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 nr. 208 368 van 29 augustus 2018 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. BRIJS 

Moskoustraat 2 

1060 BRUSSEL 

  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 

10 november 2017 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 6 oktober 2017 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 6 oktober 2017 tot afgifte van het 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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 20 november 2017 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 31 mei 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 juni 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. NACHTERGAELE, die loco advocaat B. BRIJS verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat T. SCHREURS, die loco advocaat C. DECORDIER 

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 september 2011 dient verzoeker 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). Deze aanvraag 

wordt aangevuld op 4 november 2013 en 18 november 2013. Op 6 oktober 2017 wordt voormelde 

aanvraag onontvankelijk verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing, ter kennis gebracht op 11 

oktober 2017, waarvan de motivering luidt als volgt. 

 

“Mijnheer Burgemeester, 

 

nieuwe beslissing na intrekking beslissing dd. 07.09.2017 Onder verwijzing naar de aanvraag om 

machtiging tot verblijf die op datum van 01.09.2011 met aanvulling op 04.11.2013 en 18.11.2013 werd 

ingediend door :  

A., M. nationaliteit: Marokko. geboren te Al Hoceima op (…) 1991 adres: (…) Zele  

 

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 

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

verzoek onontvankelijk is.  

 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de 

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

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

buitenland.  

 

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

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

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

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

toepassing. Er dient trouwens benadrukt te worden dat de Raad van State in een later arrest (RvS 10 

oktober 2012, nr. 220.932) uitdrukkelijk heeft bevestigd dat de instructie van 19 juli 2009 'integraal is 

vernietigd' en dat de discretionaire bevoegdheid waarover de Staatssecretaris krachtens artikel 9bis van 

de Vreemdelingenwet beschikt geen reden vormt om zich alsnog op de criteria van de vernietigde 

instructie van 19 juli te steunen. 

 

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

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

worden als een buitengewone omstandigheid. Betrokkene beweert alhier sinds 2006 te verblijven. 

Echter, betrokkene heeft zich al die tijd bewust genesteld in illegaal verblijf. Betrokkene diende in de 

periode van 2006 tot 2009 geen procedure in om zijn verblijf te regulariseren. Bovendien werd hem op 

25.09.2011 een bevel om het grondgebied te verlaten betekend. Het principe wordt gehanteerd dat 

betrokkene in eerste instantie de verplichting had om zelf gevolg te geven aan het bevel om het 

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

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

stappen te ondernemen om rechtstreeks of via een derde land naar zijn herkomstland terug te keren of 

naar een land waar hij kan verblijven .De bewering dat hij alhier langdurig zou verblijven kan dus niet 

aanvaard worden als buitengewone omstandigheid daar betrokkene zelf verantwoordelijk is voor deze 

situatie. Bovendien legt betrokkene geen bewijzen voor waaruit zou blijken dat een terugkeer maar het 

land van herkomst niet mogelijk is.  

 

Het argument betrokkene hier bij zijn broer hier in België verblijft, betrokkene verklaart niet waarom dit 

feit op zich een buitengewone omstandigheid vormt waardoor het voor hem zeer moeilijk is om zich naar 

het land van herkomst te begeven om daar de aanvraag om machtiging tot verblijf in te dienen. 

Bovendien werden geen bewijzen van effectieve banden (geboorteakte) met de broer voorgelegd. Wat 

de vermeende schending van art, 8 EVRM betreft, moet betrokkene aantonen dat er sprake is van een 

dermate hechte familieband. Er moet sprake zijn van een effectief beleefde gezinssituatie of van een 

voldoende hechte relatie tussen de vreemdeling en zijn familie (R.v.V., nr. 11.801, 27,05.2008).  

 

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

toont onvoldoende aan het zijn netwerk van persoonlijke, sociale1 en economische belangen van die 

orde zou zijn dat een tijdelijke een schending van art. 8EVRM zou kunnen betekenen 

 

Het feit dat de behandeling van zijn aanvraag dd. 01,09.2011 onredelijk lang zo hebben geduurd, opent 

niet de facto recht'-op verblijf in het kader van de aanvraag artikel 9bis en verantwoordt niet waarom 

betrokkene de aanvraag op heden niet in het land van herkomst zou kunnen indienen.  

 

Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkene nooit een inbreuk beging tegen de openbare orde 

dient opgemerkt te worden dat van alle vreemdelingen die in België verblijven, verwacht wordt dat zij 

zich houden aan de in België van kracht zijnde wetgeving.  

 

Het feit dat betrokkene een werkbelofte en een arbeidscontract voorlegt kan niet aanzien worden als 

een buitengewone omstandigheid. Betrokkene is niet in het bezit van de vereiste arbeidsvergunning om 

in België te mogen werken.  

 

Het gegeven dat betrokkene tijdens zijn langdurig verblijf hier sociale contacten heeft opgebouwd legt 

verschillende getuigenverklaringen voor, hij de Franse taal zou beheersen, Nederlandse les heeft 

gevolgd - legt inschrijvingsbewijzen voor en hij werkbereid zou zijn- legt een werkbelofte voor, kan niet 

als buitengewone omstandigheid aanvaard worden, aangezien de elementen van integratie behoren tot 

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

2009, nr. 198.769). Integratie en verblijfsduur (naar aanleiding van opgestarte procedures) tonen op zich 

niet aan dat betrokkenen de aanvraag voor het verkrijgen van een verblijfsmachtiging nu niet meer 

zouden kunnen indienen via de gewone procedure, namelijk via de bevoegde Belgische diplomatieke 

post. Een goede integratie. in België vormt immers geen beletsel tot tijdelijke terugkeer en kan bijgevolg 

ook niet verantwoorden waarom de aanvraag tot verblijfsmachtiging in België eerder dan in het 

buitenland wordt ingediend. Betrokkenen kunnen alle elementen van integratie voorleggen aan de 

bevoegde Belgische diplomatieke post.” 

 

Op 6 oktober 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris eveneens de beslissing tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de tweede bestreden beslissing, eveneens ter 

kennis gebracht op 11 oktober 2017, waarvan de motivering luidt als volgt. 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN  BIJLAGE 13   

De heer  Naam, voornaam:  A., M. geboortedatum:  (…) 1991 geboorteplaats:  Al Hoceima   

nationaliteit: Marokko   

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

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

er zich  naar toe te begeven,  

binnen 30 (dertig) dagen na de kennisgeving.   

REDEN VAN DE BESLISSING:   

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

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

verwijdering van  vreemdelingen en op 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.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

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

het grondgebied te verlaten. Hij stelt dat hij, ingevolge artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet, 

in casu verplicht is om een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten te nemen 

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

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

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

verlaten.  

 

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

verdragsrechtelijke bepalingen, waaronder het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van 

de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij 
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de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM) (cf. RvS 26 augustus 2010, nr. 206.948). Verweerder 

erkent dit gegeven in de nota met opmerkingen, maar meent dat de aangevoerde schending van artikel 

8 van het EVRM niet kan worden aangenomen. Hierbij gaat hij eraan voorbij dat in dezelfde zin geen 

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

17 december 2013, nr. 225.855).  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

van het EVRM. 

 

Het EVRM en het Handvest primeren op de vreemdelingenwet en de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) dient dan ook in het kader van onderhavige vordering de 

gegrondheid te onderzoeken van het middel dat gestoeld wordt op een schending van die hogere 

verdragsbepalingen die zoals hoger geduid impliciet doch zeker vervat liggen in artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet. Artikel 13 van het EVRM (en artikel 47 van het Handvest) vereist immers een intern 

beroep waardoor de inhoud van de grief kan worden onderzocht en waardoor passend herstel kan 

worden verkregen, ook al beschikken de staten over een zekere beoordelingsmarge voor wat betreft de 

manier waarop ze de verplichtingen nakomen die hen door deze bepaling worden opgelegd (EHRM 11 

juli 2000, Jabari/ Turkije, § 48; EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 291). Er anders 

over oordelen zou het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel uithollen (cf. RvS 13 december 2011, nr. 

216.837). 

 

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

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

Raad dient te worden gevoerd. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 In het enige middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 9bis en 62 van de 

vreemdelingenwet, van de artikelen 1, 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 het algemeen 

rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur, meer bepaald het rechtszekerheids-, vertrouwens- en 

zorgvuldigheidsbeginsel, alsook “het criterium van de redelijkheid en proportionaliteit, en de verplichting 

om alle gegevens en stukken van het dossier in overweging te nemen” en van artikel 8 van het 

Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het 

EVRM). 

 

Ter adstruering van het middel zet verzoeker het volgende uiteen: 

 

 “EERSTE en ENIGE MIDDEL, genomen uit de schending van: 

- Artikel 9bis van de wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en verwijdering van vreemdelingen; 

- De motiveringsplicht zoals voorzien in artikel 62 van de wet van 15.12.1980 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en verwijdering van vreemdelingen, alsook de artikelen 1, 2 

en 3 van de Wet van 29.07.1991 met betrekking tot de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen; 

- Het algemeen rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur, meer bepaald het rechtszekerheids-, 

vertrouwens- en zorgvuldigheidsbeginsel, alsook het criterium van de redelijkheid en proportionaliteit, en 

de verplichting om alle gegevens en stukken van het dossier in overweging te nemen; 
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- Artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

ondertekend op 04.11.1950 te Rome en goedgekeurd bij Wet van 13 mei 1955 (bescherming van het 

gezins- en het privéleven). 

1. De formele motivering van administratieve rechtshandelingen maakt een substantiële formaliteit uit 

bestaande uit de aangeving, uit het instrumentum van de administratieve rechtshandeling, van motieven 

in rechte, namelijk de normen waarvan de auteur van de handeling toepassing maakt, en de motieven in 

feite, zijnde de omstandigheden die eraan zijn voorafgegaan, die de grond uitmaken van de 

rechtshandeling. Dit werd een verplichting door de wet van 29/07/1991 met betrekking tot de 

uitdrukkelijke bestuurshandelingen. De ingeroepen wettelijke bepalingen bepalen dat elke 

administratieve beslissing volledig, afdoende en concreet gemotiveerd moet worden. In de Commissie 

van de Kamer heeft de minister geoordeeld "cette obligation demeure d'ailleurs générale et doit être 

proportionnelle à l’ intérêt et à la portée de la décision' (l'obligation de motiver les actes administratifs, 

Bruges, La Chartres, 1992, page 6). Namelijk, deze verplichting blijft algemeen en moet proportioneel 

zijn ten aanzien van het gewicht van de beslissing. De naleving van deze vereiste dient geëvalueerd te 

worden in functie van het principiële doel van de wet van 1991, zijnde toelaten aan degene wie de 

administratieve bestuurshandeling betreft om de redenen in feite en in rechte te begrijpen die de 

administratie ertoe geleid hebben de desbetreffende beslissing te nemen en bijgevolg hem toelaten de 

wettelijkheid en pertinentie van deze beslissing beter te kunnen begrijpen" (vrije vertaling, C.E., 14 juin 

2002, n° 107.842).   

De bedoeling van de vermelde wettelijke bepaling komt ook neer op het verplichten van de administratie 

om "de rechter een grondige basis te bieden voor zijn legaliteitscontrole" De algemene verplichting om 

de administratieve handelingen te motiveren maakt eveneens een essentiële garantie uit voor de goede 

werking, namelijk de legaliteitscontrole van de administratieve bestuurshandelingen" (vrije vertaling, 

Dominique Lagasse, la loi du 29/7/1991, J.T., 1991, page 737). 

E. Cerexhe en 1 Vande Lanotte hebben herhaaldelijk gesteld dat de motivering gedetailleerd moet zijn 

wanneer het gaat over beslissingen die het voorwerp hebben uitgemaakt van discussies en over 

dewelke de overheid een grote appreciatiemarge beschikt. 

Overeenkomstig de rechtspraak van de Raad van State moet de motiveringsplicht, zoals vervat in de 

voormelde wet van 29 juli 1991, verzoeker toelaten de redenen te begrijpen die aan de basis liggen van 

de genomen beslissing en bijgevolg hem toelaten het wettelijk en pertinent karakter van deze beslissing 

te begrijpen, alsook de opportuniteit om deze in rechte aan te vechten (R.v.St., nr. 191.585, 18 maart 

2009, C.E. 14 juin 2002, n° 107.842). 

2. Het principe van behoorlijk en zorgvuldig bestuur houdende o.a. de beginselen van redelijkheid - 

billijkheid, proportionaliteit, rechtmatig vertrouwen en voorzorg, houdt in dat de overheid zijn beslissing 

zorgvuldig dient voor te bereiden. De beslissing dient zich de baseren op informatie die correct werd 

verkregen. De overheid dient zich ervan voldoende te vergewissen en te informeren teneinde een 

beslissing te nemen met volle kennis ter zake. De overheid dient tot een beslissing te komen op basis 

van een volledig en adequaat onderzoek van het concreet geval in redelijkheid en in billijkheid. 

De zorgvuldigheidsplicht verplicht de overheid om haar beslissing op een zorgvuldige wijze voor te 

bereiden en te stoelen op een zorgvuldige feitenvinding (RvSt., nr. 167.411, 2 februari 2007; RvSt., nr. 

154.954, 14 februari 2006). 

Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel 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 (RvV, nr. 165.752, 13 april 2016). 

3. De aanwezigheid van buitengewone omstandigheden omvat de verplichting voor de verzoeker om 

aan te tonen dat het voor hem onmogelijk is, of bijzonder moeilijk, om terug te keren naar zijn land van 

herkomst om er de nodige machtiging tot verblijf te vragen, {in deze zin : RW 9.628, 9 april 2008, 

onuitgegeven; RW n° 5.616, 10 januari 2008, onuitgegeven; RW n°7.722, 22 februari 2008, 

onuitgegeven ). 

De Raad van State verduidelijkt het volgende: de buitengewone omstandigheden zijn geen gevallen van 

overmacht, het volstaat dat verzoeker aantoont dat het voor hem bijzonder moeilijk is om terug te keren 

naar zijn land van herkomst om er een machtiging te vragen" (R.V.S., arrest n° 93760, 6 maart 2001, 

R.D.E. januari - februari - maart 2001, n°113, 217). 

Meer bepaald, is een buitengewone omstandigheid een omstandigheid die de vreemdeling, die zich op 

het Belgische grondgebied bevindt, verhindert tijdelijk terug te keren naar zijn land van herkomst om er 

de formaliteiten te vervullen nodig voor het indienen van een aanvraag tot machtiging van verblijf. 

(R.v.S., arrest n°74880, 30/06/1998, RDE, april/mei/juni 1998, p.229). 

 Het volstaat om eraan te herinneren dat het aan de overheid is om te oordelen, in elk geval afzonderlijk, 

over het buitengewone karakter van de aangebrachte omstandigheden, dit terwijl het vaststaat dat het 

onderzoek van de aanvraag twee aspecten bevat, zijnde de ontvankelijkheid en de grond van de zaak. 

Dit sluit OP generlei wijze uit, zoals in onderhavig geval, dat éénzelfde feit tegelijkertijd een bijzondere 
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omstandigheid uitmaakt die een aanvraag in België verantwoordt en een reden is die de 

verblijfsmachtiging toelaat (RW n°8.749,14 maart 2008, onuitgegeven en RW n°10.841, 30 april 2008, 

onuitgegeven). 

In zoverre de Minister of zijn afgevaardigde in zijn onderzoek naar bijzondere omstandigheden over een 

grote appreciatiebevoegdheid beschikt waar de Raad van State zich niet in de plaats mag stellen, is zij 

er niet minder toe gehouden om haar beslissing te motiveren en te verantwoorden, rekening houdend 

met alle elementen eigen aan het geval wat haar voorgelegd is (zie RW n°7.839, 26 februari 2008, 

onuitgegeven - in deze zin eveneens: RW 11.640, 23 mei 2008, onuitgegeven; 12.935 van 20 juni 2008, 

onuitgegeven). 

Eerste onderdeel 

De bestreden beslissing stelt dat de aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheden 

uitmaken in de zin van artikel 9 bis van de wet van 15.12.1980. 

De gegeven motivering van de bestreden beslissing is echter niet volledig, afdoende en concreet en 

geeft geen analyse weer van het geheel door de verzoeker aangebrachte elementen. 

4. Zoals uiteengezet vereist de motiveringsplicht dat de motivering gedetailleerd moet zijn wanneer het 

gaat over beslissingen die het voorwerp hebben uitgemaakt van discussies en over dewelke de 

overheid een grote appreciatiemarge beschikt. 

Daar de Wet van 15/12/1980 geen concrete definitie geeft van "buitengewone omstandigheden" heeft 

verwerende partij bij de beoordeling van een aanvraag op basis van artikel 9bis een ruime 

appreciatiemarge. Bijgevolg is van uitermate belang dat de motieven van de beslissing in extenso 

worden uiteengezet. 

Echter, de bestreden beslissing is zeer summier gemotiveerd. Aan de hand van enkele onbeduidende 

zinnen, waardoor de aangegeven elementen gewoon worden afgedaan als onbelangrijk, kan verzoeker 

onmogelijk afleiden waarom hij niet valt onder de toepassingsvoorwaarden van artikel 9bis Vw. 

Verwerende partij kan in die zin niet zonder uitleg bepalen dat een tijdelijke terugkeer geen enkel 

moeilijkheid inhoudt. 

In de mate dat de beslissing gebaseerd is op «type » antwoorden en foutieve vaststellingen, besluit 

verweerder ten onrechte tot onontvankelijkheid van de aanvraag zonder rekening te houden met alle 

gegevens. 

Verweerder motiveert dus niet concreet en gedetailleerd waarom de aangehaalde elementen niet 

kunnen worden beschouwd als buitengewone omstandigheden. 

5. Daarenboven dient te worden vastgesteld dat verwerende partij de verscheidene omstandigheden, 

zijnde zijn familieleven in België, zijn lang verblijf in België (sinds 2006!0. een onredelijk lange 

administratieve procedure (aanvraag in 2011), zijn sociale en mogelijks professionele integratie, en zijn 

kennis van de landstalen, niet als geheel onderzoekt. 

De Raad is nochtans van mening dat de administratie de motieven in hun geheel dient te onderzoeken: 

«Het louter antwoorden op alle door verzoekers aangehaalde elementen afzonderlijk volstaat in casu 

niet. (...). » (zie RvV 13 april 2016, nr. 165.752) 

(eigen onderlijning) 

De bestreden beslissing overloopt alle elementen die verzoeker naar voren bracht in zijn aanvraag, om 

dan elk element afzonderlijk te verwerpen als zijnde geen geldige buitengewone omstandigheid die 

verzoeker ervan zou weerhouden om een machtiging tot verblijf in te dienen via de diplomatieke of 

consulaire post in zijn land van herkomst. 

Zo stelt de verwerende partij o.a. dat de onredelijk lange administratieve procedure niet "de facto" een 

recht op verblijf opent en dat dit element dus niet verantwoordt waarom verzoeker de aanvraag niet in 

het land van herkomst zou kunnen indienen. 

De verzoeker zou kunnen begrijpen dat dit element alleen genomen niet als een buitengewone 

omstandigheid kan worden aanzien, maar wijst erop dat de verwerende partij dit element dient te 

beoordelen in het licht van alle andere aangehaalde elementen. 

In diezelfde zin meende de verwerende partij dat de relatie met zijn broer in België "op zich" geen 

buitengewone omstandigheid vormt. Opnieuw dient dit element te worden beoordeeld in samenhang 

met alle andere aangehaalde elementen. 

Al het bovenstaande toont aan dat de buitengewone omstandigheden van verzoekers aanvraag 

afzonderlijk worden beoordeeld, zonder dat zij in hun geheel in aanmerking worden genomen. 

Gelet op het voorgaande, voert verzoeker bijgevolg aan dat verwerende partij haar formele én materiële 

motivatieplicht manifest geschonden heeft, zoals gewaarborgd door artikel 62 van de wet van 

15.12.1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en verwijdering van 

vreemdelingen, alsook de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29.07.1991 met betrekking tot de 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. 

Tweede onderdeel 

6. De bestreden beslissing geeft geen redelijke beoordeling van de 
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aangehaalde buitengewone omstandigheden weer. 

- Ten eerste is de verwerende partij van mening dat verzoeker "zich al die tijd bewust genesteld heeft in 

illegaal verblijf" waardoor zijn langdurig verblijf in België niet aanvaard kan worden als buitengewone 

omstandigheid. Verwerende partij is van mening dat betrokkene zelf verantwoordelijk is voor de situatie. 

De onredelijk lange administratieve procedure op basis van artikel 9bis, zijnde van september 2011 tot 

oktober 2017 (bijna 6 jaar), ligt echter aan de basis van zijn reeds lang verblijf op het grondgebied van 

België. Bovendien dient in rekening te worden gehouden dat zijn eerste procedure op basis van artikel 

9bis reeds van december 2009 tot juli 2011 heeft geduurd, hetzij 1,5 jaar. De bewering dat hij zich al die 

tijd in illegaal verblijf zou hebben genesteld strookt niet met de realiteit en is dus manifest onredelijk. Het 

lang verblijf kan dus minstens voor het grootste gedeelte niet aan verzoeker zelf worden verweten. 

- Ten tweede verwerpt verwerende partij het belang van de werkbelofte en het arbeidscontract dat 

verzoeker voorlegt omdat hij niet in het bezit is van een arbeidsvergunning om in België te verblijven. 

De verwerende partij geeft hier echter duidelijk blijk van een cirkelredenering. Zonder arbeidsvergunning 

kan verzoeker inderdaad niet wettig werken in België. Echter, overeenkomstig artikel 17, 5° van het KB 

van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van 

buitenlandse werknemers, zou verzoeker een arbeidsvergunning kunnen bekomen indien hij tot een 

verblijf zou worden gemachtigd in toepassing van artikel 9bis. Dit werd ook uitvoerig aangehaald in de 

bijkomende aanvulling van 4 november 2013. 

Dit element werd dus op kennelijk onredelijke wijze beoordeeld door verwerende partij. 

- Ten slotte houdt de verwerende partij enkel rekening met de aanwezigheid van de broer van 

verzoeker. 

In de aanvulling van 4 november 2013 heeft verzoeker nochtans benadrukt dat hij hier omringd is door 

meerdere familieleden. Zijn drie ooms en een tante wonen hier in België. Verzoeker was 15 jaar toen hij 

naar België verhuisde en hij werd opgevoed door zijn oom en tante, dewelke hij ondertussen als zijn 

ouders beschouwd. Hij wordt trouwens ook financieel ondersteund door zijn oom. 

Verwerende partij heeft hier echter geen rekening mee gehouden. 

Het is vaste rechtspraak dat elementen die worden aangehaald na de indiening van de aanvraag ter 

aanvulling in rekening moeten worden gebracht en moeten worden beoordeeld: RvS 7 augustus 2002, 

nr. 109.684; 7 mei 2013, nr. 223.428, in de geciteerde noot aangehaald; RvV 28 augustus 2008, T. 

Vreemd. 2009, 39. 

Uit het voorgaande blijkt dat de verwerende partij niet gehandeld heeft als een zorgvuldige administratie 

daar sommige elementen op onredelijke wijze werden beoordeeld en geen rekening werd gehouden 

met alle gegevens opgenomen in het dossier, en met name in de aanvulling van 4 november 2013. Dit 

is in strijd met het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. 

Derde onderdeel 

Verwerende partij heeft geen correcte beoordeling gemaakt van de aangehaalde schending van artikel 8 

van het E.V.R.M in geval van terugkeer naar het land van herkomst. 

7. In zijn aanvulling van 4 november 2013 heeft verzoeker zich beroepen op zijn familie- en privéleven 

en dus op de bescherming van artikel 8 van het E.V.R.M. 

Artikel 8 E.V.R.M. 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." 

In casu betreft het een situatie eerste toelating. 

Hierbij oordeelt het EHRM dat er geen toetsing geschiedt aan de hand van het tweede lid van artikel 8 

van het EVRM, maar moet eerder worden onderzocht of er een positieve verplichting is voor de Staat 

om de betrokken vreemdeling op zijn grondgebied toe te laten of te laten verblijven zodat hij zijn recht 

op eerbiediging van het privé- en/of familie- en gezinsleven aldaar kan handhaven en ontwikkelen 

(EHRM 28 november 1996, Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 38; EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 105). Dit geschiedt 

aan de hand van de 'fair balance'-toets waarbij wordt nagegaan of de staat een redelijke afweging heeft 

gemaakt tussen de concurrerende belangen van de het individu, enerzijds, en de samenleving, 

anderzijds. Staten beschikken bij deze belangenafweging over een zekere beoordelingsmarge. Hoewel 

artikel 8 van het EVRM geen uitdrukkelijk procedurele waarborgen bevat, stelt het EHRM 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 voormeld verdragsartikel worden gevrijwaard. Deze procedurele vuistregel is volgens het EHRM 
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tevens van toepassing op situaties waar sprake is van een eerste toelating tot verblijf (EHRM 10 juli 

2014, Mugenzi/Frankrijk, § 46; EHMR 10 juli 2014, Tanda-Muzinga/Frankrijk, § 68). Staten gaan hun 

beoordelingsmarge te buiten en schenden artikel 8 van het EVRM wanneer zij falen op zorgvuldige 

wijze een redelijke belangenafweging te maken (EHRM 28 juni 2011, Nunez/Noorwegen, § 84; EHRM 

10 juli 2014, Mugenzi/Frankrijk, § 62). 

Volgens vaste rechtspraak van de Raad dient eerst te worden nagegaan of er een privé- en/of familie- 

en gezinsleven bestaat in de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of een inbreuk werd 

gepleegd op het recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven door het nemen van de 

bestreden beslissing (zie RvV 12 april 2016, nr. 165.580). 

Beide begrippen "familie- en gezinsleven" en "privéleven" worden niet gedefinieerd door artikel 8 EVRM. 

De beoordeling is in wezen een feitenkwestie die afhankelijk is van de aanwezigheid van effectief 

beleefde nauwe persoonlijke banden (EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland (GK), § 150; EHRM 2 

november 2010, zerife Yigit/Turkije (GK), § 93; EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29; 

EHRM 27 augustus 2015, Parrillo/Italië (GK), § 153). 

In de tweede plaats dient te worden onderzocht of er sprake is van een inmenging in het privé-/ en of 

familieleven. Binnen de grenzen gesteld door het voormelde lid, is de inmenging van het openbaar 

gezag toegestaan voor zover die bij wet is voorzien, ze geïnspireerd is door een of meerdere van de in 

het tweede lid van artikel 8 van het EVRM vermelde legitieme doelen en voor zover ze noodzakelijk is in 

een democratische samenleving om ze te bereiken. 

Met betrekking tot dit laatste stelt de Raad het volgende: 

"Staten beschikken over een zekere beoordelingsmarge wat betreft de noodzaak aan inmenging. Vanuit 

dit laatste standpunt is het de taak van de overheid om te bewijzen dat zij de bekommernis had om een 

juist evenwicht te bereiken tussen het beoogde doei en de ernst van de inbreuk op het recht op respect 

van het privé-en/of familie- en gezinsleven (EHRM 19 februari 1998, Dalia/Frankrijk, § 52; EHRM 9 

oktober 2003, Slivenko/Letiand (GK), § 113; EHRM 18 oktober 2006, Üner/Nederiand(GK), § 54; EHRM 

2 april 2015, Sarközi en Mahran/Oostenrijk, § 62). Een controle hierop geschiedt aan de hand van 'fair 

balance'-toets, waarbij wordt nagegaan of de staat een redelijke afweging werd gemaakt tussen de 

belangen van het individu en de belangen van de samenleving (EHRM 9 oktober2003, Slivenko/Letland 

(GK), § 113; EHRM 23 juni 2008, Maslov/Oostenrijk (GK), § 76)." (zie RvV, nr. 165.580,12 april 2016). 

Bij het uitvaardigen van een beslissing dient dus een juist evenwicht te worden geëerbiedigd tussen de 

belangen van verzoekers en het beoogde doel van de Belgische Staat (zie ook R.v.St., nr 167.847 van 

15 februari 2007; RW, nr. 14250 van 17 juli 2008). 

Bij deze afweging moet de aandacht gaan naar de individuele feitelijke situatie van verzoeker. 

De RvV stelde in haar arrest nr. 130.246 dd. 26.09.2014 o.a. het volgende : 

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

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

of met praktische regelingen (EHRM 5 februari2002, Conka/België, § 83), en anderzijds dat dit artikel 

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

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

te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan zij kennis heeft of zou moeten 

hebben. 

De toepassing van de vreemdelingenwet moet aan de voorwaarden van artikel 8 van het EVRM. als 

hogere norm, worden getoetst. Er rust bijgevolg een onderzoeksplicht bij Verdragsluitende Staten: bij 

het nemen van een verblijfs- en/of verwijderingsbeslissing dienen steeds nauwgezet de individuele en 

concrete omstandigheden van een bepaald geval te worden onderzocht in het kader van een billijke 

belangenafweging conform artikel 8 van het EVRM (EHRM 11 februari 2010, nr. 31465/08, Raza v. 

Bulgarije, par. 54)." 

De RvV herhaalt aldus het gezegde in haar arrest van 17 juli 2008, nr. 14.250, (eigen onderlijning): 

"Niets in het administratief dossier wijst erop dat verzoeker in Marokko nog hechte familiebanden heeft 

die hem toestaan om aldaar een waardig en effectief gezinsleven te leiden. Blijkens de nota van 

verweerder wordt dit gezinsleven van verzoeker eveneens in België gesitueerd, aangezien gesteld 

wordt dat "De verwerping van verzoekers aanvraag om machtiging tot verblijf heeft inderdaad niet tot 

gevolg dat verzoeker van zijn familie wordt gescheiden, doch enkel dat hij tijdelijk het land dient te 

verlaten met de mogelijkheid er terug te keren nadat hij zich in het bezit zal hebben gesteld van de 

nodige documenten voor een regelmatige binnenkomst in het Rijk." In het licht van deze specifieke 

feitelijke omstandigheden vormt de verplichting die voor verzoeker uit de tweede bestreden beslissing 

voortvloeit, namelijk de terugkeer naar Marokko teneinde daar een aanvraag tot het verkrijgen van een 

machtiging tot voorlopig verblijf in België aan te vragen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post, 

waarbij het bovendien niet onredelijk is te stellen dat de behandeling ervan minstens een tijd in beslag 

zou nemen gelet op de eerste bestreden beslissing, een disproportionele inbreuk op verzoekers 

gezinsleven die niet getuigt van een juist evenwicht tussen verzoekers belangen en de belangen van de 



  

 

 

X - Pagina 9 

Belgisch staat. Het belang (voordeel) van de Belgische staat bij de uitvoering van het bevel om het 

grondgebied te verlaten is miniem in vergelijking met de schade (nadeel) die aan de verzoekende partij 

en zijn familie wordt berokkend. De Raad merkt op dat de tweede bestreden beslissing zelfs geen 

gewag maakt van verzoekers feitelijke situatie en gezinsleven en evenmin nagaat of de inbreuk op 

verzoekers gezinsleven in verhouding staat tot het nagestreefde doel. Verweerder kan derhalve niet 

gevolgd worden wanneer hij stelt dat voor de gemachtigde van de federale Minister van Binnenlandse 

Zaken werd geheel terecht, gelet op de elementen die het dossier van verzoeker daadwerkelijk 

kenmerken en overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, beslist aan verzoeker het verblijf te 

weigeren en hem bevel te geven om het grondgebied te verlaten". 

8. In casu is het duidelijk dat het familieleven van verzoeker zich effectief in België situeert. 

Verzoeker heeft de voorbije 11 jaar op zijn familie in België kunnen steunen. Hij is opgevoed door zijn 

oom en tante die hij als zijn eigen ouders beschouwt. Ook met zijn broer heeft hij een hechte band 

opgebouwd in België. 

In Marokko is hij een vreemde, hij is daar al 11 jaar niet meer geweest en is dan ook elke link met zijn 

familie daar verloren. 

Deze hechte familieband in België weerhoudt verzoeker om terug te keren naar zijn land van herkomst. 

Verweerder betwist niet dat een terugkeer naar het land van herkomst een inbreuk zou betekenen op 

het familieleven van verzoeker. 

De verwerende partij stelt enkel dat de terugkeer naar het land van herkomst om aldaar een machtiging 

aan te vragen niet disproportioneel is ten aanzien van het recht op een gezins- of privéleven. De 

verplichte terugkeer zou immers slechts een "eventuele tijdelijke verwijdering van het grondgebied 

[betekenen] wat geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt." 

Verzoeker leidt dus af dat verwerende partij de inbreuk op het familieleven van verzoeker tracht te 

rechtvaardigen op basis van één van de gronden opgenomen in artikel 8, (2) E.V.R.M. 

Verwerende partij specifieert echter niet welke grond een inbreuk op het familieleven van verzoeker 

rechtvaardigt en geeft terzake geen afdoende motivering. 

Bovendien is de belangenafweging die verwerende partij maakt manifest onredelijk. 

Het voordeel/het belang dat de Belgische Staat zou behalen bij een terugkeer van verzoeker naar zijn 

land van herkomst wegen niet op tegen de mogelijke ernstige gevolgen voor verzoeker. 

Immers, in tegenstelling tot wat verwerende partij beweert, is het helemaal niet zeker dat een scheiding 

slechts tijdelijk zou zijn. De lange duur van de administratieve procedure (ter herinnering: 6 jaar) doet 

integendeel vermoeden dat de behandeling van een nieuwe aanvraag minstens een tijd in beslag zou 

nemen, en dat de scheiding van zijn familie dus lang zou kunnen duren. 

Verzoeker voert dus aan dat het niet onredelijk is te stellen dat de terugkeer naar zijn land van herkomst 

teneinde daar een aanvraag tot het verkrijgen van een machtiging tot voorlopig verblijf in België aan te 

vragen een disproportionele inbreuk op verzoekers gezinsleven zou betekenen. 

De loutere vermelding dat er geen bewijzen van effectieve banden zijn voorgelegd (geboorteakte) is in 

deze niet afdoende om van een overwogen afweging te spreken. 

Bovendien schiet de motivering van verwerende partij aangaande de schending van artikel 8 E.V.R.M. 

zwaar tekort. Het is voor verzoeker onmogelijk om uit een paar stereotiepe zinnen af te leiden welke 

elementen in rekening werden genomen bij de beoordeling van zijn familiaal leven en van de gevolgen 

van een mogelijke verwijdering hierop. 

De beoordeling van verwerende partij getuigt niet van een redelijke afweging tussen verzoekers 

belangen en die van de Belgische Staat, noch van een correcte beoordeling van de ingeroepen inbreuk 

op verzoekers familieleven. In die zin werd artikel 8 E.V.R.M. geschonden. 

9. Gelet op het reeds lang verblijf van verzoeker in België, liet verzoeker gelden 

dat hij hier bovendien een uitgebreid sociaal leven opbouwde met kans op reële tewerkstelling en een 

concreet aanbod. Het is duidelijk dat België het centrum van verzoekers affectieve en sociale leven is. 

Al zijn vrienden en kennissen wonen in België. Het is toch meer dan aannemelijk dat de sociale 

contacten die hij voor zijn komst in zijn land herkomst had, zijn verloren gegaan omwille van zijn lang 

verblijf hier. 

In zijn aanvraag op grond van artikel 9bis heeft verzoeker uitdrukkelijk melding gemaakt van de diverse 

sociale contacten die hij in België heeft opgebouwd en ter ondersteuning hiervan werden verschillende 

aanbevelingsbrieven voorgelegd. Ook in de aanvulling van 04.11.2013 werd verwezen naar zijn 

duurzame lokale verankering in België, en de sociale impact die een terugkeer zou teweeg brengen. 

Verzoeker onderstreept dat gewone sociale relaties ook onder de bescherming van artikel 8 E.V.R.M. 

vallen. 

De Raad heeft dit in een recent arrest van 6 juli 2017 bevestigd: 

"Er dient immers op gewezen te worden dat artikel 8 van het EVRM aspecten behelst van de sociale 

identiteit van een persoon en dus ook, zoals de verzoekende partijen aanvoeren in hun verzoekschrift:, 

de relatie met vrienden en kennissen kan insluiten. Het houdt het recht in op een persoonlijke 
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ontwikkeling alsook het recht om relaties aan te gaan en te ontwikkelen met andere personen en de 

buitenwereld in het algemeen (EHRM 29 april 2002, Pretty/Verenigd Koninkrijk, § 61; EHRM16 

december 1992, Niemietz/Finiand, § 29). Het netwerk van persoonlijke, sociale en economische 

belangen maakt onderdeel uit van het privéleven van elke persoon (EHRM 9 oktober 2003, Grote 

Kamer, Slivenko/Letland, §§ 95-96)." 

Uit de bestreden beslissing blijkt echter dat verwerende partij geen afweging aangaande het privéleven 

van verzoeker heeft gemaakt. 

 Bij de beoordeling van een mogelijke schending van artikel 8 E.V.R.M., heeft verwerende partij enkel 

beperkt (zie hierboven) rekening gehouden met verzoekers familiale relaties. 

Ook werden de sociale contacten van verzoeker, en de getuigenverklaringen van vrienden en 

kennissen, de kans op werk, niet in aanmerking genomen om ze beoordelen als buitengewone 

omstandigheid. De verwerende partij oordeelde dat "de elementen van integratie behoren tot de 

gegrondheid van de aanvraag en bijgevolg in deze fase niet behandeld worden". 

Door geen expliciete afweging aangaande verzoekers privéleven te maken en door, integendeel, zijn 

sociale contacten niet in aanmerking te nemen als buitengewone omstandigheid in een context waarbij 

verzoeker 11 jaar op het grondgebied verblijft waarvan 6 jaar in afwachting van een eerste beslissing die 

bovendien nadien werd ingetrokken, heeft verwerende partij artikel 8 E.V.R.M geschonden. 

Het eerste en enige middel is bijgevolg gegrond.” 

 

3.2 De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 en artikel 62 van de vreemdelingenwet heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de 

redenen waarom de administratieve overheid de beslissing heeft genomen, zodat kan worden 

beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voornoemde 

artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan 

de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; 

RvS 19 maart 2004, nr. 129.466; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). Het begrip ‘afdoende’ impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing.  

 

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

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

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

aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheden vormen die rechtvaardigen dat verzoeker 

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

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

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

wordt onder verwijzing naar artikel 7, eerste lid 1° van de vreemdelingenwet vastgesteld dat verzoeker 

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

specifieert dat hij niet in het bezit is van een geldig visum. Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt 

deze motiveringen hem niet in staat stellen te begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke 

gegevens de bestreden beslissingen zijn genomen derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn aan het 

doel van de formele motiveringsplicht.  

 

Verzoeker betoogt dat de motivering gedetailleerd moet zijn, dat de bestreden beslissing zeer summier 

gemotiveerd is en hij houdt voor dat gebruik zou zijn gemaakt van type-antwoorden. Er dient te worden 

benadrukt dat de formele motiveringsplicht er niet toe leidt dat de motieven van de motieven, de 

motieven die reeds voortvloeien uit de toepasselijke reglementering of de motieven die evident zijn 

dienen te worden vermeld (I. OPDEBEEK en A. COOLSAET, Formele motivering van 

bestuurshandelingen in Administratieve Rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 1999, 167-168). Tevens 

dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene overwegingen of 

zelfs een voorbeeld zou zijn van een stereotiepe, geijkte en gestandaardiseerde motivering, dit louter 

feit op zich alleen nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren gemotiveerd is (RvS 

27 oktober 2006, nr. 164.171 en RvS 27 juni 2007, nr. 172.821). 

 

Uit de uiteenzetting van de middelen blijkt dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, 

zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en de schending ervan derhalve 

niet wordt aangetoond.  

 

Waar verzoeker aangeeft niet akkoord te kunnen gaan met de motieven die aan de eerste bestreden 

beslissing ten grondslag liggen, wordt het middel onderzocht vanuit het oogpunt van de materiële 

motiveringsplicht, dit in het licht van de toepassing van de bepalingen van artikel 9bis van de 
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vreemdelingenwet waarvan verzoeker eveneens de schending aanvoert. Dit geldt eveneens voor de 

aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het redelijkheidsbeginsel. 

  

De Raad is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet bevoegd om zijn beoordeling in de 

plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is bij 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; RvS 28 oktober 2002, nr. 

111.954).  

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel 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 het zorgvuldigheidsbeginsel 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.  

 

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).  

 

In zoverre verzoeker verder nog de schending van het evenredigheidsbeginsel lijkt aan te voeren, merkt 

de Raad op dat dit beginsel wordt geschonden wanneer de door de overheid gemaakte keuze een 

kennelijke wanverhouding tussen het algemeen belang en het particuliere belang tot gevolg heeft (M. 

BOES, “Het redelijkheidsbeginsel”, in I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van 

behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure, 2006, 184). Het vertrouwensbeginsel, waarnaar verzoeker nog 

lijkt te verwijzen, is een beginsel van behoorlijk bestuur dat moet vermijden dat de rechtmatige 

verwachtingen die de burger uit het bestuursoptreden put, te kort worden gedaan. Dit houdt in dat de 

burger moet kunnen vertrouwen op een vaste gedragslijn van de overheid of op toezeggingen of 

beloften die de overheid in een concreet geval heeft gedaan (RvS 22 maart 2004, nr. 129.541). Het 

vertrouwensbeginsel houdt in dat de door het bestuur bij een rechtsonderhorige gewekte rechtmatige 

verwachtingen zo mogelijk dienen te worden gehonoreerd. 

 

Artikel 9 van de vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

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

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

Minister of zijn gemachtigde.  

Behoudens de in een internationaal verdrag, in een wet of in een koninklijk besluit bepaalde afwijkingen, 

moet deze machtiging door de vreemdeling aangevraagd worden bij de Belgische diplomatieke of 

consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland.” 

 

Artikel 9bis, § 1 van diezelfde wet luidt als volgt:  

 

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

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

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

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

(…)” 

 

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

uitzonderingsbepaling restrictief moet worden geïnterpreteerd. De “buitengewone omstandigheden” 

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

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

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

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

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

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

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

onontvankelijk worden verklaard;  

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

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

ruime appreciatiebevoegdheid.  

 

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

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

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

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

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

het ingeroepen beletsel precies bestaat.  

 

De 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 verzoeker afdoende aannemelijk heeft gemaakt dat het voor hem 

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

land waar hij gemachtigd is te verblijven. 

 

Waar verzoeker aangeeft dat buitengewone omstandigheden niet hetzelfde zijn als overmacht en er 

geen vereiste is van onvoorzienbaarheid, staat niet te lezen in de bestreden beslissing dat dit wel zo zou 

zijn. Waar hij uitgebreid uiteenzet dat elk element afzonderlijk werd beoordeeld en eveneens rekening 

diende te worden gehouden met buitengewone omstandigheden in hun geheel, gaat verzoeker voorbij 

aan de aanvang van de bestreden beslissing waar wordt gesteld dat de aangehaalde elementen geen 

buitengewone omstandigheden vormen waarom de betrokkene de aanvraag om machtiging tot verblijf 

niet kan indienen via de gewone procedure.  

 

Verder spitst verzoeker zijn betoog toe op het motief waarin de gemachtigde stelt dat het langdurig 

verblijf in België niet kan worden aanvaard als buitengewone omstandigheid en dat verzoeker zelf 

verantwoordelijk wordt geacht voor de situatie. Verzoeker meent dat de lange administratieve procedure 

met toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, zijnde van september 2011 tot oktober 2017, 

aan de basis ligt van zijn lang verblijf op het grondgebied van België. Hij verwijst naar zijn eerste 

procedure met toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet die reeds van december 2009 tot 

juli 2011 heeft geduurd, hetzij 1,5 jaar, en besluit op dit punt dat het lang verblijf minstens voor het 

grootste gedeelte niet aan hemzelf kan worden verweten. 

 

De Raad stelt echter vast dat verzoeker slechts een beperkte lezing geeft van het betreffende motief. In 

de eerste bestreden beslissing staat te lezen: “Betrokkene beweert dat hij zich in buitengewone 

omstandigheden zou bevinden omdat hij alhier een langdurig verblijf in België zou hebben. Hieromtrent 

dienen wij te stellen dat dit geenszins aanvaard kan worden als een buitengewone omstandigheid. 

Betrokkene beweert alhier sinds 2006 te verblijven. Echter, betrokkene heeft zich al die tijd bewust 

genesteld in illegaal verblijf. Betrokkene diende in de periode van 2006 tot 2009 geen procedure in om 

zijn verblijf te regulariseren. Bovendien werd hem op 25.09.2011 een bevel om het grondgebied te 

verlaten betekend. Het principe wordt gehanteerd dat betrokkene in eerste instantie de verplichting had 

om zelf gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten. Betrokkene diende alles in het 

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

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

herkomstland terug te keren of naar een land waar hij kan verblijven .De bewering dat hij alhier 

langdurig zou verblijven kan dus niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid daar 

betrokkene zelf verantwoordelijk is voor deze situatie. Bovendien legt betrokkene geen bewijzen voor 

waaruit zou blijken dat een terugkeer maar het land van herkomst niet mogelijk is.” Onder meer over het 

gedeelte van het motief waarin wordt aangegeven dat op 25 september 2011 een bevel om het 

grondgebied te verlaten werd betekend en hieraan door verzoeker geen gevolg werd gegeven, bewaart 

verzoeker het stilzwijgen.  

 

Vervolgens gaat verzoeker in op het motief waarin wordt gesteld dat de werkbelofte en het 

arbeidscontract niet worden aanvaard omdat hij niet in het bezit is van een arbeidsvergunning om in 

België te verblijven. Verzoeker maakt gewag van een cirkelredenering en betoogt dat hij een 

arbeidsvergunning zou kunnen bekomen indien hij tot een verblijf zou worden gemachtigd. De Raad 

merkt op dat het verzoeker toekomt om in eerste instantie buitengewone omstandigheden aan te tonen 
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teneinde een machtiging tot verblijf met toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet te 

bekomen en deze vereiste niet kan wegcijferen. 

 

In een volgend gedeelte van zijn betoog verwijst verzoeker naar de aanwezigheid van zijn broer en geeft 

hij aan dat hij in de aanvulling van 4 november 2013 heeft benadrukt dat hij omringd is door meerdere 

familieleden.  

 

In de eerste bestreden beslissing wordt inderdaad gemotiveerd: “Het argument betrokkene hier bij zijn 

broer hier in België verblijft, betrokkene verklaart niet waarom dit feit op zich een buitengewone 

omstandigheid vormt waardoor het voor hem zeer moeilijk is om zich naar het land van herkomst te 

begeven om daar de aanvraag om machtiging tot verblijf in te dienen. Bovendien werden geen bewijzen 

van effectieve banden (geboorteakte) met de broer voorgelegd. (…).” 

 

Tevens merkt de Raad op dat verzoeker verwijst naar zijn familiale situatie in het onderdeel van de 

aanvulling van de aanvraag van 4 november 2013 omtrent de gegrondheid van de aanvraag evenwel 

betreft de eerste bestreden beslissing de onontvankelijkheid van de aanvraag. Verder voert verzoeker 

enkel de aanwezigheid van zijn broer aan en omtrent zijn broer wordt, zoals hoger blijkt, wel degelijk 

uiteengezet om welke reden dit niet wordt aanvaard als buitengewone omstandigheid. 

 

Verzoeker betoogt dan wel dat zijn 3 ooms en een tante in België wonen, dat hij toen hij 15 jaar was 

naar België verhuisde en werd opgevoed door zijn oom en tante, dewelke hij ondertussen als zijn 

ouders beschouwt, en dat hij trouwens ook financieel ondersteund wordt door zijn oom, maar staaft zijn 

beweringen niet. 

 

Bovendien motiveert de gemachtigde van de staatssecretaris omtrent de door verzoeker aangehaalde 

elementen waarbij de gemachtigde onder meer uitdrukkelijk verwijst naar de elementen van integratie, 

naar het langdurig verblijf van verzoeker alhier, de opbouw van sociale contacten, zijn talenkennis en 

zijn werkbereidheid: “Het gegeven dat betrokkene tijdens zijn langdurig verblijf hier sociale contacten 

heeft opgebouwd legt verschillende getuigenverklaringen voor, hij de Franse taal zou beheersen, 

Nederlandse les heeft gevolgd - legt inschrijvingsbewijzen voor en hij werkbereid zou zijn- legt een 

werkbelofte voor, kan niet als buitengewone omstandigheid aanvaard worden, aangezien de elementen 

van integratie behoren tot de gegrondheid van de aanvraag en bijgevolg in deze fase niet behandeld 

worden (RvS 9 december 2009, nr. 198.769). Integratie en verblijfsduur (naar aanleiding van opgestarte 

procedures) tonen op zich niet aan dat betrokkenen de aanvraag voor het verkrijgen van een 

verblijfsmachtiging nu niet meer zouden kunnen indienen via de gewone procedure, namelijk via de 

bevoegde Belgische diplomatieke post. Een goede integratie. in België vormt immers geen beletsel tot 

tijdelijke terugkeer en kan bijgevolg ook niet verantwoorden waarom de aanvraag tot verblijfsmachtiging 

in België eerder dan in het buitenland wordt ingediend. Betrokkenen kunnen alle elementen van 

integratie voorleggen aan de bevoegde Belgische diplomatieke post.” 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dan ook dat de gemachtigde van de staatssecretaris wel degelijk 

rekening heeft gehouden met de door verzoeker opgeworpen elementen en dat in de bestreden 

beslissing wordt gemotiveerd waarom de gemachtigde oordeelde dat de betrokken elementen thans niet 

aan de orde zijn. Meer bepaald stelt de gemachtigde van de staatssecretaris dat de elementen die hij 

opsomt behoren tot de gegrondheid van de aanvraag en bijgevolg in deze fase niet behandeld worden. 

Verzoeker kan niet voorhouden dat hiermee geen rekening zou zijn gehouden en verliest de verwijzing 

naar voormelde rechtspraak uit het oog. 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)). Verzoeker toont niet aan 

waarom daar in zijn geval anders over zou moeten worden gedacht. Het feit dat een vreemdeling een 

aanvraag om machtiging tot verblijf moet indienen via de Belgische diplomatieke of consulaire post 

impliceert ook geenszins dat zijn banden met België teloor gaan of dat gegevens die wijzen op een 

integratie plotseling niet langer zouden bestaan.  

 

Verzoeker verwijst wat de concrete omstandigheden in casu betreft, eveneens naar zijn broer en naar 

zijn familie- en privéleven. 

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt: 
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“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.”  

 

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 zij kennis heeft of zou moeten 

hebben. Verzoeker die een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, dient minstens het begin 

van bewijs aan te brengen van een privéleven en een familie- en gezinsleven in de zin van artikel 8 van 

het EVRM waarop hij zich beroept. Dit begin van bewijs dient voldoende nauwkeurig te zijn met 

inachtneming van de omstandigheden van de zaak. Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip 

‘familie- en gezinsleven' noch het begrip ‘privéleven’. Beide begrippen zijn autonome begrippen, die 

onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden geïnterpreteerd. De beoordeling of er al dan niet 

sprake is van een familie- of gezinsleven is in wezen een feitenkwestie die afhankelijk is van de 

aanwezigheid van effectief beleefde hechte persoonlijke banden (EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland 

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

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

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

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

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

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

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

K.M./Zwitserland, § 59). Het begrip 'privéleven' wordt evenmin gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. 

Het EHRM benadrukt dat het begrip ‘privéleven’ een ruime term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk 

is om er een exhaustieve definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29; 

EHRM 27 augustus 2015, Parrillo/Italië (GK), § 153). De beoordeling of er sprake kan zijn van een 

privéleven, is ook een feitenkwestie.  

 

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

tonen in de zin van artikel 8 van het EVRM.  

 

Wat de aanwezigheid van de broer van verzoeker betreft, wordt zoals hoger uiteengezet wel degelijk 

gemotiveerd in de bestreden beslissing. Hierbij wordt eveneens verwezen naar artikel 8 van het EVRM:  

 

“Het argument betrokkene hier bij zijn broer hier in België verblijft, betrokkene verklaart niet waarom dit 

feit op zich een buitengewone omstandigheid vormt waardoor het voor hem zeer moeilijk is om zich naar 

het land van herkomst te begeven om daar de aanvraag om machtiging tot verblijf in te dienen. 

Bovendien werden geen bewijzen van effectieve banden (geboorteakte) met de broer voorgelegd. Wat 

de vermeende schending van art, 8 EVRM betreft, moet betrokkene aantonen dat er sprake is van een 

dermate hechte familieband. Er moet sprake zijn van een effectief beleefde gezinssituatie of van een 

voldoende hechte relatie tussen de vreemdeling en zijn familie (R.v.V., nr. 11.801, 27,05.2008).  

 

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. Betrokkene 

toont onvoldoende aan het zijn netwerk van persoonlijke, sociale1 en economische belangen van die 

orde zou zijn dat een tijdelijke een schending van art. 8EVRM zou kunnen betekenen.” 

 

Verzoeker gaat enkel in op het motief waar de gemachtigde van de staatssecretaris stelt dat “geen 

bewijzen van effectieve banden (geboorteakte) met de broer” worden voorgelegd door te stellen dat dit 

niet afdoende is om van een overwogen afweging te spreken, zodat het niet wordt weerlegd. Hij 
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weerlegt evenmin het motief van de gemachtigde dat de verplichting om terug te keren naar het land 

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

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

Verzoeker beperkt zich immers tot een hypothetisch betoog waar hij stelt dat de lange duur van de 

administratieve procedure doet vermoeden dat de behandeling van een nieuwe aanvraag minstens een 

tijd in beslag zou nemen en dat de scheiding van zijn familie dus lang zou duren. Verder herhaalt de 

Raad dat verzoeker zijn beweringen dat hij 3 ooms en een tante heeft die in België wonen, dat hij toen 

hij 15 jaar was naar België verhuisde en werd opgevoed door zijn oom en tante, dewelke hij 

ondertussen als zijn ouders beschouwt, en dat hij trouwens ook financieel ondersteund wordt door zijn 

oom, niet staaft. Ook de uiteenzetting dat hij de voorbije 11 jaar op zijn familie in België heeft kunnen 

steunen en dat hij met zijn broer een hechte band heeft opgebouwd in België, concretiseert verzoeker 

niet, laat staan dat hij dit staaft. 

 

In casu dient te worden vastgesteld dat verzoeker louter verwijst naar de aanwezigheid van de 

familieleden, doch niet uiteenzet op welke wijze er in casu sprake is van een zodanige mate van 

afhankelijkheid dat deze de gebruikelijke banden die tussen gezins- en familieleden bestaan, overstijgt. 

Dat hij gedurende 11 jaar niet meer in Marokko is geweest en dan ook elke link met zijn familie daar is 

verloren, laat voorgaande vaststelling onverlet. Gezien het totale gebrek aan afdoende bewijs van 

bijkomende elementen van afhankelijkheid in de relatie met de door verzoeker opgesomde personen, 

kan de Raad het bestaan van een meer dan gebruikelijke afhankelijkheidsrelatie die in casu is vereist, 

niet vaststellen. Aldus wordt het bestaan van een gezins- of familieleven dat onder de bescherming valt 

van artikel 8 van het EVRM niet aangetoond zodat verzoeker zich niet op deze bepaling kan beroepen. 

Het betoog omtrent onder meer de inmenging is dan ook niet dienstig. 

 

Waar verzoeker verwijst naar zijn uitgebreid sociaal leven met kans op een reële tewerkstelling en een 

concreet aanbod, naar het centrum van zijn affectieve en sociale leven en zijn vrienden en kennissen, 

en in de mate dat verzoeker met zijn betoog doelt op zijn privéleven, toont verzoeker met zijn betoog 

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

beperkt zich immers tot algemene en loutere beweringen. Daarnaast kan nog worden opgemerkt dat, 

zelfs al zou verzoeker met voornoemd betoog het bestaan van zijn privéleven hebben aangetoond, hij 

hoe dan ook niet aantoont dat de opgebouwde banden van die aard en intensiteit zijn dat zij in casu 

onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM zouden kunnen vallen. Bovendien verwijst de Raad 

opnieuw naar het motief van de gemachtigde van de staatssecretaris: “Integratie en verblijfsduur (naar 

aanleiding van opgestarte procedures) tonen op zich niet aan dat betrokkenen de aanvraag voor het 

verkrijgen van een verblijfsmachtiging nu niet meer zouden kunnen indienen via de gewone procedure, 

namelijk via de bevoegde Belgische diplomatieke post. Een goede integratie in België vormt immers 

geen beletsel tot tijdelijke terugkeer en kan bijgevolg ook niet verantwoorden waarom de aanvraag tot 

verblijfsmachtiging in België eerder dan in het buitenland wordt ingediend. Betrokkenen kunnen alle 

elementen van integratie voorleggen aan de bevoegde Belgische diplomatieke post.” Verzoeker 

weerlegt met zijn betoog inderdaad niet dat alle elementen van integratie zouden kunnen worden 

voorgelegd aan de bevoegde Belgische diplomatieke post.  

 

Verder wijst de Raad erop dat in de mate dat de schending van artikel 8 van het EVRM wordt 

aangevoerd ten aanzien van het bevel om het grondgebied te verlaten, daargelaten de vraag of artikel 8 

van het EVRM een motiveringsplicht inhoudt, verzoeker bezwaarlijk kan verwachten dat de motivering 

die blijkt uit de onontvankelijkheidsbeslissing die op dezelfde dag als het bestreden bevel ter kennis 

werd gebracht, nog eens wordt herhaald in het bestreden bevel. Tevens heeft verzoeker aldus de 

mogelijkheid benut om beroep in te stellen tegen de beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot 

verblijf onontvankelijk werd verklaard. 

 

Samengevat moet worden vastgesteld dat in de eerste bestreden beslissing wel degelijk wordt 

gemotiveerd waarom de gemachtigde van de staatssecretaris oordeelde dat de betrokken elementen 

thans niet aan de orde zijn en dat verzoeker, met zijn betoog, waarin hij voorhoudt dat de door hem 

aangevoerde elementen juist wel buitengewone omstandigheden uitmaken, niet aantoont dat deze 

motivering niet zou volstaan. Verzoeker beperkt zich in wezen tot het herhalen van elementen uit zijn 

aanvraag en het louter aangeven het niet eens te zijn met de gemachtigde van de staatssecretaris, 

hetgeen niet volstaat. Een verzoekende partij kan, om het ontbreken van draagkracht van de motieven 

van een beslissing aan te tonen, niet volstaan met het louter ontkennen van de feitelijke elementen 

waarop de beoordeling door het bestuur berust. Verzoeker slaagt er niet in op concrete wijze uiteen te 

zetten op welke manier de motivering van de gemachtigde niet zou volstaan in het licht van de 

elementen die hij in het kader van zijn aanvraag heeft aangehaald of met welke elementen of 
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documenten de gemachtigde in concreto geen rekening zou hebben gehouden. Verzoeker geeft in 

wezen aan het niet eens te zijn met de motivering van de bestreden beslissing en beperkt zich tot 

algemene en theoretische betogen. Daar waar verzoeker met zijn kritiek blijk geeft van een andere 

feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak dan die van de bevoegde overheid, dient erop 

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

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

concrete wijze uiteen te zetten op welke manier de motivering van de gemachtigde niet zou volstaan in 

het licht van de elementen die voorliggen. Met zijn betoog toont verzoeker dan ook niet aan dat de 

motivering niet afdoende zou zijn, dat zonder uitleg zou zijn gemotiveerd zoals hij voorhoudt, noch dat 

de bestreden beslissing niet zou stoelen op een correcte feitenvinding, onredelijk zou zijn of dat geen 

voldoende onderzoek rekening houdende met de concrete elementen van de zaak zou hebben 

plaatsgevonden. Door zich te beperken tot een herhaling van de in zijn machtigingsaanvraag 

aangehaalde elementen en van zijn eigen standpunt, zonder evenwel de concrete motieven van de 

bestreden beslissing hieromtrent te ontkrachten of te weerleggen, toont verzoeker in casu evenmin een 

schending aan van het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel, van het proportionaliteitsbeginsel, 

van de materiële motiveringsplicht, van artikel 9bis van de vreemdelingenwet en van de overige 

aangehaalde beginselen. 

 

De middelen zijn ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

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

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

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

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

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

5. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van verzoeker.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

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

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig augustus tweeduizend 

achttien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


