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 nr. 229 569 van 29 november 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat H. VAN VRECKOM 

Adolphe Lacomblélaan 59-61 bus 5 

1030 SCHAARBEEK 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 17 juni 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 9 mei 2019 waarbij een aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9bis van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk wordt verklaard. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 19 juni 2019 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 12 juli 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 3 september 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. BUEKENHOUT, die loco advocaat H. VAN VRECKOM 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaten C. DECORDIER 

en T. BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Bij schrijven van 29 maart 2018 dient verzoekster een aanvraag in om te worden gemachtigd tot een 

verblijf van meer dan drie maanden 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 (hierna: de Vreemdelingenwet). Deze aanvraag wordt door de gemachtigde van de 
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bevoegde minister op 9 mei 2019 onontvankelijk verklaard. Deze beslissing, die verzoekster op 20 mei 

2019 ter kennis wordt gebracht, is gemotiveerd als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 30.03.2018 werd 

ingediend door de genaamde, 

 

[M., G.], geboren te […] op […] [R.R.nr. …] 

Nationaliteit: Armenië 

Adres: […] 

 

opgesteld en ondertekend door de advocate van de betrokkene op 29.03.2018, en na indiening gevolgd 

door een positieve adrescontrole op 24.04.2018, en tevens rekening houdend met de aanvulling 

opgestuurd dd. 14.11.2018, 

 

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

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

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

verzoek onontvankelijk is.  

 

Reden(en): 

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. 

 

De elementen van integratie, waaronder de Nederlandse en Franse taallessen, en de voorgelegde 

tewerkstellingsbelofte, de kennissen-en vriendenkring, kunnen niet als buitengewone omstandigheid 

aanvaard worden, aangezien deze behoren tot de gegrondheid van de aanvraag en bijgevolg in deze 

fase niet ten gronde behandeld worden (RvS 9 december 2009, nr. 198.769). 

 

De betrokkene wist dat haar verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de asiel-

procedure en dat zij bij een negatieve beslissing het land diende te verlaten. 

 

Haar asielaanvraag dd. 06.10.2009, gebaseerd op de asielmotieven van haar echtgenoot, werd volgens 

de gegevenshistoriek van het Rijksregister op 13.04.2011 afgesloten door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (afgekort tot RVV) met de weigering om aan haar de vluchtelingenstatus toe 

te kennen en de weigering om aan haar subsidiaire bescherming te verlenen. 

 

Vervolgens werd zij op 21.09.2011 het voorwerp van een bevel om het grondgebied binnen de 7 dagen 

te verlaten (verder afgekort tot BGV), de bijlage 13 quinquies, haar via de post betekend dd. 27.09.2011. 

Op 07.06.2012 deed zij afstand van het beroep tegen dit BGV. 

 

Desalniettemin verkoos zij toch om geen gevolg te geven aan deze wettelijke verplichting en op 

24.02.2012 verklaarde ze zich een 2de keer kandidaat vluchteling. Op 19.12.2012 heeft de RVV 

opnieuw geweigerd om aan haar de vluchtelingenstatus toe te kennen en om aan haar subsidiaire 

bescherming te verlenen. Tegen deze beslissing diende ze een beroep in bij de Raad van State 

(afgekort tot RVS), doch op 03.06.2015 werd dit beroep niet –toelaatbaar verklaard. 

 

De duur van deze 2 procedures – namelijk respectievelijk 1 jaar 6 maanden 7 dagen en 9 maanden 25 

dagen - was niet van die aard dat ze als onredelijk lang beschouwd wordt. et feit dat er een zekere 

behandelingsperiode is, geeft aan de betrokkene ipso facto geen recht op verblijf. (Raad van State, 

arrest nr 89980 van 02.10.2000) 

 

De betrokkene heeft alsnog tevergeefs gepoogd om via tal van verblijfsaanvragen, een verblijfs-

machtiging te bekomen. Zo diende zij 3 aanvragen in op grond van art. 9 ter om medische redenen, nml. 

dd. 

1/- 12.11.2010, waarvoor op 09.09.2011 een ongegronde beslissing werd genomen. Het beroep 

hiertegen werd op 26.04.2016 verworpen door de RVV. 

2/- 26.10.2011, die op 20.01.2012 werd afgesloten met een onontvankelijke beslissing, haar betekend 

dd. 19.03.2012. 
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3/- 28.12.2012, die op 04.03.2013 onontvankelijk werd gezet en deze weigeringsbeslissing werd haar 

betekend dd. 02.04.2013. 

 

Daarnaast nam zij tot 4 maal toe tevergeefs haar toevlucht tot een verblijfsaanvraag op basis van art. 9 

bis, nml. dd. 

1/- 17.11.2011, waarvoor op 13.12.2011 een beslissing tot niet-inoverwegingname werd genomen daar 

de verzoekster niet kon worden aangetroffen op het door haar opgegeven adres (met betekening op 

dezelfde dag) 

2/- 29.12.2011, afgesloten met een onontvankelijke beslissing dd. 08.03.2013 

3/- 03.07.2014, waarvoor op 25.08.2014 een onontvankelijke beslissing werd genomen, haar betekend 

dd. 17.09.2014. Zij ging in beroep tegen deze beslissing bij de RVV doch op 20.03.2015 werd haar 

beroep verworpen. Op 13.05.2015 stelde de RVS dat haar daarop volgende cassatieberoep niet-

toelaatbaar was. 

4/- Huidige aanvraag, opgesteld op 29.03.2018, is aldus de 4de op rij!  

 

Ondanks alle weigeringsbeslissingen, besloot de verzoekster om geen gevolg te geven aan het eerder 

aan haar betekende bevel om het Rijk te verlaten en verblijft zij op irreguliere wijze in België. Uit een 

dergelijk langdurig precair verblijf kunnen echter geen rechten geput worden met het oog op het 

bekomen van een verblijfsmachtiging. 

 

Mevrouw haalt in voorliggend verzoekschrift aan dat zij sinds haar huwelijk (15.08.1991) steeds heeft 

samengewoond met haar echtgenoot en schoonmoeder [G.Z.], en dit tot 2005, toen haar schoonmoeder 

naar België is gekomen en alhier de Belgische nationaliteit heeft bekomen. In september 2009 is de 

betrokkene dan samen met haar echtgenoot naar België gekomen om opnieuw te gaan samenwonen 

met haar schoonmoeder gezien de medische problemen van deze laatste, die tevens gehandicapt is, en 

tot op heden met haar samenwoont. 

Haar echtgenoot zit in de gevangenis en onderhoudt naar verluid geen contact meer met haar noch met 

hun zoon. Verschillende dokters getuigen dat zij alleen de mantelzorg voor haar schoonmoeder op zich 

neemt, terwijl haar zoon tewerkgesteld is. 

Haar schoonmoeder heeft zelfs een verzoekschrift ingediend bij de Familierechtbank van Gent om haar 

te adopteren. Hieraan wordt toegevoegd dat aan alle voorwaarden voor de adoptie voldaan is, dat haar 

verblijf in België genoodzaakt is om de procedure tot adoptie te voeren daar zij anders een visum voor 

kort verblijf zou moeten aanvragen om te verschijnen voor de Familierechtbank, waarbij wordt gewezen 

op de duur van het aanvragen van een dergelijk visum en op de de mogelijks catastrofale gevolgen van 

een dergelijke afwezigheid voor de gezondheidstoestand van haar schoonmoeder. 

In deze context wordt een beroep gedaan op Art. 8 EVRM, alsook op het evenredigheidsbeginsel. 

Mevrouw wijst op de financiële onafhankelijkheid van het gezin gezien de tegemoetkoming van de FOD 

Sociale Zekerheid aangevuld met het loon van haar zoon, terwijl haar schoonmoeder een maandelijks 

pensioen krijgt. 

In deze context worden een aantal documenten voorgelegd, waaronder 

- het verzoekschrift tot adoptie 

- getuigschriften van woonst van [G.,Z.], weduwe, [M.,S.] 

- het attest van gezinssamenstelling van het gezin van [Z.] en haar kleinzoon [M.S.] sedert 01.03.2017 

- de handgeschreven verklaring waarin de betrokkene stelt voor haar fysiek en mentaal gehandicapte 

moeder te zorgen 

- het attest van de huisarts van haar schoonmoeder dat de betrokkene “s’occupe de” haar 

schoonmoeder 

- het attest van een andere huisarts, Dr. [M.], dat haar schoonmoeder constante zorgen nodig heeft en 

dat de betrokkene de enige is die hiervoor kan instaan omdat haar schoonmoeder “geen talen spreekt” 

- het attest van de erkenning van handicap van haar schoonmoeder en het document inzake de 

financiële tegemoetkoming 

- de handgeschreven verklaring van de schoonmoeder dat ze de betrokkene wenst te adopteren 

- de handgeschreven verklaring van haar zoon dat hij voltijds werkt en zich niet kan vrijmaken om voor 

oma te zorgen en dat hij akkoord is dat zijn oma zijn moeder adopteert 

- de handgeschreven verklaring van haar dochter dat haar moeder reeds 8 jaar voor oma zorgt en dat zij 

wenst dat dit zo wordt verdergezet 

- de handgeschreven verklaring van [Q.T.] dat zij al 8 jaar getuige is van de goede zorgen van de 

betrokkene voor haar schoonmoeder 

- de getuigenis van 3 buren 

- de handgeschreven verklaring van persoon uit haar omgeving 
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- het bewijs dat haar schoonmoeder een urinair incontinentieforfait ontvangt van de ziekenkas na 

tussenkomst van haar huisarts 

- de arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid op naam van de zoon en zijn loonbrieven 

- het overzicht van de rekening met daarop storting van de zorgkas met hulp voor bejaarden en 

zorgverzekering voor niet-residentiële zorg alsook storting van het pensioen van haar schoonmoeder in 

België alsook een pensioensbijlage uit Italië. 

Uit de voorgelegde stukken blijkt de band van de betrokkene met haar schoonmoeder, en de zorg voor 

haar die zij op zich neemt. 

 

Doch dient gesteld dat de betrokkene van bij aanvang wist, dat het gezinsleven met haar schoonmoeder 

onzeker was omwille van haar eigen precaire verblijf. Nu poogt zij aldus de Belgische overheid voor 

voldongen feiten te plaatsen. Nochtans is de wettelijke vereiste om een vraag tot machtiging van verblijf 

in te dienen via de diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van 

oponthoud in het buitenland, geen loutere formaliteit. De bescherming van de openbare orde (mevrouw 

werd geverbaliseerd wegens diefstal p.v.nr. HA.12.L1/01644010 doch na een minnelijke schikking 

betaalde ze 55 euro) en de voorkoming van strafbare feiten, zoals illegaal verblijf en/of zwartwerk 

worden door middel van dit principe beoogd. De verzoekster bouwt de hele redenering rond het 

immense nadeel dat dit voor haar en haar schoonmoeder oplevert, terwijl zij, het bedoelde voordeel 

slechts bekomen heeft ingevolge een (voor zover bekende) binnenkomst en een verblijf buiten alle 

wettelijkheid om volgend op 2 afgewezen asielaanvragen en 6 afgewezen verblijfsaanvragen. Er is geen 

sprake van een wettig nadeel wanneer een integratieproces in de Belgische samenleving wordt 

onderbroken ten aanzien van een vreemdeling zonder verblijfsrecht, zoals in casu. 

 

Artikel 8 van het EVRM kan niet als een vrijgeleide beschouwd worden die de verzoekster zou toelaten 

om 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. 

 

Haar meerderjarige kinderen beschikken over legaal verblijf, in tegenstelling tot de betrokkene zelf, 

terwijl er onvoldoende wordt aangetoond dat deze kinderen (of één van hen) de constante zorg voor hun 

grootmoeder, niet tijdelijk zouden kunnen overnemen van de verzoekster. 

Het is niet omdat haar meerderjarige zoon een man is, dat hij, indien hij daartoe bereid zou zijn, geen 

luiers zou kunnen verversen van een vrouwelijk familielid. Verzorgingstaken worden, in tegenstelling tot 

wat de betrokkene voorhoudt, in België niet louter beschouwd als zijnde specifiek vrouwelijk. 

De meerderjarige kinderen kunnen, al dan niet afwisselend en al dan niet met behulp van professionele 

hulpverlening in de vorm van thuisverpleging, of via tijdelijke residentiële zorg, de periode overbruggen 

totdat de verzoekster zich heeft geschikt naar de bepalingen van de wet. 

Uit het dossier blijkt dat er reeds financiële tegemoetkomingen werden toegekend aan haar Belgische 

schoonmoeder en dat haar schoonmoeder goed wordt opgevolgd door meerdere artsen. Derhalve wordt 

niet ingezien waarom de zorg toegediend door derden niet tijdelijk zou kunnen uitgebreid worden bij een 

tijdelijke afwezigheid van de verzoekster, zonder dat dit al meteen catastrofale gevolgen zou hebben. 

 

Uit de voorgelegde handgeschreven verklaring van de schoonmoeder, opgesteld in het Nederlands, 

waarin die aangeeft dat ze de betrokkene wenst te adopteren, blijkt alvast dat zij kennis heeft van de 

Nederlandse taal, in tegenstelling tot wat blijkt uit meerdere getuigenissen. Deze overduidelijke 

contradictie geeft aanleiding tot de vraagstelling of de schoonmoeder wel zelf die handgeschreven 

verklaring heeft opgesteld gezien zij het Nederlands niet zou kennen en of ze, gezien haar ziekte, 

mentaal nog wel in staat is om een dergelijke verklaring te noteren in het kader van de 

adoptieprocedure? en dit misschien door iemand anders in haar naam werd genoteerd? Het is ook 

mogelijk dat de getuigenverklaringen, waaronder één van Dr. Mesters, die stelt dat haar schoonmoeder 

geen talen spreekt, een gesolliciteerd karakter vertonen? In deze context mogen we niet vergeten, dat 

haar schoonmoeder over de Belgische nationaliteit beschikt en men er dus toch van uit zou mogen gaan 

dat zij over kennis van één van de landstalen beschikt, tenzij zij gezien haar ziekte niet langer over die 

capaciteit zou beschikken en dan ook niet in staat is om een handgeschreven verklaring, in het 

Nederlands, te noteren. Door de vastgestelde contradictie komt de geloofwaardigheid van de 

voorgelegde stukken in het gedrang, zodat dit element niet wordt weerhouden als buitengewone 

omstandigheid. 
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Mensen in de thuis- en residentiële verpleging hebben in onze multiculturele samenleving doorgaans 

expertise opgebouwd om om te gaan met anderstalige patiënten, en bij een eventueel probleem, 

kunnen zij steeds één van de meerderjarige kinderen of de betrokkene zelf contacteren. 

 

Opgemerkt wordt dat de verzoekster meent dat haar zoon de zorg voor zijn grootmoeder niet zou 

kunnen opnemen omwille van zijn interimwerk, terwijl enkel zijzelf dat zou kunnen, doch anderzijds stelt 

ze in een aanvulling dat de toegevoegde tewerkstellingsbelofte een belangrijk element is in haar 

aanvraag. De redenering van de betrokkene aanhoudende, zou ze zelf niet langer kunnen zorgen voor 

haar schoonmoeder indien ze zou ingaan op deze tewerkstellingsbelofte. Het is echter niet omdat 

iemand tewerkgesteld is, dat die persoon dan geen enkele taak op zich zou kunnen nemen wat betreft 

de verzorging van een gezinslid. 

 

Het is de betrokkene trouwens niet toegelaten om in België tegen betaling arbeidsprestaties te leveren. 

Derhalve kan dit element van potentiële tewerkstelling niet worden weerhouden als buitengewone 

omstandigheid. Dit element op zich belemmert immers geen tijdelijke terugkeer naar het herkomstland. 

 

Blijkbaar heeft de verzoekster de voorliggende aanvraag voorbarig ingediend, want het is niet omdat 

een verzoekschrift tot adoptie werd ingediend, dat dit ook automatisch zal worden ingewilligd. 

 

Er wordt beweerd dat haar verblijf in België noodzakelijk is om de procedure tot adoptie te voeren, daar 

zij anders een visum zou moeten aanvragen om te verschijnen voor de Familierechtbank. Er wordt 

echter niet aangetoond dat haar effectieve verblijf noodzakelijk zou zijn, opdat de bevoegde rechtbank 

een uitspraak zou kunnen doen desbetreffende. Een bloot argument kan niet nuttig worden aangewend 

als buitengewone omstandigheid. De bewijslast voor het aantonen van buitengewone omstandigheden 

berust bij de verzoekster zelf. 

 

Wat betreft het aangehaalde argument dat de betrokkene lange tijd zou moeten wachten op een 

beslissing inzake haar aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van art. 9 van de Vreemdelingenwet 

van 15.12.1980, dient opgemerkt te worden dat zij zich hiervoor enkel baseert op een vermoeden. Zoals 

haar landgenoten dient zij zich te schikken naar de in België van kracht zijnde wetgeving. 

 

De poging tot integratie van de betrokkene door Nederlandse en Franse taallessen te volgen, ten 

bewijze waarvan een inschrijvingsformulier Nederlandse taallessen wat betreft het schooljaar 2011-2012 

wordt toegevoegd, alsook de Franse taallessen georganiseerd door het OCMW wat betreft het 

schooljaar 2010.2011 verhinderen de betrokkene niet om terug te keren naar het herkomstland.” 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoekster voert in een enig middel de schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag tot 

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 

november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM), van de artikelen 2 en 3 

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

(hierna: de wet van 29 juli 1991) van de artikelen 9bis en 62 van de Vreemdelingenwet, van het 

zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel en van het vertrouwensbeginsel. Zij betoogt 

tevens dat er sprake is van een manifeste beoordelingsfout. 

 

Zij verstrekt de volgende toelichting bij het middel: 

 

“[…] 

2. TOEPASSING IN CASU 

De motivering van de beslissing van verwerende partij schiet in casu echter duidelijk te kort, om 

volgende redenen: 

2.1 Elementen van lang verblijf en integratie 

De elementen van lang verblijf worden niet in aanmerking genomen door tegenpartij daar ze worden 

beschouwd als behorend tot de gegrondheid van de aanvraag. 

Verzoekster wenst te benadrukken dat haar lang verblijf wel een buitengewone omstandigheid vormt, 

evenals haar integratie waarop ze zich baseert voor haar aanvraag 9bis. 

Zij woont al 9,5 jaar in België en ze is uiterst geïntegreerd. Al die elementen maken dat een terugkeer 

naar Armenië een schending zou uitmaken van artikel 8 EVRM. 
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Een terugkeer naar Armenië, door het opbouwen van haar familie-en privéleven hier in België, bijzonder 

moeilijk voor verzoekster. 

Verwerende partij heeft geen rekening gehouden met die elementen die wel als buitengewone 

omstandigheid kunnen worden beschouwen. Verwerende partij schendt bijgevolg zijn motiverings-

plichten, zijn zorgvuldigheidsplicht en de plicht om rekening te houden met alle elementen van het 

dossier. 

De Raad van State heeft reeds verschillende keren geoordeeld dat dergelijke elementen betreffende 

integratie wel degelijk kunnen worden beschouwd als buitengewone omstandigheden en dat dus niet 

zomaar kan worden volstaan door te stellen dat deze elementen sowieso enkel maar zouden kunnen 

worden onderzocht in het kader van een onderzoek ten gronde van de aanvraag tot machtiging tot 

verblijf. 

Dat de Raad van State aldus heeft geoordeeld in een arrest nr. 135.090 van 21 september 2004 (stuk 

3); 

Dat ook de RVV in een arrest van 8 januari 2016 (nr. 159 616) tot dezelfde conclusie is gekomen en 

heeft geoordeeld dat een privéleven opgebouwd in onwettig verblijf beschermingswaardig kan zijn. 

Dat dit eveneens conform de rechtspraak is van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

(EHRM 4 december 2012, Butt/Noorwegen, RvV, 19 juni 2017, nr. 188.605, 30 juni 2017, nr. 189.324); 

Dat in casu er moet worden geoordeeld, conform de hierboven aangehaalde rechtspraak dat er sprake 

is van een zeer uitzonderlijk geval, gezien mijn cliënte in België verblijft sinds 9,5 jaar, dat zij gedurende 

al die tijd heeft samengewoond met haar schoonmoeder, die erkend gehandicapte is en waarvan de 

dokters bevestigen dat mijn cliënte de enige is die dagdagelijks voor haar kan zorgen, gezien de 

specificiteit van de taken die zij nodig heeft (bijvoorbeeld vervangen van luiers enz.), maar ook omwille 

van het feit dat haar zoon en andere familieleden omwille van hun professionele bezigheden deze taken 

niet op zich kunnen nemen, maar ook omwille van de sterke affectieve en familiale band tussen hen 

beiden, gezien zij reeds vooraleer naar België te komen samen woonden in Armenië en dit tot op een 

punt dat zij ertoe zijn gekomen om een adoptieprocedure in te dienen bij de Familierechtbank van Gent, 

gelet op de zeer nauwe en hechte familieband; 

Dat er dus ontegensprekelijk sprake is van een zeer uitzonderlijke situatie en een zeer doorgedreven 

privé- en gezinsleven in de zin van de hierboven aangehaalde rechtspraak, wat de bestreden beslissing 

niet lijkt te betwisten; 

Dat deze hierboven aangehaalde elementen niet worden betwist, maar dat de bestreden beslissing er 

zich toe beperkt te stellen dat de elementen betreffende de integratie automatisch enkel zouden kunnen 

worden onderzocht in het kader van een onderzoek ten gronde van de aanvraag tot machtiging tot 

verblijf; 

Dat een dergelijke motivering compleet lacunair en manifest onvoldoende is en niet adequaat, in strijd 

met de formele en materiële motiveringsplicht, dus in strijd met het artikel 62 in combinatie met 9bis van 

de wet van 15 december 1980 en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de formele 

motivering van bestuurshandelingen en in strijd met het redelijkheidsbeginsel; 

2.2 Betreffende de adoptieprocedure en het gezinsleven van mijn cliënte met haar schoonmoeder. 

mevrouw [G.Z.] 

Dat de bestreden beslissing omtrent de motivering rond artikel 8 van het EVRM, namelijk de langdurige 

samenwoonst en de hechte affectieve familiale band tussen haar zelf en haar schoonmoeder, die 

erkend gehandicapte is en waarvoor zij dagdagelijks de zorgen op zich neemt en met wie zij een 

adoptieprocedure heeft ingediend, stelt dat deze elementen geen buitengewone omstandigheden 

zouden uitmaken in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet; 

Dat totaal ten onrechte de bestreden beslissing stelt dat de eiseres probeert voordeel te putten uit 

illegaal verblijf, terwijl er in de bestreden beslissing wel degelijk ook wordt gewezen op de verschillende 

verblijfsaanvragen die zij heeft ingediend wat wijst op volgehouden pogingen om een regularisatie van 

haar verblijf te krijgen, wat gericht is op het regulariseren van haar verblijftoestand om te kunnen blijven 

de verzorgende taak te kunnen opnemen ten aanzien van haar schoonmoeder; 

Dat het artikel 8 van het EVRM een privé- en gezinsleven beschermt en stelt dat inmenging in dit 

gezinsleven mogelijk is door de overheid wanneer deze gerechtvaardigd is door een doelstelling die is 

opgesomd in artikel 8.2 van het EVRM; 

Dat daarnaast het nastreven van deze doelstelling ook nog eens proportioneel moet zijn en dat er een 

proportionaliteitstoets moet worden uitgevoerd wat moet blijken uit de bestreden beslissing; 

Dat in casu in de bestreden beslissing wordt gesteld dat de verplichting die aan verzoekster wordt 

opgelegd om het land te verlaten om de aanvraag tot machtiging tot verblijf in te dienen in haar land van 

herkomst is gemotiveerd door het handhaven van de openbare orde, namelijk de voorkoming van 

strafbare feiten zoals illegaal verblijf en of zwart werk; 

Dat in die context wordt gewezen op het feit dat de verzoekster werd geverbaliseerd wegens diefstal en 

dat zij na minnelijke schikking een bedrag van 45,- euro betaalde; 
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Dat de bestreden beslissing ook verwijst naar haar onregelmatig verblijf sinds het afsluiten van haar 

asielaanvraag; 

Dat blijkt uit deze motivering van de bestreden beslissing dat er geen absoluut gevaar is voor de 

openbare orde, gezien de verzoekster een minnelijke schikking van een klein bedrag namelijk 55,- euro 

heeft betaald en dat er geen andere strafbare feiten aan haar worden ten laste gelegd sindsdien; 

Dat de beweerde bescherming van de openbare orde die wordt gemotiveerd door de voorkoming van 

illegaal verblijf niet voldoende zwaarwegend is in de balans en de proportionaliteitstoets ten aanzien van 

de nadelen die voortvloeien voor de verzoekster uit een afwezigheid van maanden uit België voor het 

indienen van deze aanvraag tot machtiging tot verblijf; 

Dat de verzoekster verschillende aanvragen heeft ingediend om te proberen een verblijfsmachtiging te 

krijgen, wat duidelijk wijst op haar wil om zich niet te nestelen in dit illegaal verblijf maar in tegendeel te 

proberen met alle procedures die ter haar beschikking staan om een regularisatie te krijgen van haar 

verblijf, dit om mogelijk te maken dat zij zou kunnen bij haar schoonmoeder wonen en verder de 

medische en dagdagelijkse zorgen voor haar op zich te nemen; 

Dat een illegaal verblijf, dat een feit is, maar waaraan zij heeft proberen te verhelpen door verschillende 

verblijfsaanvragen in te dienen niet kan worden gekwalificeerd als een probleem van openbare orde dat 

in die zin zo zwaar zou doorwegen dat deze meer gewicht zou krijgen dan de enorme ongemakken en 

problemen die zouden voortvloeien uit een maandenlange afwezigheid van de verzoekster uit België, 

met name de impact op de dagdagelijkse zorgen van haar schoonmoeder, die in dat geval niet meer zal 

kunnen rekenen op de hulp van de verzoekster, die zij nodig heeft voor de dagdagelijkse verzorgende 

taken, waaronder een aantal delicate taken zoals taken gelinieerd aan de hygiëne en het vervangen van 

pampers, waarvan het verkiesbaar is dat deze worden toevertrouwd aan een vrouwelijk persoon, gelet 

op het geslacht en de leeftijd van Mevrouw [G.]; 

Dat Dokter [H.] bovendien in een medisch attest van 27 oktober 2017 bevestigt dat de verzoekster de 

enige is die kan instaan voor de constante zorgen die Mevrouw [G.] nodig heeft (stuk 1.9); 

Dat Dokter [H.] de huisdokter is van Mevrouw [G.] die de familiale situatie dus zeer goed kent en 

daarom goed geplaatst is om dit te bevestigen, namelijk dat de verzoekster de enige is die deze 

constante zorgen op zich kan nemen; 

Dat gelet op de zeer hechte band tussen beiden, Mevrouw [G.] enkel de verzoekster vertrouwd (stuk 

1.14 aangehecht aan aanvraag tot machtiging tot verblijf); 

Dat Mevrouw [G.] incontinentiemateriaal nodig heeft (stuk 3 gehecht aan de aanvraag tot machtiging tot 

verblijf) en het ook nodig heeft dat er regelmatig pampers worden ververst, wat een taak is die zeer 

delicaat is om toe te vertrouwen aan bijvoorbeeld de zoon van de verzoekster of een iemand waarmee 

zij niet de gewoonte heeft om mee om te gaan op dagdagelijkse basis; 

Dat gezien deze specifieke omstandigheden de verzoekster de enige is die op gepaste wijze en op 

menswaardige wijze deze zorgen kan waarnemen ten aanzien van haar schoonmoeder;  

Dat in tegenstelling tot wat de bestreden beslissing beweert, het niet is omdat de verzoekster deze 

taken als specifiek vrouwelijk beschouwt, maar wel omwille van de specifieke hechte en familiale band 

tussen henzelf en de zeer intieme verzorgende taken die moeten worden uitgevoerd en omwille van het 

gebrek aan talenkennis maar ook omwille van het feit dat haar zoon werkt en dat andere familieleden 

ook werken, dat deze taken niet kunnen worden uitgevoerd door andere familieleden met dezelfde 

menswaardigheid als door verzoekster; 

Dat het dus geen adequate motivering is te stellen dat verzorgingstaken niet louter beschouwd zijn als 

specifiek vrouwelijk, wat verzoekster ook nooit heeft beweerd; 

Dat de bestreden beslissing meent dat de verzorgende taken kunnen worden ten laste genomen, al dan 

niet afwisselend door de meerderjarige kinderen, al dan niet met behulp van professionele hulpverlening 

in de vorm van thuisverpleging of via tijdelijk residentiele zorg; 

Dat indien in theorie een dergelijke oplossing eventueel mogelijk is, dan wordt door de bestreden 

beslissing absoluut geen rekening gehouden met de speciale affectieve en familiale band en het 

emotionele aspect en de menswaardigheid van de te verlenen zorgen, wat een aspect is dat ook werd 

benadrukt in de aanvraag tot machtiging tot verblijf; 

Dat de verzoekster heeft uitgelegd dat zij een zeer hechte familiale band heeft met Mevrouw [G.] en dat 

op die basis ook een adoptieprocedure is ingediend, wat de zeer grote hechting en de vertrouwensband 

bevestigt; 

Dat niet blijkt uit de bestreden beslissing dat in de motivering rekening is gehouden met de specifieke 

vertrouwensband tussen de verzoekster en haar schoonmoeder en de menswaardigheid van de 

verzorging, gelet op de vertrouwensband die er is tussen beiden, wat natuurlijk niet het geval is bij 

professionele thuisverpleging of bij residentiele verpleging; 

Dat Mevrouw [G.] bovendien niet alleen een fysieke handicap heeft, maar ook een mentale handicap 

(stuk 1.4), waar ook geen rekening is mee gehouden; 
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Dat de zoon van verzoekster ook in een getuigenis bevestigt dat hij voltijds werkt en dat hij daarom geen 

tijd om zijn oma dagdagelijks te kunnen verzorgen, gezien zij permanente zorgen heeft, zoals bevestigt 

door de dokter (stukken 1.9 en 1.12); 

Dat er geen rekening is gehouden door de bestreden beslissing met de bevestiging door de dokter dat 

de verzoekster de enige is die voor haar kan zorgen omdat zij constante zorgen nodig heeft, wat 

uiteraard niet mogelijk is door de zoon van verzoekster die voltijds werkt; 

Dat de dochter van de verzoekster eveneens bevestigt in een getuigenis (stuk 1.13) dat zij al vele jaren 

zorgt voor Mevrouw [G.], zoals koken, de was doen, pampers verversen enz. en dat Mevrouw [G.] 

niemand anders vertrouwt, zodat de zorgen enkel mogelijk zijn door haar; 

Dat ook de onmogelijkheid voor Mevrouw [G.] wordt bevestigd door het feit dat zij niet de Nederlandse 

taal beheerst, zodat dit ook geen optie is; 

Dat Mevrouw [G.] 82 jaar oud is en gehandicapt is en totaal niet in staat om voor zichzelf te zorgen; 

Dat de bewering door de bestreden beslissing als zou niet zijn aangetoond dat zij de Nederlandse taal 

niet zou beheersen omdat zij de Belgische nationaliteit heeft bekomen en er dus zou kunnen worden 

vermoed dat zij een kennis van de Nederlandse taal zou moeten aantonen niet adequaat is en totaal 

ongegrond; 

Dat Mevrouw [G.] de Belgische nationaliteit heeft verkregen op een moment dat zij al ouder dan 65 jaar 

was en in dat geval moet er geen kennis van één van de landstalen worden aangetoond, krachtens 

artikel 12bis van de Vreemdelingenwet; 

Dat er geen enkele reden is om te twijfelen aan de bewijskrachtigheid en de correctheid van de 

vermeldingen op het medisch attest van dokter [M.], die bevestigt dat Mevrouw [G.] geen talen spreekt, 

omdat Mevrouw [M.] haar steeds vergezelt bij alle medische consultaties en haar bij staat als vertaler; 

Dat de bestreden beslissing stelt dat uit de voorgelegde handgeschreven verklaring van de 

schoonmoeder, opgesteld in het Nederlands, waarin zij aangeeft dat ze de betrokkene wenst te 

adopteren, zou blijken dat zij kennis zou hebben van de Nederlandse taal, in tegenstelling tot wat blijkt 

uit meerdere getuigenissen; 

Dat een dergelijke motivering aberrant is, gezien duidelijk blijkt uit verschillende getuigenissen, als ook 

uit de bevestiging door Dokter [M.] dat Mevrouw [G.] niet voldoende de Nederlandse taal beheerst en 

dat zij daarom ook de bijstand nodig heeft van verzoekster om te vertalen op consultaties; 

Dat indien Mevrouw [G.] een handgeschreven verklaring heeft opgesteld voor de adoptieprocedure 

waarin zij schriftelijk haar wil te kennen geeft dat zij verzoekster wenst te adopteren, dit enkel gaat over 

een handgeschreven verklaring die haar werd gedicteerd, letter per letter door de familieleden en die 

slechts drie lijntjes telt en in principe maar één zin bevat (stuk 1.11) ; 

Dat Mevrouw [G.] deze formele handgeschreven verklaring zelf moest opmaken om formeel in orde te 

zijn voor de procedure voor de Familierechtbank, maar dat deze haar werd gedicteerd en dat deze 

enkele handgeschreven verklaring van een klein zinnetje niet een afdoende bewijs kan zijn van de 

kennis van Nederlandse taal, dit terwijl de alle andere geschreven getuigenissen die worden 

neergelegd, inclusief een attest van haar dokter bevestigd dat zij geen talen spreekt en daarom nood 

heeft aan de bijstand van verzoekster;  

Dat hieruit dus niet kan worden afgeleid dat de getuigenverklaringen een gesolliciteerd karakter zouden 

hebben; 

Dat hierboven werd aangehaald dat de veronderstelling dat zij de Nederlandse taal zou moeten kennen 

omdat zij de Belgische nationaliteit heeft verkregen niet wordt bevestigd door de wettelijke bepalingen 

ter zake, omdat de kennis van het Nederlands niet noodzakelijk is voor iemand vanaf 65 jaar, de 

pensioengerechtigde leeftijd die op dat moment de Belgische nationaliteit aanvraagt; 

Dat bovendien eveneens op basis van artikel 12bis, indien men niet in staat is om te werken door 

handicap of invaliditeit er ook geen kennis van de Nederlandse taal moet worden bewezen, enkel een 

wettelijk verblijf van vijf jaar, een verblijfsrecht van onbeperkte duur op het moment van de aanvraag en 

het bewijs dat men omwille van invaliditeit of handicap geen economische activiteit kan uitoefenen; 

Dat door een eenvoudige consultatie van het Wetboek Belgische nationaliteit dat publiek toegankelijk is 

voor iedereen de tegenpartij had kunnen vaststellen dat de talenkennis voor Mevrouw [G.] geen 

wettelijke voorwaarde is voor het bekomen van de nationaliteit, zodat deze motivering niet adequaat en 

incorrect is en uit gaat van een kennelijke appreciatiefout; 

Dat vervolgens door de bestreden beslissing wordt gesteld dat het blijkbaar de bedoeling zou zijn van 

de verzoekster om te beginnen werken en dat zij daarna niet meer de zorg zou kunnen opnemen voor 

haar grootmoeder omdat zij een tewerkstellingsbelofte toevoegt; 

Dat de tewerkstellingsbelofte de bedoeling heeft om aan de tegenpartij aan te tonen dat, indien nodig, zij 

kan aantonen dat zij financieel onafhankelijk zal zijn, maar dat zij dit in feite reeds is, omwille van de 

steun van de andere familieleden die werken en die zorg voorzien in de financiële behoefte van het 

gezin; 
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Dat uit deze tewerkstellingsbelofte die is opgesteld door een eventuele werkgever nog niet zomaar 

automatisch kan worden afgeleid dat de verzoekster de wil zou hebben om te beginnen werken van 

zodra haar verblijf zou worden geregulariseerd en dat zij niet meer de zorg zou opnemen voor haar 

schoonmoeder; 

Dat deze tewerkstellingsbelofte tot doel heeft om aan te tonen dat zij financieel onafhankelijk zal kunnen 

zijn, in aanvulling op de bewijzen die reeds zijn voorgelegd en die aantonen dat andere familieleden 

werken en voorzien in de behoefte van het gezin, niet meer en niet minder; 

Dat dit nog niet impliceert dat zij nu al uitdrukkelijk de keuze zou maken voor een tewerkstelling en niet 

meer voor de zorg van haar schoonmoeder in geval van regularisatie van haar verblijf; 

Dat de bestreden beslissing met dergelijke veronderstellingen geen adequate motivering vertoont, wat 

ten andere ook geldt voor de motivering omtrent het vermoeden van kennis van Nederlandse taal door 

Mevrouw [G.], wat ook door geen enkel stuk wordt aangetoond en er kan niet in twijfel worden getrokken 

dat zij geen voldoende talenkennis heeft, gezien haar handicap, zowel fysiek als mentaal, de 

afwezigheid van wettelijke voorwaarden van talenkennis bij het bekomen van de Belgische nationaliteit 

en de uitdrukkelijke bevestiging van gebrek aan talenkennis door verschillende getuigenissen, inclusief 

de huisdokter; 

Dat de bestreden beslissing daarom een kennelijk gebrekkige motivering vertoont, in strijd met de 

formele en materiële motiveringsplicht zoals hierboven aangehaald en ook een schending uitmaakt van 

het redelijkheidsbeginsel; 

2.3 Betreffende de adoptieprocedure 

Overwegende dat de verzoekster ook in België moet kunnen blijven om aanwezig te kunnen zijn voor 

het verloop van de adoptieprocedure die werd ingeleid voor de Familierechtbank; 

Dat zij heeft aangehaald in de aanvraag tot machtiging tot verblijf dat zij in België moet blijven, gelet op 

het onderzoek dat zal worden gevoerd door het Parket en de verplichting tot persoonlijke verschijning op 

de zitting die zal worden vastgesteld op de Familierechtbank; 

Dat de bestreden beslissing beweert dat de verzoekster het zou laten bij een blote bewering wanneer zij 

stelt dat zij persoonlijk zou moeten kunnen verschijnen voor de Familierechtbank; 

Dat het echter tot de gebruiken behoort van de Familierechtbank om de persoonlijke aanwezigheid van 

de partijen te vragen wanneer het gaat over een adoptieprocedure, omdat er veel aandacht wordt 

besteed aan een onderzoek van de zaak ter zitting door een lange ondervraging van de beide partijen, 

teneinde de wettigheid van de bedoeling van de partijen te achterhalen en te beoordelen die worden 

nagestreefd met de adoptie; 

Dat bovendien krachtens artikel 348-10, 2e lid van het BW de persoon die niet verschijnt voor de 

adoptierechter na door de griffier bij gerechtsbrief te zijn opgeroepen en waarvan de toestemming in de 

adoptie noodzakelijk is, wordt geacht te weigeren in de adoptie toe te stemmen; 

Dat de tegenpartij blijkbaar niet onderworpen is aan het adagium "iedereen wordt geacht de wet te 

kennen" en dus niet op de hoogte is van deze verplichting van persoonlijke verschijning voor de 

adoptierechter voor de personen die moeten toestemmen in de adoptie, wat dus duidelijk de adoptant 

en de geadopteerde impliceert; 

Dat krachtens artikel 1231.10 van het Gerechtelijk Wetboek de adoptant of adoptanten hoort als ook 

"een ieder van wie de toestemming in de adoptie vereist is", waarmee ook de geadopteerde wordt 

bedoeld, wiens toestemming vanzelfsprekend ook vereist is; 

Dat artikel 1231.10, alinea 3 bepaalt: "in uitzonderlijke omstandigheden kan de Rechtbank vrijstelling 

van persoonlijke verschijning verlenen en toestaan dat betrokkene door een bijzonder gemachtigde, 

door een advocaat of door een notaris wordt vertegenwoordigd."; 

Dat uit deze wetsbepaling blijkt dat verzoekster eventueel kan worden vrijgesteld van persoonlijke 

verschijning in het kader van de procedure, maar dat dit enkel kan in uitzonderlijke omstandigheden en 

dat dit moet worden verleend door de Rechtbank; 

Dat hieruit duidelijk blijkt dat er een verplichting is van persoonlijke verschijning voor de verzoekster in 

het kader van de adoptieprocedure en dat deze blijkt uit de wet zelf die gekend moet zijn door de 

tegenpartij; 

Dat het daarom redelijk lijkt dat, ten einde de familiale banden die moet worden beschermd in 

toepassing van artikel 8 EVRM aan de verzoekster de mogelijkheid moet worden gegeven om deze 

procedure persoonlijk bij te staan en zelf persoonlijk te verschijnen voor de Familierechtbank, omdat zij 

ook recht heeft op een daadwerkelijk rechtsmiddel in toepassing van artikel 13 EVRM en haar 

persoonlijke aanwezigheid dus aangewezen is voor het welslagen van de adoptieprocedure; 

Dat er bovendien niet kan worden uitgegaan van de veronderstelling dat de Familierechtbank aan  

verzoekster vrijstelling zou verlenen van verschijning omwille van buitengewone omstandigheden,  

omdat in eerste instantie zal worden verwezen naar de mogelijkheid om een visum kort verblijf te vragen 

om te proberen aanwezig te zijn op de zitting van de Familierechtbank; 
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Dat echter, zoals verzoekster heeft bevestigd in haar aanvraag tot machtiging tot verblijf een visum  kort 

verblijf wordt afgeleverd enkel wanneer er voldoende garanties worden gegeven aan DWZ tot terugkeer 

naar het land van herkomst, wat ten zeerste kan in twijfel worden getrokken dat deze bewijzen als 

voldoende zullen worden beschouwd door DWZ in het huidige geval, gezien haar jarenlange verblijf in 

België en haar uitgedrukte wens om constant aan de zijde te blijven van haar schoonmoeder en dus een 

lang verblijf te krijgen in België; 

Dat moet worden opgemerkt dat dit argument aangehaald door verzoekster in de aanvraag tot 

machtiging tot verblijf totaal onbesproken blijft in de motivering van de bestreden beslissing, zodat dit 

argument niet lijkt te worden betwist; 

Dat het ook algemeen geweten is dat conform de toepasselijke wetgeving, namelijk de visumcode en de 

wet van 15 december 1980 dat bij het bekomen van een visum kort verblijf er bewijzen moeten worden 

gegeven die garanties inhouden op terugkeer na het verstrijken van de termijn van het visum; 

Dat gelet op de wens voor verzoekster om langdurig in België te verblijven het illusoir is dat zij een 

dergelijk visum kort verblijf zal krijgen omwille het zeer moeilijke bewijs van garanties op een terugkeer 

na verstrijken van het visum kort verblijf; 

Dat blijkt uit wat hierboven is uiteengezet dat wanneer verzoekster zou moeten terugkeren naar 

Armenië, het absoluut niet zeker is of de adoptieprocedure zou kunnen worden verder gezet, gelet op 

het gebrek aan wettelijke criteria waarin de Familierechtbank zou oordelen dat er sprake is van 

uitzonderlijke omstandigheden waarin een vrijstelling van persoonlijke verschijning kan worden 

gegeven, maar ook omwille van het ontbreken van omschrijving van wettelijke criteria rond de 

voldoende garanties voor een terugkeer na het verstrijken van de termijn van het visum kort verblijf, wat 

volledig aan de discretionaire bevoegdheid wordt overgelaten van Dienst Vreemdelingenzaken; 

Dat gelet op de specifieke omstandigheden van deze zaak, namelijk het lange verblijf van verzoekster in 

België en haar noodzaak om bij haar schoonmoeder te blijven omwille van medische en dagdagelijkse 

zorgen, het meer dan waarschijnlijk is dat Dienst Vreemdelingenzaken zal oordelen dat er onvoldoende 

garanties zijn op terugkeer naar het land van herkomst na het verstrijken van de termijn visum kort 

verblijf, ook al omwille van de aanwezigheid van verschillende familieleden in België die allemaal 

verblijfsrecht hebben en die financieel onafhankelijk zijn en die eigenlijk al jarenlang verzoekster en haar 

schoonmoeder ten laste nemen; 

Dat de bestreden beslissing daarom niet afdoende is gemotiveerd en niet op een correcte en afdoende 

wijze de argumenten heeft onderzocht in het licht van de buitengewone omstandigheden omtrent de 

enorme moeilijkheden om de adoptieprocedure verder te zetten wanneer verzoekster niet in België zou 

kunnen blijven en gedurende talrijke maanden afwezig zou moeten blijven om de aanvraag tot 

machtiging tot verblijf in te dienen vanuit Armenië; 

Dat de aangehaalde wetsbepalingen en rechtsbeginselen daarom zijn geschonden zoals hierboven 

aangehaald en de bestreden beslissing moet worden geschorst en vernietigd;”. 

 

2.2. Verweerder repliceert in de nota met opmerkingen als volgt: 

 

“In een eerste onderdeel voert verzoekende partij aan dat de bestreden beslissing niet afdoende 

gemotiveerd zou zijn doordat de gemachtigde van de Minister stelt dat de elementen van lang verblijf 

niet worden aangenomen omdat ze behoren tot de gegrondheid van de aanvraag. 

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). 
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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. 

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 enig 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. 

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

de buitengewone omstandigheden die de verzoekende partij heeft ingeroepen om te verantwoorden 

waarom verzoekende partij geen aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf in het land van herkomst 

heeft ingediend, niet werden aanvaard of bewezen. 

De gemachtigde van de Minister besloot dat de elementen van integratie niet als buitengewone 

omstandigheid kunnen worden aanvaard, aangezien deze behoren tot de gegrondheid van de 

aanvraag. 

Voor zover verzoekende partij deze elementen andermaal aan Uw Raad wenst voor te leggen, laat 

verweerder gelden dat Uw Raad de gevraagde beoordeling niet kan maken. 
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De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen onderzoekt enkel of de gemachtigde van de Minister 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 de 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 (zie o.m. R.v.St. 17 

januari 2007, nr. 166.820). 

In casu 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. 

De verweerder verwijst nog naar volgend arrest 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 

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) 

Zie ook: 

“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 ontvankelijk-heid 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) 

En ook: 

“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) 

De verweerder wijst er daarbij nog op dat de gemachtigde van de Minister 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. 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 Minister 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 Minister, 

hetgeen verzoekende partij schijnbaar vergeet. 

Verweerder laat voorts gelden dat de gemachtigde van de Minister – in tegenstelling tot wat 

verzoekende partij beweert – wel degelijk rekening heeft gehouden met het langdurig verblijf en de 

beweerde integratie van verzoekende partij. De gemachtigde van de Minister is evenwel – geheel 
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terecht – van oordeel dat deze elementen geen buitengewone omstandigheid kunnen uitmaken omdat 

verzoekende partij zich al die tijd in precair verblijf bevond. 

In het bijzonder motiveerde de gemachtigde van de Minister in de bestreden beslissing: 

[…] 

Verweerder laat gelden dat het geenszins kennelijk onredelijk is van de gemachtigde om het langdurig 

verblijf van verzoekende partij niet als buitengewone omstandigheid te beschouwen, nu zij geheel zelf 

verantwoordelijk is voor deze situatie. Verzoekende partij heeft tal van verblijfsaanvragen ingediend, 

goed wetende dat zij zich al die tijd in precair verblijf bevond Bovendien werd hem reeds op 21.09.2011 

een bevel om het grondgebied te verlaten betekend, dat hij naast zich neer heeft gelegd. 

Verzoekende partij toont niet aan dat deze motieven berusten op een verkeerde feitenvinding, en 

ontkent ook niet dat hij wist dat hij zich in precair verblijf bevond. 

Zie: 

“Waar verzoekers betogen dat de gemachtigde van de staatssecretaris hun integratie tijdens tijdelijke 

verblijfsprocedures zou moeten aanvaarden als grond tot regularisatie, omdat dit de “visie” zou zijn van 

artikel 9bis, kan enkel worden vastgesteld dat uit artikel 9bis niet blijkt welke omstandigheden wél en 

welke omstandigheden niet volstaan voor een regularisatie. Het is niet kennelijk onredelijk van 

verweerder, gelet op het feit dat verzoekers pas in 2010 in België zijn toegekomen, te stellen: “Het is 

normaal dat betrokkenen - in afwachting van hun asielprocedure - hun tijd in België zo goed mogelijk 

trachtten te benutten”. 

De gemachtigde van de staatssecretaris geeft in de bestreden beslissing aan welke elementen werden 

aangehaald in de aanvraag. zodat verzoekers niet kunnen voorhouden dat deze elementen niet zouden 

zijn besproken, of dat de gemachtigde zich zou hebben gebaseerd op een onvolledige feitenvinding. […] 

Het loutere feit dat verzoekers het niet eens zijn met de bestreden beslissing, vormt geen grond voor 

vernietiging. 

Waar verzoekers betogen dat de gemachtigde artikel 9bis van de vreemdelingenwet heeft miskend door 

te stellen dat integratie opgebouwd tijdens tijdelijke verblijfsprocedures geen grond voor regularisatie 

vormt, laat de Raad gelden dat zulks niet blijkt uit de bestreden beslissing. De gemachtigde heeft 

nergens gesteld dat integratie opgebouwd tijdens een tijdelijke verblijfsprocedure nooit een grond voor 

regularisatie zou vormen. De gemachtigde heeft wel geoordeeld dat in casu de ingeroepen elementen 

"onvoldoende" zijn om de regularisatie te wettigen. 

In de mate dat verzoekers betogen dat de door hen ingeroepen elementen van integratie wél volstaan 

als regularisatie, en dat geen rekening zou mogen worden gehouden met de omstandigheden waarin 

deze integratie werd opgebouwd, laat de Raad gelden dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

dergelijke beoordeling niet vermag te maken. […] 

Verzoekers hebben nooit een wettig verblijf genoten in België. Er wordt niet op kennelijk onredelijke 

wijze gemotiveerd dat verzoekers wisten dat hun verblijf slechts werd toegestaan in het kader van de 

asielprocedure. Beide asielprocedures werden negatief afgesloten. 

De verwijzing naar de vernietigde instructie van 19 juli 2009, meer bepaald het begrip "langdurige 

procedure" en "lokale verankering" en de voorgehouden visie van de Dienst Vreemdelingenzaken bij de 

beoordeling van aanvragen om machtiging tot verblijf, is niet dienstig.” (R.v.V. nr. 115 439 van 10 

december 2013) 

En ook: 

“De Raad stelt dienaangaande vast dat de verwerende partij meende dat de duur van de procedures 

niet van die aard waren dat ze als onredelijk lang kunnen beschouwd worden. De vraag of er al dan niet 

rekening werd gehouden met de duur van de regularisatieprocedures, bijvoorbeeld op grond van artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet is, bij gebrek aan enige verplichting om vanaf een bepaalde duurtijd van 

een dergelijke procedure een positieve beslissing te nemen in het kader van de huidige aanvraag, dan 

ook niet relevant. In die optiek is het niet onredelijk dat de verwerende partij oordeelde “Het is normaal 

dat betrokkenen in afwachting van hun asielprocedure en de aanvraag op basis van medische redenen 

hun tijd in België zo goed mogelijk trachten te benutten, maar dit wil niet zeggen dat ze daardoor een 

verblijfsmachtiging kunnen verwerven.” Overigens, in de mate dat verzoekers wijzen op hun procedure 

op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, dient erop gewezen dat zij moesten weten dat zij 

zich, zelfs tijdens deze procedure, in precair verblijf bevonden en tonen zij niet aan dat de verwerende 

partij op kennelijk onredelijke wijze oordeelde dat uit een dergelijk precair verblijf geen rechten kunnen 

worden geput. Eenzelfde vaststelling dringt zich op waar verzoekers met betrekking tot het argument dat 

moet worden rekening gehouden met hun situatie hier opnieuw aanhalen dat de gezinsleden een 

werkelijke band met België hebben en totaal verankerd zijn.” (R.v.V. nr. 117 033 van 16 januari 2014) 

En zie ook volgend arrest: 

“Verweerder weigert aldus de integratie te aanvaarden als voldoende grond voor een 

verblijfsmachtiging, omdat deze werd opgebouwd gedurende een verblijfspenode van zes jaar 

waarbinnen verzoeker zijn aanwezigheid in België niet kenbaar maakte en waarbinnen hij doelbewust 
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opteerde voor een illegaal verblijf. Deze motivering komt de Raad niet kennelijk onredelijk voor. Zo kan 

het bestuur in redelijkheid een onderscheid maken tussen enerzijds een lokale verankering die werd 

opgebouwd tijdens een weliswaar illegaal verblijf doch waarbij de vreemdeling zijn aanwezigheid 

kenbaar maakt en een inspanning levert om zijn verblijf in België te wettigen en anderzijds de 

vreemdeling die een lokale verankering opbouwt tijdens een verblijf waarbij hij zich vanaf het begin 

tracht te onttrekken aan de Belgische autoriteiten door zijn aanwezigheid hier niet kenbaar te maken en 

er bewust voor opteert om illegaal in het Rijk te verblijven en zijn aanwezigheid pas kenbaar te maken 

van zodra zijn lokale verankering een feit is. De Raad wenst in dit verband ook te benadrukken dat 

illegaal verblijf een strafbaar feit is, waardoor het geenszins kennelijk onredelijk is waar het bestuur in 

het bijzonder zwaar tilt aan het bewust illegaal in het Rijk verblijf zonder zijn aanwezigheid kenbaar te 

maken of op enig ogenblik een aanvraag te richten aan het bestuur teneinde zijn verblijfssituatie in regel 

te stellen De Raad benadrukt in dit verband ook dat de overheid er alle belang bij heeft kennis te 

hebben van de vreemdelingen die op het Belgische grondgebied verblijven, zodat zij in de mogelijkheid 

is in dit verband het gewenste beleid te voeren en de noodzakelijk geachte maatregelen te treffen ter 

vrijwaring van de openbare orde en ter naleving van de wetgeving inzake het verblijf van vreemdelingen 

Door zijn verblijf in het Rijk gedurende zes jaar, waarbinnen hij zich integreerde, achter te houden, 

verhinderde verzoeker zo ook dat verweerder in zijn concrete geval de volgens hem noodzakelijke 

maatregelen nam. Enige kennelijk onredelijkheid blijkt niet. De Raad benadrukt in dit verband ook dat 

verweerder over een ruime appreciatiebevoegdheid beschikt met betrekking tot de vraag of er reden is 

om een vreemdeling te machtigen langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven.” (RvV nr. 144.315 

dd. 28.04.2015) 

Het loutere feit dat verzoekende partij van oordeel is dat haar langdurig verblijf en de beweerde 

integratie wél als buitengewone omstandigheden dienen te worden aangenomen, volstaat allerminst om 

aannemelijk te maken dat de bestreden beslissing onvoldoende gemotiveerd zou zijn. 

In de mate dat verzoekende partij verwijst naar de aanwezigheid van haar schoonmoeder in België en 

beweert dat dit een element zou zijn die rechtvaardigt dat verzoekende partij haar verblijfsaanvraag in 

België zou indienen, laat verweerder gelden de grieven van verzoekende partij te zullen beantwoorden 

in het tweede onderdeel. 

In een tweede onderdeel uit verzoekende partij kritiek op het gegeven dat de aanwezigheid van haar 

schoonmoeder niet als buitengewone omstandigheid werd weerhouden. 

Voor zover verzoekende partij deze elementen andermaal aan Uw Raad wenst voor te leggen, laat 

verweerder gelden dat Uw Raad de gevraagde beoordeling niet kan maken. 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen onderzoekt enkel of de gemachtigde van de Minister 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 de 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 (zie o.m. R.v.St. 17 

januari 2007, nr. 166.820). 

De gemachtigde van de Minister motiveerde ter zake als volgt: 

[…] 

Uit de bovenvermelde motieven blijkt dat de gemachtigde van de Minister geheel terecht geoordeeld 

heeft dat de aanwezigheid van de schoonmoeder gaan buitengewone omstandigheid is die een tijdelijke 

terugkeer naar het land van herkomst in de weg staat. 

De gemachtigde van de Minister heeft hierbij terecht verwezen naar het feit dat verzoekende partij bij 

aanvang wist, dat het gezinsleven met haar schoonmoeder onzeker was omwille van haar eigen 

precaire verblijf. Verzoekende partij ontkent trouwens niet dat zij er zich bewust van was dat haar verblijf 

in België steeds precair is geweest. 

In de mate dat verzoekende partij een schending van art. 8 EVRM voorhoudt, merkt verweerder op dat 

de voorgehouden schending niet ernstig is. 

Het kan immers niet worden ingezien hoe een beslissing die geen beëindiging van een verblijfsrecht, 

noch een verwijderingsmaatregel inhoudt, een breuk van de gezinsrelaties tot gevolg zou kunnen 

hebben. 

Zie ook: 

“Er wordt herhaald dat door een gebrek aan verwijderingsmaatregel een schending van het gezins- 

en/of privéleven niet aan de orde is en beschouwingen daaromtrent aldus niet dienstig zijn.” (R.v.V. nr. 

88 895 van 3 oktober 2012) 

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 heeft de verzoekende partij voor de eerste keer om toelating verzocht en betreft de bestreden 

beslissing geen weigering van een voortgezet verblijf. 
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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 gezinsleven niet elders kan leiden. 

Minstens maakt zij niet aannemelijk dat zij niet in staat zou zijn om haar schoonmoeder te bezoeken of 

een nauw contact te onderhouden middels moderne communicatietechnologieën. 

Zoals de gemachtigde van de Minister ook terecht in de bestreden beslissing overwogen heeft, kunnen 

de meerderjarige kinderen van verzoekende partij, al dan niet afwisselend en al dan niet met behulp van 

professionele hulpverlening in de vorm van thuisverpleging, of via tijdelijke residentiële zorg, de zorg 

voor hun grootmoeder tijdens de (tijdelijke) afwezigheid van verzoekende partij overnemen. 

Ten overvloede merkt verweerder nog 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 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). 

Dit geldt des te meer nu verzoekende partij het voorgehouden gezinsleven heeft uitgebouwd in illegaal 

verblijf. 

In die omstandigheden kan niet worden voorgehouden dat de Belgische staat ertoe verplicht zou zijn 

verzoekende partij verder in het Rijk te laten verblijven. 

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) 

De schending van art. 8 EVRM kan niet worden aangenomen. 

Verweerder laat verder gelden dat het geenszins kennelijk onredelijk is voor de gemachtigde van de 

Minister om te oordelen dat de handgeschreven verklaring van de schoonmoeder evenals de 

getuigenverklaringen niet in aanmerking kunnen genomen worden bij de beoordeling van de door 

verzoekende partij ingediende aanvraag. 

Zoals de gemachtigde van de Minister terecht vaststelde, is er sprake van een duidelijke contradictie die 

de geloofwaardigheid van de stukken in het gedrang brengt. Zo blijkt uit de voorgelegde handge-
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schreven verklaring van de schoonmoeder, opgesteld in het Nederlands, blijkt dat zij kennis heeft van 

de Nederlandse taal, terwijl uit meerdere getuigenissen blijkt dat zij geen talen spreekt. 

Verzoekende partij voert in haar verzoekschrift aan dat deze contradicatie te wijten zou zijn aan het feit 

dat de verklaring gedicteerd werd, doch deze eigen verantwoording neemt niet weg dat er sprake is van 

een contradicatie. Verzoekende partij slaagt er derhalve niet in aannemelijk te maken dat de 

gemachtigde van de Minister op kennelijk onredelijke wijze geoordeeld zou hebben dat de 

geloofwaardigheid van de voormelde stukken in het gedrang is gekomen. 

Verzoekende partij beweert verder nog dat de tewerkstellingsbelofte verkeerd beoordeeld werd. Zij stelt 

dat deze tewerkstellingsbelofte uitsluitend tot doel had aan te tonen dat zij financieel onafhankelijk zou 

kunnen zijn. 

Verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Minister ter zake oordeelde: 

[…] 

Verweerder ziet niet in op welke wijze de kritiek van verzoekende partij afbreuk zou kunnen doen aan de 

voormelde gedegen motieven van de bestreden beslissing. Integendeel, verzoekende partij geeft aan 

dat zij niet van plan is om in te gaan op de tewerkstellingsbelofte, zodat dit element haar zeker niet kan 

belemmeren om tijdelijk terug te keren naar het land van herkomst. 

De beschouwingen van verzoekende partij zijn niet van die aard om tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing te leiden. 

In een derde onderdeel voert verzoekende partij aan dat zij in België aanwezig zou moeten zijn voor het 

verloop van de adoptieprocedure. Zij verwijst in dit kader naar artt. 8 en 13 EVRM. 

Verweerder merkt op dat verzoekende partij, zoals de gemachtigde van de Minister ook terecht in de 

bestreden beslissing opmerkte, niet aantoont dat haar effectieve verblijf noodzakelijk zou zijn opdat de 

bevoegde rechter uitspraak zou kunnen doen. 

In zoverre verzoekende partij zich beroept op een vermeende schending van art. 13 EVRM., laat 

verweerder gelden dat uit de rechtsleer blijkt dat art. 13 EVRM geen rechtstreekse werking heeft (cfr. J. 

VELU en R ERGEC, La Convention Européenne des droits de l’homme, Bruxelles 1990, p. 93.), en 

bovendien alleen maar kan geschonden worden indien de schending van een ander artikel van het 

zelfde verdrag aangetoond wordt. 

Verweerder heeft supra reeds aangetoond dat de voorgehouden schending van art. 8 EVRM niet kan 

worden aangenomen. 

In casu is de verweerder van oordeel dat verzoekende partij geenszins aantoont dat een ander artikel uit 

het zelfde verdrag werd geschonden, zodat er geen sprake kan zijn van een schending van art. 13 

EVRM. 

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 zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en het 

vertrouwelijkheidsbeginsel incluis. 

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

 

2.3.1. Artikel 62, § 2 van de Vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, die 

onder meer stellen dat de administratieve beslissingen met redenen moeten zijn omkleed, hebben tot 

doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat 

is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem 

verschaft. Ze verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” 

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

genomen beslissing.  

 

In casu dient te worden vastgesteld dat de bestreden beslissing zowel in rechte als in feite is 

gemotiveerd en dat de voorziene motivering als pertinent en draagkrachtig is te beschouwen. Er wordt, 

met verwijzing naar artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, vastgesteld dat de door verzoekster 

aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheden vormen die toelaten te besluiten dat zij 

haar 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. Er wordt tevens toegelicht waarom de door verzoekster aangebrachte gegevens niet worden 

aanvaard als buitengewone omstandigheden. Het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht is in casu 

dus bereikt. Verzoekster maakt met haar uiteenzetting een gebrek in de formele motivering niet concreet 

aannemelijk. Zij geeft er blijk van kennis te hebben kunnen nemen van de motieven.  
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Een schending van de formele motiveringsplicht zoals vervat in artikel 62, § 2 van de Vreemdelingenwet 

en in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 wordt niet aangetoond.  

 

2.3.2. Waar verzoekster aangeeft niet akkoord te kunnen gaan met de genomen beslissing en stelt dat 

er sprake is van een manifeste beoordelingsfout, dient het middel te worden onderzocht vanuit het 

oogpunt van de materiële motiveringsplicht. 

 

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

plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is bij de uitoefening van zijn wettelijk 

toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij haar 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. 

 

Het redelijkheidsbeginsel, dat enkel speelt waar de overheid – zoals in de voorliggende zaak – over een 

discretionaire beoordelingsbevoegdheid beschikt, staat de rechter verder niet toe het oordeel van het 

bestuur over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid 

ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief 

volkomen ontbreekt. 

 

Het eveneens geschonden geachte zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid daarnaast de verplichting 

op haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feiten-

vinding. Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratie bij het 

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

dienstige stukken. 

 

Deze beginselen van behoorlijk bestuur worden onderzocht in het licht van de toepassing van de 

bepalingen van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 9bis, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

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

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

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

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

afgegeven.” 

 

Deze bepaling voorziet in een uitzondering op de regel die is vervat in artikel 9 van de Vreemdelingen-

wet 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 te worden gemachtigd indienen bij de burgemeester van zijn verblijfplaats in België. Buiten-

gewone 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. 

 

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

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

verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland in te dienen (RvS 20 juli 2000, nr. 89.048). Uit 

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

 

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

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

Vreemdelingenwet houdt met andere woorden een dubbel onderzoek in: 

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

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

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

rechtvaardigen; 
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- 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. staats-

secretaris over een ruime appreciatiebevoegdheid. 

 

Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond is om een verblijfsmachtiging toe te kennen, dient de 

gemachtigde van de bevoegde minister na te gaan of de aanvraag wel regelmatig werd ingediend, te 

weten of de aanvrager beschikt over een identiteitsdocument of is vrijgesteld van deze verplichting en of 

hij aanvaardbare buitengewone omstandigheden heeft ingeroepen.  

 

De gemachtigde van de minister heeft in voorliggende zaak geoordeeld dat de door verzoekster 

aangebrachte gegevens niet toelaten te besluiten dat zij haar aanvraag om tot een verblijf te worden 

gemachtigd niet kan indienen via de, in artikel 9 van de Vreemdelingenwet voorziene, reguliere 

procedure en dat deze aanvraag daarom onontvankelijk is. 

 

2.3.3. In haar verblijfsaanvraag beriep verzoekster zich, zowel wat de buitengewone omstandigheden 

als wat de grond van haar aanvraag betrof, op dezelfde gegevens. Zij wees erop als enige de dagelijkse 

zorgen te kunnen dragen voor haar schoonmoeder met de Belgische nationaliteit, zoals bevestigd door 

de dokters, waardoor er een afhankelijkheidsband en bijzondere familieband bestaat. Zij gaf aan dat zij 

het evenredigheidsbeginsel zoals vervat in artikel 8 van het EVRM miskend acht indien zij haar 

aanvraag vanuit het land van herkomst moet indienen.  

 

Nu de ingeroepen buitengewone omstandigheden kaderen binnen artikel 8 van het EVRM, moet het 

middel ook in het licht van deze verdragsbepaling worden onderzocht. 

 

2.3.4. Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt: 

 

“1. Eenieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

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

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

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

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

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

In casu beroept verzoekster zich op een gezins- en familieleven met haar Belgische schoonmoeder. Het 

bestaan hiervan wordt in de bestreden beslissing niet betwist. Verweerder erkent in zijn beslissing dat 

uit de voorgelegde stukken blijkt dat verzoekster mantelzorg opneemt voor haar schoonmoeder.  

 

De Raad wijst erop dat de bestreden beslissing geen betrekking heeft op een weigering van een 

voortgezet verblijf, maar dat het in casu een situatie van eerste toelating betreft. In een dergelijk geval 

dient er hoe dan ook geen toetsing te gebeuren aan de hand van artikel 8, tweede lid van het EVRM, 

maar dient er volgens het EHRM te worden onderzocht of er een positieve verplichting is voor de staat 

om de betrokken vreemdeling op zijn grondgebied te laten blijven zodat hij zijn recht op gezins- en 

privéleven aldaar kan handhaven en ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, Ahmut v. Nederland, § 63; 

EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer v. Nederland, § 38). Dit geschiedt aan de 

hand van de ‘fair balance’-toets, dit is een billijke afweging. Als na deze toets uit de belangenafweging 

blijkt dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is artikel 8, eerste lid van het EVRM 

geschonden (EHRM 17 oktober 1986, Rees v. Verenigd Koninkrijk, § 37). 

 

In dit kader oordeelt het EHRM 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) noch houdt artikel 8 van het EVRM een algemene 

verplichting in 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/Ver-

enigd Koninkrijk, § 67). De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden hiertoe vast te leggen. In casu 
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vertaalt dit prerogatief tot migratiebeheer zich concreet in het beginsel dat een aanvraag om machtiging 

tot verblijf in het buitenland wordt ingediend. Wanneer een aanvraag op Belgisch grondgebied wordt 

ingediend, moeten, conform artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, buitengewone omstandigheden 

worden aangetoond. 

 

In het kader van een onontvankelijkheidsbeslissing op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, 

kan de aangevoerde grief op grond van artikel 8 van het EVRM enkel worden aangenomen wanneer 

blijkt dat de verplichting tot terugkeer naar het land van herkomst om aldaar een verblijfsaanvraag in te 

dienen in een concreet geval een schending van voormeld verdragsartikel oplevert. Daarbij dient nog te 

worden opgemerkt dat het EHRM stelt dat staten het recht hebben om van vreemdelingen die een 

verblijfsrecht of verblijfsmachtiging wensen op hun grondgebied, te vereisen dat zij een passende 

aanvraag indienen in het buitenland. Staten hebben geen verplichting om vreemdelingen het resultaat 

van de behandeling van hun aanvraag op hun grondgebied te laten afwachten (EHRM, 9 oktober 2012, 

nr. 3391/12, Djokaba Lambi vs. Nederland, par. 81; en EHRM, 3 oktober 2014, nr. 12738/10, Jeunesse 

vs. Nederland, par. 101). 

 

In het kader van een billijke afweging worden een aantal elementen in rekening genomen, in het 

bijzonder de mate waarin het gezins- en privéleven daadwerkelijk wordt verbroken bij een tijdelijke 

verwijdering naar het land van herkomst en de mate waarin er concrete hinderpalen bestaan die een 

tijdelijke verwijdering naar het land van herkomst in de weg staan. 

 

Hoewel artikel 8 van het EVRM geen uitdrukkelijk procedurele waarborgen bevat, stelt het EHRM dat de 

besluitvormingsprocedure die leidt tot maatregelen die een inmenging uitmaken op het privé- en 

gezinsleven, billijk moet verlopen en op passende wijze rekening moet houden met de belangen die 

door artikel 8 van het EVRM worden gevrijwaard. Deze procedurele vuistregel is volgens het EHRM 

tevens van toepassing op situaties waar sprake is van een eerste toelating tot verblijf (EHRM 10 juli 

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

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

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

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

 

2.3.5. Zoals reeds aangegeven, wees verzoekster er in haar aanvraag op als enige de dagelijkse zorgen 

te kunnen dragen voor haar schoonmoeder. Zij stelde dat dit wordt bevestigd door de dokters, waarvoor 

zij verwees naar twee doktersattesten. Zij stelde steeds te hebben ingestaan voor de zorgen voor haar 

schoonmoeder, waardoor er een grote affectieve en zelfs familiale band en vertrouwensband is ontstaan 

tussen haar en haar schoonmoeder. Zij stelde dat gelet op de specificiteit van de dagelijkse zorgen, 

zoals wassen en het veranderen van luiers, deze enkel door een vrouw kunnen gebeuren. Zij wees erop 

dat haar zoon werkt en “onmogelijk kan zorgen voor zijn grootmoeder, gelet op de specifieke vrouwelijke 

verzorgingstaken”. Zij achtte het onevenredig en onmenselijk, en dus bijzonder moeilijk, indien zij zelfs 

tijdelijk dient terug te keren naar haar land van herkomst voor het indienen van de aanvraag, waarbij zij 

benadrukt dat de gehele gezinsstructuur hierdoor uiteen zal worden gehaald. Zij stelde het risico te 

lopen voor onbepaalde en lange duur afwezig te zijn en dat dit catastrofaal is voor de gezondheids-

toestand van haar schoonmoeder. Zij wees op de financiële zelfredzaamheid van het gezin. 

 

In de bestreden beslissing hield verweerder rekening met verzoeksters verklaringen dat zij in 2009 

samen met haar echtgenoot, die momenteel in de gevangenis zit en met wie verzoekster stelt geen 

contact meer te hebben, naar België kwam om hier te gaan inwonen bij de (schoon)moeder die reeds 

jaren eerder naar België was gekomen en die medische problemen heeft. Eveneens hield hij rekening 

met het gegeven dat verzoekster actueel als enige de mantelzorg draagt voor haar schoonmoeder 

terwijl haar zoon werkt, zoals dit wordt bevestigd door de artsen, en de ingeroepen financiële 

onafhankelijkheid van het gezin. Hij lijstte hierbij ook de verschillende voorgelegde stavingstukken op.  

 

Om aan te tonen dat zij als enige de dagdagelijkse zorgen voor haar Belgische schoonmoeder kan 

opnemen, legde verzoekster bij haar aanvraag onder meer een attest van huisarts M. voor waarin deze 

verklaart dat de schoonmoeder constante zorgen nodig heeft en verzoekster de enige is die hiervoor 

kan instaan omdat de schoonmoeder “geen talen spreekt”. Zij legde eveneens getuigenverklaringen in 

dezelfde zin voor van personen uit de naaste omgeving. 

 

Verweerder stelt in zijn beslissing dat de geloofwaardigheid van deze stukken in het gedrang is en het 

hierin gestelde daarom niet kan worden aanvaard. Hij ziet een contradictie tussen het medisch attest 

van de huisarts die aangeeft dat de schoonmoeder “geen talen spreekt” en getuigenverklaringen in 
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dezelfde zin enerzijds en een door de schoonmoeder handgeschreven verklaring in het Nederlands dat 

zij verzoekster wenst te adopteren anderzijds. Gelet op de handgeschreven verklaring en de Belgische 

nationaliteit van de schoonmoeder is verweerder van mening dat wel degelijk mag worden aangenomen 

dat zij een kennis van een van de landstalen heeft, tenzij zij door haar ziekte niet langer in staat is om 

een handgeschreven verklaring in het Nederlands te noteren. De vastgestelde contradictie brengt 

volgens verweerder de geloofwaardigheid van de voorgelegde stukken, waaronder het medisch attest 

van de huisarts, in het gedrang. Verweerder stelt dat het niet kan worden uitgesloten dat het medisch 

attest van huisarts M. een gesolliciteerd karakter heeft.  

 

Verzoekster benadrukt dat haar schoonmoeder 82 jaar oud is, gehandicapt en totaal niet meer in staat 

is om voor zichzelf te zorgen. Zij stelt dat haar schoonmoeder de Belgische nationaliteit heeft verkregen 

op een moment dat zij al ouder was dan 65 jaar en in dat geval geen kennis van één van de landstalen 

moet worden aangetoond, gelet op artikel 12bis van het Wetboek Belgische nationaliteit. Er is volgens 

haar geen enkele reden om te twijfelen aan de bewijskracht en de correctheid van de vermeldingen op 

het medisch attest van de huisarts, omdat verzoekster haar steeds vergezelt bij alle medische 

consultaties en haar bijstaat als tolk. Zij stelt dat uit de verschillende voorgelegde getuigenissen en het 

attest van de huisarts duidelijk blijkt dat de schoonmoeder geen Nederlands kan en dat de 

handgeschreven verklaring voor de adoptieprocedure, die slechts één zin betreft, haar werd gedicteerd 

door de familieleden. Zij benadrukt dat deze handgeschreven verklaring nu eenmaal was vereist om 

formeel in orde te zijn voor de procedure voor de familierechtbank. Hieruit kan volgens haar geen kennis 

van het Nederlands in hoofde van de schoonmoeder worden afgeleid, rekening houdende met de 

andere voorgelegde stukken.  

 

De Raad acht het in de voorliggende zaak kennelijk onredelijk om op basis van de in de adoptie-

procedure in het Nederlands gestelde handgeschreven verklaring van de schoonmoeder die inderdaad 

is beperkt tot één zin, te gaan stellen dat het geattesteerde door de huisarts dat de schoonmoeder geen 

talen spreekt en daarom voor haar dagdagelijkse zorgen specifiek is aangewezen op verzoekster 

geloofwaardigheid mist en niet kan worden aanvaard. Het loutere gegeven van deze handgeschreven 

verklaring in een andere procedure, terwijl alle andere voorgelegde stukken wel degelijk in lijn zijn met 

het geattesteerde door de huisarts, is onvoldoende zwaarwichtig om het geattesteerde door de huisarts 

onderuit te halen. Deze arts staat ook net in zeer nauw contact met de schoonmoeder en is hierdoor 

goed geplaatst om duidelijkheid te brengen in haar concrete, dagdagelijkse situatie. Verweerder kon er 

verder ook niet van onwetend zijn dat de schoonmoeder pas de Belgische nationaliteit verwierf op een 

ogenblik dat zij reeds ouder was dan 65 jaar. Hij betwist in de nota niet dat in dat geval voor de 

verwerving van de Belgische nationaliteit geen bewijs van talenkennis is vereist. Ook dit argument in de 

bestreden beslissing kan dus niet standhouden. 

 

In het licht van hetgeen voorafgaat, moet verzoekster worden gevolgd in haar betoog dat niet blijkt dat 

een voldoende zorgvuldige en redelijke belangenafweging in het kader van artikel 8 van het EVRM heeft 

plaatsgevonden bij de beoordeling van de verblijfsaanvraag. Het verweer in de nota met opmerkingen 

doet geen afbreuk aan de gedane vaststellingen.  

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel juncto artikel 8 van 

het EVRM wordt aannemelijk gemaakt. 

 

2.3.5. Het middel is, in de aangegeven mate, gegrond en leidt tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing. 

 

3. Korte debatten 

 

Verzoekster heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 

december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp. Er dient 

in deze situatie geen uitspraak te worden gedaan 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 verweerder.  

 



  

 

RvV X - Pagina 21 van 21 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel 

en Migratie van 9 mei 2019 waarbij een aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9bis van 

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

de verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk wordt verklaard, wordt vernietigd 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

Artikel 3  

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig november tweeduizend 

negentien door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN I. CORNELIS 

 


