
  

 

 

X - Pagina 1 

 
 

 nr. 241 417 van 25 september 2020 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat Y. KARACA 

Laarbemdeweg 12 

3581 BEVERLO-BERINGEN 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Turkse nationaliteit te zijn, op 13 mei 2020 heeft 

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

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

en Migratie van 26 maart 2020 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis 

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

en de verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk wordt verklaard en tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 15 mei 2020 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 1 juli 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 augustus 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat Y. KARACA verschijnt voor 

de verzoekende partij, en van advocaat C. MUSSEN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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1.1. Op 23 april 2019 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9bis van de 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). 

 

1.2. Op 26 maart 2020 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 

en van Asiel en Migratie een beslissing waarbij de aanvraag vermeld in punt 1.1. onontvankelijk wordt 

verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing waarvan de motieven als volgt luiden: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 23.04.2019 werd 

ingediend door : 

(…) 

 

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

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

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

verzoek onontvankelijk is. 

 

Reden: 

 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de 

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

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

buitenland. 

 

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

instructie van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van artikel 9.3 en art 9bis van de wet van 

15.12.1980 en meerbepaald op criterium 2.3. We merken echter op dat deze vernietigd werd door de 

Raad van State (RvS arrest 198.769 van 09.12.2009 en arrest 215.571 van 05.10.2011). Bijgevolg zijn 

de criteria van deze instructie niet meer van toepassing. Er dient trouwens te worden benadrukt dat de 

Raad van State in een later arrest (RvS 10 oktober 2012, nr 220.932) uitdrukkelijk heeft bevestigd dat 

de instructie van 19 juli 2009 ‘integraal is vernietigd’ en dat de discretionaire bevoegdheid waarover de 

Staatssecretaris krachtens artikel 9bis van de vreemdelingenwet beschikt geen reden vormt om zich 

alsnog op de criteria van de vernietigde instructie van 19 juli 2009 te steunen. 

 

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

langdurig verblijf in België zou hebben. De studie van het administratief dossier heeft aangetoond dat 

betrokkene 09.05.2015 naar België kwam, in het bezit van een D-visum o.b.v. huwelijk met de heer T.H. 

(…). Op 13.07.2015 werd betrokkene in het bezit gesteld van een F-kaart geldig tot 22.06.2020 

(gesupprimeerd op 22.01.2017 door geen samenwoonst meer). Uit het dossier blijkt ook dat betrokkene 

een periode van 2016 tot 2018 in Turkije heeft verbleven en de heer een dagvaarding in echtscheiding 

wegens onherstelbare ontwrichting van het huwelijk na meer dan één jaar feitelijke scheiding (art.229 

par 3 B.W) heeft opgestart wat dus niet wil zeggen dat betrokkene alhier een langdurig verblijf heeft 

gehad. Bovendien werd op 22.01.2017 een einde gesteld aan haar regelmatig verblijf. 

 

Betrokkene verklaart ook dat ze gedurende haar huwelijk met de heer T.H. (…) voortdurend het 

slachtoffer van psychologisch en fysisch geweld, ze in een opvanghuis heeft verbleven; legt een en ze 

daardoor België heeft ontvlucht. Doch ook dit element kan niet aanvaard worden als een buitengewone 

omstandigheid. Betrokkene verklaart daar melding van hebben gedaan bij de politie; ME 018958/16 

d.d.08.09.2016, ME 19331/16 d.d. 13.09.2016, ME 27443/16 d.d. 27.12.2016. Doch enkel de 

vermelding van de proces-verbaal nr. kan niet aanvaard worden als bewijs. Betrokkene legt ook geen 

andere bewijzen over deze klachten voor. 

 

Betrokkene Wat de vermeende schending van art. 8 EVRM betreft kan worden gesteld dat de terugkeer 

naar het land van herkomst om aldaar een machtiging aan te vragen niet in disproportionaliteit staat ten 

aanzien van het recht op een gezins- of privéleven. De verplichting om terug te keren naar het land van 

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

van het grondgebied wat geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. In zijn arrest 

dd. 27.05.2009 stelt de Raad voor Vreemdelingbetwistingen het volgende: “De Raad wijst er verder op 

dat artikel 8 van het EVRM niet als een vrijgeleide kan beschouwd worden dat betrokkene zou toelaten 

de bepalingen van de vreemdelingenwet naast zich neer te leggen.” Overeenkomstig de vaste 
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rechtspraak van de Raad van State dient bovendien te worden benadrukt dat een tijdelijke scheiding om 

zich in regel te stellen met de immigratiewetgeving niet kan beschouwd worden als een schending van 

artikel 8 van het EVRM (RvS 22 februari 1993, nr. 42.039; RvS 20 juli 1994, nr. 48.653; RvS 13 

december 2005, nr. 152.639). Ook voor wat betreft haar netwerk van persoonlijke, sociale en 

economische belangen toont betrokkene onvoldoende aan dat haar belangen van die orde zouden zijn 

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

 

Betrokkene verklaart ook dat ze in de onmogelijkheid is terug te keren naar het land van herkomst, daar 

ze een echtscheidingsprocedure heeft lopen bij de Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg Afdeling 

Hasselt onder nr. A.R. (…). Doch ook dit element kan niet aanvaard worden als een buitengewone 

omstandigheid. Betrokkene kan haar beslissing afwachten in het land van herkomst en haar hier laten 

vertegenwoordigen door een advocaat. 

 

Wat de verwijzing naar de wet van 22.12.1999 betreft; dit was een enige en unieke operatie, de criteria 

voor regularisatie vermeld in deze wet zijn dan ook niet van toepassing op de aanvraag om machtiging 

tot verblijf op grond van art. 9bis van de wet van 1980. 

 

De overige elementen met betrekking tot de integratie van mevrouw- nl. dat zij werkbereid is (legt en 

Trajectovereenkomst VDAB d.d. 08.02.2016 voor), dat zij Nederlands zou spreken (legt deelcertificaten 

en attest aanwezigheid Vriend en Taal voor d.d. 18.11.2015; d.d.12.04.2016; 31.05.2016; 17.11.2016), 

hebben betrekking op de gegrondheid en worden in deze fase niet behandeld. De elementen met 

betrekking tot de integratie kunnen het voorwerp uitmaken van een eventueel onderzoek conform art. 

9.2 van de wet van 15.12.1980.“ 

 

1.3. Op 26 maart 2020 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 

en van Asiel en Migratie een beslissing houdende een bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de 

tweede bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“mevrouw, 

(…) 

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven, 

 

binnen 30 (dertig) dagen na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel van de wet van 15 

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

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

 

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: betrokkene is niet in het bezit van een geldig 

visum.“ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In het eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 42quater van de 

Vreemdelingenwet, het “audi et alteram partem” beginsel (rechten van verdediging), het 

gelijkheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel, het motiveringsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel en 

van artikel 6 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). 

 

2.1.1. Ter adstruering van het eerste middel zet de verzoekende partij het volgende uiteen: 

 

“Uit diverse communicatie met de gemeentehuis van Beringen, blijkt dat verzoekster via haar raadsman 

heeft getracht om de procedure te hervatten via artikel 42quater, edoch heeft de Stad Beringen enkel en 
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alleen maar de mogelijkheid aangeboden aan verzoekster om haar situatie te regulariseren via een 9-

bis aanvraag. 

 

Immers verzoekster was in het bezit gesteld van een F-kaart, geldig tot 22 juni 2020. Indien verzoekster 

op apart adres verbleef en/of verwerende partij vaststelde dat er andere redenen waren tot beëindiging 

van het verblijfsrecht, dan diende de verwerende partij verzoekster uit te nodigen om in het kader van 

een onderzoek in het licht van artikel 42quater van de vreemdelingenwet, recente bewijzen voor te 

leggen met betrekking tot haar persoonlijke situatie. Het bedoelde schrijven heeft echter verzoekster 

nooit bereikt. Integendeel ze is alsnog met haar ID-kaart naar Turkije heen en terug naar België zonder 

probleem gereisd. Pas bij haar passeren op het gemeentehuis om een nieuw adres door te geven, werd 

haar ID-kaart zomaar afgenomen bij een attest van afneming - onder het mom van afgeschreven naar 

het buitenland terwijl verzoekster weldegelijk terug in België was en enkel kortstondig naar Turkije ging 

en dit ook zo had gemeld aan de gemeente. 

 

Volgens de geijkte procedure en het gelijkheidsbeginsel diende de gemachtigde van de minister de 

beslissing die een einde stelt aan het recht van verblijf van meer dan drie maanden, verzoekster moeten 

aanschrijven om haar verweermiddelen aan te brengen alvorens een einde te stellen aan haar 

verblijfsrecht en dit in uitvoering van artikel 42quater van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

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

artikel 54 gelezen in combinatie met artikel 58 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende 

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

 

Overeenkomstig art. 42quater, §1, 4° van de wet van 15.12.1980 kan het verblijfsrecht van betrokkene 

beëindigd worden wegens gebrek aan gezamenlijke vestiging met de referentiepersoon op basis van 

wie verzoekster het verblijfsrecht heeft bekomen. Om overeenkomstig dit wetsartikel rechtmatig een 

einde te kunnen stellen aan het verblijf van verzoekster diende zij verzocht te worden om haar 

individuele situatie toe te lichten zodat kon getoetst worden of zij eventueel toch het verblijfsrecht verder 

kon uitoefenen. 

 

Wat betreft de humanitaire elementen waarmee rekening diende gehouden te worden bij de beoordeling 

voor de beëindiging van het verblijfsrecht overeenkomstig art. 42 quater, §1, derde lid van de wet van 

15.12.1980, dient opgemerkt te worden dat betrokkene wel bewijsstukken kon voorleggen waaruit zou 

moeten blijken dat er enig geweldpleging probleem bestaat binnen het huwelijk dat het beëindigen van 

het verblijfsrecht in de weg zou kunnen staan. Verder waren ook alle andere sociale en culturele 

integratie voorhanden. 

 

Artikel 42 quarter van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

§ l. Er kan gedurende de eerste twee jaar van hun verblijf in de hoedanigheid van familielid van de 

burger van de Unie een einde gesteld worden aan het verblijfsrecht van de familieleden van een burger 

van de Unie die zelf geen burger van de Unie zijn, door de minister of zijn gemachtigde in de volgende 

gevallen 

1° er wordt, op basis van artikel 42bis, § 1, een einde gesteld aan het verblijfsrecht van de burger van 

de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben; 

2° de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, vertrekt uit het Rijk; 

3° de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, overlijdt; 

4° het huwelijk met de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, wordt ontbonden of 

nietig verklaard, het geregistreerd partnerschap dat aangegaan werd, zoals bedoeld in artikel 40bis, § 2, 

eerste lid, 1° of 2°, wordt beëindigd, of er is geen gezamenlijke vestiging meer; 

5° de familieleden van een burger van de Unie, bedoeld in artikel 40, § 4, eerste lid, 2° of 3°, vormen 

een onredelijke belasting voor het sociale bijstandsstelsel van het Rijk. In de loop van het derde jaar van 

hun verblijf als familielid van de burger van de Unie, vermeld in artikel 40, § 4, eerste lid, 1° en 2°, 

volstaat de motivering, gebaseerd op een in het eerste lid bedoeld element, enkel indien zij aangevuld 

wordt met elementen die wijzen op een schijnsituatie. Hetzelfde geldt voor familieleden van de burger 

van de Unie, bedoeld in artikel 40, § 4, eerste lid, 3°, in de loop van het derde tot het vijfde jaar van hun 

verblijf. 

§ 2. De in § 1, eerste lid, 2° en 3°, bedoelde gevallen zijn niet van toepassing op kinderen van de burger 

van de Unie die in het Rijk verblijven en aan een onderwijsinstelling zijn ingeschreven alsmede op de 

ouder die de bewaring heeft van de kinderen, dit tot hun studie voltooid is. 

§ 3. Het in § I, eerste lid, 3°, bedoelde geval is niet van toepassing op de familieleden die ten minste één 

jaar in het Rijk verbleven hebben in de hoedanigheid van een familielid van de burger van de Unie, en 
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voor zover betrokkenen aantonen werknemer of zelfstandige te zijn in België, of voor zichzelf en hun 

familieleden te beschikken over voldoende bestaansmiddelen zoals bedoeld in artikel 40, § 4, tweede 

lid, om te voorkomen dat zij tijdens hun verblijf ten laste vallen van het sociale bijstandsstelsel van het 

Rijk en te beschikken overeen ziektekostenverzekering die alle risico's in België dekt, of lid te zijn van 

een in het Rijk gevormde familie van een persoon die aan deze voorwaarden voldoet. 

§ 4. Onder voorbehoud van het bepaalde in § 5 is het in § l, eerste lid, 4°, bedoelde geval niet van 

toepassing indien 

1° hetzij het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of de gezamenlijke vestiging bij de aanvang van de 

gerechtelijke procedure tot ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk of bij de beëindiging van het 

geregistreerd partnerschap of de gezamenlijke vestiging, ten minste drie jaar heeft geduurd, waarvan 

minstens één jaar in het Rijk; 

2° hetzij het recht van bewaring van de kinderen van de burger van de Unie, die in het Rijk verblijven, bij 

overeenkomst tussen de echtgenoten of de partners, bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2°, 

dan wel bij gerechtelijke beslissing is toegewezen aan de echtgenoot of partner die geen burger van de 

Unie is; 

3° hetzij het omgangsrecht met een minderjarig kind, hij overeenkomst tussen de echtgenoten of 

partners als bedoeld in artikel 40his, § 2, eerste lid, 1° of 2°, dan wel bij gerechtelijke beslissing is 

toegewezen aan de echtgenoot of partner, bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° en 2°, die geen 

burger van de Unie is en de rechter heeft bepaald dat dit recht van bewaring moet uitgeoefend worden 

in het Rijk en dit zolang het nodig is; 4° hetzij bijzonder schrijnende situaties dit rechtvaardigen, 

bijvoorbeeld indien het familielid tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap als bedoeld in 

artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° en 2°, het slachtoffer is geweest van huiselijk geweld; 

 

Verzoekster was het slachtoffer van diverse psychologische en fysische geweldpleging en was er 

sprake van partnergeweld. Het feit dat het koppel bij een gezinstherapeut geruime tijd soelaas zocht, dat 

verzoekster in een vluchthuis verbleef en tot driemaal toe meldingen deed bij de politie toont aan dat er 

weldegelijk diverse gegronde redenen aanwezig waren om het verblijfsrecht niet te beëindigen. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op om haar beslissing op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratieve overheid bij het nemen van de 

beslissing moet steunen op ALLEG GEGEVENS van het betreffende dossier en op ALLE daarin 

vervatte dienstige stukken. (R.v.V. arrest n°43.735 van 25 mei 2010; R.v.V. arrest n° 28.599 van 11 juni 

2009, punt 2.4.) 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel impliceert verder dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande 

en concrete feiten die met de vereiste zorgvuldigheid worden vastgesteld, hetgeen de verwerende partij 

nagelaten heeft om destijds en terstond te doen. Immers hierboven werd reeds uiteengezet dat 

verweerster ten onrechte geen rekening houdt met de gezinssituatie van verzoekster. Indien 

verweerster op zorgvuldige wijze had gehandeld dan had zij verzoekster gevraagd om stukken ter 

rechtvaardiging van haar individuele situatie dan had zij ontegensprekelijk vastgesteld dat er geen reden 

is om verzoekster verblijfsrecht te beëindigen door gebrek aan samenwoonst. Verweerster heeft in strijd 

met het zorgvuldigheidsbeginsel nagelaten om dit alles in rekening te brengen. 

 

Het is de taak van de Raad om het oordeel van het bestuur onwettig te bevinden wanneer de 

administratieve beslissing tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde 

verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt. De verwerende partij heeft in de 

bestreden beslissing op kennelijk onredelijk wijze geoordeeld door (de samenloop) van de 

omstandigheden te negeren en alsnog over te gaan tot de aflevering van het bevel om het grondgebied 

te verlaten. 

 

Gezien het geheel van de voorgelegde documenten en de boven vernoemde overwegingen het 

inhumaan lijkt het verblijfsrecht van verzoekster te beëindigen daar zij ook geen eerlijk proces heeft 

gehad. 

 

Gelet op het feit dat vernoemde bepalingen duidelijk worden geschonden, is voormeld middel aldus 

gegrond.” 

 

2.1.2. Luidens artikel 39/78 juncto artikel 39/69, §1, tweede lid, 4° van de Vreemdelingenwet moet het 

verzoekschrift op straffe van nietigheid een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter 
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ondersteuning van het beroep worden ingeroepen. Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet 

worden begrepen: “de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze 

waarop die rechtsregel door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden” (RvS 17 december 2004, 

nr. 138.590; RvS 1 oktober 2004, nr. 135.618; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972). 

 

In het eerste middel lijkt de verzoekende partij zich met haar betoog te richten tegen de beslissing over 

haar afschrijving naar het buitenland en over de intrekking/afneming van haar F-kaart. De Raad wijst 

erop dat deze beslissing niet het voorwerp uitmaakt van onderhavig beroep en dat de verzoekende partij 

onderhavig beroep aldus niet kan aanwenden om kritiek te uiten op die beslissing. 

 

Verder merkt de Raad op dat de verzoekende partij in het eerste middel haar kritiek op de bestreden 

beslissingen beperkt tot de volgende stelling: “De verwerende partij heeft in de bestreden beslissing op 

kennelijk onredelijk wijze geoordeeld door (de samenloop) van de omstandigheden te negeren en 

alsnog over te gaan tot de aflevering van het bevel om het grondgebied te verlaten.” Met deze algemene 

en vage toelichting laat zij na om duidelijk uiteen te zetten op welke wijze de bestreden beslissingen het 

redelijkheidsbeginsel of een andere rechtsnorm schenden.  

 

Ten overvloede benadrukt de Raad dat het de verzoekende partij toekomt om in het kader van een 

aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet concreet aan te 

tonen welke elementen een buitengewone omstandigheid uitmaken die haar verhinderen om een 

aanvraag in het buitenland in te dienen (zie infra). Uit wat volgt zal blijken dat de verzoekende partij dat 

in haar aanvraag niet klaar en duidelijk heeft uiteengezet waarom de problematiek rond de 

intrekking/afneming van de F-kaart haar verhinderde de aanvraag in het buitenland in te dienen. Zij 

maakt dan ook niet aannemelijk waarom dit element de afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten in de weg zou staan. 

 

2.1.3. Het eerste middel is onontvankelijk. 

 

2.2. In het tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet, van het gelijkheidsbeginsel en van de artikelen 6 en 8 van het EVRM. In het derde 

middel voert zij de schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel juncto de motiveringsplicht. 

   

2.2.1. De verzoekende partij licht het tweede middel als volgt toe: 

 

“In de aanvraag tot verblijf conform 9-bis Vw werd het volgende uiteengezet aangaande de 

buitengewone omstandigheden: 

 

Dat normalerwijze de aanvraag van een machtiging tot verblijf in België door de vreemdeling moet 

worden gedaan bij de Belgische diplomatieke of consulaire post in het land van herkomst. 

 

Dat de Vreemdelingenwet hierop echter een uitzondering voorziet, waardoor de vreemdeling in 

buitengewone omstandigheden een machtiging tot verblijf kan vragen vanuit zijn verblijfplaats in België. 

 

Dat ook in casu het begrip buitengewone omstandigheden op die manier kan geïnterpreteerd worden. 

 

Dat vooreerst verzoeker 's centrum van belangen hier in België ligt nu zij gedurende enige tijd haar 

leven alhier opnieuw heeft opgebouwd en structuur heeft gegeven. Zij was het slachtoffer van 

partnergeweld zodat zij niet tweemaal dient te worden afgestraft door afname ID-kaart. Door een 

miscommunicatie van tijdelijke verblijf in het buitenland werd haar de mogelijkheid ontnomen om haar 

verweer van partnergeweld tegenover de Dienst Vreemdelingenzaken hard te maken. Eén en ander 

blijkt ook uit de correspondentie met de gemeente Beringen. 

 

Daarbij dient verzoekster in de mogelijkheid worden gesteld om haar echtscheidingsprocedure verder in 

België te volgen en haar verweer via hier te organiseren. 

 

Betreffende de duur van het verblijf en de integratie in de Belgische maatschappij, beslist de ministeriële 

omzendbrief van 19 februari 2003, dat die elementen niet op zich uitzonderlijke omstandigheden 

vormen. Wat in tegenstelling betekent dat die elementen wel als uitzonderlijke omstandigheden kunnen 

worden beschouwd, afhankelijk van elk soortgeval, als die elementen terug te vinden zijn met andere 

elementen. 
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Dat er in hoofde van verzoekster zeker een combinatie van al deze elementen is. 

 

De wet van 22/12/1999 geeft aanduidingen over de geest van wat beschouwd moet worden als een 

uitzonderlijke omstandigheid. 

 

In die zin heeft de Raad van State al herhaaldelijk de wet van 22/12/1999 opgeroepen in 

regularisatieprocedures gebaseerd op artikel 9 par. 3 van de wet van 15/12/1980 (o.a., RvS, 6 maart 

2001, Rev. dr. Etr., 2001,217). 

 

Dat verzoekster aan de voorwaarden voldoet en zodoende bevindt zij zich dus ook in een identieke 

situatie als de mensen die een regularisatieaanvraag indienden op basis van de wet van 22/12/1999 

(9bis). 

 

Dat deze argumentatie kan weerhouden worden bij toepassing van het artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet. 

 

Tevens het onmogelijk is voor verzoekster om haar terug naar het land van herkomst te sturen temeer 

zij alhier gedurende enige tijd verblijft en ze haar echtscheidingsprocedure voor de Rechtbank van 

Eerste Aanleg Limburg, Afdeling Hasselt, en gekend onder het A.R (…) 

 

Het is duidelijk dat een terugleiding naar de grens, en men kan zich de vraag stellen of dit op dit moment 

niet onmenselijk is en niet in verhouding staat met het doel wat men wilt bereiken. 

 

Enerzijds dient verzoekster haar trauma te verwerken en anderzijds haar verblijf te regulariseren en dit 

na het spaaklopen van haar huwelijk door toedoen van haar echtgenoot 

 

Het is werkelijk onmogelijk en onverantwoord om de aanvraag te doen vanuit hun land van herkomst. 

 

"In dit opzicht kan verwezen worden naar de rechtspraak van de Raad van State ( arrest 49821 dd. 

13/07/1993 (Dr. Des Etrangers 1994, n°77, blz. 27), “...dat artikel 8 van het E. V.R.M. van toepassing is 

in het kader van artikel 9§3 van de wet van 15/12/1980". De beslissing omtrent de regularisatie moet 

dus rekening houden met het sociaal en economisch welzijn dat verzoekster in ons land heeft opgericht 

in de zin van artikel 8 E. V.R.M. 

 

Tot slot verzoekster sinds haar aankomst alhier blijk heeft gegeven van haar motivatie om te werken en 

haar leven op onafhankelijke en zelfstandige manier uit te bouwen. 

 

Verzoekster heeft er zodoende alle belang bij, zowel persoonlijk, rechtstreeks. actueel en wettig, om 

deze aanvraag vanuit België te richten. 

 

Humanitaire regularisatie (9bis) is een machtiging tot verblijf voor meer dan 3 maanden. De machtiging 

wordt aangevraagd volgens artikel 9bis Verblijfswet. 

 

Het is een uitzonderingsprocedure: het gaat om situaties waarbij je niet in aanmerking komt voor een 

andere verblijfsprocedure, maar je toch een reden voor verblijf in België hebt. 

 

Voor een ontvankelijke 9bis-aanvraag moetje l)een verblijfplaats in België hebben, 2) aantonen datje 

geen aanvraag kan gaan indienen vanuit je land van herkomst, 3) je identiteit bewijzen of bewijzen dat 

je bent vrijgesteld van deze voorwaarden, en 4) een bijdrage in administratieve kosten betalen.  

 

De overheid beslist discretionair (vrij) of zij een 9bis-aanvraag gegrond vindt. De Verblijfswet geeft daar 

geen criteria voor. De criteria die de overheid in de praktijk toepast, zijn laatst toegelicht in de instructie 

van 19 juli 2009. Die instructie is weliswaar formeel vernietigd, maar een deel ervan blijft in de praktijk 

een niet-bindende richtlijn. Er zijn ook nog andere niet-gepubliceerde instructies. Toch moet de overheid 

elke aanvraag op zijn individuele waarde beoordelen. De overheid moet een weigering motiveren en 

mag geen beslissing nemen die kennelijk onredelijk of willekeurig is. 

 

Echter elke discretionaire bevoegdheid heeft de redelijkheid tot grens en de verwerende partij schendt 

aldus zowel de materiële als de formele motiveringsplicht in haar hoofde. De bestreden beslissing bevat 

een aantal grove fouten zoals dat verzoekster weldegelijk aantoont dat de bewijzen die zij bijbrengt 
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aantonen dat ze het slachtoffer was van geweldpleging en verwijst naar gebrek aan samenwoonst 

zonder de procedure van artikel 42quater te volgen. 

 

De verwerende partij heeft de aanvraag onontvankelijk verklaard en meent dat de buitengewone 

omstandigheden niet aangetoond werden. De buitengewone omstandigheden zijn omstandigheden 

waardoor het ‘onmogelijk of bijzonder moeilijk’ is om een verblijfsaanvraag voor België in te dienen 

volgens de gewone procedure voor een verblijf voor meer dan drie maanden, dit wil zeggen vanuit het 

buitenland. 

 

Volgens die gewone procedure van artikel 9 van de Verblijfswet moet je een verblijfsaanvraag indienen 

bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor je land van herkomst, of voor het 

land waar je wettig verblijft voor meer dan drie maanden. Enkel als dat onmogelijk of bijzonder moeilijk 

is en als je al in België verblijft, kan je een 9bis-aanvraag indienen in België. 

 

Als je voldoet aan de criteria van de instructie van 19 juli 2009, dan voldoe je niet automatisch aan de 

buitengewone omstandigheden (Raad van State 9 december 2009, nr. 198.769). De Raad van State 

verduidelijkte wel al in kader van het oude artikel 9, lid 3 Vw. dat de buitengewone omstandigheden die 

worden ingeroepen, dezelfde kunnen zijn als de gegrondheidsredenen van de aanvraag (zie o.a. Raad 

van State, 9 april 1998, n° 73.025, R.D.E., n° 97, p. 69-72). 

 

Er werd al reeds gesteld dat in België een echtscheidingsprocedure met vordering van maatregelen 

hangende en lopende is zodat de persoonlijke verschijning (in familiale zaken en dus) van verzoekster 

verplicht is. Bovendien werd zoals in eerste middel opgeworpen door de verwerende de geijkte 

procedure niet gevolgd waardoor het verblijfsrecht van verzoekster beëindigd is en haar F-kaart werd 

ingetrokken toen ze in België was. 

 

Daarenboven heeft verzoekster - zie opgeworpen eerste middel - reeds geen eerlijk proces gehad en is 

haar verblijfsrecht ingetrokken door de geëigende procedure daartoe niet te volgen. Dit is al een 

buitengewone omstandigheid op zich. 

 

Vervolgens is verzoekster ook in haar recht geschonden wanneer verzoekster van het grondgebied 

verwijderd zou worden en dat de echtgenoot van verzoekster zou slagen in zijn opzet om verzoekster na 

hun huwelijk terug te sturen naar Turkije, terwijl verzoekster het slachtoffer was van partnergeweld 

tijdens hun huwelijk. 

 

Dat krachtens het EVRM geen inmenging van het 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. 

 

Dat de inmenging in het privéleven in het geval van verzoekster niet aan de hierboven gestelde 

voorwaarden voldoet. 

 

Dat verzoeker aldus het recht heeft om gelet op de omstandigheden van geweldpleging jegens 

verzoekster het recht heeft haar verblijf hier verder te regulariseren en te verblijven. 

 

Bovendien is verzoeker al die tijd dat zij in ons land verblijft nooit in aanraking gekomen met het gerecht. 

Verzoekster heeft ook een blanco strafregister. 

 

Er worden diverse attesten gebracht waaruit haar integratie en taalgebruik voldoende blijkt. Verzoekster 

was mede gelet op haar studieniveau in staat om haar integratie op korte tijd te bewerkstelligen. 

 

Dat verzoekster op grond van menselijkheid, billijkheid en redelijkheid, aan verwerende partij vroeg om 

te willen overgaan tot de regularisatie van haar verblijf. 

 

Zeker zijn er aldus voldoende redenen om toepassing te maken van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet. 

 

Als algemene regel geldt dat uitzonderings- of beperkingsclausules steeds zo moeten worden 

geïnterpreteerd dat ze nog ruimte laten voor toepassing, en zeker geen aanleiding mogen geven tot een 
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uitholling van het betrokken mensenrecht. Verder werkt ook het non-discriminatiebeginsel door op het 

niveau van de legitieme beperkingen. Vaste rechtspraak RVV en EHRM bestaat erin dat DVZ de 

belangenafweging tussen beoogd doel en de ernst van de inmenging moet kunnen balanceren. 

 

Gelet op de ernst van de aangehaalde feiten, is voormeld middel aldus gegrond is.” 

 

De verzoekende partij licht het derde middel als volgt toe: 

 

“Dat verder het ook manifest incorrect voorkomt, met manifeste schending van de 

proportionaliteitsbeginsel en motiveringsplicht, waarom de Dienst Vreemdelingenzaken van mening zijn 

de expliciete aanvraag conform artikel 9bis van de Vw a 

 

DVZ moest er toch mee rekening houden dat het feit dat een onontvankelijke 9bis niet verhindert om het 

privéleven van verzoekster in aanmerking te nemen gezien het het bevel om het grondgebied te 

verlaten en de discretionaire opheffingsmogelijkheid dit onhoudbaar maakt. 

 

Zodoende is het dan ook duidelijk dat de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken manifest foutief 

genomen werd. 

 

Er werd door de Belgische staat onzorgvuldig onderzoek geleverd naar de situatie van verzoekster en 

diens partner. 

 

De minister van Binnenlandse Zaken heeft de plicht zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en te 

stoelen op correcte feitenvinding. Dat er geval per geval moet gekeken worden naar de concrete 

omstandigheden van de zaak. 

 

'Bij de vaststelling en waardering van de feiten, waarop het besluit rust, moet de nodige zorgvuldigheid 

worden betracht (SUETENS, L.P. en BOES, M., administratief recht, Leuven, ACCO, 1990, 31)’. 

'Ambtenaren mogen zich niet gedragen als slecht geprogrammeerde automaten (R.v.St., REESKENS, 

nr. 20.602, 30 september 1980, R.W. 1982-82, 36, noot LAMBRECHTS, W.)\ 

 

De Raad van State eist dat de overheid tot haar voorstelling van de feiten (R.v.St. SPELEERS, nr. 

21.037, 17 maart 1981) en tot de feitenvinding (R.v.St. VAN KOUTER, nr. 21.094, 17 april 1981) komt 

met inachtneming van de zorgvuldigheidsplicht. 

 

Uit de zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vloeit voort dat in beginsel geen feiten als bewezen of 

niet bewezen worden beschouwd zonder bij de betrokkene direct en persoonlijk inlichtingen te vragen of 

hem in de gelegenheid te stellen de stukken over te leggen die naar zijn oordeel zijn voorstelling van de 

feiten of van zijn toestand geloofwaardig maken (R.v.St., THIJS, nr. 24.651, 18 september 1984, R.W., 

1984-85, 946; LAMBRECHTS, W. Geschillen van bestuur, 43). 

 

Dat de verwerende partij geenszins voorzichtig heeft gehandeld om de situatie van verzoekster te 

onderzoeken. 

 

Dat de bestreden beslissing aldus met zekerheid tekortkomt aan de zorgvuldigheidsplicht en de 

motiveringsplicht. 

 

Dit maakt dan ook onbehoorlijk gedrag uit van de verwerende partij. 

 

Dat het middel bijgevolg ernstig is.” 

 

2.2.2. Luidens artikel 39/78 juncto artikel 39/69, §1, tweede lid, 4° van de Vreemdelingenwet moet het 

verzoekschrift op straffe van nietigheid een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter 

ondersteuning van het beroep worden ingeroepen. Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet 

worden begrepen: “de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze 

waarop die rechtsregel door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden” (RvS 17 december 2004, 

nr. 138.590; RvS 1 oktober 2004, nr. 135.618; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972). 

 

De verzoekende partij laat bij de uiteenzetting van het tweede middel na om duidelijk te schetsen op 

welke wijze de bestreden beslissingen het gelijkheidsbeginsel of artikel 6 van het EVRM, dat het recht 

op een eerlijk proces omvat, schenden. 
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Het middel is, wat de vermeende schending van het gelijkheidsbeginsel en artikel 6 van het EVRM 

betreft, onontvankelijk. 

 

2.2.3. De verzoekende partij ontwikkelt inhoudelijke argumenten tegen de eerste bestreden beslissing 

en voert de schending aan van de motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

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

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

toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan 

van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet 

onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

Waar de verzoekende partij de schending aanvoert van het zorgvuldigheidsbeginsel, wijst de Raad erop 

dat dit beginsel de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te 

bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167 411; RvS 14 februari 

2006, nr. 154 954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt 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.  

 

Bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die 

de ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is 

kunnen komen tot de door haar gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens 

voorhanden zijn die met die vaststelling onverenigbaar zijn.  

 

De materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel worden onderzocht in het licht van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet en van artikel 8 van het EVRM, waarvan de verzoekende partij 

eveneens de schending inroept. 

 

2.2.4. Artikel 9bis, §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

 

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

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

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

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

afgegeven.” 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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. Luidens artikel 9bis van 

de Vreemdelingenwet kan in buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over 

een identiteitsdocument beschikt, het hem wel worden toegestaan die aanvraag te richten tot de 

burgemeester van zijn verblijfplaats in België. De mogelijkheid om in België een verblijfsmachtiging aan 

te vragen, als uitzonderingsbepaling, moet restrictief worden geïnterpreteerd. De “buitengewone 

omstandigheden” waarvan sprake strekken er niet toe te verantwoorden waarom de machtiging voor 

een verblijf van meer dan drie maanden wordt verleend, maar enkel om te verantwoorden waarom de 

aanvraag in België en niet in het buitenland wordt ingediend. Het zijn omstandigheden die een tijdelijke 

terugkeer van de vreemdeling naar zijn land van oorsprong, om er de noodzakelijke formaliteiten voor 

het indienen van een aanvraag tot machtiging tot verblijf te vervullen, onmogelijk of bijzonder moeilijk 

maken. 

 

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

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

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

rechtvaardigen; 

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

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

staatssecretaris over een ruime appreciatiebevoegdheid. 

 

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

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

voor zijn 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. 

 

Om de verwerende partij toe te laten te oordelen over het al dan niet voldaan zijn aan deze voorwaarde 

die inherent is aan artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, moet de aanvrager, zoals reeds gesteld, 

aantonen dat het voor hem bijzonder moeilijk is terug te keren naar zijn land van oorsprong of naar een 

land waar hij gemachtigd is te verblijven, om er zijn aanvraag tot verblijfsmachtiging in te dienen. 

 

Gelet op het feit dat ter zake geen wettelijke criteria zijn vooropgesteld, beschikt het bestuur over een 

ruime appreciatiebevoegdheid bij het beoordelen of elementen, die worden aangevoerd in een 

aanvraag, al dan niet 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 is enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de 

beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft 

beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

2.2.5. In casu werd de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk verklaard, dit betekent dat de 

buitengewone omstandigheden die de verzoekende partij heeft ingeroepen om te verantwoorden 

waarom zij geen aanvraag om machtiging tot verblijf in haar land van oorsprong heeft ingediend, niet 

werden aanvaard of bewezen. 

 

2.2.6. De verzoekende partij meent dat de eerste bestreden beslissing een aantal grove fouten bevat 

zoals dat zij wel degelijk aantoont dat de bewijzen die zij bijbrengt aantonen dat ze het slachtoffer was 

van geweldpleging en dat de eerste bestreden beslissing verwijst naar gebrek aan samenwoonst zonder 

de procedure van artikel 42quater te hebben gevolgd.  

 

Verder stelt zij dat in België een echtscheidingsprocedure met vordering van maatregelen hangende en 

lopende is zodat de persoonlijke verschijning (in familiale zaken en dus) van de verzoekende partij 

verplicht is, dat door de verwerende partij de geijkte procedure niet gevolgd werd waardoor het 

verblijfsrecht van de verzoekende partij beëindigd is en haar F-kaart werd ingetrokken toen ze in België 

was, dat zij geen eerlijk proces heeft gehad en haar verblijfsrecht is ingetrokken zonder de geijkte 

procedure te volgen, dat dit al een buitengewone omstandigheid is op zich, dat zij in haar rechten 

geschonden is wanneer zij van het grondgebied verwijderd zou worden en dat haar echtgenoot zou 

slagen in zijn opzet om haar na hun huwelijk terug te sturen naar Turkije, terwijl zij het slachtoffer was 

van partnergeweld tijdens hun huwelijk, dat zij een blanco strafregister heeft en dat zij diverse attesten 

voorlegt waaruit haar integratie en taalgebruik voldoende blijken, waarbij zij ook wijst op haar 

studieniveau. De verzoekende partij meent dan ook dat zij het recht heeft, gelet op de omstandigheden 

van geweldpleging, haar verblijf verder te regulariseren.  

 

2.2.7. Door het louter herhalen van de door haar in haar aanvraag aangevoerde elementen (met name 

dat zij slachtoffer is van huiselijk geweld, dat er een echtscheidingsprocedure hangende is, dat haar F-

kaart werd ingetrokken en dat zij diverse attesten voorlegt waaruit haar integratie en taalgebruik 

voldoende blijkt), weerlegt, noch ontkracht de verzoekende partij de motieven van de eerste bestreden 

beslissing. Evenmin maakt zij hiermee aannemelijk dat de eerste bestreden beslissing werd genomen 

op basis van onjuiste gegevens of op kennelijk onredelijke wijze.  

 

Voor zover de verzoekende partij van mening is dat ze wel degelijk bewijzen bijbrengt van de 

geweldpleging waarvan ze slachtoffer was, blijkt dit geenszins uit de stukken van het administratief 

dossier. Immers blijkt uit de inventaris gevoegd bij haar aanvraag dat zij als stuk 12 “Meldingen Politie 

en correspondentie” voegt. Het gevoegde stuk 12 betreft enkel e-mailverkeer tussen de verzoekende 
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partij en PZ.BHT.Wijk.Beringen waarin de verzoekende partij de vraag stelt of zij een bewijs van haar 

klachten kan opvragen en waarop de politie antwoordt dat zij dit kan en zich dient aan te bieden aan het 

onthaal en de verzoekende partij daarop vraagt, gezien zij in Turkije woont, of deze documenten via 

mail of dergelijke kunnen doorgestuurd worden, waarop de politie antwoordt dat dit niet mogelijk is, dat 

zij zich persoonlijk dient aan te melden en dat zij eventueel via haar advocaat of rechtstreeks de vraag 

aan het Parket kan stellen. Uit de aanvraag blijkt dat de verzoekende partij stelt dat zij tot driemaal toe 

melding heeft gedaan bij de politie, gekend onder nummers ME 018958/16 van 8 september 2016, ME 

19331/16 van 13 september 2016 en ME 27443/16 van 27 december 2016. De verwerende partij kon 

dan ook terecht motiveren dat de verzoekende partij verklaart van het geweld melding te hebben 

gedaan bij de politie met een vermelding van de nummers van de processen-verbaal, minstens toont de 

verzoekende partij het tegendeel niet aan. Door het enkel voorhouden dat zij wel degelijk aantoont dat 

de bewijzen die zij bijbrengt aantonen dat ze het slachtoffer was van geweldpleging, weerlegt, noch 

ontkracht zij de motieven van de eerste bestreden beslissing waar er aldus op gewezen wordt dat de 

verzoekende partij verklaart van het geweld melding te hebben gedaan bij de politie met een vermelding 

van de nummers van de processen-verbaal, doch dat enkel de vermelding van de processen-verbaal 

niet kan aanvaard worden als bewijs en dat de verzoekende partij ook geen andere bewijzen van deze 

klachten voorlegt. Zij toont niet aan dat het oordelen dat het enkel vermelden van processen-verbaal, 

waar bovendien ook geen andere bewijzen van de klachten worden gevoegd, niet aanvaard wordt als 

bewijs waardoor dit element niet kan aanvaard worden als buitengewone omstandigheid, foutief of 

kennelijk onredelijk is. Bovendien toont de verzoekende partij in haar aanvraag noch in haar 

verzoekschrift aan waarom dit haar zou verhinderen om haar aanvraag om machtiging tot verblijf in het 

buitenland in te dienen. 

 

Door het louter voor te houden dat haar echtgenoot zou slagen in zijn opzet om haar na hun huwelijk 

terug te sturen naar Turkije, terwijl zij het slachtoffer was van partnergeweld tijdens hun huwelijk, toont 

zij geenszins aan dat de bestreden beslissing foutief of kennelijk onredelijk zijn.  

 

Waar de verzoekende partij meent dat er sprake is van een grove fout waar de verwerende partij 

verwijst naar het gebrek aan samenwoonst, gezien de procedure van artikel 42quater niet gevolgd is, 

toont zij geenszins aan dat de vaststelling dat er geen samenwoonst meer is alsook de vaststelling dat 

haar F-kaart gesupprimeerd werd door geen samenwoonst meer, foutief is. In zoverre de verzoekende 

partij meent dat niet geldig kan verwezen worden naar het supprimeren van haar F-kaart daar de 

correcte procedure hiertoe niet werd gevolgd, kan zij niet gevolgd worden. Uit de stukken van het 

administratief dossier blijkt niet, en de verzoekende partij houdt dit ook niet voor, dat zij een beroep 

heeft ingesteld tegen het supprimeren van haar F-kaart.  De enkele overtuiging van de verzoekende 

partij dat het supprimeren van de F-kaart onwettig is stelt haar niet vrij van de verplichting om zich 

hieraan te onderwerpen. 

 

De verzoekende partij betoogt dat de geijkte procedure niet gevolgd werd waardoor haar verblijfsrecht 

beëindigd werd en haar F-kaart ingetrokken werd toen zij in België was, dat zij geen eerlijk proces heeft 

gehad, dat haar verblijfsrecht is ingetrokken zonder dat de geëigende procedure werd gevolgd en dat dit 

een buitengewone omstandigheid op zich vormt.  

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij in haar aanvraag bondig heeft aangehaald, bij de 

uiteenzetting van de beweerde buitengewone omstandigheden, dat haar ID-kaart werd afgenomen, dat 

door een miscommunicatie van tijdelijk verblijf in het buitenland haar de mogelijkheid werd ontnomen 

om haar verweer van partnergeweld tegenover de verwerende partij hard te maken. Zij verduidelijkte 

niet waarom dit een buitengewone omstandigheid zou uitmaken waardoor zij verhinderd zou zijn om een 

aanvraag tot machtiging in het buitenland in te dienen. Evenmin verduidelijkte de verzoekende partij 

waarom zij geen beroep heeft ingesteld tegen de afname van haar F-kaart of waarom zij verhinderd was 

dit te doen. De verwerende partij kon aldus redelijkerwijze in de eerste bestreden beslissing oordelen als 

volgt: “Betrokkene beweert dat zij zich in buitengewone omstandigheden zou bevinden omdat zij alhier 

een langdurig verblijf in België zou hebben. De studie van het administratief dossier heeft aangetoond 

dat betrokkene 09.05.2015 naar België kwam, in het bezit van een D-visum o.b.v. huwelijk met de heer 

T.H. (…). Op 13.07.2015 werd betrokkene in het bezit gesteld van een F-kaart geldig tot 22.06.2020 

(gesupprimeerd op 22.01.2017 door geen samenwoonst meer). Uit het dossier blijkt ook dat betrokkene 

een periode van 2016 tot 2018 in Turkije heeft verbleven en de heer een dagvaarding in echtscheiding 

wegens onherstelbare ontwrichting van het huwelijk na meer dan één jaar feitelijke scheiding (art.229 

par 3 B.W) heeft opgestart wat dus niet wil zeggen dat betrokkene alhier een langdurig verblijf heeft 

gehad. Bovendien werd op 22.01.2017 een einde gesteld aan haar regelmatig verblijf.”, minstens maakt 

de verzoekende partij het tegendeel niet aannemelijk. Gezien de verzoekende partij in haar aanvraag 



  

 

 

X - Pagina 13 

enkel verwees naar het feit dat haar ID-kaart werd afgenomen en dat door een miscommunicatie van 

tijdelijk verblijf in het buitenland haar de mogelijkheid werd ontnomen om haar verweer van 

partnergeweld tegenover de verwerende partij hard te maken, doch geenszins klaar en duidelijk opwierp 

als buitengewone omstandigheid dat de geijkte procedure niet gevolgd werd waardoor haar 

verblijfsrecht beëindigd werd en haar F-kaart ingetrokken werd toen zij in België was, dat zij geen eerlijk 

proces heeft gehad, dat haar verblijfsrecht is ingetrokken zonder dat de geëigende procedure werd 

gevolgd, kan het de verwerende partij niet ten kwade worden geduid omtrent deze omstandigheden niet 

uitdrukkelijk te hebben gemotiveerd. Er wordt wel degelijk gemotiveerd over haar verblijfsrecht, met 

name dat haar F-kaart gesupprimeerd werd door geen samenwoonst meer, dat een einde werd gesteld 

aan haar regelmatig verblijf. Uit de motieven van de eerste bestreden beslissing blijkt dat de verwerende 

partij ook het aangevoerde partnergeweld wel degelijk in ogenschouw heeft genomen en heeft 

gemotiveerd waarom dit niet aanvaard wordt als buitengewone omstandigheid. De Raad herhaalt dat 

het aan de verzoekende partij toekomt klaar en duidelijk te vermelden welke de buitengewone 

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

voor haar verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland in te dienen. 

 

In zoverre de verzoekende partij zich met haar betoog richt tegen de beslissing tot supprimeren van 

haar F-kaart en het beëindigen van haar verblijfsrecht, herhaalt de Raad dat dit niet de bestreden 

beslissing vormt, zodat haar kritiek hieromtrent niet dienstig is.  

 

De verzoekende partij betoogt verder dat haar echtscheidingsprocedure met vordering van maatregelen 

nog hangende is zodat haar persoonlijke verschijning verplicht is. In haar verzoekschrift liet zij na uiteen 

te zetten dat de persoonlijke verschijning verplicht is. Het komt de verzoekende partij toe om klaar en 

duidelijk te vermelden welke de buitengewone omstandigheden zijn die haar verhinderen haar aanvraag 

om machtiging tot verblijf in het buitenland in te dienen. Daar waar de verzoekende partij in haar 

aanvraag betoogde dat zij “in de mogelijkheid [dient te] worden gesteld om haar 

echtscheidingsprocedure verder in België te volgen en haar verweer via hier te organiseren.”, is het niet 

foutief of kennelijk onredelijk van de verwerende partij om in de bestreden beslissing te stellen dat dit 

niet als buitengewone omstandigheid kan worden aanvaard daar betrokkene haar beslissing kan 

afwachten in het land van herkomst en haar hier kan laten vertegenwoordigen door een advocaat. Het 

kan de verwerende partij niet ten kwade worden geduid dat zij geen rekening hield met het element dat 

de verzoekende partij persoonlijk moet verschijnen voor de rechtbank, daar dit element pas in het 

verzoekschrift concreet werd aangehaald. Bovendien laat de verzoekende partij na om deze stelling 

aannemelijk te maken. De verzoekende partij verwijst niet naar relevante wetsbepalingen, noch legt zij 

stukken voor waaruit blijkt dat haar persoonlijke verschijning in casu vereist zou zijn. 

 

Waar de verzoekende partij nog stelt dat zij al die tijd dat zij in ons land verblijft nooit in aanraking 

gekomen is met het gerecht en dat zij aldus een blanco strafregister heeft, merkt de Raad op dat zij 

zowel in haar aanvraag als in haar verzoekschrift nalaat om uiteen te zetten waarom dit een 

buitengewone omstandigheid is die verhindert dat zij haar aanvraag tot machtiging in het buitenland zou 

kunnen indienen. Overigens mag het van eenieder die in België verblijft, verwacht worden dat hij zich 

aan de in België van kracht zijnde regelgeving houdt. 

 

2.2.8. De verzoekende partij toont aldus niet aan dat de motieven van de eerste bestreden beslissing 

foutief of kennelijk onredelijk zijn. De verzoekende partij toont evenmin aan dat de verwerende partij in 

casu een invulling aan het begrip “buitengewone omstandigheden” zoals opgenomen in artikel 9bis van 

de Vreemdelingenwet heeft gegeven die strijdig is met deze bepaling. 

 

Een schending van artikel 9bis, van de materiële motiveringsplicht of van het zorgvuldigheidsbeginsel 

wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

2.2.9. Artikel 8 van het EVRM bepaalt wat volgt:  

  

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

correspondentie. 2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit 

recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het 

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

voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede 

zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.”  
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Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van 

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

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

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

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

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

hebben. 

  

Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: het EHRM) volgt dat bij 

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

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

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

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

moeten alle voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten en omstandigheden kenbaar worden 

betrokken.   

  

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

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

betrokken.   

  

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

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

doorvoeren maar gaat hij na of het bestuur niet op kennelijk onredelijke wijze of in strijd met de 

voorhanden zijnde feitelijke gegeven van de zaak tot de bestreden beslissing is gekomen (RvS 26 

januari 2016, nr. 233.637; RvS 26 juni 2014, nr. 227.900).   

   

In het licht van een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet kwam het de verzoekende partij toe een beschermingswaardig gezins- of privéleven 

aannemelijk te maken. Het waarborgen van een recht op respect voor het gezins- of privéleven, 

veronderstelt het bestaan van een gezins- of privéleven dat beschermingswaardig is onder artikel 8 van 

het EVRM. Dit gezins- of privéleven dient te bestaan op het moment van de bestreden beslissing.  

  

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip “familie- en gezinsleven” noch het begrip “privéleven”. 

Beide begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 

geïnterpreteerd. De beoordeling of er al dan niet sprake is van een familie- of gezinsleven is in wezen 

een feitenkwestie die afhankelijk is van de aanwezigheid van effectief beleefde nauwe persoonlijke 

banden (EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland (GK), § 150; EHRM 2 november 2010, Şerife Yiğit/Turkije 

(GK), § 93). Het begrip “privéleven” wordt evenmin gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. Het EHRM 

benadrukt dat het begrip “privéleven” een ruime term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk is om er 

een exhaustieve definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29; EHRM 27 

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

ook een feitenkwestie.  

 

2.2.10. De verzoekende partij betoogt dat de inmenging in het privéleven niet voldoet aan de 

voorwaarden van artikel 8, tweede lid van het EVRM, dat zij diverse attesten bijbracht waaruit haar 

integratie en taalgebruik voldoende blijkt, dat zij mede gelet op haar studieniveau in staat was om haar 

integratie op korte tijd te bewerkstelligen. Zij meent dat uitzonderings- of beperkingsclausules steeds zo 

moeten worden geïnterpreteerd dat ze nog ruimte laten voor toepassing en zeker geen aanleiding 

mogen geven tot uitholling en dat de verwerende partij een belangenafweging tussen het beoogde doel 

en de ernst van de inmenging moet maken. Zij meent dat de verwerende partij rekening moest houden 

met het feit dat een onontvankelijke 9bis niet verhindert om haar privéleven in aanmerking te nemen 

gezien het bevel om het grondgebied te verlaten dit onmogelijk maakt.  

 

2.2.11. De verzoekende partij maakt in haar aanvraag om machtiging tot verblijf noch in haar 

verzoekschrift aannemelijk dat zij een privéleven en/of familie- en gezinsleven heeft dat 

beschermingswaardig is onder artikel 8 van het EVRM. Zij beriep haar in haar aanvraag immers niet op 

artikel 8 van het EVRM en haalde slechts de volgende elementen aan: slachtoffer van huishoudelijk 

geweld, lopende echtscheidingsprocedure, langdurig verblijf, integratie en motivatie om te werken en 

haar leven op onafhankelijke en zelfstandige manier uit te bouwen. 
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De verwerende partij kon aldus redelijkerwijze in de eerste bestreden beslissing stellen dat de terugkeer 

naar het land van herkomst om aldaar een machtiging aan te vragen niet in disproportionaliteit staat ten 

aanzien van het recht op een gezins- of privéleven, dat de verplichting om terug te keren naar het land 

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

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

en dat ook voor wat haar netwerk van persoonlijke, sociale en economische belangen betreft, 

betrokkene onvoldoende aantoont dat haar belangen van die orde zouden zijn dat een tijdelijke 

terugkeer een schending van artikel 8 van het EVRM zou kunnen betekenen. Minstens maakt de 

verzoekende partij het tegendeel niet aannemelijk. 

 

Uit voormelde motieven in de bestreden beslissing blijkt aldus dat de verwerende partij voor het nemen 

van het bestreden bevel, namelijk ter gelegenheid van het nemen van de eerste bestreden beslissing, 

het privéleven in overweging heeft genomen, doch geoordeeld heeft dat een tijdelijke terugkeer naar het 

herkomstland geen schending van artikel 8 van het EVRM betekent. 

 

Deze motieven zijn overigens conform de rechtspraak van het EHRM.  

 

De beoordeling of er sprake kan zijn van een privéleven is een feitenkwestie.  

 

Het begrip 'privéleven' wordt niet gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. Het EHRM benadrukt dat het 

begrip ‘privéleven’ een brede term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk is om er een exhaustieve 

definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29).  

 

Wanneer de verzoekende partij een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, is het in de eerste 

plaats haar taak om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze 

wijze het bestaan van het door haar ingeroepen privéleven aan te tonen, alsook de wijze waarop de 

bestreden beslissing dit heeft geschonden. 

 

Betreffende het aangevoerde privéleven, wijst de Raad erop dat de Raad van State reeds meermaals 

heeft geoordeeld dat gewone sociale relaties niet worden beschermd door artikel 8 van het EVRM (RvS 

14 november 2005, nr. 151.290 en RvS 15 februari 2005, nr. 140.615). De Raad van State stelde ook in 

het arrest nr. 140.615 van 15 februari 2005 dat de gewone opbouw van sociale relaties niet volstaat om 

te besluiten tot een schending van artikel 8 van het EVRM. Het sociaal en economisch welzijn dat een 

vreemdeling zou hebben opgebouwd op het Belgische grondgebied wordt verder volgens het arrest nr. 

166.620 van de Raad van State van 12 januari 2007 niet beschermd door artikel 8 van het EVRM.  

 

De verzoekende partij toont niet aan dat de door haar opgebouwde sociale relaties en integratie tijdens 

haar legaal en illegaal verblijf in België van die aard en intensiteit zijn dat zij, in casu, wel onder de 

bescherming van artikel 8 van het EVRM zouden kunnen vallen en dat er sprake is van een 

beschermingswaardig privéleven.  

 

De verzoekende partij toont geenszins in concreto aan dat zij in België een privéleven heeft ontwikkeld 

dat onder de door artikel 8 van het EVRM voorziene bescherming valt. Opdat de verzoekende partij zich 

dienstig op artikel 8 van het EVRM zou kunnen beroepen, komt het haar toe om met concrete 

elementen aannemelijk te maken dat zij in België een beschermingswaardig privéleven heeft. Met het 

louter verwijzen, zonder verdere verduidelijking, naar haar “privéleven”, haar integratie en haar 

taalgebruik toont de verzoekende partij dit geenszins aan. Ook met het louter opnieuw bij het 

verzoekschrift voegen van stavingstukken waaruit taalvormingen Nederlands en een 

trajectovereenkomst om werk te vinden blijken, toont zij geenszins aan dat de door haar opgebouwde 

sociale relaties en integratie tijdens haar legaal en illegaal verblijf in België van die aard en intensiteit 

zijn dat zij, in casu, wel onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM zouden kunnen vallen.  

 

2.2.12. In haar verzoekschrift beperkt de verzoekende partij zich voorts tot het betoog dat de inmenging 

in het privéleven in haar geval niet voldoet aan de voorwaarden gesteld in het tweede lid van artikel 8 

van het EVRM. 

 

De Raad wijst erop dat de verzoekende partij heeft nagelaten een beschermingswaardig privéleven 

aannemelijk te maken zodat een inmenging in haar privéleven geenszins moet voldoen aan de 

voorwaarden vermeld in het tweede lid van artikel 8 van het EVRM en de verwerende partij ook niet 

gehouden was een belangenafweging hieromtrent door te voeren.  
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2.2.13. De Raad stelt, gelet op de voorgaande elementen, vast dat de verzoekende partij in gebreke 

blijft om het bestaan van een gezinsleven en/of van een privéleven aan te tonen, zodat een schending 

van artikel 8 van het EVRM niet wordt aangetoond. Een onzorgvuldigheid in hoofde van de verwerende 

partij wordt evenmin aannemelijk gemaakt. 

2.2.14. Voor zover de verzoekende partij tot slot van mening is dat de verwerende partij een manifest 

foutieve beslissing heeft genomen en dat er onzorgvuldig onderzoek geleverd is naar de situatie van 

haar en haar partner, herhaalt de Raad dat uit een lezing van de eerste bestreden beslissing blijkt dat 

alle door de verzoekende partij in haar aanvraag aangehaalde elementen onderzocht werden, onder 

meer ook de aangehaalde situatie van geweld tijdens het huwelijk met haar partner. De verzoekende 

partij licht niet verder toe op welke wijze de motieven in de eerste bestreden beslissing manifest fout 

zijn. De verzoekende partij toont voorts niet aan welke concrete elementen inzake de situatie van haar 

en haar partner niet of niet afdoende onderzocht zijn. Het komt de verzoekende partij toe om concreet te 

schetsen welke omstandigheid haar verhindert een aanvraag om machtiging in het buitenland in te 

dienen. Uit het verzoekschrift blijkt dat de verzoekende partij meent dat de verwerende partij in het 

kader van de zorgvuldigheidsplicht gehouden was om haar direct en persoonlijk inlichtingen te vragen. 

De Raad wijst erop dat artikel 9bis van de Vreemdelingwet nergens een dergelijke verplichting inhoudt. 

Aldus kan het de verwerende partij niet ten kwade worden geduid geen rekening te hebben gehouden 

met elementen die haar niet ter kennis werden gebracht zodat een onzorgvuldigheid haar niet verweten 

kan worden. 

 

De verzoekende partij maakt met haar vaag betoog geen schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, 

noch van de motiveringsplicht aannemelijk. 

 

2.2.15. Het middel is, voor zover het ontvankelijk is, ongegrond. 

3. Korte debatten 

 

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

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

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

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

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

4. Kosten 

 

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

partij.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 Artikel 1 

 

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

 

Artikel 2 

 

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

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijfentwintig september tweeduizend twintig 

door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN     N. VERMANDER 


