheid uitmaakt. 

 

Verzoekster, die zelf heel summier is gebleven in haar aanvraag om een verblijfsmachtiging, kan niet 

gevolgd worden waar zij stelt dat het in de bestreden beslissing om een standaardmotivering gaat. De 

gemachtigde heeft in de bestreden beslissing op alle door haar aangevoerde elementen een antwoord 

geformuleerd en niet enkel op basis van een stijlformule.  

 

De Raad wijst erop dat de gemachtigde in casu enkel heeft geoordeeld dat verzoekster geen 

buitengewone elementen heeft aangebracht die haar verhinderen haar aanvraag bij de bevoegde 

instanties in haar herkomstland in te dienen en zich niet heeft uitgesproken over de grond van de zaak. 

Verzoekster betwist het concreet motief niet dat zij als 35-jarige vrouw meerderjarig is en  tussen 2003, 

het ogenblik dat haar vader naar België is gekomen, en 2013, het ogenblik dat verzoekster zelf naar 
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België is gekomen, niet samen heeft verbleven met haar vader. Door enkel te wijzen op de 

aanwezigheid in België van deze familieleden en te stellen dat zij recht heeft om haar gezinsleven met 

hen verder te zetten in België, toont zij niet aan waarom dit gegeven haar verhindert tijdelijk het 

grondgebied te verlaten om haar aanvraag via de normale procedure bij de bevoegde diplomatieke of 

consulaire post in haar herkomstland in te dienen zoals de gemachtigde stelde. Verzoekster toont niet 

aan dat de gemachtigde onterecht oordeelde dat zij in haar aanvraag niet aantoonde dat een tijdelijke 

scheiding geen ernstig of moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Door te citeren uit een arrest 

van de Raad zonder aan te tonen dat de situatie gelijkaardig is, meer bepaald waar met de 

gezinssituatie met een minderjarig kind geen rekening werd gehouden, toont verzoekster niet aan dat dit 

in haar geval ook zo is. De gemachtigde heeft wel degelijk rekening gehouden met de gezinssituatie van 

verzoekster en besloot dat zij de familiale band met haar familie in België niet afdoende aantoont. 

Verzoekster toont niet aan dat de gemachtigde kennelijk onredelijk oordeelde dat zij, als volwassen 

vrouw van 35 jaar die reeds een tiental jaren apart van haar in België levende familie heeft geleefd voor 

de aankomst in België, door enkel aan te geven contact te hebben gehouden met haar familie en 

financiële steun te hebben ontvangen, aantoont dat zij een beschermingswaardig gezin in de zin van 

artikel 8 van het EVRM vormt met haar familie in België.  

 

Verzoekster toont daarmee ook niet aan dat met enig nuttig, in de aanvraag aangehaald element, geen 

rekening werd gehouden door de gemachtigde, of dat de geponeerde verhouding tussen de motieven 

en het dispositief volkomen ontbreekt. De motieven zijn afdoende in het licht van het gewicht van de 

genomen beslissing. 

 

Een schending van de motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het 

proportionaliteitsbeginsel of van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet blijkt niet. 

 

Het enig middel is deels onontvankelijk, deels ongegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig juli tweeduizend achttien door: 

 

mevr. A. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 


