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 nr. 224 019 van 16 juli 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat L. MA 

Jacques Pasturlaan 6A 

1180 UKKEL 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Chinese nationaliteit te zijn, op 22 maart 2019 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 

van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie 

van 7 februari 2019  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 minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 7 

februari 2019 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 26 maart 2019 met refertenummer 

X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 19 april 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 15 mei 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. TERRASI, die loco advocaat L. MA verschijnt voor 

verzoekster en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor verweerder. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 11 januari 2019 dient verzoekster, samen met dhr. U.W. van Belgische nationaliteit, een 

huwelijksaanvraag in. De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt het huwelijk uit tot 11 september 
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2019. In het kader van een eventueel schijnhuwelijk wordt door de procureur des Konings een 

onderzoek gestart.  

 

Op 12 april 2018 dient verzoekster een aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing van artikel 

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna de vreemdelingenwet). 

 

Op 7 februari 2019 neemt de gemachtigde van de minister de beslissing waarbij de aanvraag om 

machtiging tot verblijf onontvankelijk wordt verklaard, aan verzoekster ter kennis gebracht op 26 februari 

2019. Dit is de eerste bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 12.04.2018 werd 

ingediend door : 

 

L., Y. (R.R.: …) nationaliteit: China geboren te Liaoning op (…)1964 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. 

 

Huidige aanvraag 9bis is het eerste bewijs van aanwezigheid op het Belgische grondgebied. 

 

Betrokkene beroept zich als buitengewone omstandigheid op het feit dat zij een relatie heeft met dhr. U. 

W. (R.R. …) van Belgische nationaliteit. Zij wijst erop dat zij een relatie zouden hebben sinds augustus 

2017, dat zij samen zouden wonen sinds november 2017 en dat zij in het huwelijk wensen te treden en 

dat zij daartoe bezig is alle nodige documenten te verzamelen. Uit het administratief dossier blijkt dat zij 

op datum van 11.01.2019 hun huwelijksplannen kenbaar maakten aan de gemeente maar dat de 

registratie van het huwelijk werd uitgesteld tot 11.09.2019. De verzameling van alle nodige documenten, 

legalisaties en vertalingen voor de huwelijksvoltrekking is dan ook afgerond. Ter staving van hun 

duurzame partnerrelatie leggen betrokkenen vier foto’s voor. Dit is ruim onvoldoende om aan te tonen 

dat er sprake is van een duurzame partnerrelatie. Verder toont zij niet aan waarom deze relatie een 

buitengewone omstandigheid vormt waardoor zij niet naar zijn land van herkomst kan terugkeren. De 

verplichting om de aanvraag tot machtiging tot verblijf in te dienen via de gewone procedure betekent 

een tijdelijke scheiding en brengt geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich mee. 

Volledigheidshalve dient te worden opgemerkt dat om verblijfsrecht te verkrijgen op basis van deze 

relatie, betrokkene zich dient te beroepen op de geijkte procedure van artikel 40 van de wet van 

15.12.1980. Dit element kan dan ook niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid. 

 

Betrokkene beroept zich verder op het feit dat haar dochter, Z. N. (R.R. …) op legale wijze in België 

verblijft. Dit element kan niet weerhouden worden als buitengewone omstandigheid. Het hebben van 

familieleden in België ontslaat betrokkene geenszins van de verplichting om haar aanvraag om 

machtiging tot verblijf in te dienen via de diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats 

of de plaats van oponthoud in het buitenland. Evenmin kan dit element worden aangewend als zijnde 

een belemmering om terug te keren naar het land van herkomst om daar een aanvraag in te dienen. 

Bovendien betreft de verplichting om terug te keren slechts een eventueel tijdelijke verwijdering van het 

grondgebied. 

 

Betrokkene beroept zich op artikel 8 EVRM ter bescherming van haar in België opgebouwde sociale en 

familiale banden. Het klopt dat er een afweging dient gemaakt te worden tussen iemands privé-en 

gezinsleven en de verplichting om de aanvraag in te dienen bij de bevoegde diplomatieke of consulaire 

post in het land van herkomst. De verplichting om de aanvraag in te dienen bij de bevoegde 

diplomatieke of consulaire post in het land van herkomst impliceert enkel een eventuele tijdelijke 

scheiding, wat geen ernstig of moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Verder stellen we vast 
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dat betrokkene niet aantoont dat er sprake is van dergelijke nauwe banden dat zij onder de bescherming 

van artikel 8 EVRM zouden vallen. Betrokkene beroept zich op haar partnerrelatie en op het legale 

verblijf van haar dochter op het Belgische grondgebied. Allereerst stellen we vast dat betrokkene zeer 

weinig bewijzen voorlegt van haar partnerrelatie, in casu vier foto’s. Indien betrokkene verblijfrecht 

wenst te verkrijgen op basis van deze relatie dient zij allereerst aan te tonen dat er sprake is van een 

duurzame partnerrelatie en dient zij zich te beroepen op artikel 40 van de wet van 15.12.1980. Haar 

dochter beschikt inderdaad over verblijfsrecht in België maar betrokkene woont niet bij haar dochter. Er 

is dan ook geen beschermenswaardige gezinscel. Bovendien toont betrokkene niet aan dat er 

bijkomende elementen van afhankelijkheid zijn tussen betrokkene en haar meerderjarige dochter. De 

band tussen ouders en hun meerderjarige kinderen valt niet noodzakelijk onder de bescherming van art. 

8 van het EVRM: “Er dient op te worden gewezen dat waar de gezinsband tussen partners, alsook 

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

en meerderjarige kinderen. In het arrest Mokrani t. Frankrijk (15 juli 2003) stelt het EHRM dat betrekking 

tussen ouders en meerderjarige kinderen “ne beneficieront pas nécessairement de la protection de 

l’article 8 de la Convention sans que soit démontrée l’existence d’éléments supplémentaires de 

dépendance, autres que les liens affectifs normaux.” (vrije vertaling: niet noodzakelijk de bescherming 

van artikel 8 van het EVRM van het Verdrag genieten zonder dat het bestaan is aangetoond van 

bijkomende elementen van afhankelijkheid die anders zijn dan de gewone affectieve banden). 

 

Hetzelfde geldt ten aanzien van broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen.” (Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, arrest. Nr. 128132 van 19.08.2014) In casu blijft het bij de loutere 

aanwezigheid van haar dochter op het Belgische grondgebied. Met betrekking tot haar sociale leven legt 

betrokkene geen enkel stuk voor. Betrokkene toont aldus onvoldoende aan dat haar netwerk van 

affectieve en sociale banden van die orde zou zijn dat een tijdelijke terugkeer een schending van artikel 

8 EVRM zou kunnen betekenen. Een schending van artikel 8 van het EVRM blijkt dan ook niet. Wij 

merken tevens nog op dat de verplichting om de aanvraag in te dienen bij de bevoegde diplomatieke of 

consulaire post niet noodzakelijk leidt tot een effectieve verwijdering. Zij heeft enkel tot gevolg dat de 

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

voldoet aan de in de vreemdelingenwet bepaalde vereisten. De tijdelijke scheiding met het oog op het 

vervullen van de noodzakelijke formaliteiten ter voldoening van de wettelijke bepalingen, verstoort het 

gezins-en privéleven van betrokkene niet in die mate dat er sprake zou zijn van een schending van 

artikel 8 EVRM (EHRM 19 februari, Gul/Zwitserland, 22 EHRM 228; EHRM 26 juni 2014, nr. 71398/12, 

M.E.v.Zweden, par.100). Volledigheidshalve merken wij nog op dat in zijn arrest d.d. 27.05.2009 de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het volgende stelt: “De Raad wijst er verder op dat artikel 8 van 

het EVRM niet als een vrijgeleide kan beschouwd worden dat betrokkene zou toelaten de bepalingen 

van de vreemdelingenwet naast zich neer te leggen.” Overeenkomstig de vaste rechtspraak van de 

Raad van State dient bovendien te worden benadrukt dat een tijdelijke scheiding om zich in regel te 

stellen met de immigratiewetgeving niet kan beschouwd worden als een schending van artikel 8 van het 

EVRM (RvS 22 februari 1993, nr. 42.039; RvS 20 juli 1994, nr. 48.658; RvS 13 december 2005, nr. 

152.639). 

 

Betrokkene beroept zich op het feit dat zij geen werkelijke sociale en affectieve banden meer zou 

hebben met de volksrepubliek China. Echter, het lijkt erg onwaarschijnlijk dat betrokkene geen familie, 

vrienden of kennissen meer zou hebben in het land van herkomst waar zij voor korte tijd zou kunnen 

verblijven in afwachting van een beslissing in het kader van haar aanvraag tot machtiging tot verblijf. 

Betrokkene verbleef immers ruim 53 jaar in China (rekening houdend met haar beweerde verblijf in 

België sinds 2017) en haar verblijf in België, haar integratie en opgebouwde banden kunnen bijgevolg 

geenszins vergeleken worden met haar relaties in het land van herkomst, niettegenstaande het feit dat 

haar dochter in België woont. 

 

Betrokkene haalt als buitengewone omstandigheid het feit aan dat een terugkeer naar China een 

definitieve breuk zou kunnen teweegbrengen met al haar precieus opgebouwde banden hier en al de 

moeite die zij zich getroost zou hebben om zich te integreren teniet doen. Echter, betrokkene maakt dit 

op geen enkele wijze aannemelijk.  

 

Het gaat hier om een loutere bewering die niet gestaafd wordt door enig begin van bewijs. Het gaat om 

een tijdelijke terugkeer wat geen ernstig of moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Betrokkene 

maakt het niet aannemelijk dat de moeder-dochterrelatie teloor zal gaan door een tijdelijke terugkeer 

naar China. Wat betreft haar partnerrelatie, stellen we allereerst vast dat betrokkene hiervan zeer weinig 

bewijzen voorlegt, en bovendien kan haar partner haar eventueel vergezellen naar haar land van 

herkomst om daar de aanvraag in te dienen. Wat betreft het verlies van haar vermeende integratie, 
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betrokkene legt geen enkel stuk voor waaruit haar integratie blijkt. Ook dit element wordt dus niet 

aannemelijk gemaakt door betrokkene. 

 

De elementen van integratie (met name het feit dat zij België als haar thuis beschouwt, dat zij in haar 

levensonderhoud zou kunnen voorzien door de geldelijke steun van haar verloofde, dat zij duurzame 

banden met België opgebouwd zou hebben, dat zij zich enkel zou kunnen inbeelden in België te leven 

en dat zij graag haar integratie in ons land in een wettelijk kader wil verderzetten) 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). 

Volledigheidshalve merken we op dat betrokkene geen enkel stuk voorlegt met betrekking tot haar 

eventuele integratie.”  

 

Op 7 februari 2019 neemt de gemachtigde van de minister tevens een bevel om het grondgebied te 

verlaten, aan verzoekster ter kennis gebracht op 26 februari 2019. Dit is de tweede bestreden beslissing 

waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“Mevrouw, 

Naam, voornaam: L. Y. geboortedatum: (…)1964 geboorteplaats: Liaoning nationaliteit: China 

 

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

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

er zich naar toe te begeven, 

 

binnen dertig (30) 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 zij 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. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 In het enige middel voert verzoekster de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van het beginsel van goed 

bestuur, van artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming voor de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 

mei 1955 (hierna: het EVRM), van het zorgvuldigheidsbeginsel en van artikel 22 van de Belgische 

Grondwet. Verzoekster voert tevens een kennelijke beoordelingsfout aan.  

 

Ter adstrueren van het middel zet verzoekster het volgende uiteen: 

 

“2.2.1. 

 

Vooreerst wenst verzoekster de aandacht te vestigen op het feit dat in de motivering van 

verwerende partij tal van fouten en/of onvolledigheden staan met betrekking tot: 

. periode waarin Mevrouw L. de Volksrepubliek China verliet; 

. datum waarop het huwelijksdossier bij de gemeente Ravels volledig was; 

. initiële datum van het huwelijk; 

. uiteindelijk voorziene datum van het huwelijk; 

. bestaan van bijkomende gezinscel met dochter, kleindochter en Belgische schoonzoon; 

. het niet meer hebben van banden in de Volksrepubliek China. 

 

Het gaat zelfs zo ver dat verwerende partij de beweegreden niet schijnt te begrijpen waarom Mevrouw 

L. in april 2018 een aanvraag indiende tot tijdelijke regularisatie van haar verblijf op basis van het artikel 

9bis van de Verblijfswet, gezien het bestaan van buitengewone omstandigheden, namelijk in afwachting 

van haar huwelijk terwijl zij reeds op het grondgebied verbleef, aangezien verwerende partij blijft 

doorhameren over reeds een procedure op basis van het artikel 40 van de Verblijfswet. 
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2.2.2. 

 

Verder wenst verzoekster de opmerking te maken dat het veel logischer en correcter ware geweest dat 

verwerende partij, in de studiefase van de aanvraag, verzoekster zou hebben aangeschreven met een 

vraag naar follow-up over haar intentie om in het huwelijk te treden, waarbij er aan verzoekster de 

mogelijkheid zou kunnen worden gegeven om de inlichtingen te verschaffen dat er in het kader van de 

aanvraag tot huwelijksvoltrekking een procedure loopt bij het parket tot 11 juni 2019 waarbij zij stand-

bye moet zijn om eventueel verhoord te worden, waarna dan verwerende partij de logische beslissing 

zou nemen om, OF, in. afwachting van het advies van het parket, aan verzoekster een voorlopig verblijf 

toe te kennen, OF te wachten op het advies van het parket alvorens zich überhaupt uit te spreken over 

de aanvraag tot toepassing van het artikel 9bis van de Verlbijfswet. 

 

Een dadelijke weigering, zonder enig voorafgaand contact met betrokkene met het oog op 

verduidelijking of aanvulling, zomaar in het midden van het onderzoek van het parket, die de tijd heeft 

tot 1 juni 2019, is toch wel extreem zwaar, aangezien het gaat om een dermate belangrijke beslissing 

waar de volledige toekomst van betrokkene van afhangt. 

 

Welnu, in tegenstelling tot de mening toegedaan door verwerende partij, bevindt verzoekster zich 

weldegelijk in een situatie waarin het voor haar onmogelijk of buitengewoon moeilijk is om naar haar 

geboorteland terug te keren, ook al is het maar voor even. 

 

Daarenboven schijnt verwerende partij deze aanvraag te hebben als een volle aanvraag tot 

gezinshereniging, terwijl verzoekster enkel vroeg om een tijdelijke regularisatie van diens verblijf in 

afwachting van het beëindigen van het onderzoek door het parket én van haar huwelijk. 

 

2.2.3. 

 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29.07.1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen 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 om beroep in te stellen waarover hij/zij 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 ( R.v.St, nr. 110.071, 

06.09.2002, R.v.St, nr.129.466, 19.03.2004, R.v.St, nr. 132.710,21.06.2004). 

 

Bij het nemen van een bestuurshandeling dient de overheid rekening te houden met alle elementen uit 

het dossier, zowel in rechte als in feite, alsmede met de globaliteit van het dossier (alle elementen 

samen gelezen en beschouwd). 

 

De beslissing berust dan ook kennelijk op een onredelijke, manifeste, foutieve appreciatie van de feiten 

en is totaal onevenredig zonder rekening te houden met alle elementen. 

 

De bestreden beslissing werd lichtzinnig en overhaast genomen omwille van een laksheid van de DVZ. 

 

Het is overduidelijk dat verwerende partij dit dossier niet serieus heeft genomen en zomaar van de tafel 

heeft geveegd. 

 De Dienst Vreemdelingenzaken kon, alvorens de beslissing overhaast te nemen, zoals in casu is 

gebeurd, verzoekster ook terug hebben gecontacteerd met de vraag om uitleg te willen verschaffen over 

de stand van zaken met betrekking tot haar voorgenomen huwelijk. Er diende bijgevolg niet dadelijk 

drastisch te worden overgegaan tot het nemen van een beslissing tot ontvankelijkheidverklaring en een 

Bijlage 13. 

 

Er is bijgevolg een fout in de motivering alsmede een kennelijke beoordelingsfout. 

 

Verwerende partij heeft simpelweg niet de moeite getroost om verzoekster om uitleg te vragen. 

 

Daarenboven schijnt verwerende partij deze aanvraag te hebben als een voile aanvraag tot 

gezinshereniging, terwijl verzoekster enkel vroeg om een tijdelijke regularisatie van diens verblijf in 

afwachting van het beëindigen van het onderzoek door het parket én van haar huwelijk. 
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Door de beslissing te nemen op 7 februari 2019, heeft de Dienst Vreemdelingenzaken tevens de 

beginselen van goed bestuur geschonden. 

 

Waarom kon de Dienst Vreemdelingenzaken, met het oog op een goed bestuur, vooraleer een 

beslissing te nemen, verzoekster niet contacteren met een vraag naar de stand van zaken over het 

voorgenomen huwelijk? 

 

Bijgevolg, zelfs als in hoofde van verwerende partij de bestreden beslissing op dat vlak wettelijk is - 

quod non -, twijfelt verzoekster sterk of deze beslissing correct is en of deze werd genomen met respect 

voor de beginselen van goed bestuur. 

 

Inderdaad, het centrale beginsel van behoorlijk bestuur is de kwaliteit van de beslissing: opdat de 

kwaliteit van een beslissing wordt erkend, is het noodzakelijk dat de beslissing werd genomen terwijl de 

overheid ook zelf haar best heeft gedaan om haar informatieplicht te vervullen ten aanzien van 

verzoekster, door aan haar bijkomende vragen door te geven, als dit noodzakelijk werd geacht. 

 

In casu is dit niet gebeurd. 

 

Het principe van motivatie is dan ook geschonden. 

 

Verwerende partij heeft haar beslissing onvoldoende gemotiveerd omdat zij haar motivatie is gestopt bij 

de lezing van de basisaanvraag. Zij hield bijgevolg geen rekening met feiten over het te voltrekken 

huwelijk, welke gemakkelijk hadden kunnen worden toegelicht, als het maar aan verzoekster was 

gevraagd geworden. 

 

Zo is, in principe, eenieder, alsmede de verwerende partij, gebonden door de zorgvuldigheidsplicht: men 

moet handelen zoals elk normaal, voorzichtig en vooruitziend persoon dat zou doen, of met andere 

woorden zoals dat redelijkerwijze mag verwacht worden van een persoon en een overheid die zich in 

dezelfde omstandigheden bevindt. 

 

Overeenkomstig de zorgvuldigheidsplicht moet de overheid haar beslissingen met zorgvuldigheid 

voorbereiden en beslissen. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan het bestuur de verplichting op om haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (R.v.St., 02.02.2007, 

nr.167.411 ; R.v.St. 14.02.2006, nr.154.954). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt dus aan de verwerende partij de verplichting op haar beslissingen op 

een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te staven op een correcte feitenvinding. Uit de stukken en de 

motivatie blijkt zeer duidelijk dat de gemachtigde van Mevrouw de Staatssecretaris tot diens conclusie is 

gekomen louter naar aanleiding van de basisaanvraag en geenszins op basis van het volledige 

feitenrelaas, waaruit duidelijk blijkt dat er een procedure hangende is bij het parket tot 11 juni 2019, 

waarvoor verzoekster stand-bye moet zijn voor eventuele verhoren. 

 

Daarenboven schijnt verwerende partij deze aanvraag te hebben als een voile aanvraag tot 

gezinshereniging, terwijl verzoekster enkel vroeg om een tijdelijke regularisatie van diens verblijf in 

afwachting van het beëindigen van het onderzoek door het parket én van haar huwelijk. 

 

Verwerende partij heeft in casu een beslissing genomen zonder deze met zorg en zonder deze met 

respect voor voorzorg voorbereid te hebben. Daarom heeft verzoekster geen recht gehad op een 

correcte behandeling. 

 

Verweerster heeft geen zorgvuldig onderzoek gedaan naar de feiten en heeft zich eigenlijk slechts 

tevreden gesteld met de basisaanvraag. 

 

Verweerster heeft dus geen rekening gehouden met alle andere elementen noch met het geheel van 

alle elementen. Door eigenlijk louter te beslissen op basis van een basisaanvraag en geen verdere 

vragen te stellen over het geschrevene dat het koppel de intentie had om in het huwelijk te treden, en 

vervolgens overhaast zonder enig verder onderzoek naar een stand van zaken een beslissing te nemen, 
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lijkt, bij kortzichtig denken, de kous af te zijn en hoefde verwerende partij niet verder meer te 

argumenteren en redeneren, terwijl de realiteit totaal anders is. 

 

Daarenboven schijnt verwerende partij deze aanvraag te hebben als een voile aanvraag tot 

gezinshereniging, terwijl verzoekster enkel vroeg om een tijdelijke regularisatie van diens verblijf in 

afwachting van het beëindigen van het onderzoek door het parket én van haar huwelijk. 

 

Bijgevolg is de beslissing van verwerende partij niet geldig. 

 

De DVZ had dit dossier dienen au serieus te nemen, wat manifest niet geschied is. 

 

Meer nog, de DVZ heeft zich bij het nemen van diens beslissing geen enkele moeite getroost. 

 

De gegevens over een huwelijk (dat zich daadwerkelijk op 11 juni 2019 gaat concretiseren nadat het 

parket zeer zeker en ongetwijfeld het voorgenomen huwelijk van het koppel NIET zal beschouwen als 

een schijnhuwelijk) zijn gewoon aan de kant geschoven of minstens niet verder onderzocht waardoor 

verzoekster niet eerlijk noch correct behandeld is geweest. 

 

Dit alles bewijst dat de beslissing niet correct is, minstens onzorgvuldig werd genomen. 

 

De schending van het zorgvuldigheidsbeginsel is om die reden voldoende bewezen. 

 

Verwerende partij heeft een beslissing genomen zonder deze met zorg en zonder deze met respect 

voor voorzorg voorbereid te hebben. Daarom heeft verzoekster geen recht gehad op een correcte 

behandeling. Zo heeft zij niet meer kunnen toelichten dat het parket de tijd kreeg tot 11 juni 2019 om 

diens onderzoek te voeren, dat zij in België wenst te zijn voor het geval dat het parket haar nog wenst te 

verhoren én voor de voorbereidingen van de huwelijksvoltrekking, vooraleer verwerende partij een 

beslissing zou nemen. 

 

Verweerster heeft geen zorgvuldig onderzoek gedaan naar de feiten. 

 

Daarenboven schijnt verwerende partij deze aanvraag te hebben als een volle aanvraag tot 

gezinshereniging, terwijl verzoekster enkel vroeg om een tijdelijke regularisatie van diens verblijf in 

afwachting van het beëindigen van het onderzoek door het parket én van haar huwelijk. 

 

Verweerster heeft dus geen rekening gehouden met het geheel van alle elementen. Door zich vast te 

pinnen op slechts de basisaanvraag waar nochtans duidelijk wordt in gesteld dat het koppel wenst te 

huwen en door geen verdere vragen meer te stellen over de stand van zaken met betrekking tot dat 

voorgenomen huwelijk, lijkt, bij kortzichtig denken, de kous af te zijn  en hoefde verwerende partij niet 

verder meer te argumenteren en redeneren, terwijl de realiteit veel complexer is. Bijgevolg is de 

beslissing van verwerende partij niet geldig. 

 

De volgende beginselen, welke integraal onderdeel zijn van de kwaliteit van een beslissing, zijn 

eveneens geschonden: 

 

a. Principe van fair-play en onpartijdigheid; Verwerende partij achtte het niet nodig, om, voordat zij haar 

besluit nam, aan verzoekster de mogelijkheid te geven om de nieuwe stand van zaken toe te lichten, 

ook al heeft zij daartoe het recht en de plicht. Zij heeft zich partijdig opgesteld, door zich tevreden te 

stellen met de basisaanvraag zoals het werd doorgestuurd, waardoor zij geen blijk heeft gegeven van 

intellectuele eerlijkheid noch van initiatief door geen aanvulling/toelichting voor te stellen. 

 

b. Principe van professionaliteit: De bestreden beslissing is niet op een professionele manier genomen. 

Daarvoor had verwerende partij zich méér moeten verdiepen in het geheel van het dossier vooraleer 

een beslissing te nemen. Het lijkt wel alsof verwerende partij zich vlug van dit verzoek heeft willen van af 

maken door niet te vragen naar méér informatie. 

 

c. Principe van rechtszekerheid: De in casu genomen beslissing toont een buitensporig gedrag, minder 

flexibel, minder menselijk en strenger dan wat de maker van de wet voor ogen had. 

 

Men kan dus concluderen dat de beslissing willekeurig en lichtzinnig is genomen en dat de 

bescherming, waarop verzoekster recht heeft, wordt geschonden. 
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2.2.4. 

 

Op geen enkel moment houdt verwerende partij rekening met het feit dat het voor verzoekster als mens 

op psychologisch vlak gewoonweg geen optie is om terug te gaan naar haar land van herkomst, ook al 

zou dat maar tijdelijk zijn. 

 

Er wordt simpelweg geen rekening gehouden met het feit dat Mevrouw L. de idee van gescheiden te 

leven van de Heer U., ook al is het maar voor even, niet aan kan, en nog minder de idee dat, eens zij 

buiten België zou zijn, er een risico bestaan niet meer te kunnen terugkeren. 

 

Zij kan ook niet gescheiden leven van de andere gezinscel, deze die zij heeft met haar dochter, 

kleindochter en Belgische schoonzoon. 

 

Het is namelijk Mevrouw L. die voor haar kleindochter het grootste deel van de tijd, samen met de Heer 

U., zorgt. 

 

Tenslote, zij heeft geen enkele band meer met de Volksrepubliek China, waar zij is gaan lopen als een 

verwerpeling omdat zij een gescheiden vrouw was. 

 

Zij heeft het geluk en het evenwicht gevonden, zij heeft een thuis gevonden, en haar mentale 

gezondheid kan de idee niet aan om nu territoriaal afstand te doen van. haar verloofde en haar dochter, 

haar kleindochter en Beglsiche schoonzoon, ook al zou het maar voor even zijn. 

 

Op geen enkel moment gaat verwerende partij op dit menselijk en psychologisch aspect in. 

 

Er is bijgevolg een fout in de motivering alsmede een kennelijke beoordelingsfout. 

 

2.2.5. 

 

Verwerende partij alludeert dat verzoekster in afwachting toch kan over-en-weer-vliegen met visa kort 

verblijf. 

 

Hierbij houdt verweerster niet alleen geen rekening met het feit dat verzoekster, zoals boven vermeld, 

op menselijk en psychologisch vlak zelfs geen tijdelijke scheiding aan kan, evenmin met het feit dat zij in 

het land wenst te zijn om eventueel te kunnen verhoord te worden door het parket en om het huwelijk 

voor te bereiden, maar evenmin met het feit dat het extreem naïef is zelfs maar te insinueren dat 

verzoekster, eens terug in de Volksrepubliek China, nog kans zou kunnen maken op een visum kort 

verblijf, laat staan verschillende, gezien de inhoud van diens administratief dossier. 

 

Verweerster gebruikt deze argumenten om zaken rooskleuriger voor te stellen dan de harde realiteit 

eigenlijk is: door het administratief dossier zal het voor verzoekster zeer moeilijk zelfs onmogelijk zijn om 

nog een visum kort verblijf te bekomen. 

 

Er is bijgevolg een fout in de motivering alsmede een kennelijke beoordelingsfout. 

 

2.2.6. 

 

Ook het artikel 8 van het EVRM wordt door verwerende partij door diens beslissing geschonden. 

 

Immers, de bestreden beslissing is wel degelijk disproportioneel in het kader van het privé- en familiaal 

leven van verzoekster. 

 

Het is immers niet omdat het "slechts" zou gaan om een tijdelijke verwijdering dat het geen ernstig en 

moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. 

 

En het is precies het disproportioneel karakter van de beslissing in het kader van het privé- en familiaal 

leven van verzoekster dat een buitengewone omstandigheid vormt die wel degelijk rechtvaardigt dat zij 

het grondgebied niet hoeft te verlaten en dat zij uiteindelijk ter plekke een tijdelijke machtiging tot verblijf 

kan bekomen. 
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Immers het is voor verzoekster ook inderdaad onmogelijk of bijzonder moeilijk is om terug te keren naar 

haar land van herkomst om een machtiging aan te vragen, dit door de bovenvermelde gegevens die 

zich in België situeren alsmede de omstandigheden waarin zij destijds het land is ontvlucht. 

 

Inderdaad voor verzoekser, zoals hierboven uitvoering uiteengezet in het feitenrelaas, is het onmogelijk 

om terug te keren naar de Volksrepubliek China om aldaar de vereiste machtiging aan te vragen, zelfs 

al zou dat maar om een tijdelijk verblijf aldaar gaan, omdat dit een breuk zou betekenen met haar 

familiale (cfr. haar verloofde enerzijds en anderzijds haar dochter, kleindochter en Belgsiche 

schoonzoon), sociale en affectieve entourage welke zich in België bevindt. 

 

In casu is het uitermate belangrijk om rekening te houden met het proportionaliteitsprincipe. 

 

Wanneer verwerende partij een degelijke studie had gemaakt van het volledig dossier in het kader van 

het privé- en gezinsleven van verzoekster, dan had verweerster redelijkerwijze tot een beslissing 

moeten komen welke proportioneel was, namelijk, stellende dat er weldegelijk buitengewone 

omstandigheden aanwezig zijn en dat zij het grondgebied inderdaad niet hoefde te verlaten, waardoor 

zij, in afwachting van het kunnen opstarten van een procedure gezinshereniging als getrouwde vrouw, 

een tijdelijk verblijf zou kunnen hebben ontvangen. 

 

Onder het recht op respect voor het privéleven, zoals bepaald door de internationale instrumenten ter 

bescherming van de rechten van de mens, en meer in het bijzonder door het artikel 8 van het Europees 

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, moet het volgende 

worden verstaan "het recht van elke menselijk wezen om zijn affectieve, seksuele en familiale relaties te 

beleven waarbij zijn vrijheid, zijn waardigheid en zijn verantwoordelijkheid worden gerespecteerd, en dit 

met het oog op de ontwikkeling en de ontplooiing van zijn eigen persoonlijkheid". (J.-L. RENCHON, « La 

Convention européenne et la régularisation des relations affectives et familiales dans une société 

démocratique », in La mise en œuvre interne de la Convention européenne des droits de l'homme, Ed. 

Jeune barreau de Bruxelles, 1994, p.92) 

 

In casu dient het onderzoek naar het al dan niet bestaan van proportionaliteit te worden gevoerd 

rekening houdend met dit recht op een privéleven. 

 

De Raad van State preciseert in diens arrest nr. 58.969 van 1 april 1996,3 hieromtrent dat « het recht op 

respect voor het privéleven en het gezinsleven, bepaald door het artikel 8.1 van het Europees Verdrag 

tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden door de verdragsluitende 

Staten mag worden opgenomen bij de beperkingen vastgesteld door het artikel 8.2. van hetzelfde 

Verdrag; dat de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen zich inschrijft in het kader van deze alinea; dat, als de 

toepassing van deze wet op zich geen inbreuk uitmaakt van het bovenvermelde artikel 8, dan kan de 

uitvoering van een verwijderingsmaatregel, rekening houdend met de omstandigheden, inderdaad 

tegenstrijdig aan dit artikel blijken te zijn. » 

 

Lid 2 van artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden staat geen inmenging in dit recht toe dan op 3 cumulatieve voorwaarden: dat de 

inmenging voorzien is door de wet, dat zij overeenkomstig de wettelijke doelstellingen is zoals 

gedefinieerd in dit lid 2 en dat zij noodzakelijk is in een democratische maatschappij. 

 

Deze laatste voorwaarde betekent dat de maatregel moet gerechtvaardigd worden door een gebiedende 

sociale nood, en, in het bijzonder, moet in proportie zijn met het nagestreefde legitieme doel (Europees 

Hof, 13 juli 1995, R.D.E., 1995, nummer 84, p. 277; Raad van State, 25 september 1996, nummer 

61.972, R.D.E., 1996, p. 755). 

 

Bijgevolg, eisen van verzoekster om terug te keren naar de Volksrepubliek China en aldaar een 

aanvraag in te dienen zou een drastische breuk teweegbrengen met de familiale, sociale en affectieve 

banden welke zij heeft in België. 

 

Daarenboven kan verzoekster simpelweg niet zonder haar verloofde enerzijds, en, anderzijds, zonder 

haar dochter, kleindochter en Belgische schoonzoon, leven. 

 

En, zij moet in het land zijn om eventueel verhoord te kunnen worden door het parket. 
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Verder, wanneer er nog verder zou worden op aangedrongen aan het adres van verzoekster om terug 

te keren naar de Volksrepubliek China en aldaar een machtiging aan te vragen, dan zou dit een 

definitieve breuk kunnen teweegbrengen met al haar banden alhier, welke een disproportioneel 

beslissing zou zijn in het kader van haar privéleven en haar familiaal leven. 

 

Er zou dan weldegelijk sprake kunnen zijn van een schending van artikel 8 van het EVRM. 

Daarenboven, wat de Dienst Vreemdelingenzaken als een "tijdelijke terugkeer" bestempelt, blijkt maar al 

te vaak een definitieve terugkeer te zijn in praktijk, of, in de allerbeste gevallen, een terugkeer van 

verschillende lange maanden of zelfs jaren, welke verzoekster simpelweg niet aankan om de zovele 

redenen, reeds hierboven uiteengezet. 

 

Bijgevolg dienen de buitengewone omstandigheden te worden beschouwd als voldoende bewezen. 

 

De motivering ingeroepen door verwerende partij is dus ongegrond. 

 

2.2.7. 

 

Krachtens het artikel 22 van de Grondwet, heeft elk individu recht op eerbied voor het privéleven en het 

gezinsleven, tenzij in de gevallen en onder de voorwaarden zoals vastgesteld bij de wet. 

 

Het artikel 191 van de Grondwet voorziet dat de vreemdelingen die zich op het Belgisch grondgebied 

bevinden dezelfde rechten en vrijheden genieten als de Belgen, tenzij in geval van uitzonderingen, 

voorzien door de wet. 

 

Geen enkele wettelijke maatregel werd er tot op heden genomen om de vreemdelingen te onttrekken 

van het toepassingsgebied van het artikel 22 van de Grondwet. 

 

Verzoekster mag zich bijgevolg beroepen op het artikel 22. 

 

In casu, het feit dat verzoekster zou moeten terugkeren naar de Volksrepubliek China, en dit om aldaar 

de administratieve stappen te ondernemen, zou eveneens ingaan tegen haar recht op eerbied van het 

privéleven en het gezinsleven, haar bekrachtigd door de Belgische Grondwet.” 

 

2.2.1 De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen en artikel 62 van de vreemdelingenwet verplichten de overheid in de akte de 

juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat op 

een “afdoende” wijze. Het afdoende karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent 

moet zijn, dat ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben en draagkrachtig moet zijn, dit wil 

zeggen dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. De belangrijkste 

bestaansreden van de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de voormelde wet van 29 juli 

1991, bestaat erin dat de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet 

kunnen aantreffen op grond waarvan ze werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden 

nagegaan of de overheid is uitgegaan van gegevens die in rechte en in feite juist zijn, of zij die 

gegevens correct heeft beoordeeld, en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar beslissing is 

kunnen komen, opdat de betrokkene met kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het aangewezen is 

de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden.  

 

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

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

de gemachtigde motiveert op omstandige en concrete wijze waarom de aangehaalde elementen geen 

buitengewone omstandigheden vormen die rechtvaardigen dat verzoekers de aanvraag om machtiging 

tot verblijf niet kunnen 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. Verzoekster maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar 

niet in staat stelt om te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden 

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

motiveringsplicht (RvS 26 maart 2002, nr. 105.103). De tweede bestreden beslissing is genomen met 

toepassing van artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet, met name dat verzoekster in het Rijk 

verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van voormelde wet vereiste documenten. Verzoekster 

is niet in het bezit van een geldig visum en dit wordt niet betwist.  Een schending van artikel 3 van de 

wet van 29 juli 1991 en van artikel 62 van de vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. 
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Verzoekster voert eveneens de schending aan van de materiële motiveringsplicht. De Raad benadrukt 

dat hij bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet bevoegd is zijn beoordeling van de 

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

van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling 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).  

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de overheid zich op afdoende wijze dient te informeren over 

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

nr. 107.624).  

 

Om tot een beoordeling over te gaan, moet vooreerst het wettelijk kader worden geschetst.  

 

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 één 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 diezelfde wet 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. (…)”   

 

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

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

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

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

vreemdelingenwet kan een vreemdeling, die over een identiteitsdocument beschikt of vrijgesteld is van 

deze voorwaarde, enkel indien buitengewone omstandigheden dit rechtvaardigen een aanvraag om tot 

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

 

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

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

te doen op de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post.  

 

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 in het 

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

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

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

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

onderzoek:  

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 bekomen van een verblijfsmachtiging onontvankelijk 

worden verklaard;  

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 verwerende partij over een ruime 

appreciatiebevoegdheid.  
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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 oorsprong 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. Als typische buitengewone omstandigheden kunnen onder 

meer 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. Omstandigheden echter 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 en het hebben van vele vrienden en kennissen betreffen de gegrondheid van de 

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

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

 

De bestreden beslissing verklaart de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van 

de vreemdelingenwet onontvankelijk. In casu is dus de vraag aan de orde of de verwerende partij kon 

oordelen of verzoekster voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het voor haar onmogelijk, dan wel 

bijzonder moeilijk is om haar aanvraag te doen vanuit China. 

 

2.2.2 Verzoekster kan niet worden gevolgd waar zij stelt dat verweerder haar diende aan te schrijven 

met een vraag naar de stand van zaken van haar intentie om in het huwelijk te treden. De Raad herhaalt 

dat het aan de vreemdeling is om in zijn aanvraag klaar en duidelijk te 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 oorsprong 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 verblijfsmachtiging is een gunstmaatregel 

en het komt aan verzoekster toe om haar aanvraag zo goed mogelijk te staven teneinde de 

buitengewone omstandigheden aannemelijk te maken. Zij kan ook te allen tijde haar aanvraag 

actualiseren, hetgeen zij niet heeft gedaan.  

 

2.2.3 Verzoekster betoogt dat verweerder haar aanvraag heeft beschouwd als een aanvraag 

gezinshereniging, terwijl ze enkel vroeg om een tijdelijke regularisatie van haar verblijf in afwachting van 

het beëindigen van het onderzoek door het parket van haar huwelijksaangifte.  

 

Uit de aanvraag van verzoekster op 12 april 2018 ingediend blijkt dat verzoekster zich beriep op haar 

relatie met een Belg, op haar huwelijksplannen en op het legaal verblijf van haar dochter in België. 

Daarnaast beriep verzoekster zich op artikel 8 van het EVRM ten aanzien van haar partner en het gezin 

van haar dochter en wees zij op haar elementen van integratie en het gebrek aan banden met haar land 

van herkomst. In de bestreden beslissing werd gemotiveerd omtrent haar intentie om in het huwelijk te 

treden en haar relatie met de heer U. van Belgische nationaliteit. Daarnaast motiveert de bestreden 

beslissing omtrent haar dochter die legaal in België verblijft en het door verzoekster ingeroepen artikel 8 

van het EVRM en haar gezinsleven. Verder motiveert de bestreden beslissing op het element dat zij 

geen banden meer heeft met  haar land van herkomst en dat een terugkeer volgens haar een definitieve 

breuk zal teweegbrengen met haar banden in België. Ten slotte motiveert de beslissing omtrent de 

elementen van integratie. Verzoekster kan aldus bezwaarlijk beweren dat verweerder haar aanvraag 

heeft beschouwd als louter een aanvraag voor gezinshereniging. Verweerder heeft met betrekking tot 

elk opgeworpen element omstandig gemotiveerd waarom deze niet aanvaard worden als een 

buitengewone omstandigheid die verzoekster verhinderen de verblijfsmachtiging in te dienen via de 

gewone procedure, namelijk via de diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of 

plaats van oponthoud in het buitenland.   

 

Verzoekster betoogt dat het bestuur geen rekening heeft gehouden met alle elementen van het dossier, 

alsmede met de globaliteit van het dossier. Zij stelt tevens dat de beslissing fouten en onvolledigheden 

bevat met betrekking tot de periode waarop zij China verliet, de datum dat haar huwelijksdossier volledig 

was, de initiële datum van het huwelijk, de uiteindelijk voorziene datum van het huwelijk, het bestaan 

van een gezinscel met haar dochter, kleindochter en Belgische schoonzoon en het niet meer hebben 

van banden met China.  
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De Raad merkt op dat de effectieve datum van vertrek uit China niet relevant is, nu in de bestreden 

beslissing wordt vastgesteld dat de verblijfsaanvraag voor het eerst de aanwezigheid van verzoekster 

op het Belgisch grondgebied aantoont.  De initiële datum of uiteindelijk voorziene datum van het 

huwelijk is evenmin relevant, nu de registratie van haar huwelijk is uitgesteld voor een onderzoek naar 

schijnhuwelijk. Verzoekster loopt met de datum van haar huwelijk vooruit op de vraag of zij toelating zal 

krijgen om in het huwelijk te treden. Op het moment dat de bestreden beslissing werd genomen was er 

nog geen sprake van de registratie van haar huwelijk. Het feit dat haar dochter legaal in het Rijk verblijft 

ontslaat verzoekster niet van de verplichting om een verblijfsaanvraag in te dienen vanuit het 

herkomstland. De aanwezigheid van haar dochter op Belgisch grondgebied volstaat ook niet om aan te 

tonen dat dit een buitengewone omstandigheid uitmaakt of dat het voor verzoekster daardoor 

onmogelijk of bijzonder moeilijk is om haar aanvraag in China in te dienen. In tegenstelling tot 

verzoeksters betoog is er in de bestreden beslissing wel degelijk gemotiveerd omtrent haar verklaring 

dat zij geen netwerk of banden meer heeft in China. De beslissing motiveert hieromtrent het volgende:  

“Betrokkene beroept zich op het feit dat zij geen werkelijke sociale en affectieve banden meer zou 

hebben met de volksrepubliek China. Echter, het lijkt erg onwaarschijnlijk dat betrokkene geen familie, 

vrienden of kennissen meer zou hebben in het land van herkomst waar zij voor korte tijd zou kunnen 

verblijven in afwachting van een beslissing in het kader van haar aanvraag tot machtiging tot verblijf. 

Betrokkene verbleef immers ruim 53 jaar in China (rekening houdend met haar beweerde verblijf in 

België sinds 2017) en haar verblijf in België, haar integratie en opgebouwde banden kunnen bijgevolg 

geenszins vergeleken worden met haar relaties in het land van herkomst, niettegenstaande het feit dat 

haar dochter in België woont. 

Betrokkene haalt als buitengewone omstandigheid het feit aan dat een terugkeer naar China een 

definitieve breuk zou kunnen teweegbrengen met al haar precieus opgebouwde banden hier en al de 

moeite die zij zich getroost zou hebben om zich te integreren teniet doen. Echter, betrokkene maakt dit 

op geen enkele wijze aannemelijk.  

Het gaat hier om een loutere bewering die niet gestaafd wordt door enig begin van bewijs. Het gaat om 

een tijdelijke terugkeer wat geen ernstig of moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Betrokkene 

maakt het niet aannemelijk dat de moeder-dochterrelatie teloor zal gaan door een tijdelijke terugkeer 

naar China. Wat betreft haar partnerrelatie, stellen we allereerst vast dat betrokkene hiervan zeer weinig 

bewijzen voorlegt, en bovendien kan haar partner haar eventueel vergezellen naar haar land van 

herkomst om daar de aanvraag in te dienen. Wat betreft het verlies van haar vermeende integratie, 

betrokkene legt geen enkel stuk voor waaruit haar integratie blijkt. Ook dit element wordt dus niet 

aannemelijk gemaakt door betrokkene.” 

 

Bij het nemen van de tweede bestreden beslissing heeft verweerder eveneens rekening gehouden met 

artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, die de hogere rechtsnormen weerspiegelt, zoals artikel 8 van 

het EVRM. Zo werd in de synthesenota van 7 februari 2019 de volgende afweging gemaakt:  

 

“Gezin- en familieleven: 

Het gaat om een tijdelijke scheiding wat geen ernstig of moeilijk te herstellen nadeel met zich 

meebrengt, het staat haar partner vrij om haar te vergezellen. Wat haar dochter betreft, er is geen 

sprake van een gezinscel noch van bijkomende elementen van afhankelijkheid tussen betrokkene en 

haar meerderjarige dochter. “  

 

Verzoekster toont bijgevolg niet aan dat bepaalde elementen zouden zijn veronachtzaamd bij het nemen 

van de bestreden beslissingen of dat er geen rekening zou zijn gehouden met het geheel van de 

elementen zoals opgeworpen in haar aanvraag.  

 

2.2.4 Verzoekster voert de schending aan van artikel 8 van het EVRM en stelt dat zij op menselijk en 

psychologisch vlak niet gescheiden kan leven van haar verloofde de heer U. Ook een gescheiden leven 

van haar dochter en kleindochter en Belgische schoonzoon kan ze niet aan. Verzoekster heeft een thuis 

gevonden en haar mentale gezondheid kan de idee niet aan om nu territoriaal afstand te doen van haar 

verloofde en haar dochter en diens gezin, zelfs maar voor even. Bovendien meent verzoekster dat ze 

slechts zeer moeilijk of zelfs onmogelijk nog een visum voor kort verblijf kan bekomen. Zij betoogt dat de 

beslissingen disproportioneel zijn ten aanzien van haar gezins- en privéleven in België.  

 

In de bestreden beslissing wordt met betrekking tot artikel 8 van het EVRM het volgende gemotiveerd:  

 

“Betrokkene beroept zich op artikel 8 EVRM ter bescherming van haar in België opgebouwde sociale en 

familiale banden. Het klopt dat er een afweging dient gemaakt te worden tussen iemands privé-en 

gezinsleven en de verplichting om de aanvraag in te dienen bij de bevoegde diplomatieke of consulaire 
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post in het land van herkomst. De verplichting om de aanvraag in te dienen bij de bevoegde 

diplomatieke of consulaire post in het land van herkomst impliceert enkel een eventuele tijdelijke 

scheiding, wat geen ernstig of moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Verder stellen we vast 

dat betrokkene niet aantoont dat er sprake is van dergelijke nauwe banden dat zij onder de bescherming 

van artikel 8 EVRM zouden vallen. Betrokkene beroept zich op haar partnerrelatie en op het legale 

verblijf van haar dochter op het Belgische grondgebied. Allereerst stellen we vast dat betrokkene zeer 

weinig bewijzen voorlegt van haar partnerrelatie, in casu vier foto’s. Indien betrokkene verblijfrecht 

wenst te verkrijgen op basis van deze relatie dient zij allereerst aan te tonen dat er sprake is van een 

duurzame partnerrelatie en dient zij zich te beroepen op artikel 40 van de wet van 15.12.1980. Haar 

dochter beschikt inderdaad over verblijfsrecht in België maar betrokkene woont niet bij haar dochter. Er 

is dan ook geen beschermenswaardige gezinscel. Bovendien toont betrokkene niet aan dat er 

bijkomende elementen van afhankelijkheid zijn tussen betrokkene en haar meerderjarige dochter. De 

band tussen ouders en hun meerderjarige kinderen valt niet noodzakelijk onder de bescherming van art. 

8 van het EVRM: “Er dient op te worden gewezen dat waar de gezinsband tussen partners, alsook 

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

en meerderjarige kinderen. In het arrest Mokrani t. Frankrijk (15 juli 2003) stelt het EHRM dat betrekking 

tussen ouders en meerderjarige kinderen “ne beneficieront pas nécessairement de la protection de 

l’article 8 de la Convention sans que soit démontrée l’existence d’éléments supplémentaires de 

dépendance, autres que les liens affectifs normaux.” (vrije vertaling: niet noodzakelijk de bescherming 

van artikel 8 van het EVRM van het Verdrag genieten zonder dat het bestaan is aangetoond van 

bijkomende elementen van afhankelijkheid die anders zijn dan de gewone affectieve banden). 

 

Hetzelfde geldt ten aanzien van broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen.” (Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, arrest. Nr. 128132 van 19.08.2014) In casu blijft het bij de loutere 

aanwezigheid van haar dochter op het Belgische grondgebied. Met betrekking tot haar sociale leven legt 

betrokkene geen enkel stuk voor. Betrokkene toont aldus onvoldoende aan dat haar netwerk van 

affectieve en sociale banden van die orde zou zijn dat een tijdelijke terugkeer een schending van artikel 

8 EVRM zou kunnen betekenen. Een schending van artikel 8 van het EVRM blijkt dan ook niet. Wij 

merken tevens nog op dat de verplichting om de aanvraag in te dienen bij de bevoegde diplomatieke of 

consulaire post niet noodzakelijk leidt tot een effectieve verwijdering. Zij heeft enkel tot gevolg dat de 

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

voldoet aan de in de vreemdelingenwet bepaalde vereisten. De tijdelijke scheiding met het oog op het 

vervullen van de noodzakelijke formaliteiten ter voldoening van de wettelijke bepalingen, verstoort het 

gezins-en privéleven van betrokkene niet in die mate dat er sprake zou zijn van een schending van 

artikel 8 EVRM (EHRM 19 februari, Gul/Zwitserland, 22 EHRM 228; EHRM 26 juni 2014, nr. 71398/12, 

M.E.v.Zweden, par.100). Volledigheidshalve merken wij nog op dat in zijn arrest d.d. 27.05.2009 de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het volgende stelt: “De Raad wijst er verder op dat artikel 8 van 

het EVRM niet als een vrijgeleide kan beschouwd worden dat betrokkene zou toelaten de bepalingen 

van de vreemdelingenwet naast zich neer te leggen.” Overeenkomstig de vaste rechtspraak van de 

Raad van State dient bovendien te worden benadrukt dat een tijdelijke scheiding om zich in regel te 

stellen met de immigratiewetgeving niet kan beschouwd worden als een schending van artikel 8 van het 

EVRM (RvS 22 februari 1993, nr. 42.039; RvS 20 juli 1994, nr. 48.658; RvS 13 december 2005, nr. 

152.639).” 

 

Verzoekster kan aldus niet worden bijgetreden waar zij voorhoudt dat er geen afweging werd gemaakt  

en op geen enkele wijze rekening werd gehouden met haar gezins- - en privéleven in België.  

Door steeds opnieuw en tevens op algemene wijze te verwijzen naar dezelfde elementen en aan te 

geven een andere mening te zijn toegedaan, worden ook deze motieven niet onderuit gehaald.  

 

De Raad merkt bovendien op dat het in casu ook een aanvraag om een toelating tot verblijf betreft. In 

casu dient geen toetsing aan de hand van artikel 8, tweede lid van het EVRM te gebeuren. Immers, de 

bestreden beslissingen betreffen geen weigering van een voortgezet verblijf.  

 

Het EHRM is van oordeel dat er geen inmenging is en derhalve geen toetsing aan de hand van het 

tweede lid van artikel 8 van het 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).  
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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 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. Een verzoekende partij 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 zij 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). 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.  

 

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 gezinsleven met haar verloofde wordt thans betwist door de gemachtigde omdat verzoekster zeer 

weinig bewijzen voorlegt van haar partnerrelatie, in casu 4 foto’s. Wat haar dochter betreft stelt de 

gemachtigde vast dat verzoekster niet bij haar dochter inwoont waardoor er geen sprake is van een 

beschermenswaardige gezinscel. En verzoekster toont geen bijkomende elementen van afhankelijkheid 

aan met haar meerderjarige dochter. Met betrekking tot haar sociale leven legt verzoekster geen enkel 

stuk voor.  

 

De Raad kijkt, net als de gemachtigde, in eerste instantie na of verzoekster een beschermingswaardig 

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 beslissingen. 

 

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). Volgens het EHRM is het huwelijk dat als wettelijk en oprecht wordt beschouwd een 

beschermingswaardig gezinsleven dat valt binnen de werkingssfeer van artikel 8 van het EVRM (‘lawful 

and genuine marriage’, zie EHRM 28 mei 1985, nrs. 9214/80, 9473/81 en 9474/81, Abdulaziz, Cabales 

en Balkandali v. Verenigd Koninkrijk, § 62). 

 

Verzoekster verklaart dat zij sinds november 2017 effectief samenwoont met de heer U. van Belgische 

nationaliteit. In december 2018 hebben verzoekster en haar verloofde een huwelijksaangifte ingediend. 

De ambtenaar van de burgerlijke stand heeft het huwelijk evenwel uitgesteld voor een onderzoek inzake 

schijnhuwelijk door het parket. Verzoekster wijst daarnaast op het legaal verblijf van haar dochter en dat 

zij regelmatig op haar kleindochter past.  

 

Gelet op het uitstel van het huwelijk door de ambtenaar van de burgerlijke stand en het gebrek aan 

voorgelegde bewijzen, acht de Raad het niet kennelijk onredelijk dat de gemachtigde vervolgens besluit 

dat verzoekster niet aantoont dat er sprake is van dergelijke nauwe banden dat zij onder de 

bescherming van artikel 8 van het EVRM zouden vallen. Immers, het uitstel van het huwelijk door de 
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ambtenaar van de burgerlijke stand raakt aan de kern van wat als een beschermingswaardig 

gezinsleven wordt beschouwd in de zin van artikel 8 van het EVRM, met name een stabiele en oprechte 

de facto relatie tussen partners. In het licht van dit gegeven, en waar niet blijkt dat verzoekster intussen 

het huwelijk kon voltrekken en evenmin nieuwe bewijzen heeft voorgelegd, staat het niet vast dat er op 

dit moment sprake is van een wettelijk en oprecht beleefd en duurzaam gezinsleven dat onder de 

bescherming kan vallen van artikel 8 van het EVRM, temeer nu verzoekster geen stukken bij haar 

verzoekschrift voegt waaruit blijkt dat zij samenwoont met de heer U. of andere stukken waaruit hun 

relatie zou blijken. De Raad is verder niet bevoegd zelf een oordeel te vellen over het voorgenomen 

huwelijk. 

 

Verder beperkt verzoekster zich tot algemene beschouwingen zonder in concreto hinderpalen aan te 

tonen om het gezinsleven elders te leiden. Bovendien dient te worden aangestipt dat zelfs indien de 

partner van verzoekster haar niet kan vergezellen, het overigens inderdaad een tijdelijke scheiding 

betreft, daar de beslissing verzoekster niet belet om op een later tijdstip het land legaal binnen te komen 

eens haar binnenkomst- en verblijfsdocumenten opnieuw in orde zijn. De Raad merkt hierbij op dat de 

moderne communicatiemiddelen kunnen zorgen voor regelmatige contacten. Verzoekster verliest uit het 

oog dat in artikel 8 van het EVRM geen recht op gezinshereniging kan worden gelezen. Voor een 

eventuele gezinshereniging bestaat er een ander juridisch instrumentarium (RvS 13 december 2005, nr. 

152.639). Het EHRM heeft inzake immigratie er bij diverse gelegenheden aan 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 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 ook niet 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).  

 

Waar verzoekster nog stelt dat zij een scheiding met haar partner psychologisch niet aankan, laat zij na 

aan te tonen op grond waarvan haar relatie haar niet in staat stelt haar aanvraag in te dienen vanuit het 

herkomstland. Evenmin toont zij aan dat haar partner haar niet kan vergezellen naar haar herkomstland. 

Of dat het onmogelijk is om een gezinsleven eventueel tijdelijk elders dan in België te leiden of op te 

bouwen. Ook de aanwezigheid van haar dochter op het Rijk ontslaat verzoekster niet van haar 

verplichting om de verblijfsmachtiging aan te vragen vanuit het herkomstland en de aanwezigheid van 

haar dochter in België volstaat op zich ook niet om aan te nemen dat verzoekster de aanvraag niet kan 

indienen via de gewone procedure.  

 

Verweerder kan ook worden gevolgd waar deze vaststelt dat verzoekster geen bijkomende elementen 

van afhankelijkheid tussen haar en haar meerderjarige dochter aantoont. Verzoekster toont bijgevolg 

niet aan dat haar situatie dermate buitengewoon is dat de gemachtigde omwille van haar gezinsleven de 

positieve verplichting had om het respect voor de bepalingen van de vreemdelingenwet, hetgeen als 

een legitiem doel met name als onderdeel van de openbare veiligheid kan worden beschouwd, opzij te 

schuiven.  

 

Verzoekster verwijst verder dan wel doorheen haar verzoekschrift op algemene wijze naar haar 

integratie, doch zet niet op concrete wijze uiteen waaruit haar privéleven zou bestaan. Waar verzoekster 

erop wijst dat zij regelmatig op haar kleinkind past laat zij na dit te staven, laat staan dat zij aantoont dat 

deze opvang niet tijdelijk door derden kan worden verzekerd, zodat zij ook geen schending van het 

privéleven aantoont.  

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aangetoond.  

 

2.2.5 Waar verzoekster een schending aanvoert van het recht op eerbiediging van het privé- en 

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

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

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

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

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

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

997/5, 2). Er kan dan ook worden volstaan met een verwijzing naar hogerstaande bespreking. 
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2.2.6 Met haar betoog, waarin zij voorhoudt dat de door haar aangevoerde elementen juist wel 

buitengewone omstandigheden uitmaken, toont verzoekster niet aan dat de motivering van de 

gemachtigde niet zou volstaan. Verzoekster beperkt zich in wezen tot het aangegeven het niet eens te 

zijn en het niet te begrijpen, 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 of 

het beperkt weergeven van de feitelijke elementen waarop de beoordeling door het bestuur berust. 

Verzoekster geeft meermaals slechts een beperkte weergave van de motieven van de bestreden 

beslissingen en 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 zij in het kader van haar aanvraag heeft 

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

hebben gehouden. Daar waar verzoekster met haar 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. De Raad is in de uitoefening 

van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling 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.  

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht, van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel wordt niet aangetoond 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van 

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

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

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

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

door verweerder. 

 

4. Kosten 

 

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

 

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 verzoekster. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien juli tweeduizend negentien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


