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 nr. 221 036 van 13 mei 2019 

in de zaak RvV X 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat H. CILINGIR 

Wolstraat 8 

1000 BRUSSEL 

 

 

  tegen: de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 8 mei 2019 heeft 

ingediend bij faxpost om bij uiterst dringende noodzakelijkheid als voorlopige maatregelen de 

behandeling te vorderen van de vordering tot schorsing (ingediend onder het rolnummer 231 827) van 

de beslissing van de gemachtigde van de minister van 11 maart 2019 waarbij de aanvraag om 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, onontvankelijk wordt 

verklaard. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gelet op de artikelen 39/82 en 39/85 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gelet op titel II, hoofdstuk II en III van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de 

rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 9 mei 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 9 mei 2019 om 

15.00 uur. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat H. CILINGIR verschijnt voor de 

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

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

 



  

 

 

RvV X - Pagina 2 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, komt in 2007 op legale wijze België binnen 

om hier te studeren. 

 

Op 10 oktober 2008 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf om zijn studies verder te 

zetten in een private onderwijsinstelling. 

 

Op 3 februari 2009 neemt de gemachtigde van de bevoegde minister de beslissing tot verwerping van 

een aanvraag om machtiging tot verblijf. 

 

Op 6 februari 2009 neemt de gemachtigde van de bevoegde minister de beslissing houdende bevel om 

het grondgebied te verlaten (bijlage 33bis). 

 

Bij arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) nr. 30 357 van 10 augustus 

2009 wordt het beroep tegen deze beslissingen verworpen. 

 

Op 14 december 2009 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9bis van de vreemdelingenwet. 

 

Op 1 juli 2016 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing dat deze 

aanvraag onontvankelijk is. 

 

Op 1 juli 2016 wordt ten opzichte van verzoeker een bevel genomen om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 13). De kennisgeving gebeurt op 13 juli 2016. 

 

Bij arrest van de Raad nr. 200 356 van 26 februari 2018 wordt het beroep verworpen tegen de 

beslissing waarbij de aanvraag op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet onontvankelijk wordt 

verklaard. 

 

Op 12 maart 2018 dient verzoeker een nieuwe aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

 

Op 11 maart 2019 neemt de gemachtigde van de bevoegde minister de beslissing dat deze aanvraag 

onontvankelijk is. Dit is de bestreden beslissing: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 12.03.2018 werd 

ingediend door : 

F., H. (R.R.: xxxx) 

nationaliteit: Marokko 

geboren te L. I. op (…) 1978 

adres: (…) 

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

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

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

verzoek onontvankelijk is. 

Redenen: 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de 

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

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

buitenland. 

Uit het administratief dossier blijkt dat hij op 26.09.2007 in België aankwam met een visum type D als 

student. 

Betrokkene was in het bezit van een BIVR van 29.11.2007 tot en met 31.10.2008. Betrokkene deed een 

aanvraag om machtiging tot verblijf op 10.10.2008, deze werd echter verworpen op 03.02.2009 en ging 

gepaard met een bevel om het grondgebied te verlaten. Betrokkene diende tenslotte op 15.12.2009 een 

aanvraag 9bis in, die onontvankelijk werd afgesloten op 01.07.2016 en eveneens gepaard ging met een 

bevel om het grondgebied te verlaten, hem betekend op 13.07.2016. 

Betrokkene beroept zich als buitengewone omstandigheid op zijn legale tewerkstelling bij de firma P. E. 

Verzoeker zou bij deze firma werken sinds 02.06.2008 en zou een contract van onbepaalde duur 

hebben. 
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Betrokkene wijst er op dat hij al meer dan tien jaar op legale wijze in België werkt en staaft dit met zijn 

arbeidsovereenkomst evenals enkele loonfiches. Betrokkene haalt aan dat hij niet naar Marokko kan 

terugkeren omdat hij contractueel gebonden is door zijn arbeidsovereenkomst. Echter, het feit dat 

betrokkene hier tien jaar op legale wijze tewerkgesteld was, kan niet aanvaard worden als buitengewone 

omstandigheid aangezien betrokkene enkel toestemming had om te werken tijdens zijn legale verblijf, 

met name van 29.11.2007 tot 31.10.2008. Zij had enkel tot doel om betrokkene te mogelijkheid te geven 

in zijn eigen behoeften te voorzien gedurende zijn studies. Op 31.10.2008 verviel de verblijfsvergunning 

van betrokkene en dus ook de toestemming om betaalde arbeid op het Belgische grondgebied te 

verrichten. Betrokkene was hiervan zeer goed op de hoogte aangezien hij twee bevelen om het 

grondgebied te verlaten betekende maar ervoor koos om geen gevolg aan deze bevelen te geven en 

zijn illegaal verblijf in België verder te zetten. Zijn tewerkstelling sinds 02.06.2008 tot op heden kan aldus 

niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid. Indien betrokkene zijn werkgever had 

geïnformeerd van de verandering in zijn verblijfssituatie, had de werkgever hun arbeidsovereenkomst 

onmiddellijk dienen te beëindigen daar betrokkene geen toestemming meer had om betaalde arbeid te 

verrichten op het Belgische grondgebied. Betrokkene is dan ook op geen enkele wijze gebonden door 

deze overeenkomst. 

Dit element kan dan ook niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid die hem verhindert 

terug te keren naar zijn land van herkomst. 

Betrokkene beroept zich verder op de uitspraken van de voorzitter van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen die betrokkene expliciet aangeraden zou hebben om een nieuwe aanvraag 

9bis in te dienen omdat alle elementen voor een verblijfsmachtiging aanwezig zouden zijn. Echter, enkel 

de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en van Asiel en Migratie beschikt over de 

discretionaire bevoegdheid om een aanvraag tot verblijfsmachtiging op basis van artikel 9bis toe te 

kennen. 

Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkene geen enkele aanleiding heeft gegeven tot een 

vermoeden dat hij een gevaar zou vormen voor de openbare orde tijdens zijn verblijf in België, dat er 

geen sprake zou zijn van enig gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheid van het land en 

dat er geen sprake kan zijn van enige manifeste of opzettelijke fraude, dient opgemerkt te worden dat 

van alle vreemdelingen die in België verblijven, verwacht wordt dat zij zich houden aan de in België van 

kracht zijnde wetgeving. 

De elementen van lang verblijf en integratie (met name het feit dat hij sinds 2007 in België zou 

verblijven, dat hij sinds 2008 zou werken bij de firma P. E. met een contract van onbepaalde duur, dat 

deze tewerkstelling het ultieme bewijs zou vormen van zijn zeer goede integratie, dat hij zich 

geïntegreerd zou hebben, dat hij belastingen en sociale bijdragen zou betalen, dat hij sinds zijn 

aankomst zijn best gedaan zou hebben om zich te integreren, dat hij zeer snel werk gevonden zou 

hebben, dat hij bij zou dragen aan de Belgische economie en maatschappij door zijn tewerkstelling, dat 

hij zeer goed Nederlands zou spreken, dat hij zich steeds als een goede huisvader gedragen zou 

hebben, dat hij zijn arbeidsovereenkomst d.d. 29.05.2008 voorlegt evenals een getuigschrift van woonst 

evenals acht loonfiches) kunnen niet als buitengewone omstandigheid aanvaard worden, aangezien 

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

(RvS 9 december 2009, nr. 198.769).” 

 

Op 11 maart 2019 neemt de gemachtigde van de bevoegde minister de beslissing houdende bevel om 

het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

Op 21 maart 2019 worden deze beslissingen ter kennis gebracht aan verzoeker. 

 

2. Over de vordering tot het horen bevelen van voorlopige maatregelen 

 

2.1.  De wettelijke bepalingen 

 

- Artikel 39/85, §1, eerste lid, van de vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“Indien de vreemdeling het voorwerp is van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de 

tenuitvoerlegging imminent wordt, in het bijzonder indien hij naderhand wordt vastgehouden in een 

welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of naderhand ter beschikking wordt 

gesteld van de regering, dan kan hij, bij wege van voorlopige maatregelen in de zin van artikel 39/84, 

verzoeken dat de Raad een eerder ingediende gewone vordering tot schorsing zo snel mogelijk 

behandelt, op voorwaarde dat deze vordering werd ingeschreven op de rol en dat de Raad er zich nog 

niet over heeft uitgesproken. Deze vordering tot het bevelen van voorlopige maatregelen dient te 

worden ingediend binnen de in artikel 39/57, § 1, derde lid, bedoelde termijn”. 
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- Artikel 39/57, §1, derde lid, van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“De in artikel 39/82, § 4, tweede lid, bedoelde vordering wordt ingediend bij verzoekschrift binnen tien 

dagen na de kennisgeving van de beslissing waartegen ze gericht is. Vanaf een tweede verwijderings- 

of terugdrijvingsmaatregel, wordt de termijn teruggebracht tot vijf dagen”. 

 

- Artikel 39/85, §1, vierde lid van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Op straffe van onontvankelijkheid van de vordering waarbij de Raad bij wege van voorlopige 

maatregelen verzocht wordt zo snel mogelijk de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van 

een andere beslissing te behandelen die vatbaar is voor vernietiging op grond van artikel 39/2, dient de 

verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel, bedoeld in het eerste lid, gelijktijdig, al naargelang het geval, 

het voorwerp te zijn van een vordering tot het bevelen van voorlopige maatregelen of van een vordering 

tot schorsing van de tenuitvoerlegging ervan bij uiterste dringende noodzakelijkheid”.    

 

2.2. De toepassing van de wettelijke bepalingen 

 

Onderhavige vordering werd ingesteld binnen de vijf dagen na kennisgeving van de beslissing tot 

vasthouding. Zij is tijdig ingediend en is derhalve ontvankelijk. 

 

De vordering gaat gelijktijdig gepaard met een vordering tot schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid m.b.t. de verwijderingsmaatregel waarvan de tenuitvoerlegging imminent is. 

 

3. Over de vordering tot schorsing  

 

3.1.1. Verzoeker voert een eerste middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Eerste middel: Schending van de artikels 2 en 3 van de wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen (Wet 29 juli 1991) en de artikels 9 bis en 62 van de wet van 15.12.1980 

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

vreemdelingen. 

Deze wet schrijft voor dat de overheid op straffe van onwettigheid van de beslissing in de akte die de 

beslissing zelf bevat ook de motivering voor deze beslissing moet opnemen. Deze motivering moet 

bestaan uit de juridische en feitelijke overwegingen die aan de beslissing ten grondslag liggen. 

Deze motiveringsplicht heeft “drie onlosmakelijk met elkaar verbonden verplichtingen tot gevolg: 

1. motieven van de rechtshandeling moeten kenbaar zijn 

2. zij moeten beantwoorden aan de realiteit 

3. tenslotte moeten zij draagkrachtig zijn en deze beslissing effectief verantwoorden”. 

Deze verplichting houdt in dat de beslissing niet alleen uitdrukkelijk gemotiveerd moet zijn, maar dat de 

motieven aangehaald in de bestreden beslissing ook afdoende moeten zijn. 

Bijgevolg moet de omvang van de motivering aangepast zijn aan het belang van de beslissing alsook 

dat de ingeroepen redenen van toepassing moeten zijn en de beslissing moeten verantwoorden. 

De 9 bis aanvraag is ingediend op datum van 12.3.2018. 

De raadsvrouw vroeg via email verschillende malen aan de Dienst Vreemdelingenzaken over de stand 

van zaken. (bijlage 3) 

Op 22.6.2018 krijgt de raadsvrouw van Dienst Vreemdelingenzaken de volgende antwoord: 

“U stelde de vraag naar de stand van zaken in een regularisatie aanvraag voor de heer F. H. 

Onze diensten hebben de regularisatieaanvraag in goede orde ontvangen. De aanvraag is nog steeds 

hangende. 

Wij kunnen u spijtig genoeg geen gemiddelde behandeltermijn meedelen. 

Zodra een beslissing is genomen, wordt deze overgemaakt aan het gemeentebestuur waar de 

aanvrager verblijft. Het gemeentebestuur zal dan de aanvrager uitnodigen om kennis te nemen van de 

beslissing. “ 

Na een aantal maanden neemt de raadsvrouw nogmaals contact met de Dienst Vreemdelingenzaken 

om stand van zaken te vragen en dit maal krijgt ze op 8.1.2019 de volgende antwoord van mevrouw K. 

A. van Dienst Vreemdelingenzaken: 

“Bij nazicht van het dossier van uw cliënt vond ik geen aanvraag 9bis terug. 

Ik heb net contact gehad met de stad Mechelen, zij hebben bevestigd dat er inderdaad een aanvraag 

9bis is ingediend bij hun diensten. 

De stad Mechelen zal mij de aanvraag 9bis van uw cliënt vandaag bezorgen. 
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Zodra de aanvraag in ons bezit is, kunnen wij de behandeling opstarten.” 

Dus binnen die 1 jaar heeft de Dienst Vreemdelingenzaken het dossier van verzoeker kwijtgespeeld en 

moest alles terug opgestuurd worden naar hun diensten. 

=> Dit is een perfecte voorbeeld van hoe zorgvuldig en nauwkeurig de Dienst Vreemdelingenzaken te 

werk gaat met de aanvragen van vreemdelingen!!! 

Artikel 9 bis van de Vreemdelingenwet van 15.12.1980 vermeldt het volgende: 

§ 1. 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. 

De voorwaarde dat de vreemdeling beschikt over een identiteitsdocument is niet van toepassing op : 

- de asielzoeker wiens asielaanvraag niet definitief werd afgewezen of die tegen deze beslissing een 

overeenkomstig artikel 20 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, 

toelaatbaar cassatieberoep heeft ingediend en dit tot op het ogenblik [1 waarop een verwerpingsarrest 

inzake het toegelaten beroep is uitgesproken]1; 

- de vreemdeling die zijn onmogelijkheid om het vereiste identiteitsdocument te verwerven in België, op 

geldige wijze aantoont. 

§ 2. Onverminderd de andere elementen van de aanvraag, kunnen niet aanvaard worden als 

buitengewone omstandigheden en worden onontvankelijk verklaard : 

1° elementen die reeds aangehaald werden ter ondersteuning van een asielaanvraag in de zin van de 

artikelen 50, 50bis, 50ter en 51 en die verworpen werden door de asieldiensten, met uitzondering van 

elementen die verworpen werden omdat ze vreemd zijn aan de criteria van de Conventie van Genève, 

zoals bepaald in artikel 48/3, en aan de criteria voorzien in artikel 48/4 met betrekking tot de subsidiaire 

bescherming of omdat de beoordeling ervan niet behoort tot de bevoegdheid van die instanties; 

2° elementen die in de loop van de procedure ter behandeling van de asielaanvraag in de zin van artikel 

50, 50bis, 50ter en 51 hadden moeten worden ingeroepen, aangezien zij reeds bestonden en gekend 

waren voor het einde van deze procedure; 

3° elementen die reeds ingeroepen werden bij een vorige aanvraag tot het bekomen van een machtiging 

tot verblijf in het Rijk; 

4° elementen die ingeroepen werden in het kader van een aanvraag tot het bekomen van een 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter. 

Wanneer men spreekt over onontvankelijkheid van de regularisatieaanvraag : 

Sinds 1 juni 2007 vermeldt de wet expliciet dat men over een identiteitsdocument moet beschikken om 

de aanvraag te kunnen doen, verzoeker heeft de nodige identiteitsdocumenten neergelegd bij zijn 

regularisatieaanvraag. 

Een andere element die moet worden bewezen is het volgende, met name de buitengewone 

omstandigheden om de aanvraag in België in te dienen. 

Verzoeker is sedert 2.6.2008 aan het werken bij zijn werkgever P. E., met als maatschappelijke zetel te 

(…). (bijlage 2) 

Hij heeft een contract van onbepaalde duur, met als gevolg dat het voor om onmogelijk is om naar 

Marokko te gaan en daar zijn regularisatieaanvraag in te dienen, gezien zijn arbeidsovereenkomst het 

hem niet toelaat om lange tijd afwezig te zijn. Uit vrees om zijn werk te verliezen kon hij de 

regularisatieaanvraag niet indienen in Marokko en deed hij beroep op de buitengewone 

omstandigheden om de aanvraag in België in te dienen. 

De tewerkstelling van meer dan 10 jaar wordt niet betwist door de Dienst Vreemdelingenzaken, maar zij 

halen aan dat dit ten gronde is en niet aan te pas komt bij een ontvankelijkheidsbeslissing. 

Verzoeker werkt namelijk al meer dan 10 jaar op een legale manier voor dezelfde werkgever, die voor 

hem sociale bijdrage alsook bedrijfsvoorheffing betaald. En verzoeker die op zijn beurt ook belastingen 

betaald in België. 

Verzoeker draagt al meer dan 10 jaar bij aan onze maatschappij maar dit wordt niet eens in aanmerking 

genomen door Dienst Vreemdelingenzaken, die blijft haperen op het feit dat de aanvraag in Marokko 

moet ingediend worden. 

Nogmaals als men een arbeidsovereenkomst heeft, kan men niet zomaar verlof nemen en voor 

maanden naar Marokko gaan om een aanvraag bij de Belgische ambassade in te dienen, wetende dat 

de beslissing van Dienst Vreemdelingenzaken maanden op zich gaat laten wachten. Ze hebben voor 

deze regularisatieaanvraag één jaar de tijd genomen om een beslissing te nemen: De aanvraag dateert 

van 12.3.2018 en de beslissing dateert van 11.3.2019 

Verzoeker legt het ultieme bewijs dat hij zeer goed is geïntegreerd in onze maatschappij. 

Verzoeker heeft zich ondertussen perfect ingeburgerd en is voor de buurt een vertrouwd gegeven 

geworden. 
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Verzoeker is in België nooit in aanmerking geweest met het gerecht. Hij heeft zich steeds als een goede 

burger gedragen MAAR dit alles wordt niet een in aanmerking genomen door de Dienst 

Vreemdelingenzaken!!! 

Hij voldoet aan al de voorwaarden van artikel 9 bis om geregulariseerd te worden maar toch slaagt de 

Dienst Vreemdelingenzaken er in om een beslissing te nemen waarvan men achterover valt. 

Verzoeker stelt zich de vraag wat hij nog meer moet doen om een verblijfsstatus te bekomen in dit land. 

De integratiebewijzen bevinden zich in het administratief dossier, doordat ze door verzoeker waren 

toegevoegd aan de regularisatieaanvraag 9 bis. 

Doordat de Dienst Vreemdelingenzaken geen rekening heeft gehouden met de boven aangehaalde 

elementen betreffende de ontvankelijkheid van de regularisatieaanvraag 9 bis, schendt het de 

motiveringsverplichting als de artikelen 9 bis en 62 van de Vreemdelingenwet. 

Krachtens de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen is 

het een substantiële vormvereiste dat motivering, en dan nog noodzakelijkerwijze een juiste en juridisch 

aanvaardbare motivering, gebeurt van de door de overheid genomen beslissingen. 

Uit het voorgaande blijkt dat de bestreden beslissing niet juist of juridisch aanvaardbaar is en dat zij 

steunt op onjuiste, juridisch onaanvaardbare en onwettige motieven en dat zij derhalve niet behoorlijk 

naar recht gemotiveerd is. 

Dat het middel bijgevolg ernstig is.” 

 

3.1.2. In de nota repliceert de verwerende partij het volgende: 

 

“Betreffende het eerste middel 

In een eerste middel beroept verzoekende partij zich op een schending van: 

- de artikelen 2 en 3 van de wet dd. 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen ; 

- de artikelen 9bis en 62 van de Vreemdelingenwet. 

De verzoekende partij acht de voormelde rechtsregels geschonden, doordat ten onrechte zou zijn 

besloten dat geen buitengewone omstandigheden worden aangetoond. De verzoekende partij wijst op 

het feit dat zij reeds meer dan 10 jaar op legale wijze in België zou werken. De verzoekende partij meent 

dat dit elementen ten onrechte niet in rekening is gebracht, evenals het feit dat zij zeer goed 

geïntegreerd is in de maatschappij. 

Betreffende de vermeende schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29.07.1991 en van artikel 

62 Vreemdelingenwet, laat de verweerder gelden dat bij lezing van het inleidend verzoekschrift van 

verzoekende partij blijkt dat zij daarin niet enkel inhoudelijke kritiek levert, maar dat zij er ook in slaagt 

de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer te geven en daarbij blijk geeft kennis te 

hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing. 

De verweerder is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekende 

partij het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek (cf. R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 

1994, z.p.). 

De formele motiveringsplicht, vervat in de wetsartikelen waarvan verzoekende partij de schending 

aanvoert, heeft immers geen ander doel dan het in kennis stellen van de bestuurde van de redenen die 

ten grondslag liggen aan de te zijnen of te haren opzichte genomen bestuursbeslissing, zodanig dat 

deze in staat is om te oordelen of het zinvol is om daartegen op te komen met de ter beschikking 

staande rechtsmiddelen (R.v.St. nr. 60.751, 4.7.1996, T.B.P. 1996, 698), terwijl de voormelde 

vaststelling impliceert dat deze wettelijke doelstelling is bereikt. 

De naleving van de genoemde plicht houdt daarentegen geen verband met de inhoudelijke juridische of 

feitelijke correctheid van de tot uitdrukking gebrachte motieven (cf. wat inhoudelijke juridische 

correctheid betreft, naar analogie, Cass., 10.1.1979, Arr. Cass. 1978-79, 522; alsook wat feitelijke 

correctheid betreft: R.v.St. nr. 44.948, 18.11.1993, Arr. R.v.St. 1993, z.p.; Antwerpen, 16.6.1998, F.J.F. 

1998, 693). 

Bij lezing van de bestreden beslissing blijkt genoegzaam dat de inhoud daarvan verzoekende partij het 

genoemde inzicht verschaft en aldus volstaat om haar toe te laten de bedoelde nuttigheidsafweging te 

maken. 

De bestreden beslissing is immers genoegzaam met redenen omkleed, aangezien daarin zowel haar 

juridische grondslag als haar feitelijke grondslag zijn vermeld. 

Deze vermeldingen laten verzoekende partij toe kennis te hebben van de gronden op basis waarvan 

werd besloten tot de onontvankelijkheid van de aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet en maken dat het doel is bereikt dat met het bestaan van de betrokken 

formele motiveringsverplichting wordt beoogd. 

Het normdoel dat ten grondslag ligt aan de in het besproken middel als geschonden aangeduide 

wetsartikelen is bereikt en de bestreden beslissing is genoegzaam gemotiveerd. 
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De uiteenzetting van verzoekende partij kan aan het voorgaande geen afbreuk doen, temeer nu de 

beschouwingen van verzoekende partij niet dienstig in verband kunnen worden gebracht met de door 

haar geschonden geachte rechtsregels. 

Gelet op het voorgaande is de verweerder de mening toegedaan dat dit aspect van het eerste middel 

van verzoekende partij onontvankelijk, minstens ongegrond is. 

In antwoord op de verzoekende partij haar concrete kritiek, dewelke de inhoud van de bestreden 

beslissing betreft, laat verweerder gelden dat de beschouwingen van de verzoekende partij niet kunnen 

worden aangenomen. 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de aanvraag onontvankelijk werd verklaard. Het hoofdmotief van de 

bestreden beslissing bestaat erin dat de verzoekende partij geen buitengewone omstandigheden heeft 

ingeroepen die kunnen rechtvaardigen dat de aanvraag in België wordt ingediend. 

Luidens artikel 9bis van de Vreemdelingenwet kan het een vreemdeling, in buitengewone 

omstandigheden en op voorwaarde dat hij over een identiteitsdocument beschikt, worden toegestaan 

zijn aanvraag om machtiging tot verblijf te richten tot de burgemeester van zijn verblijfplaats in België. 

Hieruit volgt dat enkel wanneer er buitengewone omstandigheden voorhanden zijn om het niet afhalen 

van de machtiging bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers in het buitenland te 

rechtvaardigen, de verblijfsmachtiging in België kan worden aangevraagd. 

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

worden ingeroepen om een verblijfsmachtiging aan te vragen. Verweerder laat gelden dat uit art. 9 

Vreemdelingenwet, duidelijk blijkt dat dit wetsartikel een algemene regel is, ten aanzien waarvan artikel 

9bis Vreemdelingenwet zich verhoudt als een restrictief toe te passen uitzondering. 

“als algemene regel geldt dus dat een machtiging om langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven 

door een vreemdeling moet worden aangevraagd bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die 

bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland (…) De mogelijkheid om 

in België een verblijfsmachtiging aan te vragen, als uitzonderingsbepaling, moet restrictief worden 

geïnterpreteerd.” (R.v.V. nr. 104.221 dd. 31.05.2013) 

De toepassing van artikel 9bis Vreemdelingenwet houdt met andere woorden een dubbel onderzoek in: 

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

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

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

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

worden verklaard; 

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

dan drie maanden in het Rijk te verblijven; desbetreffend beschikt de bevoegde minister c.q. 

staatssecretaris over een ruime appreciatiebevoegdheid. 

Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond is om de verzoekende partij een voorlopige 

verblijfsmachtiging toe te kennen, dient de gemachtigde van de Staatssecretaris na te gaan of de 

aanvraag wel regelmatig werd ingediend, en onder meer te weten of er aanvaardbare buitengewone 

omstandigheden werden ingeroepen om de afgifte van de verblijfsmachtiging in België te 

verantwoorden. 

De verweerder wijst er daarbij op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris een ruime beleidsvrijheid 

heeft bij het beoordelen of elementen, die worden aangevoerd in een aanvraag, buitengewone 

omstandigheden uitmaken in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

Het loutere feit dat de verzoekende partij een andere mening is toegedaan dan de gemachtigde van de 

Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en Migratie volstaat bijgevolg niet om tot de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing te besluiten. 

In de mate de verzoekende partij in haar eerste middel laat uitschijnen dat haar dossier onzorgvuldig 

zou zijn behandeld door de Dienst Vreemdelingenzaken, repliceert verweerder dat de verzoekende 

partij volstrekt niet aannemelijk maakt met welke elementen geen rekening zou zijn gehouden bij het 

nemen van de bestreden beslissing. Zelfs indien het dossier bij de Dienst Vreemdelingenzaken in eerste 

instantie verloren zou zijn geraakt, dan nog toont de verzoekende partij op geen enkele wijze aan dat de 

besluitvorming van de gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en 

Migratie hierdoor zou zijn beïnvloed. 

Verder laat verweerder gelden dat door de gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken, 

Volksgezondheid, Asiel en Migratie in de bestreden beslissing op omstandige wijze is gemotiveerd om 

welke reden de tewerkstelling van de verzoekende partij in België niet als buitengewone omstandigheid 

kan worden aanvaard. 

In de bestreden beslissing wordt uitdrukkelijk melding gemaakt van de volgende elementen: 

- enkel toestemming om te werken tijdens beperkte periode van legaal verblijf ; 

- op 31.10.2008 verviel reeds de toestemming om betaalde arbeid op het Belgische grondgebied te 

verrichten ; 
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- aan de verzoekende partij werden sindsdien reeds 2 bevelen om het grondgebied te verlaten 

betekend; 

- gelet op het feit dat de verzoekende partij op heden niet langer toegelaten is om in België te werken, 

kan de arbeidsovereenkomst niet als een buitengewone omstandigheid worden aanvaard. 

Geheel ten onrechte gaat de verzoekende partij in haar eerste middel volkomen voorbij aan het 

vaststaande feit dat haar periode van legaal verblijf reeds op 31.10.2008 een einde nam, zodat zij ook 

reeds sedert deze datum niet langer gerechtigd is om in België betaalde arbeid te verrichten. 

De bewering van de verzoekende partij, als dat zij reeds meer dan 10 jaar op legale manier in België 

werkt, mist dan ook manifest grondslag. 

De verzoekende partij verblijft én werkt reeds sedert 31.10.2008 illegaal in België, hetgeen de 

verzoekende partij zelf ook weet, gelet op het feit dat zij reeds tweemaal eerder een aanvraag tot 

verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9bis van de Vreemdelingenwet indiende, naar aanleiding 

waarvan haar reeds tweemaal eerder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) werd betekend. 

Verweerder besluit dat door de gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel 

en Migratie allerminst kennelijk onredelijk is besloten dat de arbeidsovereenkomst van de verzoekende 

partij niet als buitengewone omstandigheid kan worden beschouwd, nu de werkgever van de 

verzoekende partij haar hoe dan ook reeds geruime tijd niet langer in België mocht tewerkstellen. 

De kritiek van de verzoekende partij kan niet worden aangenomen. 

In een volgend onderdeel voert de verzoekende partij aan dat zij in België nooit met het gerecht in 

aanraking is gekomen. De verzoekende partij levert kritiek op het feit dat dit bij het nemen van de 

bestreden beslissing niet in rekening zou zijn genomen. 

Nochtans blijkt uit de motieven van de bestreden beslissing uitdrukkelijk dat door de gemachtigde van 

de Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en Migratie wel degelijk is gemotiveerd nopens 

voormeld element. Door de gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en 

Migratie wordt in de bestreden beslissing evenwel terecht opgemerkt dat van alle vreemdelingen (en bij 

uitbreiding iedereen) die in België verblijven, verwacht wordt dat zij zich houden aan de in België van 

kracht zijnde regelgeving. 

In de gegeven omstandigheden werd aldus allerminst kennelijk onredelijk geoordeeld dat het gebrek 

aan schending van de openbare orde, op zich niet kan beschouwd worden als een buitengewone 

omstandigheid, dewelke rechtvaardigt dat de aanvraag tot verblijfsmachtiging vanuit België wordt 

ingediend. 

Tot slot levert de verzoekende partij kritiek op het feit dat geen rekening is gehouden met haar integratie 

in het Rijk. Verzoekende partij meent kennelijk dat integratie ook een buitengewone omstandigheid kan 

uitmaken en stelt dat de motivering van de bestreden beslissing in die zin niet afdoende is. 

Verweerder laat gelden dat deze motivering met betrekking tot de integratie van de verzoekende partij 

dient te worden samen gelezen met het globale oordeel dat de door de verzoekende partij aangehaalde 

elementen geen buitengewone omstandigheid vormen waarom het de verzoekende partij niet mogelijk 

of bijzonder moeilijk zou zijn om de verblijfsaanvraag vanuit het buitenland in te dienen. 

Aldus blijkt uit de bestreden beslissing duidelijk dat de ingeroepen elementen van integratie niet in 

overweging worden genomen omdat zij geen buitengewone omstandigheid vormen, meer bepaald 

omdat zij niet kunnen verantwoorden dat de aanvraag in België en niet via de reguliere procedure vanuit 

het buitenland wordt ingediend, en dat deze elementen het voorwerp kunnen uitmaken van een 

eventueel onderzoek ten gronde, conform artikel 9, tweede lid van de vreemdelingenwet. 

Deze motivering is, in het licht van de door de verzoekende partij in de verblijfsaanvraag aangehaalde 

elementen, pertinent en draagkrachtig. Door in de aanvraag louter te verwijzen naar een in België 

opgebouwde integratie en sociaal net, heeft de verzoekende partij immers niet aannemelijk gemaakt dat 

de verblijfsaanvraag onmogelijk of zeer moeilijk vanuit het buitenland kan worden ingediend. Zoals 

supra uiteengezet, zijn de ontvankelijkheid van de verblijfsaanvraag en de gegrondheid ervan duidelijk 

van elkaar te onderscheiden. 

De verweerder wijst erop dat het langdurig verblijf in België en de daaruit volgende integratie, elementen 

betreffen die veeleer betrekking hebben op de gegrondheid van de aanvraag (cf. RvSt nr. 198.769 dd. 

09.12.2009). Deze elementen kunnen derhalve in beginsel niet verantwoorden waarom de aanvraag in 

België en niet in het land van herkomst werd ingediend, zodat het niet kennelijk onredelijk is van de 

gemachtigde van de Staatssecretaris om de aanvraag onontvankelijk te verklaren bij gebrek aan bewijs 

van het voorhanden zijn van buitengewone omstandigheden. 

De verweerder verwijst nog naar rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, waarin 

wordt geoordeeld dat: 

“Dit standpunt van verweerder is in overeenstemming met de vaste rechtspraak van de Raad van State. 

Dit rechtscollege stelde immers “dat echter 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 
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betreffen en derhalve niet kunnen verantwoorden waarom deze in België, en niet in het buitenland, is 

ingediend” (RvS 9 december 2009, nr. 198.769). Gelet op het voorgaande, dient de gemachtigde van de 

staatssecretaris dan ook geenszins, in tegenstelling tot hetgeen verzoekers beweren, een effectief 

onderzoek te voeren naar de elementen van integratie om te kunnen oordelen of deze aanvaardbaar 

zijn als buitengewone omstandigheden. Verzoekers maken niet aannemelijk dat verweerder artikel 9bis 

van de vreemdelingenwet zou hebben miskend of op kennelijk onredelijke wijze tot zijn besluit zou zijn 

gekomen.” (R.v.V. nr. 151.146 dd. 20 augustus 2015) 

“De verzoekers beperken zich er in wezen toe te stellen dat de goede en doorgedreven integratie het 

hen wel degelijk onmogelijk maakt om de aanvraag in het buitenland in te dienen, waarbij zij slechts 

vaagweg refereren aan een uitgebreide vrienden- en kennissengroep in België en het alhier 

opgebouwde ‘leven’. Zij maken echter niet met concrete argumenten aannemelijk dat het in casu alsnog 

kennelijk onredelijk zou zijn om de in de aanvraag meegedeelde elementen van integratie, zoals in 

extenso weergegeven in de bestreden beslissing, niet te weerhouden als buitengewone omstandigheid.” 

(R.v.V. nr. 133.414 dd. 13.11.2014) 

“Waar de verzoekende partij voorhoudt dat integratie-elementen buitengewone omstandigheden kunnen 

uitmaken die het indienen van de aanvraag op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet in België 

verantwoorden en zij het standpunt van de Dienst Vreemdelingenzaken, namelijk dat integratie 

onmogelijk een grond voor ontvankelijkheid zou kunnen zijn, verwerpt, wijst de Raad erop dat, zoals 

uiteengezet, de buitengewone omstandigheden niet mogen worden verward met de argumenten ten 

gronde die aangehaald worden om een machtiging tot verblijf te verkrijgen. Het verblijf van de 

verzoekende partij in België en de daaruit voortvloeiende integratie en sociale bindingen zijn elementen 

die de gegrondheidsfase betreffen. Pas indien de bevoegde staatssecretaris van oordeel is dat er 

buitengewone omstandigheden zijn, zal zij overgaan tot een onderzoek van de gegrondheid van de 

aanvraag, waarbij zij dan onder meer rekening zal houden met de elementen van integratie.” (R.v.V. nr. 

87 740 van 18 september 2012) 

“2.18. De verzoekende partij is ervan overtuigd dat integratie een buitengewone omstandigheid kan 

uitmaken en poneert dat de wetgever niet heeft gewild dat integratie nooit als grond tot ontvankelijkheid 

wordt beschouwd, wat volgens de verzoekende partij het gevolg is van de houding van de verwerende 

partij, maar met dergelijk algemeen betoog toont de verzoekende partij niet aan dat de verwerende partij 

in casu haar discretionaire bevoegdheid heeft aangewend op een kennelijk onredelijke wijze of in strijd 

met artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. De omstandigheden die verband houden met de mogelijke 

integratie van de verzoekende partij hebben betrekking op de gegrondheid van de aanvraag en niet op 

de ontvankelijkheid ervan (cf. RvS 12 oktober 2005, nr. 150.107; RvS 9 december 2009, nr. 198.769).” 

(R.v.V. nr. 87 552 van 13 september 2012) 

“De verzoekende partij haar wisten dat hun verblijf precair was. Dit wordt niet door de verzoekende partij 

haar betwist. Terecht concludeerde de minister dat illegaal verblijf geen rechten kan doen ontstaan die 

een buitengewone omstandigheid uitmaken. Zoals reeds werd gesteld mogen de buitengewone 

omstandigheden niet verward worden met de argumenten ten gronde die worden ingeroepen om de 

verblijfsmachtiging te verkrijgen. Het langdurig verblijf op het Belgisch grondgebied en de daaruit 

volgende integratie heeft veeleer betrekking op argumenten ten gronde voor het bekomen van een recht 

op verblijf. Deze argumenten kunnen slechts in aanmerking worden genomen wanneer er aanvaardbare 

buitengewone omstandigheden worden ingeroepen om de afgifte van de verblijfsmachtiging in België te 

verantwoorden, wat in deze niet het geval is. Van een tegenstrijdige of stereotiepe motivering is geen 

sprake. Tot slot dient de Raad vast te stellen dat de verzoekende partij haar naar rechtspraak verwijzen 

zonder deze op hun persoonlijke situatie te betrekken.” (R.v.V. nr. 1613 dd. 11.9.2007) 

“Wat zijn verregaande integratie betreft, merkt de Raad op dat de verzoekende partij in zijn aanvraag 

niet heeft aangetoond dat zijn integratie, zijn sociaal leven en zijn maatschappelijke inburgering het voor 

haar onmogelijk of bijzonder moeilijk maken om zijn aanvraag in het buitenland in te dienen.” (R.v.V. nr. 

30 421 van 18 augustus 2009) 

“In zoverre de verzoekende partij met de „integratie‟ ook verwijst naar de voorgelegde 

getuigenverklaringen die een uiting zijn van zijn sociale banden en verblijf, stelde de verwerende partij 

duidelijk dat ze niet verantwoorden dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in België wordt ingediend, 

dus met andere woorden dat ze geen buitengewone omstandigheden uitmaken. De verzoekende partij 

maakt aldus niet aannemelijk dat er een beoordelingsfout of een gebrek aan motivering zou bestaan in 

hoofde van de verwerende partij.” (R.v.V. nr 24.876 van 23 maart 2009) 

“Zoals de Raad reeds stelde in het arrest nr. 110 804 van 27 september 2013, toen hij zich boog over de 

voorgaande beslissing van 25 februari 2013 waarbij de aanvraag om verblijfsmachtiging op grond van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet werd onontvankelijk verklaard, kunnen volgens de Raad van State 

“als typische buitengewone omstandigheden onder meer worden aangevoerd, al naargelang de 

concrete omstandigheden van de zaak: de situatie van oorlog of burgeroorlog in het land van herkomst, 

de afwezigheid aldaar van een Belgische diplomatieke of consulaire post, vervolging in het land van 
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herkomst, moeilijkheden om een paspoort of reistitel te bekomen, ernstige ziekte enz.” terwijl “echter 

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.” (RvS 9 december 2009, nr. 198.769).” 

(RvV nr. 135.898 dd. 07.01.2015) 

De verzoekende partij kan niet dienstig anders voorhouden. 

Wanneer de Raad als annulatierechter een administratieve beslissing aan de wet toetst, treedt hij niet 

op als rechter in hoger beroep die, op aanvraag van de rechtzoekende, de ware toedracht van de feiten 

gaat beoordelen. Hij onderzoekt enkel of de gemachtigde van de Staatssecretaris in redelijkheid is 

kunnen komen tot de door hem gedane vaststelling van feiten en of er in het dossier geen gegevens 

voorhanden zijn welke met die vaststelling onverenigbaar zijn. In het kader van een marginale toetsing 

wordt de aangeklaagde onwettigheid slechts dan gesanctioneerd wanneer daarover geen redelijke 

twijfel kan bestaan m.a.w. wanneer de beslissing kennelijk onredelijk is (R.v.V. nr. 14.410 van 25 juli 

2008). 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vermag zich niet in de plaats te stellen van de gemachtigde 

van de Staatssecretaris, hetgeen verzoekende partij schijnbaar vergeet. 

Verzoekende partij slaagt er niet in de beoordeling van de bestreden beslissing dat geen buitengewone 

omstandigheden zijn aangetoond, te weerleggen. Verzoekende partij maakt de aangevoerde schending 

van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet niet aannemelijk, hetgeen des te meer klemt nu de 

verzoekende partij reeds tweemaal eerder een aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet indiende, die telkens onontvankelijk werd verklaard. 

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem 

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat diende te worden besloten tot de onontvankelijkheid 

van de aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels. 

Het eerste middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. Het kan niet worden aangenomen.” 

 

3.1.3.1. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de 

burger, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom 

de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending 

van artikel 62, § 1 van de vreemdelingenwet .De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 

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

beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de 

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

beslissing. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In de motieven wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing een motivering in feite, met name dat 

de aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheid vormen waarom de aanvraag niet kan 

worden ingediend via de gewone procedure namelijk via de diplomatieke of consulaire post bevoegd 

voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland. Verzoeker maakt niet duidelijk op 

welk punt deze motivering hem niet in staat stelt te begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke 

gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel 

van de formele motiveringsplicht. 

 

3.1.3.2. Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat 

het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoeker bijgevolg de schending 

van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dat oogpunt 

wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de 

administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te 

gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, 

of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is 

gekomen. 
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De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van artikel 

9bis van de vreemdelingenwet op grond waarvan de eerste bestreden beslissing is genomen en 

waarvan de schending eveneens wordt aangevoerd.  

 

3.1.3.3. 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 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§1. 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. (…)” 

 

Als algemene regel geldt dat een machtiging om langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven door 

een vreemdeling moet worden aangevraagd bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die 

bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland. In buitengewone 

omstandigheden wordt hem evenwel toegestaan die aanvraag te richten tot de burgemeester van zijn 

verblijfplaats in België. Enkel wanneer er buitengewone omstandigheden aanwezig zijn om het niet 

aanvragen van de machtiging bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers in het 

buitenland te rechtvaardigen, kan de verblijfsmachtiging in België worden aangevraagd. 

 

De buitengewone omstandigheden waarvan sprake in artikel 9bis van de vreemdelingenwet mogen niet 

verward worden met de argumenten ten gronde die kunnen worden ingeroepen om een 

verblijfsmachtiging te verkrijgen. De toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet houdt met 

andere woorden een dubbel onderzoek in: 

1. wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of er buitengewone 

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

rechtvaardigen en zo ja, of deze aanvaardbaar zijn. Zo dergelijke buitengewone omstandigheden niet 

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

aanmerking worden genomen. 

2. 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 staatssecretaris c.q. de minister 

over een ruime appreciatiebevoegdheid. 

 

Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond was om een voorlopige verblijfsmachtiging toe te 

kennen, diende de verwerende partij na te gaan of de aanvraag wel regelmatig was ingediend, te weten 

of er aanvaardbare buitengewone omstandigheden werden ingeroepen om de aanvraag van de 

verblijfsmachtiging in België te verantwoorden. 

 

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

omstandigheden zijn die hem verhinderen zijn aanvraag bij de diplomatieke dienst in het buitenland in te 

dienen. Uit zijn uiteenzetting moet duidelijk blijken waaruit het ingeroepen beletsel precies bestaat. 

 

In casu werd de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk verklaard, hetgeen betekent dat de 

buitengewone omstandigheden die verzoeker heeft ingeroepen om te verantwoorden waarom hij geen 

aanvraag om machtiging tot verblijf in zijn land van oorsprong heeft ingediend, niet werden aanvaard of 

bewezen.  

 

3.1.3.4. In de aanvraag van 12 maart 2018 werd het volgende aangehaald inzake de buitengewone 

omstandigheden: 

 

- verzoeker werkt sinds juni 2008 bij de firma P.E. in Mechelen, hij heeft een contract voor onbepaalde 

duur; 



  

 

 

RvV X - Pagina 12 

- hij werkt al tien jaar in België op legale wijze en legt zijn arbeidsovereenkomst en enkele loonfiches 

neer; 

- verzoeker diende op 15 december 2009 een regularisatieaanvraag in maar voegde blijkbaar zijn 

arbeidsovereenkomst niet toe. Deze aanvraag werd onontvankelijk verklaard op 1 juli 2016 wat werd 

bevestigd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op 26 februari 2018; 

- tijdens de zitting bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen deelde de voorzitter mee dat verzoeker 

best een nieuwe regularisatieaanvraag indient gezien alle elementen aanwezig zijn om geregulariseerd 

te worden, verzoeker doet dit nu omdat hij al tien jaar legaal werkt en daarmee het ultieme bewijs levert 

dat hij zich zeer goed heeft geïntegreerd; 

- verzoeker heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur en kan niet zomaar naar Marokko 

vertrekken om daar zijn regularisatieaanvraag in te dienen: hij is contractueel gebonden aan zijn 

overeenkomst en zijn verlofdagen zijn beperkt, wetende dat een regularisatieprocedure maanden kan 

duren. Daarom is het voor verzoeker onmogelijk om terug te keren naar zijn land van herkomst om daar 

zijn aanvraag tot machtiging van verblijf in te dienen. 

 

In de bestreden beslissing wordt hierop geantwoord zoals weergegeven onder punt 1. van dit arrest. 

 

3.1.3.5. Verzoeker voert aan dat hij wel degelijk buitengewone omstandigheden kan doen gelden: hij 

werkt sinds juni 2008 voor zijn werkgever P.E. in Mechelen met een contract voor onbepaalde duur, 

zodat het voor hem onmogelijk is om naar Marokko te gaan en daar zijn regularisatieaanvraag in te 

dienen. Verzoeker stelt dat zijn arbeidsovereenkomst hem niet toelaat om lange tijd afwezig te zijn. Uit 

vrees om zijn werk te verliezen kon hij de regularisatieaanvraag niet indienen in Marokko en deed hij 

een beroep op de buitengewone omstandigheden om de aanvraag in België in te dienen. Verzoeker 

wijst erop dat zijn tewerkstelling van meer dan tien jaar niet wordt betwist maar dat in de bestreden 

beslissing enkel wordt gesteld dat dit ten gronde is en niet te pas komt in een 

ontvankelijkheidsbeslissing. Verzoeker benadrukt dat hij al meer dan tien jaar op een legale manier in 

België werkt voor dezelfde werkgever, die voor hem sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing betaalt en 

dat verzoeker zelf belastingen betaalt in België. Verzoeker stelt dat hij al meer dan tien jaar bijdraagt 

aan de maatschappij maar dat dit niet eens in aanmerking wordt genomen door de verwerende partij. 

Verzoeker herhaalt dat hij niet terug kan naar Marokko omdat hij niet genoeg verlof heeft om maanden 

te wachten, huidige aanvraag werd pas na één jaar beantwoord. Verzoeker meent dat hij ultiem 

geïntegreerd is, hij heeft zich perfect ingeburgerd en is voor de buurt een vertrouwd gegeven. Hij is nooit 

in aanraking gekomen met het gerecht, hij heeft zich als een goede burger gedragen maar dit wordt niet 

eens in aanmerking genomen. Verzoeker meent dat hij aan alle voorwaarden voor regularisatie voldoet 

maar er werd geen rekening gehouden met de elementen inzake de ontvankelijkheid. 

 

3.1.3.6. Vooreerst wordt opgemerkt dat verzoeker in het middel de elementen uit zijn aanvraag herhaalt, 

namelijk dat hij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur heeft, dat hij sinds juni 2008 op legale 

wijze in België werkt bij dezelfde werkgever, dat hij geen verlof kan nemen om in Marokko de aanvraag 

in te dienen en daar het antwoord af te wachten. Door het louter herhalen van elementen aangevoerd in 

zijn aanvraag, toont verzoeker niet aan dat de motieven van de bestreden beslissing, die het antwoord 

vormen op deze aangevoerde elementen, kennelijk onredelijk zijn of feitelijk onjuist. 

 

Waar verzoeker stelt dat zijn tewerkstelling niet betwist wordt door de verwerende partij, wordt 

opgemerkt dat in de bestreden beslissing het volgende wordt opgemerkt:  

 

“Echter, het feit dat betrokkene hier tien jaar op legale wijze tewerkgesteld was, kan niet aanvaard 

worden als buitengewone omstandigheid aangezien betrokkene enkel toestemming had om te werken 

tijdens zijn legale verblijf, met name van 29.11.2007 tot 31.10.2008. Zij had enkel tot doel om 

betrokkene te mogelijkheid te geven in zijn eigen behoeften te voorzien gedurende zijn studies. Op 

31.10.2008 verviel de verblijfsvergunning van betrokkene en dus ook de toestemming om betaalde 

arbeid op het Belgische grondgebied te verrichten. Betrokkene was hiervan zeer goed op de hoogte 

aangezien hij twee bevelen om het grondgebied te verlaten betekende maar ervoor koos om geen 

gevolg aan deze bevelen te geven en zijn illegaal verblijf in België verder te zetten. Zijn tewerkstelling 

sinds 02.06.2008 tot op heden kan aldus niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid. Indien 

betrokkene zijn werkgever had geïnformeerd van de verandering in zijn verblijfssituatie, had de 

werkgever hun arbeidsovereenkomst onmiddellijk dienen te beëindigen daar betrokkene geen 

toestemming meer had om betaalde arbeid te verrichten op het Belgische grondgebied. Betrokkene is 

dan ook op geen enkele wijze gebonden door deze overeenkomst. 

Dit element kan dan ook niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid die hem verhindert 

terug te keren naar zijn land van herkomst.” 
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Hieruit blijkt dat de verwerende partij uitlegt waarom verzoekers tewerkstelling niet kan aanvaard 

worden als buitengewone omstandigheid: verzoekers verblijfsvergunning verviel op 31 oktober 2008 en 

dus ook de toestemming om in België betaalde arbeid te verrichten, verzoeker wist dit aangezien hij een 

bevel om het grondgebied te verlaten kreeg, hij koos er toch voor om hier geen gevolg aan te geven en 

zijn illegaal verblijf verder te zetten, had verzoeker zijn werkgever geïnformeerd over de wijziging in zijn 

verblijfssituatie, dan had de werkgever de arbeidsovereenkomst moeten beëindigen, verzoeker is dan 

ook niet gebonden door deze overeenkomst. 

 

Verzoeker uit geen enkele kritiek op dit motief, dat een uitleg verschaft over waarom de verwerende 

partij de legale tewerkstelling van verzoeker niet aanvaardt. Bijgevolg houdt dit motief stand. 

 

3.1.3.7. Verzoeker uit kritiek op het feit dat zijn legale tewerkstelling van meer dan tien jaar bij dezelfde 

werkgever nu niet onderzocht wordt in het kader van de ontvankelijkheid en dat de verwerende partij 

stelt dat dit element de grond van de zaak betreft. 

 

Dit betreft het volgende motief van de bestreden beslissing: 

 

“De elementen van lang verblijf en integratie (met name het feit dat hij sinds 2007 in België zou 

verblijven, dat hij sinds 2008 zou werken bij de firma P. E. met een contract van onbepaalde duur, dat 

deze tewerkstelling het ultieme bewijs zou vormen van zijn zeer goede integratie, dat hij zich 

geïntegreerd zou hebben, dat hij belastingen en sociale bijdragen zou betalen, dat hij sinds zijn 

aankomst zijn best gedaan zou hebben om zich te integreren, dat hij zeer snel werk gevonden zou 

hebben, dat hij bij zou dragen aan de Belgische economie en maatschappij door zijn tewerkstelling, dat 

hij zeer goed Nederlands zou spreken, dat hij zich steeds als een goede huisvader gedragen zou 

hebben, dat hij zijn arbeidsovereenkomst d.d. 29.05.2008 voorlegt evenals een getuigschrift van woonst 

evenals acht loonfiches) kunnen niet als buitengewone omstandigheid aanvaard worden, aangezien 

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

(RvS 9 december 2009, nr. 198.769).” 

 

Deze stelling van de verwerende partij vindt echter wel degelijk steun in de rechtspraak van de Raad 

van State. Dit rechtscollege stelde immers “dat als typische buitengewone omstandigheden onder meer 

konden worden aangevoerd, weliswaar naargelang de concrete omstandigheden van de zaak: de 

situatie van oorlog of burgeroorlog in het land van herkomst, de afwezigheid aldaar van een Belgische 

diplomatieke of consulaire post, vervolging in het land van herkomst, moeilijkheden om een paspoort of 

reistitel te bekomen, ernstige ziekte enz; dat echter 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” (RvS 9 december 2009, nr. 198.769). Waar verzoeker verder doorheen het middel verwijst 

naar zijn integratie, wordt hetzelfde opgemerkt. 

 

Het feit dat een vreemdeling een aanvraag om machtiging tot verblijf moet indienen via de Belgische 

diplomatieke of consulaire post impliceert niet dat zijn banden met België teloorgaan of dat gegevens 

die wijzen op een integratie plotseling niet langer zouden bestaan. De wijze waarop de verwerende partij 

het ingeroepen langdurig verblijf en de integratie van verzoeker apprecieerde, is niet kennelijk 

onredelijk. Verzoeker tracht met zijn betoog aan te tonen dat zijn elementen van integratie het voor hem 

uiterst moeilijk maken om de aanvraag in het land van herkomst in te dienen en zo volgens hem wel een 

buitengewone omstandigheid zouden uitmaken, maar in dit verband wordt verwezen naar wat gesteld 

wordt onder punt 3.1.3.6. van dit arrest: verzoeker uit geen kritiek op motief waarin de verwerende partij 

een uitleg verschaft over waarom zij de legale tewerkstelling van verzoeker niet aanvaardt. 

 

De omstandigheid dat er een zekere tijd gaat over de behandeling van een aanvraag, brengt niet mee 

dat de verwerende partij niet zou mogen oordelen dat de elementen ten gronde niet behandeld worden 

in de fase van de ontvankelijkheid.  

 

Waar verzoeker verwijst naar de duur van de behandeling van huidige aanvraag, wordt opgemerkt dat 

hij niet aantoont dat een behandelingsduur van één jaar kennelijk onredelijk zou zijn. 

 

3.1.3.8. Verzoeker voert aan dat de verwerende partij niet in aanmerking neemt dat hij zich steeds als 

een goede burger heeft gedragen en nooit in aanraking is gekomen met het gerecht. 
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Verzoeker kan evenwel niet worden gevolgd, nu in de bestreden beslissing het volgende staat te lezen: 

 

“Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkene geen enkele aanleiding heeft gegeven tot een 

vermoeden dat hij een gevaar zou vormen voor de openbare orde tijdens zijn verblijf in België, dat er 

geen sprake zou zijn van enig gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheid van het land en 

dat er geen sprake kan zijn van enige manifeste of opzettelijke fraude, dient opgemerkt te worden dat 

van alle vreemdelingen die in België verblijven, verwacht wordt dat zij zich houden aan de in België van 

kracht zijnde wetgeving.” 

 

Waar verzoeker benadrukt dat hij op legale wijze werkte en belastingen betaalde, wordt herhaald dat 

verzoeker geen kritiek uit op het motief waarin de verwerende partij verduidelijkt waarom verzoekers 

tewerkstelling niet kan aanvaard worden als buitengewone omstandigheid: verzoekers 

verblijfsvergunning verviel op 31 oktober 2008 en dus ook de toestemming om in België betaalde arbeid 

te verrichten, verzoeker wist dit aangezien hij een bevel om het grondgebied te verlaten kreeg, hij koos 

er toch voor om hier geen gevolg aan te geven en zijn illegaal verblijf verder te zetten, had verzoeker 

zijn werkgever geïnformeerd over de wijziging in zijn verblijfssituatie, dan had de werkgever de 

arbeidsovereenkomst moeten beëindigen, verzoeker is dan ook niet gebonden door deze 

overeenkomst. 

 

Verzoeker toont niet aan dat de motieven van de bestreden beslissing steunen op een foutieve 

feitenvinding of kennelijk onredelijk zijn. Een schending van de materiële motiveringsplicht of van artikel 

9bis van de vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. 

 

Het eerste middel is niet ernstig. 

 

3.2.1. Verzoeker voert een tweede middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Tweede middel: Schending van het recht op een gezinsleven, familieleven conform art. 8 E.V.R.M. 

“Artikel 8 EVRM: Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis”. 

Verzoeker leeft sedert 2007 in België. 

Verzoeker had al na enkele weken en maanden reeds goede contacten tot stand gebracht met mensen 

uit zijn omgeving. 

Verzoeker heeft zich ondertussen perfect ingeburgerd en is voor de buurt een vertrouwd gegeven 

geworden. 

Verzoeker werkt al 10 jaar voor dezelfde werkgever. 

Verzoeker is in België nooit in aanmerking geweest met het gerecht. Hij heeft zich steeds als een goede 

burger gedragen. 

Aangezien, de bestreden beslissing niet motiveert m.b.t. de inmenging in het privé-leven van verzoeker. 

Terwijl, bij het nemen van de beslissing, zijn familiale situatie niet beoordeeld werd in het licht van artikel 

8 EVRM, in de zin dat een inmenging in het privéleven van verzoeker moet beantwoorden aan een in 

artikel 8 EVRM tweede lid limitatief opgesomde doestelling die, zo een legitieme doelstelling wordt 

nagestreefd, noodzakelijk moet zijn in een democratische samenleving en aldus moet beantwoorden 

aan de criteria van proportionaliteit en subsidiariteit. 

De Raad van State oordeelde in dat opzicht dat de verwijdering van een persoon, zelfs voor een korte 

periode, een ernstig en niet te herstellen nadeel veroorzaakt en dus een schending uitmaakt van artikel 

8 EVRM. (zie R.v.S. 28/01/2002, n° 102.960 en 4/03/2002, n° 104.280) 

De Raad van State besloot in het hieronder geciteerde arrest dat er sprake was van een manifeste 

beoordelingsfout: 

“(…) avoir décidé que la suspension, pour une durée incertaine, fut-elle en principe limitée, des liens 

familiaux du requérant, ne constitue pas des circonstances exceptionnelles justifiant la demande 

d’autorisation de séjour en Belgique » (C.E. 8 février 2002, n° 103.410) 

Artikel 8 van het EVRM beschermt niet enkel het familieleven in de strikte zin van het woord, 

maar ook het privé-leven en beperkt zich dus niet tot bloedverwanten. Hij is zeer geliefd bij andere 

studenten. 

De Raad van State heeft zich hierover reeds verschillende malen uitgesproken: 

“le paragraphe 1er de l’art. 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ne garantit pas 

seulement la vie familiale, ainsi que paraît l’y réduire la partie adverse, mais protège aussi le droit au 

respect de la vie privée ; ce  droit couvre un domaine d’application large, qui comprend notamment les 

rapports humains que l’individu est appelé à nouer avec autrui ; qu’il résulte que la partie adverse, en 

s’étant dispensé d’examiner les raisons culturelles et affectives et les liens personnels d’amitié qui 

pourraient justifier l’examen par la Belgique de la demande d’asile du requérant, n’a pas statué en 
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prenant en compte toutes les circonstances de l’espèce, et n’a pas motivé adéquatement sa décision. » 

(C.E. 6/12/2001, n° 101.547) 

« L’art. 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme protège, non seulement le droit au 

respect de la vie familiale, mais également de droit au respect de la vie privée ; que cette dernière 

comporte le droit d’établir et d’entretenir des relations avec d’autres êtres humains, notamment dans le 

domaine affectif, pour le développement et l’épanouissement de sa propre personnalité. » (C.E. n° 

81.931 du 27 juillet 1999) 

Een beperking van het grondrecht kan enkel gebeuren in de gevallen voorzien door artikel 8§2 van het 

EVRM: 

“Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit recht 

dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang van ’s 

lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming van de 

openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede 

zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

Ook hierover sprak de Raad van State zich reeds uit: 

“Une mesure d’éloignement du territoire constitue une ingérence dans le droit de l’étranger au respect 

de sa vie privée” et que « une telle ingérence n’est permise que pour autant qu’elle constitue une 

mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire, notamment à la défense et à la prévention 

des infractions pénales. » (C.E., n°78.711, 11 février 1999 ; C.E., n° 105.428, 9 avril 2002) 

Een inbreuk op artikel 8 EVRM is dan ook enkel toegelaten indien ze noodzakelijk is voor het 

verwezenlijken van één van de doeleinden voorzien door het Verdrag, en indien ze bovendien 

noodzakelijk is in een democratische samenleving. 

Door geen rekening te houden met het feit dat verzoeker hier al meer dan 10 jaar verblijft en hier zijn 

privé-leven als gezinsleven heeft ontwikkeld. En al een hele vriendenkring heeft opgebouwd schendt 

men artikel 8 van het EVRM. 

De bestreden beslissing is een schending van de artikels 8 EVRM.” 

 

3.2.2. In de nota repliceert de verwerende partij het volgende: 

 

“Betreffende het tweede middel 

In een tweede middel beroept verzoekende partij zich op een schending van artikel 8 EVRM, doordat 

geen rekening zou zijn gehouden met het feit dat de verzoekende partij reeds 10 jaar in België verblijft. 

Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

"1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

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

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

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

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

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen." 

De verzoekende partij dient in de eerste plaats het bestaan van een beschermenswaardige relatie te 

bewijzen, wanneer zij zich beroept op art. 8 EVRM. 

“Het begrip ‘gezinsleven’ in het voormeld artikel 8, lid 1 van het EVRM is een autonoom begrip dat 

onafhankelijk van het nationaal recht dient te worden geïnterpreteerd. Om zich dienstig te kunnen 

beroepen op artikel 8 van het EVRM dient verzoeker te vallen onder het toepassingsgebied van artikel 8 

lid 1 van het EVRM. Er moet in casu nagegaan worden of er daadwerkelijk sprake is van een familie- of 

gezinsleven in de betekenis van artikel 8 van het EVRM (EHRM, Gül t. Zwitserland, 19 februari 1996). 

De vreemdeling dient in zijn aanvraag ten aanzien van het bestuur en ten laatste voor deze tot zijn 

beslissing komt, aannemelijk te maken dat hij een feitelijk gezin vormt met een Belg of een vreemdeling 

met legaal verblijf in België. 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. 48.465 dd. 23.09.2010) 

“Wanneer verzoekster een schending van artikel 8 EVRM aanvoert, is het in de eerste plaats haar taak 

om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze wijze het bestaan 

van het door haar ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te tonen, alsook de wijze 

waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden.” (R.v.V. nr. 107.498 dd. 29.07.2013) 

De verzoekende partij faalt ter zake in de op haar rustende bewijslast. 

De verzoekende partij doet zelfs geen poging om aannemelijk te maken dat zij in het Rijk een 

gezinsleven of een familieleven zou onderhouden. Zij verwijst slechts nar de sociale en/of zakelijke 

banden dewelke zij in België zou hebben opgebouwd. Dienaangaande dient evenwel te worden 

benadrukt dat louter sociale en/of zakelijke relaties niet onder de bescherming van artikel 8 EVRM 

vallen. 
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Zie ook: 

“Aangenomen kan worden dat verzoekers weliswaar menselijke contacten en een sociaal leven hebben 

opgebouwd en misschien werk kunnen hebben. Deze elementen geven de verzoekers niet het recht 

door het opbouwen van deze banden een recht op verblijf te verkrijgen (RvS 12 januari 2007, nr. 

166.620). Ter zake weerleggen de verzoekende partijen geenszins de motieven van de bestreden 

beslissingen die correct en afdoend zijn en steun vinden in het administratief dossier. Evenmin 

ontnemen de bestreden beslissingen hun de verdere uitbouw van dit leven. Bovendien wordt er 

opgemerkt dat de Raad van State reeds meermaals heeft geoordeeld dat sociale relaties niet worden 

beschermd door artikel 8 EVRM (RvS 23 januari 2001, nr. 102.840; RvS 15 februari 2005, nr. 140.615; 

RvS 14 november 2005, nr. 151.290; RvS 27 juni 2007, nr. 172.824).” (R.v.V. nr. 118.733 dd. 

12.02.2014) 

“In zoverre de verzoekende partij verwijst naar haar perfecte integratie in het Rijk, merkt verweerder 

terecht op dat gewone sociale en/of zakelijke relaties niet onder de bescherming van artikel 8 EVRM 

sorteren. Deze sociale en zakelijke relaties, gebaseerd op zijn arbeidsovereenkomst, kunnen 

bezwaarlijk aanzien worden als een gezinsleven.” (R.v.V. nr. 116.431 dd. 26.12.2013) 

“Verzoeker toont niet aan dat hij in België een gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM 

onderhoudt. De gewone sociale of zakelijke relaties waar verzoeker op doelt in zijn verzoekschrift vallen 

niet onder de bescherming van het toepassingsgebied van artikel 8 van het EVRM (RVS, nr. 140.165 

van 15 februari 2005). Verzoeker toont geen gezinsleven aan in de zin van artikel 8 van het EVRM.” 

(R.v.V. nr. 91.850 dd. 21 november 2012) 

Een schending van art. 8 EVRM kan dan ook niet worden aangenomen. 

De verweerder laat, ten overvloede en strikt subsidiair, gelden dat in casu geen toetsing aan de hand 

van artikel 8, tweede lid EVRM dient te gebeuren. Immers betreft de bestreden beslissing geen 

weigering van een voortgezet verblijf. De verzoekende partij verblijft immers reeds nagenoeg 10 jaar 

illegaal op het grondgebied. 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna afgekort EHRM) is van oordeel dat er geen 

inmenging is en derhalve geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 EVRM dient te 

gebeuren indien het om een eerste toelating gaat. 

In dit geval moet er volgens het EHRM onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de 

staat om het recht op privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 

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

Hoogkamer/Nederland, § 38). Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets. Als na deze toets 

uit de belangenafweging blijkt dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is er schending van 

artikel 8 van het EVRM (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37). 

“Teneinde de omvang van de verplichtingen die voor een Staat uit artikel 8, eerste lid van het EVRM 

voortvloeien te bepalen, dient in de eerste plaats te worden nagegaan of er hinderpalen worden 

aangevoerd voor het uitbouwen of het verderzetten van een normaal en effectief gezinsleven elders. 

Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een gezinsleven elders, zal 

er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het 

EVRM.” 

(zie onder andere R.v.V. nr. 71 430 van 7 december 2011) 

In casu toont de verzoekende partij niet aan dat zij het voorgehouden privéleven niet elders kan leiden. 

In de mate de verzoekende partij in België wel degelijk nauwe sociale relaties onderhoudt, kan 

bovendien gewezen worden op het feit dat het mogelijk moet worden geacht om -minstens gedurende 

de periode van tijdelijke verwijdering- nauw contact te blijven onderhouden via de moderne 

communicatiekanalen. 

Zie ook: 

“In casu wijst de verzoeker slechts op het gegeven dat hij ‘inmiddels een duurzame relatie onderhoudt 

met de Belgische onderdaan mevrouw H.S.D., met wie hij reeds geruime tijd samenwoont’, doch laat hij 

na concrete hinderpalen aan te voeren voor het uitbouwen of het verderzetten van een normaal en 

effectief gezinsleven met zijn Belgische partner elders. 

(…) 

De bestreden beslissing verhindert niet dat zijn partner hem bezoekt in het land van herkomst of elders. 

Verder kunnen moderne communicatietechnologieën de verzoeker in staat stellen om tijdens de 

scheiding in nauw contact te blijven met zijn partner en de banden met haar verder te onderhouden 

(EHRM 26 juni 2014, nr. 71398/12, M.E. v. Zweden, par. 100)” (R.v.V. nr. 141.063 dd. 16.03.2015) 

Aldus kan de opgeworpen schending van artikel 8 EVRM niet worden aangenomen. 

Voorts, en dit geheel ten overvloede merkt de verweerder op dat het EHRM inzake immigratie er bij 

diverse gelegenheden aan heeft herinnerd dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor een 

vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te 
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komen of er te verblijven (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; EHRM 26 maart 1992, 

Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43). 

Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene 

verplichting inhoudt om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk 

verblijf te respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 

2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39). Met toepassing van een vaststaand beginsel 

van internationaal recht is het immers de taak van de Staat om de openbare orde te waarborgen en in 

het bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen te 

controleren (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga/België, § 81; EHRM 18 

februari 1991, Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, Cabales en 

Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67). 

De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden hiertoe vast te leggen. De minister kan oordelen dat het 

belang van de staat voorrang heeft op dat van de vreemdeling die hier onwettig verblijft (zie R.v.St. nr. 

40.061, 28.07.1992, R.A.C.E. 1992, z.p.). 

Art. 8 EVRM staat een rechtmatige toepassing van de Vreemdelingenwet dan ook niet in de weg (zie 

ook Raad van State nr. 99.581 dd. 09.10.2001 en Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nr. 1493 dd. 

30.08.2007). 

Zie ook: 

“Zij heeft haar gezinsleven in België volledig uitgebouwd in illegaal verblijf. Verzoekster kan niet 

verwachten dat de Belgische Staat in die omstandigheden een positieve verplichting zou hebben om 

haar toe te laten verder op het grondgebied te verblijven. Het Europees Hof toont zich streng t.a.v. 

vreemdelingen die tijdens een onregelmatig of precair verblijf een relatie hebben aangegaan of een 

gezinsleven hebben opgebouwd.” (R.v.V. nr. 135.172 dd. 17.12.2014) 

Bovendien werd reeds geoordeeld dat een tijdelijke verwijdering om reden dat de vreemdeling niet in het 

bezit is van die documenten geenszins strijdig is met dit verdragsartikel (zie R.v.St. nr 48.653, 

20.07.1994, Arr. R. v. St. 1994, z.p.; R.v.St. nr. 42.039, 22.02.1993, Arr. R. v. St. 1993, z.p.) 

De bestreden beslissing heeft inderdaad niet tot gevolg dat de verzoekende partij definitief het 

grondgebied dient te verlaten, doch enkel dat zij tijdelijk het land dient te verlaten met de mogelijkheid er 

terug te keren nadat zij zich in het bezit zal hebben gesteld van de nodige documenten voor een 

regelmatige binnenkomst in het Rijk. De bestreden beslissing houdt geen absoluut verbod in om het 

Belgisch grondgebied binnen te komen en er te verblijven, de verzoekende partij dient evenwel te 

voldoen aan de door de Vreemdelingenwet opgelegde binnenkomst- en verblijfsvereisten (zie ook 

R.v.St. nr.170.806 dd. 04.05.2007, R.v.V. nr. 4.070 dd. 27.11.2007). 

“Het bestreden bevel leidt niet noodzakelijk tot een definitieve verwijdering. Het heeft enkel tot gevolg 

dat verzoeker tijdelijk het land dient te verlaten met de mogelijkheid terug te keren op het ogenblik dat 

voldaan is aan in de vreemdelingenwet bepaalde vereisten. Het bestreden bevel sluit niet uit dat de 

verzoeker de opheffing van het hiermee gepaarde inreisverbod vraagt op grond van artikel 74/12 van de 

vreemdelingenwet en vervolgens een visum aanvraagt met het oog op eventuele gezinshereniging in 

België. 

De tijdelijke scheiding met het oog op het vervullen van de noodzakelijke formaliteiten ter voldoening 

van de wettelijke bepalingen, verstoort het gezinsleven van de verzoeker niet in die mate dat er sprake 

kan zijn van een schending van artikel 8 van het EVRM.” (R.v.V. nr. 150.973 dd. 18.08.2015) 

De schending van art. 8 EVRM wordt dan ook niet aannemelijk gemaakt. 

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem 

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat diende te worden besloten tot de onontvankelijkheid 

van de aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels. 

Het tweede middel kan evenmin worden aangenomen.” 

 

3.2.3.1. Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

 

“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

 

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

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

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

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

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 
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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 februari 2002, 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 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. 

 

De Raad oefent slechts een wettigheidscontrole uit op de bestreden beslissing. Bijgevolg gaat de Raad 

na of de verwerende partij alle relevante feiten en omstandigheden in haar belangenafweging  heeft 

betrokken en, indien dit het geval is, of de verwerende partij 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 gezins/ privé-leven 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 januari 2016, nr. 233.637; RvS 26 juni 2014, nr. 227.900). 

 

Het waarborgen van een recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven, veronderstelt het 

bestaan van een privé- en/of familie- en gezinsleven, dat beschermenswaardig is onder artikel 8 van het 

EVRM.  

 

Dit privé- en/of familie- en gezinsleven dient te bestaan op het moment van de bestreden beslissing.  

 

De Raad kijkt in eerste instantie na of de verzoekende partij een beschermenswaardig privé- en/of 

familie- en gezinsleven aanvoert 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. 

 

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.  

 

3.2.3.2. Verzoeker verwijst naar zijn familiale situatie, naar zijn privéleven, naar het feit dat hij geliefd is 

bij andere studenten en naar zijn vriendenkring. 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt niet dat verzoeker een gezinsleven heeft in België. 

Tijdens zijn gehoor op 7 mei 2019 verklaarde verzoeker geen kinderen of partner te hebben in België 

met wie hij een duurzame relatie heeft. Op 7 mei 2019 verklaarde hij tegenover de politie dat hij 

verschillende nonkels heeft in Mechelen. Verzoeker verduidelijkt in het verzoekschrift zijn familiale 

situatie op geen enkele wijze. Ook in zijn aanvraag op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet 

van 12 maart 2018 maakte hij geen melding van familie in België. 

 

Waar de gezinsband tussen partners, alsook tussen ouders en minderjarige kinderen wordt 

verondersteld, het anders ligt in de relatie tussen ouders en meerderjarige kinderen en tussen 

verwanten. Overeenkomstig de rechtspraak van het EHRM (EHRM, Onur v. het Verenigd Koninkrijk, 

2009; EHRM, Slivenko v. Letland, 2003; Mole N., Asylum and the European Convention on Human 

Rights, Straatsburg, Council of Europe Publishing, 2007, 97) kan slechts van een door artikel 8 van het 

EVRM beschermd familie- en gezinsleven tussen ouders en meerderjarige kinderen en tussen 

verwanten worden gesproken indien, naast de afstammingsband, een vorm van afhankelijkheid blijkt. Bij 

de beoordeling of er al dan niet een familie- en gezinsleven bestaat, moet rekening worden gehouden 
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met alle indicaties die de verzoekende partij dienaangaande aanbrengt, zoals onder andere het 

samenwonen, de (financiële) afhankelijkheid en de reële banden tussen ouder en kind en tussen 

verwanten. In casu brengt verzoeker geen enkele informatie aan over een eventuele 

afhankelijkheidsband met zijn ooms in Mechelen. Er is bijgevolg geen sprake van een familie- en 

gezinsleven dat moet worden beschermd met zijn ooms. 

 

Verzoeker verwijst naar zijn banden met “andere studenten”. In dit verband wordt opgemerkt dat uit de 

stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoeker in België studeerde tot 2009 en aan het werk 

is sinds juni 2008. Verzoeker verduidelijkt op geen enkele wijze welke banden hij nog zou hebben 

andere studenten waardoor hij bij hen zeer geliefd zou zijn. Ook op dit vlak is er bijgevolg geen sprake 

van een bewezen privéleven dat beschermd moet worden. 

 

Verzoeker verwijst naar zijn privéleven en naar zijn vriendenkring die hij in België heeft opgebouwd. 

Gezien zijn verblijf in België sinds 2007 en zijn tewerkstelling gedurende tien jaren, kan niet ontkend 

worden dat verzoeker in België mogelijk een privéleven kan doen gelden. 

 

3.2.3.3. Bijgevolg dient de Raad te onderzoeken is of er sprake is van een schending van het recht op 

eerbiediging van het privéleven.  

 

In dit verband wordt vastgesteld dat huidige bestreden beslissing geen verwijderingsmaatregel inhoudt 

en geen wijziging aanbrengt in de rechtstoestand van verzoeker: verzoeker had geen verblijfsrecht in 

België en door de bestreden beslissing wordt hem geen verblijfsrecht ontnomen, gezien hij dit niet had. 

Het privéleven van verzoeker wordt niet onderbroken door de bestreden beslissing. De door verzoeker 

aangevoerde schending van artikel 8 van het EVRM, kan niet worden aangenomen. 

 

Het tweede middel is niet ernstig. 

 

3.3. Er worden geen ernstige middelen aangevoerd. Dit volstaat om de vordering tot schorsing te 

verwerpen. 

 

4. Kosten 

 

Met toepassing van artikel 39/68-1, §5, derde en vierde lid van de vreemdelingenwet zal de beslissing 

over het rolrecht of over de vrijstelling ervan, in een mogelijke verdere fase van het geding worden 

onderzocht. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De vordering tot het horen bevelen van voorlopige maatregelen bij uiterst dringende noodzakelijkheid is 

ontvankelijk. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertien mei tweeduizend negentien door: 

 

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

mevr. C. FRANSEN, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

C. FRANSEN A. DE SMET 

 


