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 nr. 276 630 van 29 augustus 2022 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat G. GASPART 

Berckmansstraat 89 

1060 BRUSSEL 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 4 april 2022 heeft 

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

beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 4 februari 2022 

waarbij de 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 verklaard wordt en tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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

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

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 5 mei 2022, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 juni 2022. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat G. GASPART, die verschijnt voor verzoekster en van advocaat 

M. DUBOIS, die loco advocaten C. DECORDIER en T. BRICOUT verschijnt voor verweerder. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 17 februari 2020 dient verzoekster een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet in. Op 4 februari 2022 verklaart de gemachtigde deze onontvankelijk. Dit is de 

eerste bestreden beslissing. 

 

Op 4 februari 2022 neemt de gemachtigde een beslissing houdende bevel om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 13). Dit is de tweede bestreden beslissing. 

 

Eerste bestreden beslissing: 
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“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 17.12.2020 werd 

ingediend en op datum van 17.11.2021 werd geactualiseerd door : 

S, B. (R.R.: xxx) nationaliteit: Marokko geboren te Midar op (…)1984 

adres: (…) 1082 SINT-AGATHA-BERCHEM 

 

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

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

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

verzoek onontvankelijk is. 

 

Redenen: 

 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de 

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

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

buitenland. 

Uit het administratief dossier van betrokkene blijkt dat zij op 19.09.2007 in België aankwam met een geldig 

visum type D als student. Op 21.11.2007 werd zij in het bezit gesteld van een bewijs van inschrijving in 

het vreemdelingenregister (BIVR), later vervangen door een A-kaart. Haar laatste A-kaart was geldig tot 

31.10.2016. Op 15.06.2016 diende betrokkene haar eerste aanvraag gezinshereniging met haar 

Nederlandse zus in. Deze aanvraag werd geweigerd op 10.11.2016 en ging gepaard met een bevel om 

het grondgebied te verlaten. Op 28.12.2016 dient betrokkene een tweede aanvraag gezinshereniging in. 

Deze aanvraag wordt eveneens geweigerd en dit op 12.06.2017 en gaat ook gepaard met een bevel om 

het grondgebied te verlaten, haar betekend op 29.06.2017. Haar derde aanvraag gezinshereniging, 

ingediend op 11.06.2019, wordt negatief afgesloten op 06.12.2019 en gaat weerom gepaard met een 

bevel om het grondgebied te verlaten, haar betekend op 11.12.2019. Ook haar vierde aanvraag 

gezinshereniging, ingediend op 02.01.2020, wordt geweigerd op 08.05.2020 evenals haar laatste 

aanvraag, ingediend op 27.08.2020, die geweigerd wordt op 03.03.2021. 

Betrokkene beroept zich op haar lange legale verblijf als student in België. Echter, betrokkene was er 

steeds van op de hoogte dat haar verblijf slechts tijdelijk was en enkel was toegestaan in het kader van 

haar studies en dat zij na afloop van haar studies het land diende te verlaten. Zij behaalde haar eerste 

bachelorsdiploma op 25.06.2013. Na het behalen van dit diploma koos betrokkene ervoor om een 

bachelor in de marketing aan te vatten, die ze echter niet afmaakte en schakelde in 2015 over naar een 

studie als interieurarchitecte. Ook deze studies werden niet verdergezet. Het is dus de persoonlijke keuze 

van betrokkene geweest om na het behalen van haar bachelorsdiploma op 25.06.2013 haar studies 

verderzetten, eerst in de marketing en later in de binnenhuisarchitectuur, echter zonder resultaat, 

waardoor haar verblijf telkens verlengd werd om haar toe te staan haar studies af te ronden. Betrokkene 

kan zich dan ook niet nuttig beroepen op haar lange verblijf als buitengewone omstandigheid. 

Het feit dat twee broers de Belgische nationaliteit zouden verworven hebben en dat haar twee zussen 

legaal in België verblijven, kan niet weerhouden worden als buitengewone omstandigheid. Het hebben 

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

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

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

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

dient er gesteld te worden dat de terugkeer naar het land van herkomst om aldaar een machtiging aan te 

vragen niet in disproportionaliteit staat ten aanzien van het recht op een gezins- of privéleven. De 

verplichting om terug te keren naar het land van herkomst betekent geen breuk van de familiale relaties 

maar enkel een eventuele tijdelijke verwijdering van het grondgebied wat geen ernstig en moeilijk te 

herstellen nadeel met zich meebrengt. 

Betrokkene beroept zich op artikel 8 EVRM ter bescherming van het vertrouwde netwerk dat zich rond 

haar heeft ontwikkeld en ontplooit. Zij zou hier een familaal en sociaal netwerk rond zich heen verzameld 

hebben dat bepalend is voor haar huidige sociale en culturele identiteit. Haar hiervan lostrekken zou een 

schending uitmaken van artikel 8 EVRM. Het klopt dat er een afweging dient gemaakt te worden tussen 

iemands privé-en gezinsleven en de verplichting om de aanvraag in te dienen bij de bevoegde 

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

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

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

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

bescherming van artikel 8 EVRM zouden vallen. In beginsel heeft de bescherming die artikel 8 van het 

EVRM biedt hoofdzakelijk betrekking op het kerngezin (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 

94). Banden met andere gezinsleden dan die van het kerngezin of familieleden worden slechts 
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gelijkgesteld met een gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM indien het bestaan van bijkomende 

elementen van afhankelijkheid, andere dan de gewoonlijke affectieve banden, wordt aangetoond. We 

stellen vast dat betrokkene zich beroept op de aanwezigheid van vier familieleden in België, met name 

haar twee broers en haar twee zussen. Uit het administratief dossier blijkt dat betrokkene samenwoont 

met haar zus, mevrouw S.N.. Met betrekking tot haar andere familieleden legt betrokkene, bij huidige 

aanvraag 9bis, geen enkel stuk voor. Ze toont aldus op geen enkele wijze aan dat er sprake is van hechte 

banden. Wat haar Nederlandse zus betreft, waarmee ze samenwoont, toont betrokkene niet aan dat er 

sprake is van bijkomende elementen van afhankelijkheid. De band tussen meerderjarige broers en zussen 

valt namelijk niet noodzakelijk onder de bescherming van art. 8 van het EVRM: “Er dient op te worden 

gewezen dat waar de gezinsband tussen partners, alsook tussen ouders en minderjarige kinderen wordt 

verondersteld, het anders ligt in de relatie tussen ouders en meerderjarige kinderen. In het arrest Mokrani 

t. Frankrijk (15 juli 2003) stelt het EHRM dat betrekking tussen ouders en meerderjarige kinderen "ne 

bénéficieront pas nécessairement de la protection de l'article 8 de la Convention sans que soit démontrée 

l'existence d’éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux." (vrije 

vertaling: niet noodzakelijk de bescherming van artikel 8 van het EVRM van het Verdrag genieten zonder 

dat het bestaan is aangetoond van bijkomende elementen van afhankelijkheid die anders zijn dan de 

gewone affectieve banden). Hetzelfde geldt ten aanzien van broers, zussen, schoonbroers en 

schoonzussen." (Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, arrest. Nr. 128132 van 19.08.2014). In casu blijft 

het bij een verwijzing naar de samenwoonst tussen betrokkene en haar zus. Het loutere gegeven op 

hetzelfde adres ingeschreven te staan, heeft niet automatisch tot gevolg dat er sprake is van bijkomende 

elementen van afhankelijkheid. Deze voorwaarde dient op een actieve wijze aangetoond te worden en 

valt niet impliciet af te leiden uit het feit dat men onder hetzelfde dak woont (RW, arrest nr. 145.912 van 

21.05.2015). Dit wordt verder onderbouwd door de vaststelling dat mevrouw hier jarenlang tewerkgesteld 

was, wat eerder aangeeft dat er geen sprake is van een daadwerkelijke afhankelijkheidsband. We 

verwijzen ook naar de vijf weigeringsbeslissingen inzake haar aanvragen gezinshereniging met haar zus, 

die verder onderstrepen dat er geen sprake is van een daadwerkelijke afhankelijkheidsband. Verder blijkt 

uit het administratief dossier van betrokkene, met name uit haar Marokkaans paspoort met nr. EVxxx 

(geldig tot 01.04.2016) dat betrokkene wel degelijk nog banden heeft met Marokko. Haar paspoort bevat 

namelijk verschillende in-en uitreisstempels van Marokko waaruit blijkt dat zij bijvoorbeeld van 23.02.2014 

tot 04.03.2014 in Marokko verbleef, evenals van 11.08.2015 tot 26.08.2014. Haar paspoort bevat tevens 

een inreisstempel dd. 05.08.2015 en uitreisstempels dd. 13.08.2013 en van 14.08.2011. Hieruit blijkt dat 

betrokkene, ondanks haar jarenlange verblijf in België, wel degelijk nog banden heeft met Marokko. 

Gezien haar legale verblijf van 21.11.2007 tot 31.10.2016 mag aangenomen worden dat betrokkene wel 

degelijk sociale banden heeft opgebouwd in België, niettegenstaande zij hiervan geen bewijzen voorlegt 

bij huidige aanvraag 9bis (ze beperkt zich tot het voorleggen van bewijzen van opleidingen en 

tewerkstelling). Wij merken echter op dat de verplichting om de aanvraag in te dienen bij de bevoegde 

diplomatieke of consulaire post niet noodzakelijk leidt tot een definitieve verwijdering. Zij heeft enkel tot 

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

ogenblik dat zij voldoet aan de in de vreemdelingenwet bepaalde vereisten. De tijdelijke scheiding met het 

oog op het vervullen van de noodzakelijke formaliteiten ter voldoening van de wettelijke bepalingen, 

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

schending van artikel 8 EVRM (EHRM 19 februari, Gul/Zwitserland, 22 EHRM 228; EHRM 26 juni 2014, 

nr. 71398/12, M.E.v.Zweden, par.100). Volledigheidshalve merken wij nog op dat in zijn arrest d.d. 

27.05.2009 de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het volgende stelt: “De Raad wijst er verder op dat 

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

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

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

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

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

152.639). 

Betrokkene beroept zich op het feit dat zij nog slechts geringe banden met haar land van herkomst zou 

hebben. Het lijkt echter erg onwaarschijnlijk dat betrokkene geen familie, vrienden of kennissen meer zou 

hebben in het land van herkomst waar zij voor korte tijd zou kunnen verblijven in afwachting van een 

beslissing in het kader van haar aanvraag tot machtiging tot verblijf. Betrokkene verbleef immers ruim 22 

jaar in Marokko en haar verblijf in België, haar integratie en opgebouwde banden kunnen bijgevolg 

geenszins vergeleken worden met haar relaties in het land van herkomst. Temeer daar het feit dat een 

vreemdeling langdurig in het buitenland verblijft niet impliceert dat dient te worden aangenomen dat de 

bestaande familiebanden of vriendschapsbanden die gedurende een jarenlang verblijf in het land van 

herkomst werden opgebouwd, zijn teniet gegaan zijn (RW arrest 221362 van 05.06.2020). Dit wordt verder 

onderbouwd door de vaststelling dat haar paspoort, met nr. EVxxx (geldig tot 01.04.2016) verschillende 
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in-en uitreisstempels Marokko bevat en dit voor de jaren 2011, 2013, 2014 en 2015. Dit element kan dan 

ook niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid. 

Het feit dat betrokkene een werkbelofte voorlegt en hier jarenlang tewerkgesteld was, kan niet aanzien 

worden als een buitengewone omstandigheid daar een tewerkstelling enkel werd toegestaan tijdens haar 

legale verblijf als student, met als doel in haar eigen behoeften te voorzien tijdens haar verblijf in het kader 

van haar studies. De laatste A-kaart van betrokkene verviel op 31.10.2016, daardoor verviel op dat 

ogenblik tevens haar officiële toestemming om betaalde arbeid te verrichten op het Belgisch grondgebied. 

Tijdens haar aanvragen gezinshereniging op basis van artikel 47/1 (als ander familielid van een EU-

burger) had zij geen officiële toestemming om betaalde arbeid te verrichten. Indien betrokkene een 

verblijfsvergunning wenst te verkrijgen omdat zij alhier wenst te werken, dient zij hiertoe de nodige 

vergunningen via de geijkte weg aan te vragen. 

Betrokkene beroept zich op het door voormalig staatssecretaris dhr. Theo Francken uitgezet 

regularisatiebeleid dat niet formeel gewijzigd zou zijn en verder gezet werd door mevr. Maggie De Block 

en door huidig staatssecretaris voor asiel en migratie, dhr. Sammy Mehdi. Betrokkene verwijst hiervoor 

naar de blog van dhr. Theo Francken in een krantenartikel dd 16.04.2018. In geen geval kon de 

verzoekende partij echter aan de verklaringen van voormalig staatssecretaris Theo Francken en zijn 

beleid enige rechtmatige verwachting ontlenen dat zij dan geen buitengewone omstandigheden zou 

moeten aantonen of dat in haar specifieke situatie dan buitengewone omstandigheden zou worden 

aanvaard waardoor de aanvraag op ontvankelijke wijze in België kan worden ingediend. Zij kan niet 

dienstig iets anders voorhouden (RW, arrest 230367 van 17 december 2019). 

Betrokkene beroept zich op de zogenaamde ‘omzendbrief Turtelboom’. Echter deze omzendbrief werd 

integraal overgenomen door de instructies Wathelet. 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 verwijst ook naar de omzendbrief van 15 december 1998 waarbij ze aanhaalt dat deze niet 

vernietigd werd en nog steeds van toepassing zou zijn. Dergelijke omzendbrieven hebben echter geen 

verordenend karakter en hebben aldus geen plaats in het Belgisch normenstelsel (RvS 15 juli 2011, nr. 

214.647) waardoor betrokkene zich hierop niet kan beroepen in de mate dat zij de erin opgenomen criteria 

dwingend wensen te zien toegepast (RW 235723, 30 april 2020). 

Wat betreft het aangehaalde argument dat er in het dossier van betrokkene nooit sprake geweest zou zijn 

van criminele feiten en dat zij zich steeds als een modelburger gedragen zou hebben, dient opgemerkt te 

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

België van kracht zijnde wetgeving. 

Betrokkene beroept zich nadrukkelijk op haar lang verblijf en integratie als buitengewone 

omstandigheden. Echter, deze elementen worden niet aanvaard als buitengewone omstandigheid 

aangezien zij behoren tot de gegrondheid, wat in overeenstemming is met de vaste rechtspraak van de 

Raad van State. Onder meer in arrest nr. 198.769 van 9 december 2009, oordeelde de Raad van State 

immers dat "omstandigheden die bijvoorbeeld betrekking hebben op de lange duur van het verblijf in 

België, de lange duur van de asielprocedure, de goede integratie, het zoeken naar werk, het hebben van 

vele vrienden en kennissen, de gegrondheid van de aanvraag betreffen en derhalve niet kunnen 

verantwoorden waarom deze in België, en niet in het buitenland, is ingediend.” 

 (zie ook RvS 4 december 2014, nr. 10.943 (c)). De Raad wijst er in dit verband op dat slechts in zeer 

uitzonderlijke gevallen integratie als buitengewone omstandigheid kan worden aanvaard, namelijk 

wanneer het gaat om activiteiten van algemeen belang waarbij de verplichting om de aanvraag in het 

herkomstland in te dienen aanleiding zou hebben gegeven tot het verbreken van engagementen die reeds 

waren aangegaan ten aanzien van publieke overheden of andere partners van de culturele en 

verenigingswereld. De verzoekende partij maakt niet aannemelijk dat ze door een terugkeer naar het land 

van herkomst engagementen van algemeen belang zou verbreken. Het feit dat een vreemdeling een 

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

impliceert ook geenszins dat haar banden met België teloorgaan of dat gegevens die wijzen op een 

integratie plotseling niet langer zouden bestaan (RW, arrest 229745 van 3 december 2019). 

De elementen van lang verblijf en integratie (met name het feit dat zij als sinds het najaar van 2007 in 

België zou verblijven, dat zij dus al dertien jaar in België zou verblijven, dat zij hier duurzame sociale, 

culturele, familiale en professionele banden opgebouwd zou hebben, dat zij heel wat inspanningen 

gedaan zou hebben om zich te integreren, dat zij zeer duidelijk de wil om te werken zou hebben, dat zij 

zo snel mogelijk opnieuw de arbeidsmarkt zou willen betreden, dat haar academisch profiel en 

professionele ervaring voldoende garanties zouden geven om niet ten laste te vallen van de sociale 
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bijstand, dat zij een werkbelofte voorlegt, dat zij heel wat inspanningen geleverd zou hebben om de taal 

van de Belgische onthaalgemeenschap machtig te zijn, dat zij vloeiend Frans zou spreken, dat zij toch 

nog lessen gevolgd zou hebben om haar niveau te perfectioneren, dat zij zich ook het Engels zou willen 

eigen maken aangezien dit nuttig zou zijn binnen de professioneel werksfeer van Brussel-Hoofdstad, dat 

zij ook de geheimen van de Nederlandse taal zou willen leren kennen, dat zij een groot sociaal netwerk 

opgebouwd zou hebben, dat zij veel kennissen en vrienden zou hebben die erg belangrijk voor haar 

zouden zijn, dat zij zich de afgelopen jaren als persoon ontplooid zou hebben door deel te nemen aan tal 

van economische, educatieve en participatieve activiteiten in het Brusselse, dat zij hierop zou willen 

voortbouwen voor een zinvol en geslaagd toekomstverhaal, dat zij volledig verankerd zou zijn in de 

Belgische samenleving, dat zij zich geen toekomst buiten België zou kunnen indenken, dat ze er verder 

alles aan zou willen doen om zich verder te integreren in de onthaalgemeenschap, dat zij haar 

bachelorsdiploma voorlegt evenals haar certificaat bedrijfsbeheer, drie inschrijvingsbewijzen 

academische studies, twee arbeidscontracten als student, vijf arbeidsovereenkomsten, drie aanvullingen 

op haar arbeidscontract, haar curriculum vitae, verschillende loonfiches, verschillende attesten inzake 

tewerkstelling op zondag, een deelcertificaat Nederlandse taallessen, verschillende deelcertificaten Frans 

en Engels evenals de bijhorende inschrijvingsbewijzen, een bewijs van inschrijving bij de socialistische 

mutualiteit en een werkbelofte) kunnen niet als buitengewone omstandigheid aanvaard worden, 

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

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

 

Tweede bestreden beslissing: 

 

“Mevrouw, 

Naam, voornaam: S, B. geboortedatum: (…)1984 geboorteplaats: Midar nationaliteit: Marokko 

 

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

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

er zich naar toe te begeven, 

 

binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

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

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

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

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

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: 

Betrokkene is niet in het bezit van een geldig visum.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoekster voert een enig middel aan: 

 

“De eerste bestreden beslissing (stuk 1) wordt, samengevat, met de volgende redenen bekleed: De 

aanvraag is onontvankelijk omdat volgens verwerende partij er geen buitengewone omstandigheden 

aanwezig zijn. 

1. Verwerende partij herhaald de historiek van het legaal verblijf van verzoekster als student (van 

19.09.2007 tot 31.10.2016) en de verschillende aanvragen en weigeringen gezinshereniging die steeds 

gepaard gingen met het afleveren van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

2. De verwerende partij stelt dat verzoekster op de hoogte was dat haar studentenverblijf slecht tijdelijk 

was en enkel toegestaan in het kader van haar studies en dat zij hierna het land diende te verlaten. 

Aangezien het de keuze van verzoekster was om haar studies verder te zetten zonder deze af te ronden 

kan zij haar zich niet nuttig beroepen op haar lange verblijf. 

3. Volgens de verwerende partij is het legaal verblijf en de Belgische nationaliteit van broers en zussen is 

geen buitengewone omstandigheid aangezien dit niet een belemmering is om de aanvraag in het 

buitenland in te dienen. Deze terugkeer is niet in disproportionaliteit ten aanzien van het recht op het 

gezin- of privéleven aangezien het geen breuk inhoudt maar enkel een tijdelijke verwijdering. 

4. Hoewel de verwerende partij toegeeft dat het klopt dat er een afweging gemaakt dient te worden tussen 

iemands pivé en gezinsleven en de verplichting om de aanvraag in te dienen bij de bevoegde diplomatieke 

post meent zij dat de verplichting om de aanvraag in te dienen bij de bevoegde diplomatieke post enkel 
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een eventuele tijdelijke scheiding inhoudt, wat geen ernstig of moeilijk te herstellen nadeel met zich zou 

meebrengen. 

5. De verwerende partij twijfelt ook of de verzoekster zou aantonen dat er sprake zou zijn van nauwe 

banden die onder het toepassingsgebied van artikel 8 EVRM zouden vallen. Banden met personen die 

niet deel uitmaken van het kerngezin vallen enkel onder artikel 8 van het EVRM indien er een bijkomende 

elementen van afhankelijkheid aanwezig zijn, anders dan de gewone affectieve banden. Deze banden 

worden volgens de verwerende partij niet aangetoond voor het 4 broers en zussen. Wat haar 

samenwoonst met haar Nederlandse zus betreft meent de verwerende partij dat er sprake zou zijn van 

bijkomende elementen van afhankelijkheid. Elementen van afhankelijkheid vloeien niet per se voort uit 

het feit dat zij op hetzelfde adres wonen. Dat verzoekester jarenlang tewerkgesteld werd toont aan dat zij 

onafhankelijk is. Ook in de weigeringsbeslissingen ten aanzien van verzoekster in haar verzoeken 

familiehereniging wordt er gesteld dat verzoekster geen afhankelijkheidsband aantoont. De in en 

uitreisstempels in haar passpoort zouden volgens de verwerende partij aantonen dat verzoekster nog 

steeds banden zou hebben met haar land van nationaliteit. Hoewel de verwerende partij aanneemt dat 

verzoekster banden zal hebben in België stemt zij dat het indienen van een aanvraag in het buitenland 

niet tot noodzakelijk tot een definitieve verwijdering zal leiden. De verwerende partij is van mening dat een 

tijdelijke scheiding haar gezin en privéleven niet in die mate zou verstoren dat er sprake kan zijn van een 

schending van artikel 8 van het EVRM. 

6. Dat verzoekster slechts geringe banden zou hebben met haar land van herkomst lijkt volgens de 

verwerende partij onwaarschijnlijk, gezien zij 22 jaren in Marokko verbleef alvorens zich in België te 

vestigen. Dit wordt bevestigd, volgens de verwerende partij door de in en uitreisstempels in haar passpoort 

die aantonen dat zij naar dit land reisde in 2011, 2013, 2015 en 2015. 

7. Haar tewerkstelling is geen buitengewone omstandigheid aangezien deze enkel werd toegestaan 

tijdens haar legaal verblijf. De verwerende partij meent dat verzoekster geen toestemming had te werken 

gedurende haar aanvragen ingediend op basis van artikel 47/1 van de wet van 15.12.1980. 

8. De verklaringen van de voormalige Staatssecretaris laten niet toe te verwachten dat verzoekster niet 

zou moeten voldoen aan artikel 9bis van de wet en het bewijs zou moeten leveren dat er in haar geval 

buitengewone omstandigheden aanwezig zijn die een terugkeer in haar land van herkomst zouden 

belemmeren. De instructies waarnaar verzoekster verwijst werden vernietigd. De omzendbrief van 

15.12.1989 heef geen verordenend karakter en dus geen plaats in het Belgisch normenstelsel waardoor 

verzoekster die hierin opgenomen criteria niet kan afdwingen.  

9. Dat verzoekster geen criminele feiten pleegde is een houding die van elke vreemdeling wordt verwacht. 

10. het lang verblijf en de integratie van verzoekster kan niet worden aanvaard als buitengewone 

omstandigheid aangezien deze behoren tot de gegrondheid van de aanvraag. Integratie kan slechts in 

zeer uitzonderlijke gevallen als buitengewone omstandigheid worden beschouwd. Uiteindelijk somt de 

verwerende partij de elementen die in de aanvraag ingeroepen werden op, en concludeert zij dat deze 

niet als buitengewone omstandigheid aanvaard kunnen worden aangezien zij behoren tot de gegrondheid 

van de aanvraag. 

 

De tweede bestreden beslissing (stuk 2) wordt met de volgende redenen bekleed : (…) 

 

UITEENZETTING VAN HET ENIG MIDEL; 

Afgeleid uit de manifeste beoordelingsfout en de schending van: 

- de materiele motiveringsplicht, en de formele motiveringsplicht zoals voorgeschreven in artikelen 2 en 3 

van de wet van 29 juli 1991 en artikel 62, §2 van de wet van 15 december 1980. 

- Artikel 9bis en 74/13 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (verder de Vreemdelingenwet) ; 

- het zorgvuldigheidsprincipe als onderdeel van het beginsel van behoorlijk bestuur, die de administratie 

verplicht om alle elementen van het dossier in aanmerking te nemen en haar beslissingen zorgvuldig voor 

te bereiden en nemen. 

- Artikel 8 van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (Vers EVRM). 

- Artikel 25.1 van de richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 

betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, 

stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten 

Artikel 62, §2 van de Vreemdelingenwet en artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991, alsook het 

algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, verplichten de overheid alle administratieve beslissing in 

vreemdelingenzaken afdoende te motiveren. Dit betreft enerzijds een noodzaak tot uitdrukkelijke en 

anderzijds een noodzaak tot inhoudelijke motivatie. 

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

bestuurshandelingen verplichting tot uitdrukkelijke motivatie heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer 

een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve 
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overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te 

stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de 

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

grondslag liggen en dit op een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende" impliceert dat de opgelegde 

motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. Hetzelfde 

geldt voor artikel 62 van de Vreemdelingenwet. De beslissingen van de overheid moeten duidelijk de 

determinerende motieven aangeven op grond waarvan de bestreden beslissingen genomen zijn. Een 

gebrekkige motivering staat hierbij gelijk aan een afwezigheid van motivering. Immers, een vage, duistere 

of niet ter zake dienende uitleg, onduidelijke, onnauwkeurige, ongeldige of niet-plausibele motivering, 

stereotiepe, geijkte of gestandaardiseerde motiveringen zijn hierbij niet afdoende (VAN HEULE, D., De 

motiveringsplicht en de vreemdelingenwet, T.V.R. 1993/2, 67-71). De formele motiveringsplicht waarborgt 

niet alleen dat de burger hierdoor duidelijk kennis kan nemen van alle elementen welke aan de basis van 

de beslissing liggen, alsook van de draagwijdte van deze beslissing (o.a. RvS nr. 45.623 van 30 december 

1993), doch deze formele motiveringsplicht waarborgt tevens de goede werking van het gerechtelijk 

apparaat (o.a. RvS nr. 44.847 van 9 november 1993). Bij de beoordeling van de materiële motivering 

behoort het niet tot de bevoegdheid van U Raad zijn beoordeling in de plaats te stellen van de 

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

of deze overheid bij de beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft 

beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is kunnen komen (RvS 17 

januari 2007, nr. 166.860; RvS 7 december 2001, nr. 101.624; RvV 5 juni 2009, nr. 28.348). 

Artikel 9 bis van de wet van 15 december 1980 stelt als voorwaarde voor de ontvankelijkheid van de 

regularisatieaanvraag het bestaan van buitengewone omstandigheden. Deze “buitengewone 

omstandigheden” moeten voor verzoeksters geen omstandigheden van overmacht zijn. Het is voldoende 

aan te tonen dat het voor verzoeksters buitengewoon moeilijk is naar hun land van herkomst terug te 

keren ten einde daar een aanvraag tot verblijf aan te vragen. De toepassing van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet houdt een dubbel onderzoek in: 

1. Wat de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of er aanvaardbare buitengewone omstandigheden 

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

2. Wat de gegrondheid van de aanvraag betreft: of er redenen zijn is om de vreemdeling een verblijf toe 

te kennen. 

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

verwerende partij na te gaan of de aanvraag wel ontvankelijk is en of er aanvaardbare buitengewone 

omstandigheden werden ingeroepen. (…) 

Artikel 7 van de wet van 15.12.1980 die de wettelijke basis van de bestreden beslissing vormt is een 

omzetting van artikel 6.1. van de richtlijn 2008/115 van het Europees Parlement en de Raad van 16 

december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van 

onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (verder richtlijn 2008/115) die 

stelt : 

“Onverminderd de in de leden 2 tot en met 5 vermelde uitzonderingen, vaardigen de lidstaten een 

terugkeerbesluit uit tegen de onderdaan van een derde land die illegaal op hun grondgebied verblijft” 

Artikel 74/13 van de wet van 15.12.1980 stelt : 

“Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met het 

hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land” 

Deze bepaling is een omzetting van artikel 5 van de richtlijn 2008/115 die stelt : 

“Artikel 5 

Non-refoulement, belang van het kind, familie- en gezinsleven en gezondheidstoestand Bij de 

tenuitvoerlegging van deze richtlijn houden de lidstaten rekening met: 

a) het belang van het kind; 

b) het familie- en gezinsleven; 

c) de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land, en eerbiedigen zij het 

beginsel van non-refoulement” 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissingen op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op wettelijke bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid moeten orden vastgesteld. De zorgvuldigheidsplicht legt de overheid 

onder meer op om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen 

dat de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat zij met kennis 

van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221. 475). De beslissing moet stoelen op een 

correcte feitenvinding. Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de overheid bij 

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

dienstige stukken. 
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Eerste onderdeel. 

 

De verwerende partij meent dat de duur van haar legaal verblijf niet kan worden ingeroepen als een 

buitengewone omstandigheid aangezien zij op de hoogte zou zijn moeten geweest dat haar verblijf enkel 

tijdelijk was toegestaan en dat zij na haar studies het land diende te verlaten. De zorgvuldigheidsplicht 

houdt in dat de verwerende partij de situatie van verzoekster correct dient in te schatten. In het bijzonder 

kan zij niet onwetend zijn van het feit dat het verblijf van verzoekster niet per definitie tijdig was en dat zij 

zou moeten weten dat zij na haar studies het land zou moeten verlaten. Het tegendeel is waar, gezien de 

richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de 

voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, 

vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten (verder richtlijn 

2016/801) in haar artikel 25.1 het volgende stelt: 

Artikel 25 

Verblijf voor onderzoekers en studenten met het oog op ondernemerschap of het zoeken naar werk  

1. Na de voltooiing van een onderzoek of een studie hebben onderzoekers en studenten de mogelijkheid 

om gedurende ten minste negen maanden op het grondgebied van de lidstaat die, overeenkomstig artikel 

17 en op basis van de in lid 3 van dit artikel bedoelde verblijfsvergunning, een vergunning heeft verleend, 

te verblijven om werk te zoeken of een bedrijf op te richten. 

Deze bepaling is in werking getreden op de dan die van de bekendmaking ervan in het Publicatiebled van 

de Europese Unie wat op 21 mei 2016 gebeurde. Deze bepaling was dus van kracht op 31.10.2016 toen 

het verblijfstitel van verzoekster verviel. Dat de richtlijn ten laatste op 23 mei 2018 moest worden omgezet 

veranderd niets aan het feit dat de lidstaten niet mogen handelen in tegenstelling tot de doelen van de 

Europese tekst. De stelling van verwerende partij en haar verwachtingen dat van verzoekster verwacht 

moest zijn dat zij het land zou verlaten na haar studies is niet verenigbaar met de hierboven uiteengezette 

principes. Hoewel dit artikel niet expliciet omgezet werd in Belgisch recht is het een vast principe dat de 

Belgische autoriteiten alsook het rechterlijk apparaat een uitleg moeten geven aan het nationaal recht dat 

verzoenbaar is met de inhoud van het Europees recht. Nu stellen dat verzoekster had moeten weten en 

verwachten dat zij het land moest verlaten is op zijn minst een beoordelingsfout, en mogelijks een 

schending van artikel 25.1 van de richtlijn 2016/801 die een rechtstreekse werking heeft. Op zijn minst 

was de verwerende partij onzorgvuldig aangezien zij geen rekening hield met het gegaan van artikel 25 

van de richtlijn 2016/801 wat aantoont dat zij haar beslissing onzorgvuldig voorbereidde. Daargelaten het 

feit of een zekere periode legaal verblijf al dan niet recht geeft op een legaal verblijf of in sommige gevallen 

als een buitengewone omstandigheid kan worden beschouwd, moet de verwerende partij de 

verwachtingen die zij heeft inschatten op basis van deze correcte schets van het legaal context om tot 

een besluit komen, wat hier niet gebeurde. Daar de verwerende partij dit gegeven niet correct heeft 

beoordeeld is de schending van het zorgvuldigheidsbeginsel aangetoond (zie in die zin, per analogie, 

RvV, arrest n° 236.230 van 29 mei 2020). 

 

Tweede onderdeel. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM zou immers altijd een buitengewone omstandigheid in de zin 

van artikel 9bis van de wet van 15.12.1980 zijn. Het privéleven omvat alle banden die verzoekster heeft 

met de Belgische maatschappij, en wordt beschermd door artikel 8 van het EVRM. Verwerende partij blijkt 

tegenstrijdig te zijn wanneer zij enerzijds stelt dat het duidelijk en aannemelijk is dat verzoeker sociale 

banden ontwikkelde in dit land, dat er in dit geval een concrete belangenafweging moet plaatsvinden maar 

in dezelfde beslissing dat artikel 8 van het EVRM niet toepasbaar zou zijn, en dat de elementen van 

integratie die zij opsomt sowieso ten gronde moeten worden onderzocht maar niet in de 

ontvankelijkheidsfase waardoor zij weigert te onderzoeken of deze elementen al dan niet beschouwd 

worden als buitengewone omstandigheden. Enerzijds houdt zij dus geen rekening met alle elementen in 

verband met de integratie van de verzoekende partij. Zij geeft dit ook expliciet toe. Dit toont aan dat de 

verwerenede partij geen concrete belangenafwegingen heeft gemaakt en dat artikel 8 van het EVRM 

dusdanig geschonden is. Daarboven is de motivatie tegenstrijdig gezien de verwerende partij enerzijds 

stelt dat zij een belangenafweging moet maken maar tegelijkertijd dat zij de pertinente en belangrijkste 

elementen van deze belangenafweging in haar beoordeling niet zal betrekken. Door zo te handelen en de 

belangrijkste elementen niet in overweging te nemen schendt verwerende partij opnieuw het 

zorgvuldigheidprincipe die haar oplegt haar beslissing zorgvuldig voor te bereiden rekening houdende met 

alle elementen van het administratief dossier , maar ook dat de notie van buitengewone omstandigheden 

vervat in artikel 9bis van de wet van 15.12.1980. Dit is een foute lezing van artikel 9bis van de wet van 

15.12.1980 en de notie buitengewone omstandigheden die erin vervat is. Deze buitengewone 

omstandigheden zijn alle omstandigheden die het voor een vreemdeling zeer moeilijk of zelfs onmogelijk 
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maken om de aanvraag in hun land van nationaliteit of gewoonlijk verblijf in te dienen. Behalve de 

elementen hernomen in artikel 9bis §2 van de wet van 15.12.1980 is er geen legale beperking van de 

feitelijke elementen die ingeroepen kunnen worden, en die bijgevolg door de verwerende partij onderzocht 

moeten worden. Verzoekster roept expliciet haar zeer goede integratie in als een buitengewone 

omstandigheid. Verwerende partij motiveert niet in welke mate deze elementen niet als buitengewone 

omstandigheden kunnen worden beschouwd in de zin van artikel 9bis §2 van de wet van 15.12.1980. Hij 

motiveert evenmin in concreto waarom deze integratie elementen niet als buitengewone omstandigheid 

kunnen worden beschouwd. De stelling van de verwerende partij dat deze omstandigheden niet als 

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

de aanvraag en bijgevolg in deze fase niet behandeld worden schendt de notie van buitengewone 

omstandigheid in de zin van artikel 9bis en toont verder aan dat verwerende partij geen rekening heeft 

gehouden met alle aanwezige elementen in het dossier. Dit toont een schending van artikel 9bis van de 

wet van 15.12.1980 aan alsook een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel. Om deze redenen is 

zowel artikel 8 van het EVRM als artikel 9bis van de wet van 15.12.1980 geschonden. Trouwens kan een 

loutere opsomming van de ingeroepen elementen met de conclusie dat deze elementen niet als 

buitengewone omstandigheden niet beschouwd worden als een afdoende motivatie, gezien verzoekster 

niet in staat is om te begrijpen alle belangrijke en pertinente elementen die zij inroept niet als 

buitengewone omstandigheid wordt beschouwd na een in concreto onderzoek. 

 

Derde onderdeel. 

 

Aangezien de eerste bestreden beslissing vernietigd moet worden dient het bevel om het grondgebied 

ook vernietigd te zijn. Een schending van artikel 8 EVRM kan niet worden uitgesloten. Bovendien blijkt dat 

de tweede aangevochten beslissing afgeleverd werd in uitvoering van de eerste beslissing die vernietigd 

moet worden. Ondanks het feit dat er in de beslissing enkel wordt verwezen naar de asielprocedure van 

verzoekster, kan men niet naast het feit dat de verwerende partij het nuttig heeft geacht om een beslissing 

te nemen over de aanvraag ingediend op basis van artikel 9bis van de wet van 15.12.1980 vooraleer zij 

een bevel om het grondgebied te verlaten afgeleverd heeft. Er is ook geen andere mogelijke uitleg voor 

het feit dat dit bevel bijna 18 maanden na de verwerping van de asielaanvraag van verzoekster werd 

genomen. Gelet op de samenhang tussen deze beslissingen dient, met het oog op rechtszekerheid en in 

het belang van een goede rechtsbedeling de tweede bestreden beslissing uit het rechtsverkeer te worden 

gehaald.” 

 

2.2. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 voorzien dat de beslissingen van de besturen 

uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de motivering de juridische en de feitelijke overwegingen 

dient te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat deze motivering afdoende moet zijn. 

Deze uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Het begrip “afdoende”, zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat de 

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

De Raad stelt vast dat in de eerste bestreden beslissing duidelijk de determinerende motieven worden 

aangegeven op basis waarvan deze beslissing is genomen. Verweerder heeft, met verwijzing naar artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet, geduid dat verzoekster niet aantoonde dat er buitengewone 

omstandigheden bestaan 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 haar 

verblijfplaats of voor de plaats van oponthoud in het buitenland. Hij heeft tevens toegelicht waarom hij 

meent dat uit de door verzoekster aangebrachte gegevens geen buitengewone omstandigheden kunnen 

worden afgeleid. Deze motivering is pertinent en draagkrachtig.   

 

Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond is om de verzoekster een voorlopige verblijfsmachtiging 

toe te kennen, dient de gemachtigde na te gaan of de aanvraag wel regelmatig werd ingediend, en onder 

meer te weten of er aanvaardbare buitengewone omstandigheden werden ingeroepen om de afgifte van 

de verblijfsmachtiging in België te verantwoorden. 

 

De gemachtigde heeft een ruime beleidsvrijheid bij het beoordelen of elementen, die worden aangevoerd 

in een aanvraag, buitengewone omstandigheden uitmaken in de zin van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet. 

 

De Raad stelt vast dat verweerder heeft onderzocht of de door verzoekster ingeroepen elementen als 

buitengewone omstandigheden kunnen worden aanvaard. Verzoekster betwist dit niet. Verzoekster geeft 
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aan van mening te zijn dat de door haar ingeroepen elementen dienen te worden aanvaard als 

buitengewone omstandigheid. 

 

Verzoekster betoogt in een eerste onderdeel dat op onzorgvuldige wijze werd geoordeeld over haar 

eerdere legaal verblijf in het Rijk. De eerste bestreden beslissing motiveert dienaangaande als volgt: 

 

"Uit het administratief dossier van betrokkene blijkt dat zij op 19.09.2007 in België aankwam met een 

geldig visum type D als student. Op 21.11.2007 werd zij in het bezit gesteld van een bewijs van inschrijving 

in het vreemdelingenregister (BIVR), later vervangen door een A- kaart. Haar laatste A-kaart was geldig 

tot 31.10.2016. Op 15.06.2016 diende betrokkene haar eerste aanvraag gezinshereniging met haar 

Nederlandse zus in. Deze aanvraag werd geweigerd op 10.11.2016 en ging gepaard met een bevel om 

het grondgebied te verlaten. Op 28.12.2016 dient betrokkene een tweede aanvraag gezinshereniging in. 

Deze aanvraag wordt eveneens geweigerd en dit op 12.06.2017 en gaat ook gepaard met een bevel om 

het grondgebied te verlaten, haar betekend op 29.06.2017. Haar derde aanvraag gezinshereniging, 

ingediend op 11.06.2019, wordt negatief afgesloten op 06.12.2019 en gaat weerom gepaard met een 

bevel om het grondgebied te verlaten, haar betekend op 11.12.2019. Ook haar vierde aanvraag 

gezinshereniging, ingediend op 02.01.2020, wordt geweigerd op 08.05.2020 evenals haar laatste 

aanvraag, ingediend op 27.08.2020, die geweigerd wordt op 03.03.2021. Betrokkene beroept zich op haar 

lange legale verblijf als student in België. Echter, betrokkene was er steeds van op de hoogte dat haar 

verblijf slechts tijdelijk was en enkel was toegestaan in het kader van haar studies en dat zij na afloop van 

haar studies het land diende te verlaten. Zij behaalde haar eerste bachelorsdiploma op 25.06.2013. Na 

het behalen van dit diploma koos betrokkene ervoor om een bachelor in de marketing aan te vatten, die 

ze echter niet afmaakte en schakelde in 2015 over naar een studie als interieurarchitecte. Ook deze 

studies werden niet verdergezet. Het is dus de persoonlijke keuze van betrokkene geweest om na het 

behalen van haar bachelorsdiploma op 25.06.2013 haar studies verderzetten, eerst in de marketing en 

later in de binnenhuisarchitectuur, echter zonder resultaat, waardoor haar verblijf telkens verlengd werd 

om haar toe te staan haar studies af te ronden. Betrokkene kan zich dan ook niet nuttig beroepen op haar 

lange verblijf als buitengewone omstandigheid.” 

 

Uit voormelde overwegingen blijkt dat de gemachtigde rekening heeft gehouden met het eerdere legale 

verblijf van verzoekster als student, waarbij niet op kennelijk onredelijke wijze wordt gesteld dat 

verzoekster wist, of behoorde te weten, dat dit verblijf telkens enkel werd toegestaan in het kader van de 

lopende studies. Verzoekster meent dat de gemachtigde ten onrechte overweegt dat het verblijf als 

student per definitie tijdelijk zou zijn geweest. Verzoekster verwijst naar artikel 25.1 van de Richtlijn 

2016/801 op grond waarvan zij - naar haar eigen oordeel - het recht zou hebben gehad om ook na haar 

studies verder in het Rijk te verblijven.  De argumentatie van verzoekster mist grondslag. Nergens uit de 

stukken van het dossier blijkt dat verzoekster na het behalen van haar bachelorsdiploma geprobeerd zou 

hebben om werk te zoeken of een bedrijf op te richten. Integendeel wordt door de gemachtigde correct 

opgemerkt dat verzoekster na haar bachelorsdiploma in de marketing ervoor opteerde om tweemaal 

nieuwe studies aan te vatten, die tot tweemaal toe niet werden afgewerkt. Een verwijzing naar artikel 25.1 

van de Richtlijn 2016/801/EU is niet dienstig. Verzoekster maakt niet met een begin van bewijs 

aannemelijk dat zij geprobeerd heeft om op basis van deze bepaling verder tot verblijf te worden 

toegelaten. De gemachtigde heeft niet op kennelijk onredelijke wijze geoordeeld dat verzoekster zich niet 

op de beperkte periode van legaal verblijf kan beroepen als buitengewone omstandigheid, met name 

omdat verzoekster van bij aanvang wist waar zij aan toe was. Dit blijkt ook uit het feit dat verzoekster 

vanaf 15 juni 2016 herhaaldelijk heeft geprobeerd om haar verblijfsituatie te regulariseren door middel van 

een aanvraag gezinshereniging met haar Nederlandse zus. Uit het feit dat verzoekster zich uiteindelijk tot 

de procedure van gezinshereniging wendde blijkt dat zij zich ervan bewust was dat zij het grondgebied 

van het Rijk na het verstrijken van haar A-kaart diende te verlaten. 

 

Het eerste onderdeel kan niet worden aanvaard. 

 

In een tweede onderdeel betoogt verzoekster dat artikel 8 van het EVRM is geschonden, doordat de 

gemachtigde geen afdoende beoordeling in het licht van artikel 8 van het EVRM zou hebben gemaakt. 

 

De bestreden beslissing motiveert dienaangaande als volgt: 

 

“Het feit dat twee broers de Belgische nationaliteit zouden verworven hebben en dat haar twee zussen 

legaal in België verblijven, kan niet weerhouden worden als buitengewone omstandigheid. Het hebben 

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

machtiging tot verblijf in te dienen via de diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of 
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de plaats van oponthoud in het buitenland. Evenmin kan dit element worden aangewend als zijnde een 

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

dient er gesteld te worden 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 privé leven. De 

verplichting om terug te keren naar het land van herkomst betekent geen breuk van de familiale relaties 

maar enkel een eventuele tijdelijke verwijdering van het grondgebied wat geen ernstig en moeilijk te 

herstellen nadeel met zich meebrengt. Betrokkene beroept zich op artikel 8 EVRM ter bescherming van 

het vertrouwde netwerk dat zich rond haar heeft ontwikkeld en ontplooit. Zij zou hier een familiaal en 

sociaal netwerk rond zich heen verzameld hebben dat bepalend is voor haar huidige sociale en culturele 

identiteit. Haar hiervan lostrekken zou een schending uitmaken van artikel 8 EVRM. Het klopt dat er een 

afweging dient gemaakt te worden tussen iemands privé ~en gezinsleven en de verplichting om de 

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

verplichting om de aanvraag in te dienen bij de bevoegde diplomatieke of consulaire post in het land van 

herkomst impliceert enkel een eventuele tijdelijke scheiding, wat geen ernstig of moeilijk te herstellen 

nadeel met zich meebrengt. Verder stellen we vast dat betrokkene niet aantoont dat er sprake is van 

dergelijke nauwe banden dat zij onder de bescherming van artikel 8 EVRM zouden vallen. In beginsel 

heeft de bescherming die artikel 8 van het EVRM biedt hoofdzakelijk betrekking op het kerngezin (EHRM 

9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 94). Banden met andere gezinsleden dan die van het kerngezin 

of familieleden worden slechts gelijkgesteld met een gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM 

indien het bestaan van bijkomende elementen van afhankelijkheid, andere dan de gewoonlijke affectieve 

banden, wordt aangetoond. We stellen vast dat betrokkene zich beroept op de aanwezigheid van vier 

familieleden in België, met name haar twee broers en haar twee zussen. Uit het administratief dossier 

blijkt dat betrokkene samenwoont met haar zus, mevrouw S.N.. Met betrekking tot haar andere 

familieleden legt betrokkene, bij huidige aanvraag 9bis, geen enkel stuk voor. Ze toont aldus op geen 

enkele wijze aan dat er sprake is van hechte banden. Wat haar Nederlandse zus betreft, waarmee ze 

samenwoont, toont betrokkene niet aan dat er sprake is van bijkomende elementen van afhankelijkheid. 

De band tussen meerderjarige broers en zussen valt namelijk niet noodzakelijk onder de bescherming 

van art. 8 van het EVRM: "Er dient op te worden gewezen dat waar de gezinsbond tussen partners, alsook 

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

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

tussen ouders en meerderjarige kinderen "ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l’article 

8 de la Convention sans que soit démontrée l'existence d’éléments supplémentaires de dépendance, 

autres que les liens affectifs normaux. ” (vrije vertaling: niet noodzakelijk de bescherming van artikel 8 van 

het EVRM van het Verdrag genieten zonder dat het bestaan is aangetoond van bijkomende elementen 

van afhankelijkheid die anders zijn dan de gewone affectieve banden). Hetzelfde geldt ten aanzien van 

broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen. ” (Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, arrest. Nr. 

128132 van 19.08.2014). In casu blijft het bij een verwijzing naar de samenwoonst tussen betrokkene en 

haar zus. Het loutere gegeven op hetzelfde adres ingeschreven te staan, heeft niet automatisch tot gevolg 

dat er sprake is van bijkomende elementen van afhankelijkheid. Deze voorwaarde dient op een actieve 

wijze aangetoond te worden en valt niet impliciet af te leiden uit het feit dat men onder hetzelfde dak woont 

(RW, arrest nr. 145.912 van 21.05.2015). Dit wordt verder onderbouwd door de vaststelling dat mevrouw 

hier jarenlang tewerkgesteld was, wat eerder aangeeft dat er geen sprake is van een daadwerkelijke 

afhankelijkheidsband. We verwijzen ook naar de vijf weigeringsbeslissingen inzake haar aanvragen 

gezinshereniging met haar zus, die verder onderstrepen dat er geen sprake is van een daadwerkelijke 

afhankelijkheidsband. Verder blijkt uit het administratief dossier van betrokkene, met name uit haar 

Marokkaans paspoort met nr. EVxxx (geldig tot 01.04.2016) dat betrokkene wel degelijk nog banden heeft 

met Marokko. Haar paspoort bevat namelijk verschillende in-en uitreisstempels van Marokko waaruit blijkt 

dat zij bijvoorbeeld van 23.02.2014 tot 04.03.2014 in Marokko verbleef, evenals van 11.08.2015 tot 

26.08.2014. Haar paspoort bevat tevens een inreisstempel dd. 05.08.2015 en uitreisstempels dd. 

13.08.2013 en van 14.08.2011. Hieruit blijkt dat betrokkene, ondanks haar jarenlange verblijf in België, 

wel degelijk nog banden heeft met Marokko. Gezien haar legale verblijf van 21.11.2007 tot 31.10.2016 

mag aangenomen worden dat betrokkene wel degelijk sociale banden heeft opgebouwd in België, 

niettegenstaande zij hiervan geen bewijzen voorlegt bij huidige aanvraag 9bis (ze beperkt zich tot het 

voorleggen van bewijzen van opleidingen en tewerkstelling). Wij merken echter op dat de verplichting om 

de aanvraag in te dienen bij de bevoegde diplomatieke of consulaire post niet noodzakelijk leidt tot een 

definitieve verwijdering. Zij heeft enkel tot gevolg dat de betrokkene tijdelijk het land dient te verlaten met 

de mogelijkheid terug te keren op het ogenblik dat zij voldoet aan de in de vreemdelingenwet bepaalde 

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

voldoening van de wettelijke bepalingen, verstoort het gezins-en privéleven van betrokkene niet in die 

mate dat er sprake zou zijn van een schending van artikel 8 EVRM (EHRM 19 februari, Gul/Zwitserland, 

22 EHRM 228; EHRM 26 juni 2014, nr. 71398/12, M.E.v.Zweden, par. 100). Volledigheidshalve merken 
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wij nog op dat in zijn arrest d.d. 27.05.2009 de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het volgende stelt: 

"De Raad wijst er verder op dat artikel 8 van het EVRM niet als een vrijgeleide kan beschouwd worden 

dat betrokkene zou toelaten de bepalingen van de vreemdelingenwet naast zich neer te leggen. ” 

Overeenkomstig de vaste rechtspraak van de Raad van State dient bovendien te worden benadrukt dat 

een tijdelijke scheiding om zich in regel te stellen met de immigratiewetgeving niet kan beschouwd worden 

als een schending van artikel 8 van het EVRM (RvS 22 februari 1993, nr. 42.039; RvS 20 juli 1994, nr. 

48.658; RvS 13 december 2005, nr. 152.639). Betrokkene beroept zich op het feit dat zij nog slechts 

geringe banden met haar land van herkomst zou hebben. Het lijkt echter erg onwaarschijnlijk dat 

betrokkene geen familie, vrienden of kennissen meer zou hebben in het land van herkomst waar zij voor 

korte tijd zou kunnen verblijven in afwachting van een beslissing in het kader van haar aanvraag tot 

machtiging tot verblijf. Betrokkene verbleef immers ruim 22 jaar in Marokko en haar verblijf in België, haar 

integratie en opgebouwde banden kunnen bijgevolg geenszins vergeleken worden met haar relaties in 

het land van herkomst. Temeer daar het feit dat een vreemdeling langdurig in het buitenland verblijft niet 

impliceert dat dient te worden aangenomen dat de bestaande familiebanden of vriendschapsbanden die 

gedurende een jarenlang verblijf in het land van herkomst werden opgebouwd, zijn teniet gegaan zijn (RW 

arrest 221362 van 05.06.2020). Dit wordt verder onderbouwd door de vaststelling dat haar paspoort, met 

nr. EVxxx (geldig tot 01.04.2016) verschillende in-en uitreisstempels Marokko bevat en dit voor de jaren 

2011, 2013, 2014 en 2015. Dit element kan dan ook niet aanvaard worden als buitengewone 

omstandigheid.” 

 

Uit deze motivering blijkt dat de gemachtigde rekening heeft gehouden met de door verzoekster 

aangevoerde familiale en sociale relaties in het Rijk. Ten onrechte meent verzoekster dat de bestreden 

beslissing is aangetast door een interne tegenstrijdigheid, waar de gemachtigde enerzijds zou erkennen 

dat er sprake is van beschermenswaardige banden in het Rijk doch anderzijds zou stellen dat artikel 8 

van het EVRM geen toepassing zou kunnen vinden. Deze kritiek is gestoeld op een onjuiste lezing van 

de bestreden beslissing. Uit de bestreden beslissing blijkt dat door de gemachtigde in eerste instantie is 

vastgesteld dat verzoekster niet aantoont dat er sprake is van nauwe familiale of sociale banden in het 

Rijk die onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM zouden kunnen vallen. De gemachtigde 

overweegt ondergeschikt dat, zelfs indien er wél sprake zou zijn van beschermenswaardige banden, deze 

hoe dan ook niet volstaat om te besluiten tot een schending van artikel 8 van het EVRM. 

Het kan de gemachtigde niet worden verweten dat hij zich niet beperkt heeft tot de vaststelling dat geen 

beschermenswaardige relatie aannemelijk werd gemaakt, en ook heeft gemotiveerd over de hypothese 

dat een tijdelijke verwijdering niet van aard is om artikel 8 van het EVRM te schenden. 

Verzoekster stelt dat de gemachtigde bij de beoordeling van artikel 8 van het EVRM nog rekening had 

moeten houden met de “elementen van integratie”. 

 

Verzoekster kan hierin niet worden gevolgd. verzoekster dient in de eerste plaats het bestaan van een 

beschermenswaardige relatie te bewijzen. Het begrip ‘gezinsleven’ in artikel 8, eerste lid van het EVRM 

is een autonoom begrip dat onafhankelijk van het nationaal recht dient te worden geïnterpreteerd. Om 

zich dienstig te kunnen beroepen op artikel 8 van het EVRM dient verzoekster te vallen onder het 

toepassingsgebied van artikel 8, eerste lid van het EVRM. Er moet worden nagegaan of er daadwerkelijk 

sprake is van een familie- of gezinsleven in de betekenis van artikel 8 van het EVRM (EHRM, GUI t. 

Zwitserland, 19 februari 1996). De vreemdeling dient in zijn aanvraag ten aanzien van het bestuur en ten 

laatste voor deze tot zijn beslissing komt, aannemelijk te  maken dat hij een feitelijk gezin vormt met een 

Belg of een vreemdeling met legaal verblijf in België. Er moet sprake zijn van een effectief beleefde 

gezinssituatie of van een voldoende hechte relatie tussen de vreemdeling en zijn familie.  

 

Door de gemachtigde wordt in de bestreden beslissing opgemerkt dat het weliswaar aannemelijk is dat 

verzoekster bepaalde sociale banden heeft opgebouwd gedurende haar verblijf in het Rijk, doch dat 

hiervan geen bewijs werd voorgelegd bij de aanvraag op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

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

bezit is van die documenten niet strijdig is met dit verdragsartikel (zie RvS 20 juli 1994, nr. 48.653, RvS 

1994, z.p.; RvS 22 februari 1993, nr. 42.039, RvS 1993, z.p.) 

 

Indien verzoekster van oordeel was dat zij ingevolge haar jarenlange integratie in het Rijk dermate hechte 

sociale relaties had opgebouwd, dat er sprake zou zijn van een bescherming van artikel 8 van het EVRM, 

dan diende verzoekster daartoe de nodige bewijzen bij te brengen. Het komt verzoekster toe om in haar 

aanvraag duidelijk en concreet uiteen te zetten op welke elementen zij zich beroept teneinde een 

machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet te bekomen. De 

gemachtigde spreekt zich enkel uit omtrent de elementen die door de aanvrager werden naar voor 
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geschoven en het komt de gemachtigde niet toe om elementen te vergaren die de buitengewone 

omstandigheden zouden kunnen verantwoorden.  

 

In tegenstelling tot wat verzoekster betoogt heeft de gemachtigde zich er niet toe beperkt te stellen dat 

deze elementen later in de gegrondheidsfase zullen worden onderzocht. De gemachtigde heeft niet op 

kennelijk onredelijke wijze geoordeeld waarom deze elementen geen bewijs vormen van een 

buitengewone omstandigheid: 

 

“Betrokkene beroept zich nadrukkelijk op haar lang verblijf en integratie als buitengewone 

omstandigheden. Echter, deze elementen worden niet aanvaard als buitengewone omstandigheid 

aangezien zij behoren lot de gegrondheid, wat in overeenstemming is met de vaste rechtspraak van de 

Raad van State. Onder meer in arrest nr. 198.769 van 9 december 2009, oordeelde de Raad van State 

immers dat “omstandigheden die bijvoorbeeld betrekking hebben op de lange duur van het verblijf in 

België, de lange duur van de asielprocedure, de goede integratie, het zoeken naar werk, het hebben van 

vele vrienden en kennissen, de gegrondheid van de aanvraag betreffen en derhalve niet kunnen 

verantwoorden waarom deze in België, en niet in het buitenland, is ingediend.” (zie ook RvS 4 december 

2014, nr. 10.943 (c)). De Raad wijst er in dit verband op dat slechts in zeer uitzonderlijke gevallen integratie 

als buitengewone omstandigheid kan worden aanvaard, namelijk wanneer het gaat om activiteiten van 

algemeen belang waarbij de verplichting om de aanvraag in het herkomstland in te dienen aanleiding zou 

hebben gegeven tot het verbreken van engagementen die reeds waren aangegaan ten aanzien van 

publieke overheden of andere partners van de culturele en verenigingswereld. De verzoekende partij 

maakt niet aannemelijk dat ze door een terugkeer naar het land van herkomst engagementen van 

algemeen belang zou verbreken. Het feit dat een vreemdeling een aanvraag om machtiging tot verblijf 

moet indienen via de Belgische diplomatieke of consulaire post impliceert ook geenszins dat haar banden 

met België teloorgaan of dat gegevens die wijzen op een integratie plotseling niet langer zouden bestaan 

(RVV, arrest 229745 van 3 december 2019). De elementen van lang verblijf en integratie (met name het 

feit dat zij als sinds het najaar van 2007 in België zou verblijven, dat zij dus al dertien jaar in België zou 

verblijven, dat zij hier duurzame sociale, culturele, familiale en professionele banden opgebouwd zou 

hebben, dat zij heel wat inspanningen gedaan zou hebben om zich te integreren, dat zij zeer duidelijk de 

wil om te werken zou hebben, dat zij zo snel mogelijk opnieuw de arbeidsmarkt zou willen betreden, dat 

haar academisch profiel en professionele ervaring voldoende garanties zouden geven om niet ten laste 

te vallen van de sociale bijstand, dat zij een werkbelofte voor legt, dat zij heel wat inspanningen geleverd 

zou hebben om de taal van de Belgische onthaalgemeenschap machtig te zijn, dat zij vloeiend Frans zou 

spreken, dat zij toch nog lessen gevolgd zou hebben om haar niveau te perfectioneren, dat zij zich ook 

het Engels zou willen eigen maken aangezien dit nuttig zou zijn binnen de professioneel werksfeer van 

Brussel-Hoofdstad, dat zij ook de geheimen van de Nederlandse taal zou willen leren kennen, dat zij een 

groot sociaal netwerk opgebouwd zou hebben, dat zij veel kennissen en vrienden zou hebben die erg 

belangrijk voor haar zouden zijn, dat zij zich de afgelopen jaren als persoon ontplooid zou hebben door 

deel te nemen aan tal van economische, educatieve en participatieve activiteiten in het Brusselse, dat zij 

hierop zou willen voortbouwen voor een zinvol en geslaagd toekomstverhaal, dat zij volledig verankerd 

zou zijn in de Belgische samenleving, dat zij zich geen toekomst buiten België zou kunnen indenken, dat 

ze er verder alles aan zou willen doen om zich verder te integreren in de onthaalgemeenschap, dat zij 

haar bachelorsdiploma voorlegt evenals haar certificaat bedrijfsbeheer, drie inschrijvingsbewijzen 

academische studies, twee arbeidscontracten als student, vijf arbeidsovereenkomsten, drie aanvullingen 

op haar arbeidscontract, haar curriculum vitae, verschillende loonfiches, verschillende attesten inzake 

tewerkstelling op zondag, een deelcertificaat Nederlandse taallessen, verschillende deelcertificaten Frans 

en Engels evenals de bijhorende inschrijvingsbewijzen, een bewijs van inschrijving bij de socialistische 

mutualiteit en een werkbelofte) kunnen niet als buitengewone omstandigheid aanvaard worden, 

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

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

 

Het loutere feit dat verzoekster het niet eens is met de beoordeling van de gemachtigde, toont niet aan 

dat de bestreden beslissing op kennelijk onredelijke of op onzorgvuldige wijze zou zijn genomen. 

Verzoekster geeft in wezen blijk van een andere feitelijke beoordeling van de elementen die door de 

gemachtigde werd gemaakt. Het komt de Raad enkel toe de wettigheid van de bestreden beslissing te 

beoordelen aan de hand van de aangevoerde middelen en na te gaan of het bestuur in deze niet 

onzorgvuldig of kennelijk onredelijk heeft gehandeld. In dit geval toont verzoekster met haar kritiek niet 

aan dat de gemachtigde onzorgvuldig of kennelijk onredelijk heeft geoordeeld dat uit de voorgelegde  

elementen geen buitengewone omstandigheid kan worden afgeleid. Verzoekster maakt de schending van 

de motiveringsplicht niet aannemelijk. 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 14 

Het tweede onderdeel kan niet worden aangenomen. 

 

In een derde onderdeel richt verzoekster zich tegen het bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

Zij stelt dat het bevel moet worden vernietigd aangezien de eerste bestreden beslissing moet worden 

vernietigd. 

 

Uit de bespreking van de eerste twee onderdelen blijkt niet dat de gemachtigde onzorgvuldig of kennelijk 

onredelijk heeft geoordeeld dat uit de voorgelegde elementen geen buitengewone omstandigheid kan 

worden afgeleid. 

 

Het derde onderdeel kan niet worden aangenomen. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

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

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

van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, wordt 

de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, samen met het beroep tot 

nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van 

onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door verweerder. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel  

 

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

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig augustus tweeduizend 

tweeëntwintig door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 

 


