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 nr. 171 954 van 15 juli 2016 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 3 juni 2014 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, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 23 april 2014 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 wordt verklaard en tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 12 juni 2014 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 13 april 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 mei 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. RODRIGUEZ, die loco advocaat M. VANDERMEERSCH 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker dient op 3 december 2013 een aanvraag in om machtiging tot verblijf 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 (hierna: de Vreemdelingenwet).  
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1.2. Op 23 april 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde) een beslissing waarbij de 

in punt 1.1 vermelde aanvraag onontvankelijk wordt verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing 

waarvan verzoeker op 5 mei 2014 in kennis wordt gesteld. De motieven luiden als volgt:  

 

“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: 

 

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

van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van artikel 9.3 en artikel 9bis van de wet van 15.12.1980. 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 opgemerkt te worden dat de Instructies van Turtelboom hier integraal in werden opgenomen. 

 

De wet van 22.12.1999 was een enige en unieke operatie, de criteria voor regularisatie vermeld in deze 

wet zijn dan ook niet van toepassing op de aanvraag tot regularisatie op grond van art. 9 / 9bis van de 

wet van 1980. 

 

Het feit dat betrokkene sinds 17.11.2005 in België zou verblijven;. hij geïntegreerd zou zijn en hij zou 

verwijzen naar zijn eerdere aanvragen en naar alle stukken die hij reeds zou hebben aangeleverd in 

eerdere aanvragen en de stukken integraal deel zouden uitmaken van onderhavige aanvraag, kan met 

als buitengewone omstandigheid aanvaard worden, aangezien de elementen van integratie behoren tot 

de gegrondheid van de aanvraag en bijgevolg in deze fase niet behandeld worden (RvS 9 december 

2009, nr. 198.769). 

 

Betrokkene wist dat zijn verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de asielprocedure en 

dat hij bij een negatieve beslissing het land diende te verlaten. Zijn asielaanvraag, ingediend op 

17.11.2005, werd afgesloten op 18.05.2006 met de beslissing 'Oude asielprocedure - met ontvankelijk 

(weigering van verblijf) door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, hem 

betekend op 19.05.2006. 

De duur van de procedure - namelijk iets meer dan zes maanden— was ook niet van die aard dat ze als 

onredelijk lang kan beschouwd worden. 

Wat betreft het aangehaalde artikel 6.4 van Richtlijn 2008/115, het feit dat er een zekere 

behandelingsperiode is of dat betrokkene gedurende een bepaalde periode in het Rijk zou verblijven, 

geeft aan betrokkene ipso facto geen recht op verblijf. (Raad van State, arrest nr 89980 van 

02.10.2000). Betrokkene toont niet aan waarom dit artikel op hem van toepassing zou kunnen zijn. 

 

Betrokkene haalt aan dat hij niet zou kunnen terugkeren naar zijn land van herkomst, doch hij legt geen 

bewijzen voor die deze bewering kunnen staven. Het is aan betrokkene om op zijn minst een begin van 

bewijs te leveren, 

 

De loutere vermelding dat betrokkene niet zou kunnen terugkeren, volstaat niet om als buitengewone 

omstandigheid aanvaard te worden. Bovendien voegt betrokkene geen enkel nieuw element toe aan de 

elementen die hij reeds tijdens zijn asiel procédure naar voor bracht en die niet weerhouden werden 

door de bevoegde instanties. De elementen ter ondersteuning van huidig verzoek om machtiging tot 

verblijf wettigen bijgevolg geen andere beoordeling dan die van deze instanties. 

 

Betrokkene beweert dat hij zich onmogelijk naar Moskou kon begeven. Als Armeniër zou hij niet dienen 

te beschikken over visa om zich naar Moskou te begeven maar net zoals in Europa zou hij dienen te 

beschikken over voldoende bestaansmiddelen en logies om in Moskou te kunnen verblijven hetgeen 

niet het geval zou zijn. 

Los van de praktische problemen zou betrokkene blootgesteld worden aan het steeds toenemend 

xenofobisch klimaat dat zou heersen in Moskou, in het bijzonder inzake mensen van Kaukasische 

origine. Steeds vaker zouden zij als Tsjetsjeen worden aanzien en op dezelfde wijze behandeld worden. 

Betrokkene zou zich naar Moskou dienen te begeven om aldaar het visum in ontvangst te nemen.  
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Er dient opgemerkt te worden dat betrokkene niet aantoont dat hij zich niet naar Moskou kon begeven. 

Het is aan betrokkene om zijn beweringen te staven met de nodige bewijsstukken. “ 

 

1.3. Op 23 april 2014 neemt de gemachtigde tevens een beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13). Dit is de tweede bestreden beslissing waarvan verzoeker op 5 mei 

2014 in kennis wordt gesteld. De motieven luiden als volgt:  

 

“Naam, voornaam: T.t.  

(…) 

nationaliteit: Armenië 

 

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

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

er zich naar toe te begeven, onmiddellijk 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 hij in het Rijk zonder 

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

paspoort. 

 

Met toepassing van artikel 74/14 §3, werd de termijn om het grondgebied te verlaten naar 0 dagen 

verminderd omdat: . 

o 4° de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing tot 

verwijdering gevolg heeft gegeven: betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het 

grondgebied te verlaten van 13.05.2013, hem betekend op 21.05.2013.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 9bis en 62 van de 

Vreemdelingenwet, van de artikelen 1 tot en met 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), van het 

algemeen rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur, meer bepaald van het rechtszekerheids-, het 

vertrouwens- en het zorgvuldigheidsbeginsel alsook van het criterium van de redelijkheid en 

proportionaliteit en de verplichting alle gegevens en stukken van het dossier in overweging te nemen. 

Verzoeker maakt voorts gewag van een manifeste foutieve beoordeling. Het middel wordt als volgt 

toegelicht:  

 

“DOORDAT, 

 

• Artikel 62 van de wet van 15/12/1980 stelt: 

 

“De administratieve beslissingen worden met redenen omkleed” 

 

• De vermelde wet van 29/07/1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen 

stelt: 

 

Artikel 2: 

  

“De bestuurshandelingen van de besturen bedoeld in artikel 1 moeten uitdrukkelijk worden 

gemotiveerd.” 

 

Artikel 3:  

 

“De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden die aan de 

beslissing ten grondslag liggen. Zij moet afdoende zijn.” 
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• Het principe van behoorlijk en zorgvuldig bestuur houdende o.a. de beginselen van redelijkheid - 

billijkheid, proportionaliteit, rechtmatig vertrouwen en voorzorg, houdt in dat de overheid zijn beslissing 

zorgvuldig dient voor te bereiden. De beslissing dient zich de baseren op informatie die correct werd 

verkregen. De overheid dient zich ervan voldoende te vergewissen en te informeren teneinde een 

beslissing te nemen met volle kennis ter zake. De overheid dient tot een beslissing te komen op basis 

van een volledig en adequaat onderzoek van het concreet geval in redelijkheid en in billijkheid. 

 

EN DOORDAT, 

 

De bestreden beslissing stelt dat de aangehaalde elementen in verzoekers regularisatieaanvraag geen 

buitengewone omstandigheden uitmaken. 

 

Deze bestreden beslissing wordt als volgt gemotiveerd:  

“Ter ondersteuning van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, beroept betrokkene zich op de instructie 

van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van artikel 9.3 en artikel 9bis van de wet van 15.12.1980. We 

merken echter op dat deze vernietigd werd door de Read 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 opgemerkt te worden dat de Instructies van Turtelboom hier integraal in werden opgenomen. 

De wet van 22.12.1999 was een enige en unieke operatie, de criteria voor regularisatie vermeld in deze 

wet zijn dan ook niet van toepassing op de aanvraag tot regularisatie op grond van art 9 / 9bis van de 

wet van 1980. 

Het feit dat betrokkene sinds 17.11.2005 in België zou verblijven; hij geïntegreerd zou zijn en hij zou 

verwijzen naar zijn eerdere aanvragen en naar alle stukken die hij reeds zou hebben aangeleverd in 

eerdere aanvragen en de stukken integraal deel zouden uitmaken van onderhavige aanvraag, kan niet 

als buitengewone omstandigheid aanvaard worden, aangezien de elementen van integratie behoren tot 

de gegrondheid van de aanvraag en bijgevolg in deze fase niet behandeld worden (RvS Q december 

2009, nr 198.769). 

Betrokkene wist dat zijn verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de asielprocedure en 

dat hij bij een negatieve beslissing het land diende te verlaten. Zijn asielaanvraag, ingediend op 

17.11.2005, werd afgesloten op 18.05,2006 met de beslissing 'Oude asielprocedure — net ontvankelijk 

(weigering van verblijf)' door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, hem 

betekend op 19.05.2006, 

De duur van de procedure — namelijk iets meer dan zes maanden — was ook niet van die aard dat ze 

als onredelijk lang kan beschouwd worden. 

 

Wat betreft het aangehaalde artikel 6.4 van Richtlijn 2008/115, het feit dat er een zekere 

behandelingsperiode is of dat betrokkene gedurende een bepaalde periode in het Rijk zou verblijven, 

geeft aan betrokkene ipso facto geen recht op verblijf. (Raad van State, arrest nr 89980 van 

02.10.2000). Betrokkene toont niet aan waarom dit artikel op hem van toepassing zou kunnen zijn. 

Betrokkene haalt aan dat hij niet zou kunnen terugkeren neer zijn land van herkomst,  

doch hij legt geen bewijzen voor die deze bewering kunnen staven.  

Het is aan betrokkene om op zijn minst een begin van bewijs te leveren. 

 

De loutere vermelding dat betrokkene niet zou kunnen terugkeren, volstaat niet om als buitengewone 

omstandigheid aanvaard te worden. Bovendien voegt betrokkene geen enkel nieuw element toe aan de 

elementen die hij reeds tijdens zijn asielprocedure naar voor bracht en die niet weerhouden werden door 

de bevoegde instanties. De elementen ter ondersteuning van huidig verzoek om machtiging tot verblijf 

wettigen bijgevolg geen andere beoordeling dan die van deze instanties. 

Betrokkene beweert dat hij zich onmogelijk naar Moskou kon begeven. Als Armeniër zou hij niet dienen 

te beschikken over een visa om zich naar Moskou te begeven maar net zoals in Europe zou hij dienen 

te beschikken over voldoende bestaansmiddelen en logies om in Moskou te kunnen verblijven en 

hetgeen niet het geval zou zijn. Los van de praktische problemen zou betrokkene blootgesteld worden 

aan het steeds toenemend xenofobisch klimaat dat zou heersen in Moskou, in het bijzonder inzake 

mensen van Kaukasische origine. Steeds vaker zouden zij als Tsjetsjeen worden aanzien en op 

dezelfde wijze behandeld worden. Betrokkene zou zich naar Moskou dienen te begeven om aldaar het 

visum in ontvangst te nemen. 

 

Er dient opgemerkt te worden dat betrokkene niet aantoont dat hij zich niet naar Moskou kon begeven. 

Het is aan betrokkene om zijn beweringen te staven met de nodige bewijsstukken.” 

 



  

 

RvV X - Pagina 5 van 16 

TERWIJL,  

 

1. Overwegende dat de ingeroepen wettelijke bepalingen aangeven dat elke administratieve beslissing 

volledig, voldoende en concreet moet gemotiveerd worden. 

 

Dat de formele motivering, gepreciseerd in artikel 3 van de wet van 29/07/1991, adequaat moet zijn.  

 

Dat het principe van behoorlijk en zorgvuldig bestuur houdende o.a. de beginselen van redelijkheid - 

billijkheid, proportionaliteit, rechtmatig vertrouwen en voorzorg, houdt in dat de overheid zijn beslissing 

zorgvuldig dient voor te bereiden. De beslissing dient zich de baseren op informatie die correct werd 

verkregen. De overheid dient zich ervan voldoende te vergewissen en te informeren teneinde een 

beslissing te nemen met volle kennis ter zake. De overheid dient tot een beslissing te komen op basis 

van een volledig en adequaat onderzoek van het concreet geval in redelijkheid en in billijkheid. 

 

Dat de naleving van deze vereiste moet geëvalueerd worden in functie van het principiële doel van de 

wet van 1991, zijnde, « toelaten aan degene wie de administratieve bestuurshandeling betreft om de 

redenen in feite en in rechte te begrijpen die de administratie ertoe geleid hebben de betreffend 

beslissing te nemen en bijgevolg hem toelaten de wettelijkheid en pertinentie van deze beslissing beter 

te kunnen ». (vrije vertaling, C.E., 14 juin 2002, n° 107.842) 

 

Dat de bedoeling van de vermelde wettelijke bepaling ook neerkomt op het verplichten van de 

administratie om "de rechter een grondige basis te bieden voor zijn legaliteitscontrole" en dat "de 

algemene verplichting om de administratieve handelingen te motiveren eveneens een essentiële 

garantie uitmaakt voor de goede werking, namelijk de legaliteitscontrole van de administratieve 

bestuurshandelingen" (vrije vertaling, Dominique Lagasse, la loi du 29/7/1991, J.T., 1991, page 737). 

 

Dat E. Cerexhe en J. Vande Lanotte herhalen dat wanneer het beslissingen betreft die het voorwerp 

hebben uitgemaakt van discussies over dewelke de overheid een grote appreciatiemarge beschikken, 

de motivering moet gedetailleerd zijn.                 

 

2.  Overwegende dat de overheid dient rekening te houden bij de totstandkoming van haar beslissingen 

met het vertrouwensbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel.  

 

Het vertrouwensbeginsel is een beginsel van openbaar bestuur dat inhoudt dat gerechtvaardige 

verwachtingen die door het bestuur bij de rechtsonderhorigen zijn gewekt, zo mogelijk moeten worden 

gehonoreerd, op gevaar af anders het vertrouwen dat de rechtsonderhorigen in het bestuur stellen, te 

misleiden. (Zie ook Cass. 14 juni 1999, A.C. 1999, nr. 352; 17 mei 1999, A.C. 1999, nr. 285) 

 

Als zodanig vormt het beginsel een tegenwicht voor de geringere voorspelbaarheid van het 

bestuursoptreden ten gevolge van de aan het bestuur toekomende beleidsvrijheid.  

( M. VAN DAMME en A. WIRTGEN, "het rechtszekerheids - en vertrouwensbeginsel", in I. OPDEBEEK 

en M. VAN DAMME (ed) in Administratieve rechtsbibliotheek, Beginselen van behoorlijk bestuur,  2006, 

Die Keure, p. 349 e.v.). 

  

De Raad van State omschrijft het vertrouwensbeginsel als "één der beginselen van behoorlijk bestuur 

krachtens hetwelk de burger moet kunnen betrouwen op een vaste gedragslijn van de overheid, of op 

toezeggingen of beloften die de overheid in het concrete geval heeft gedaan " (zie o.m. R. v. St. 

Eeckhout, nr. 32.893 van 28 juni 1989; vzw Vlaams Centrum voor Levensvorming, nr. 129.541,22 maart 

2004). 

 

Het rechtszekerheidsbeginsel houdt in dat de overheid gedane toezeggingen, uitlatingen of gewekt 

vertrouwen niet beschamen mag. (A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME, J. VANDE LANOTTE, 

Overzicht van het Belgisch administratief recht, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1999, 53-54) 

 

Dat de zorgvuldigheidsplicht de overheid verplicht tot zorgvuldige feitenvinding te doen (RvSt., nr. 

58.328, dd. 23 februari 1996).  

 

Dat uit de zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding voortvloeit 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., 



  

 

RvV X - Pagina 6 van 16 

1984-85, 946; RvSt., nr. 58. 328, dd. 23 februari 1996; LAMBRECHTS, W., Geschillen van bestuur, 

Kluwer, Antwerpen, 1988 ,43).  

 

Overeenkomstig de rechtspraak van de Raad van State moet de motiveringsplicht, zoals vervat in de 

voormelde wet van 29 juli 1991, verzoeker toelaten de reden te begrijpen die aan de basis liggen van de 

genomen beslissing (R.v.St., nr. 191.585, 18 maart 2009). 

 

3. Overwegende dat de aanwezigheid van buitengewone omstandigheden de verplichting omvat voor 

de verzoeker om aan te tonen dat het voor hem onmogelijk is, of bijzonder moeilijk, om terug te keren 

naar zijn land van herkomst om er de nodige machtiging tot verblijf te vragen. (in deze zin : RVV 9.628, 

9 april 2008, onuitgegeven; RVV n° 5.616, 10 januari 2008,  onuitgegeven; RVV n°7.722, 22 februari 

2008, onuitgegeven ). 

 

De Raad van State verduidelijkt het volgende: “de buitengewone omstandigheden zijn geen gevallen 

van overmacht, het volstaat dat verzoeker aantoont dat het voor hem bijzonder moeilijk is om terug te 

keren naar zijn land van herkomst om er een machtiging te vragen” (R.v.S., arrest n° 93760, 6 maart 

2001, R.D.E. januari – februari - maart 2001, n°113, 217). 

Meer bepaald, is de een buitengewone omstandigheid een omstandigheid die de vreemdeling, die zich 

op het Belgische grondgebied bevindt, verhindert tijdelijk terug te keren naar zijn land van herkomst om 

er de formaliteiten te vervullen nodig voor het indienen van een aanvraag tot machtiging van 

verblijf.(R.v.S., arrest n°74880, 30/06/1998, RDE, april/mei/juni 1998, p.229). 

 

Het volstaat om eraan te herinneren dat het aan de overheid is om te oordelen, in elk geval afzonderlijk, 

over het buitengewone karakter van de aangebrachte omstandigheden, dit terwijl het vaststaat dat het 

onderzoek van de aanvraag twee aspecten bevat, zijnde de ontvankelijkheid en de grond van de zaak. 

Dit sluit op generlei wijze uit, zoals in onderhavig geval, dat éénzelfde feit tegelijkertijd een bijzondere 

omstandigheid uitmaakt die een aanvraag in België verantwoordt en een reden is die de 

verblijfsmachtiging toelaat. (RVV n°8.749, 14 maart 2008, onuitgegeven en  RVV n°10.841, 30 april 

2008, onuitgegeven). 

 

In zoverre de Minister of zijn afgevaardigde in zijn onderzoek naar bijzondere omstandigheden, over een 

grote appreciatiebevoegdheid beschikt waar de Raad van State zich niet in de plaats mag stellen, zij er 

niet minder toe gehouden is om haar beslissing te motiveren en te verantwoorden, rekening houdend 

met alle elementen eigen aan het geval wat haar voorgelegd is (RVV n°7.839, 26 februari 2008, 

onuitgegeven – in deze zin eveneens: RVV 11.640, 23 mei 2008, onuitgegeven; 12.935 van 20 juni 

2008, onuitgegeven). 

 

4. 

 

De bestreden beslissing is echter onbegrijpelijk. Zo stelt de 3e paragraaf : 

“Het feit dat betrokkene sinds 17.11.2005 in België zou verblijven; hij geïntegreerd zou zijn en hij zou 

verwijzen naar zijn eerdere aanvragen en naar alle stukken die hij reeds zou hebben aangeleverd in 

eerdere aanvragen en de stukken integraal deel zouden uitmaken van onderhavige aanvraag, kan niet 

als buitengewone omstandigheid aanvaard worden, aangezien de elementen van integratie behoren tot 

de gegrondheid van de aanvraag en bijgevolg in deze fase niet behandeld worden (RvS Q december 

2009, nr 198.769).” 

 

Namelijk elke motivering op dit punt is afwezig. 

 

Verwerende partij herneemt al deze elementen en betwist ze dus niet, maar stelt dat deze behoren tot 

de gegrondheid en dat deze derhalve in deze fase niet behandeld worden. 

 

Dat verzoeker dan niet kan begrijpen waarom een deel van deze elementen niet pertinent wordt 

bevonden in het kader van de ontvankelijkheidfase. Aangezien de elementen als geheel naar voor 

werden gebracht in zijn regularisatieaanvraag en dat ook net het geheel van de elementen de 

onmogelijkheid tot terugkeer of bijzondere moeilijkheid aantoont. 

 

Elk element apart op een verschillende basis verwerpen, is niet moeilijk, maar maakt geen correcte 

motivering uit in de  zin van de bovenstaande bepalingen en jurisprudentie.  
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Dat daarenboven de bepaling van artikel 9bis geen enkele aanduiding geeft welke omstandigheden tot 

een positieve beslissing kunnen leiden en ook niet aangeeft welke omstandigheden al dan niet als 

buitengewone omstandigheden in de ontvankelijkheid of ten gronde in aanmerking kunnen worden 

genomen. 

 

Desondanks worden in casu de elementen van verblijf en integratie niet betwist en evenmin als 

onvoldoende beschouwd, maar in se volledig buiten beschouwing gelaten. 

 

Dat de houding van verweerster in huidig dossier gewoon onbegrijpelijk, manifest onredelijk en 

ongegrond is. 

 

Dat de formele motivering, gepreciseerd in artikel 3 van de wet van 29/07/1991, nochtans adequaat 

moet zijn.  

 

Dat de naleving van deze vereiste moet geëvalueerd worden in functie van het principiële doel van de 

wet van 1991, zijnde, « toelaten aan degene wie de administratieve bestuurshandeling betreft om de 

redenen in feite en in rechte te begrijpen die de administratie ertoe geleid hebben de betreffend 

beslissing te nemen en bijgevolg hem toelaten de wettelijkheid en pertinentie van deze beslissing beter 

te kunnen begrijpen ». (vrije vertaling, C.E., 14 juin 2002, n° 107.842) 

 

Dat de bedoeling van de vermelde wettelijke bepaling ook neerkomt op het verplichten van de 

administratie om "de rechter een grondige basis te bieden voor zijn legaliteitscontrole" en dat "de 

algemene verplichting om de administratieve handelingen te motiveren eveneens een essentiële 

garantie uitmaakt voor de goede werking, namelijk de legaliteitscontrole van de administratieve 

bestuurshandelingen" (vrije vertaling, Dominique Lagasse, la loi du 29/7/1991, J.T., 1991, page 737). 

 

Dat E. Cerexhe en J. Vande Lanotte herhalen dat wanneer het beslissingen betreft die het voorwerp 

hebben uitgemaakt van discussies over dewelke de overheid een grote appreciatiemarge beschikken, 

de motivering moet gedetailleerd zijn.       

 

Overwegende dat de bestreden beslissing te dien einde dus niet wettelijk gemotiveerd werd daar zij 

gewoon geen enkele motivering vermeldt.               

 

Dat wettelijke fouten een manifest probleem van interne legaliteit met zich meebrengen die niet conform 

is aan het principe van interne motivering van elke administratieve akte en bijgevolg een schending 

uitmaakt van de externe legaliteit van de akte en van de artikelen 62 van 15 december 1980 en 2 en 3 

van de wet van 29 juli 1991. 

 

Dat deze fouten op de legaliteit en vereiste motivering ook een schending uitmaken op het artikel 9bis 

van de wet van 15 december 1980.  

           

5. 

In de 4e paragraaf van de bestreden beslissing wordt nog vermeld dat verzoeker wist dat hij bij het 

beëindigen van zijn asielprocedure België zou moeten verlaten. Dat deze nu is afgelopen en dat hij 

sindsdien illegaal in België verblijft. 

 

Verzoeker ziet hier niet waar verwerende partij met deze opmerking op doelt in haar beoordeling van de 

buitengewone omstandigheden. 

 

Met uitzondering van het herhalen van het langdurige en aanhoudende verblijf van verzoeker, voegt 

deze opmerking ook niets toe aan de motivering. 

 

Dat ook nog steeds moet vastgesteld worden dat elke motivering aangaande dit jarenlang verblijf 

afwezig blijft. 

 

Tenzij verwerende partij met haar stelling wenst aan te geven dat zij de uitzonderlijke omstandigheden 

verbindt aan de voorwaarde van een legaal verblijf. 

 

Dit zou willen zeggen zij aldus een voorwaarde toevoegt aan de bepaling van artikel 9bis. 
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Dat overigens ‘elke’ regularisatieaanvraag vanuit illegaal verblijf wordt ingediend en dit in alle 

redelijkheid geen afbreuk kan doen aan de effectieve integratie van betrokkene. 

 

Dat ook het Hof van Cassatie in zijn arrest van 26/03/2009 (J.T., 2009, 289) eveneens van oordeel is 

geweest dat het feit dat een persoon in illegaal verblijf terecht gekomen is hem niet het recht zou 

ontnemen om gegevens aan te brengen met betrekking tot een machtiging tot verblijf zoals verzoeker 

wel degelijk heeft gedaan bij de uiteenzetting in zijn aanvraag. 

 

Dat verwerende partij echter nalaat hierop et antwoorden. 

 

Dat er gewoon sprake is van een manifeste fout van motivering. 

 

Dat de beslissing dan ook een schending uitmaakt van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

6. 

 

Ter conclusie. 

 

Overwegende dat verweerster dus nalaat de aangetoonde vergevorderde integratie in aanmerking te 

nemen of zelfs maar te onderzoeken en elke gegronde motivering afwezig blijkt. 

 

De bestreden beslissing motiveert niet afdoende waarom verzoekers integratie of lang verblijf geen 

buitengewone omstandigheden kunnen uitmaken.  

 

Er wordt enerzijds enkel één conclusiezin zonder reden of redenering opgegeven : “… kan niet als 

buitengewone omstandigheid aanvaard worden”. 

 

Anderzijds, verder een foutieve motivering wordt gegeven die aantoont dat de analyse van verzoekers 

dossier niet correct is gebeurd (zogezegde voorwaarde van legaal verblijf en onderscheid elementen ten 

gronde en in de ontvankelijkheidsfase). Namelijk, niet in de zin van artikel 9bis. 

 

Dat de gehele bestreden beslissing dan ook geen enkele analyse dienaangaande kan stellen.  

 

En dat de annulatie van de ministeriële instructies (paragraaf 1 van de bestreden beslissing) inzake een 

dergelijk gebrek aan motivering zeker niet kan rechtvaardigen, integendeel. 

 

De elementen van integratie blijken wel duidelijk uit het geheel van de argumenten van de 

regularisatieaanvraag zelf. 

 

Deze elementen worden, zelfs uitgebreid, hernomen in de motivering van de beslissing en dus erkend. 

 

Verwerende partij is bijgevolg wel verplicht hierop te antwoorden, maar de concrete motivatie is niet 

afdoende. 

 

Bovendien geeft de bestreden beslissing een motivering weer in verschillende delen en toont zij 

evenmin een globale analyse aan. Terwijl de verschillende elementen een geheel vormen en net als 

geheel de aanvraag tot verblijf staven. 

  

Overeenkomstig de rechtspraak van de Raad van State moet de motiveringsplicht, zoals vervat in de 

voormelde wet van 29 juli 1991, verzoekers toelaten de reden te begrijpen die aan de basis liggen van 

de genomen beslissing (R.v.St., nr. 191.585, 18 maart 2009). 

 

Aan de hand van voorliggende motivering kan verzoeker onmogelijk afleiden waarom hij niet valt onder 

de toepassingsvoorwaarden van artikel 9bis.   

 

In die zin maakt de bestreden beslissing dan ook een schending van de motiveringsplicht uit.  

 

De aanvraag dient nochtans in haar geheel te worden onderzocht, waarna de beslissing een reëel 

evenwicht dient na te streven tussen het individuele en openbare belang overeenkomstig de beginselen 

van proportionaliteit en redelijkheid.  
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Deze belangenafweging blijkt absoluut niet uit de beslissing. 

Verzoeker ziet dan ook niet hoe de evaluatie van zijn persoonlijke situatie heeft plaatsgevonden.  

Deze evaluatie blijkt gewoon afwezig.  

   

De wettelijke bepalingen uiteengezet in het enig middel leggen een correcte, formele, duidelijke, 

precieze, geldige en voldoende motivering op.  

 

Dat deze geciteerde wettelijke bepalingen in het middel dan ook manifest miskend zijn.      

 

In de mate dat de beslissing gebaseerd is op « type » antwoorden en foutieve beweringen, besluit 

verweerster wel gemakkelijk tot weigering van de aanvraag. 

 

De beslissing en haar bijlage zijn ontegensprekelijk twee totaal stereotiepe documenten.  

 

Dat onbegrijpelijk is waarom de administratie niet zou moeten antwoorden op de opgeworpen 

elementen in de regularisatieaanvraag. 

 

Dat de principes van behoorlijk bestuur iedere normaal zorgvuldige administratie oplegt haar 

appreciatiebevoegdheid uit te oefenen als een normaal voorzichtig en redelijk bestuur, rekening 

houdend met het wettelijkheidsbeginsel.             

 

Dat de manifest verkeerde appreciatie of gewoon afwezigheid van appreciatie een schending uitmaakt 

van het redelijkheidsbeginsel dat het bestuur verbiedt te handelen tegen alle redelijkheid in.  

 

Dat elke administratieve rechtshandeling gebaseerd moet zijn op exacte juridische en feitelijke 

motieven, ook redelijk en wettelijk toegelaten.    

 

Dat deze regel zich opdringt aan de administratie ook al beschikt zij over een uitgebreide discretionnaire 

appreciatiebevoegdheid.            

 

Dat ze oplegt dat de administratie handelt overeenkomstig de wetten en algemene rechtsprincipes die 

haar de bevoegdheid geven staven.    

 

Dat de genomen beslissing aantoont dat de auteur ervan wel beschikte over het geheel van de 

elementen, nuttig voor een ernstige analyse van verzoekers aanvraag, maar deze gewoon niet 

afdoende onderzocht of een motivering geeft waarom de aangehaalde elementen geen motieven voor 

regularisatie inhouden.  

 

Dat de gegeven motivatie dus in strijd is met artikel 9bis van de Wet van 15/12/1980 doordat eigenlijk 

geen enkele motivering werd gegeven ten aanzien van verzoekers opgeworpen elementen.  

 

Dat eveneens moet worden vastgesteld dat het artikel 62 van de Wet van 15/12/1980 en de artikelen 23 

en 3 van de Wet van 29/07/1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen 

geschonden zijn doordat de motivering absoluut onvoldoende blijkt te zijn in casu.  

 

Dat dit gebrek aan voorzichtigheid en grondige analyse een schending uitmaakt op de adequate 

motivering ten aanzien van de opdrachten van elk van de partijen in het licht van de voormelde 

wetsbepalingen.            

 

Dat de plicht tot voorzichtigheid waartoe elke behoorlijke administratie gebonden is dus geschonden is 

en dat de bestreden beslissing wel degelijk ernstige gevolgen kan hebben voor verzoeker.  

 

ZODAT,  

 

De eerste bestreden beslissing een manifeste schending uitmaakt van artikel 9bis van de Wet van 

15/12/1980 en vernietigd dient te worden.  

 

De gevolgbeslissing, het bevel om het grondgebied te verlaten in de vorm van de bijlage 13,  dan ook 

eveneens vernietigd dient te worden om dezelfde reden en verder in geval van annulatie van de eerste 

beslissing tevens haar basis verdwijnt. 
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Dat het middel gegrond is. “ 

 

2.2. Volgens vaste rechtspraak van de Raad van State moet onder “middel” 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 4 mei 

2004, nr. 130 972; RvS  1 oktober 2004, nr. 135 618).  

 

De Raad stelt vast dat waar verzoeker de schending aanvoert van het rechtszekerheids- en het 

vertrouwensbeginsel, hij deze beginselen enkel op theoretische wijze omschrijft maar verder niet  

verduidelijkt op welke concrete wijze deze rechtsbeginselen door de bestreden beslissing werden 

geschonden. Het middel is in die mate dan ook onontvankelijk. 

 

2.3. De Raad wijst erop dat de belangrijkste bestaansreden van de motiveringsplicht, zoals die wordt 

opgelegd door de wet van 29 juli 1991, erin bestaat dat de betrokkene in de hem aanbelangende 

beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen op grond waarvan ze werd genomen, opdat zij met 

kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te 

bestrijden (cf. RvS 9 september 2015, nr. 232.140). De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

verplichten de administratieve overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen 

die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dit op “afdoende” wijze. Het afdoende karakter van de 

motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk met de 

beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, dit wil zeggen dat de aangehaalde 

redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. 

 

De eerste bestreden beslissing geeft duidelijk de juridische en feitelijke redenen aan op grond waarvan 

zij is genomen. Zo wordt vooreerst verwezen naar de toepasselijke rechtsgrond, artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet, en wordt vermeld dat de verblijfsaanvraag onontvankelijk wordt verklaard omdat 

verzoeker geen buitengewone omstandigheden heeft aangetoond waarom hij de aanvraag 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. Vervolgens wordt voor elk van de elementen 

aangehaald in de verblijfsaanvragen gemotiveerd waarom deze niet als buitengewone omstandigheden 

konden worden weerhouden.  

 

Verzoeker bespreekt de verschillende motieven ook in zijn middel waardoor hij aantoont de juridische en 

feitelijke overwegingen te kennen. 

 

In zijn verzoekschrift stelt de verzoeker dat de gemachtigde de formele motiveringsplicht schendt waar 

hij in de eerste bestreden beslissing stelt: “Het feit dat betrokkene sinds 17.11.2005 in België zou 

verblijven;. hij geïntegreerd zou zijn en hij zou verwijzen naar zijn eerdere aanvragen en naar alle 

stukken die hij reeds zou hebben aangeleverd in eerdere aanvragen en de stukken integraal deel 

zouden uitmaken van onderhavige aanvraag, kan met als buitengewone omstandigheid aanvaard 

worden, aangezien de elementen van integratie behoren tot de gegrondheid van de aanvraag en 

bijgevolg in deze fase niet behandeld worden (RvS 9 december 2009, nr. 198.769).” 

 

Verzoeker voert aan dat deze motivering “onbegrijpelijk” is en dat “elke motivering op dit punt (...) 

afwezig [is]”.  

 

Er dient te worden vastgesteld dat in de bestreden beslissing kan worden gelezen dat voormelde 

elementen van integratie “tot de gegrondheid [behoren] en […] in deze fase niet behandeld [worden]”, 

en dat deze motivering moet worden samen gelezen met het globale oordeel dat de door verzoeker 

aangehaalde elementen, inclusief de elementen van integratie, geen buitengewone omstandigheden 

vormen die verantwoorden dat de verblijfaanvraag in het land van herkomst wordt ingediend, zoals de 

verwerende partij in haar nota terecht betoogt.  

Verzoeker verwijst in zijn verzoekschrift uitdrukkelijk naar deze motivering zodat hij niet kan voorhouden 

dat omtrent deze elementen niet zou zijn gemotiveerd.  

 

2.4. Uit het verdere betoog van verzoeker blijkt dat hij de eerste bestreden beslissing inhoudelijk 

bekritiseert, zodat hij niet langer kan volhouden voormelde motivering niet te begrijpen.  

Het middel dient dan ook te worden bekeken vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht. De 

materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op 

deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in 

rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking kunnen worden genomen (RvS 5 december 



  

 

RvV X - Pagina 11 van 16 

2011, nr. 216.669; RvS 20 september 2011, nr. 215.206; RvS 14 juli 2008, nr. 185.388). De materiële 

motiveringsplicht vereist met andere woorden dat voor elke administratieve beslissing rechtens 

aanvaardbare motieven met een voldoende feitelijke grondslag moeten bestaan. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad zijn 

beoordeling in de plaats te stellen van deze van de administratieve overheid. De Raad is in de 

uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel 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 gekomen (RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

De voorgehouden schending van de materiële motiveringsplicht (en de vraag of sprake is van een 

afdoende motivering) wordt onderzocht in het licht van de bepalingen waarop de bestreden beslissing 

steunt, met name artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

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

 

“§1. In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een 

identiteitsdocument beschikt, kan de machtiging tot verblijf worden aangevraagd bij de burgemeester 

van de plaats waar hij verblijft. Deze maakt ze over aan de minister of aan diens gemachtigde. Indien de 

minister of diens gemachtigde de machtiging tot verblijf toekent, zal de machtiging tot verblijf in België 

worden afgegeven.” 

 

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

Vreemdelingenwet en die als algemene regel 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 de verblijfplaats van de vreemdeling of zijn plaats van oponthoud in het 

buitenland. De mogelijkheid om in België een verblijfsmachtiging aan te vragen moet als uitzonderings-

bepaling restrictief worden geïnterpreteerd. 

 

Overeenkomstig artikel 9bis van de Vreemdelingenwet kan een vreemdeling, die over een identiteits-

document beschikt of vrijgesteld is van deze voorwaarde, enkel indien buitengewone omstandigheden 

dit rechtvaardigen een aanvraag om tot een verblijf te worden gemachtigd indienen bij de burgemeester 

van zijn verblijfplaats in België. Buitengewone omstandigheden, in de zin van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet, zijn omstandigheden die het voor een vreemdeling zeer moeilijk of zelfs onmogelijk 

maken om een beroep te doen op de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post.  

 

De toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet houdt met andere woorden een dubbel 

onderzoek in: 

1. wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of 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; zo dergelijke buitengewone omstandigheden niet blijken voorhanden te zijn, kan de 

aanvraag tot het verkrijgen van een verblijfsmachtiging niet in aanmerking worden genomen; 

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

dan drie maanden in het Rijk te verblijven; desbetreffend beschikt de bevoegde overheid over een ruime 

appreciatiebevoegdheid. 

 

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

gemachtigde na te gaan of de aanvraag wel regelmatig werd ingediend, te weten of de aanvrager 

beschikt over een identiteitsdocument of vrijgesteld is van deze verplichting en of hij aanvaardbare 

buitengewone omstandigheden heeft ingeroepen.  

 

In dit kader merkt de Raad op dat de vreemdeling de plicht heeft om in zijn aanvraag klaar en duidelijk 

te vermelden welke de buitengewone omstandigheden zijn die hem verhinderen zijn verzoek bij de 

consulaire of diplomatieke dienst in het buitenland in te dienen (RvS 20 juli 2000, nr. 89.048). Uit zijn 

uiteenzetting dient duidelijk te blijken waarin het ingeroepen beletsel precies bestaat. De bewijslast 

omtrent de aanwezigheid van buitengewone omstandigheden die het onmogelijk of bijzonder moeilijk 

maken om de aanvraag om verblijfsmachtiging in te dienen vanuit het land van herkomst, rust dan ook 

op de aanvrager zelf.  
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De appreciatie van de feitelijke gegevens ter beoordeling van zulke buitengewone omstandigheden is in 

de eerste plaats een zaak van de overheid. De Raad moet enkel nagaan of de overheid deze 

beoordeling op in rechte en in feite aanneembare redenen heeft gesteund en de grenzen van de 

redelijkheid niet heeft overschreden. 

 

In casu werd de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk verklaard, met name omdat de 

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

aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf vanuit zijn land van herkomst kan indienen, niet werden 

aanvaard of bewezen. Er wordt aldus geen standpunt ingenomen over de gegrondheid van de 

aanvraag. Er wordt enkel vastgesteld dat de verblijfsaanvraag niet ontvankelijk is omdat er geen 

buitengewone omstandigheden in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet worden aangetoond.  

 

2.5. Zoals hierboven reeds uiteengezet, kan verzoeker niet worden bijgetreden waar hij stelt dat niet 

wordt gemotiveerd waarom zijn integratie en langdurig verblijf geen buitengewone omstandigheden 

vormen.  

 

Verzoeker beweert verder niet te begrijpen waarom een deel van de elementen niet pertinent wordt 

bevonden in de ontvankelijkheidsfase, aangezien de elementen als geheel naar voor werden gebracht 

in zijn regularisatieaanvraag en net het geheel van de elementen de onmogelijkheid tot terugkeer of 

bijzondere moeilijkheid aantoont. Hij bekritiseert het gegeven dat elk element apart op een verschillende 

basis werd verworpen. Verder stelt verzoeker dat artikel 9bis van de Vreemdelingenwet geen enkele 

aanduiding geeft welke omstandigheden tot een positieve beslissing kunnen leiden en ook niet aangeeft 

welke omstandigheden al dan niet als buitengewone omstandigheden in de ontvankelijkheid of ten 

gronde in aanmerking kunnen worden genomen. Hij meent dat hoewel de elementen van verblijf en 

integratie niet worden betwist en evenmin als onvoldoende worden beschouwd, deze elementen in se 

volledig buiten beschouwing worden gelaten. 

 

Vooreerst benadrukt de Raad dat de gemachtigde, in het kader van artikel 9bis van de Vreemdelingen-

wet, beschikt over een zeer ruime discretionaire bevoegdheid.  

Deze discretionaire bevoegdheid betreft zowel de ontvankelijkheid van de aanvraag, met name de 

beoordeling of al dan niet buitengewone omstandigheden worden aangetoond die het in België indienen 

– als afwijking op de algemene regel van een indiening vanuit het buitenland – van een aanvraag om 

machtiging tot verblijf rechtvaardigen. 

Deze discretionaire bevoegdheid betreft tevens de gegrondheid van de aanvraag, met name de 

beoordeling of aangevoerde redenen gegrond zijn om een verblijfsmachtiging van langer dan drie 

maanden te verlenen.  

In dit opzicht bevat artikel 9bis van de vreemdelingenwet dan ook geen criteria waaraan de aanvraag 

om machtiging tot verblijf moet voldoen om gegrond te worden verklaard noch criteria die ertoe leiden 

de aanvraag ongegrond te verklaren (RvS 5 oktober 2011, nr. 215.571; RvS 1 december 2011, nr. 

216.651). Evenmin bevat artikel 9bis enig criterium met betrekking tot het voldoen of het vrijstellen van 

de voorwaarde inzake het aantonen van buitengewone omstandigheden.  

 

De Raad benadrukt dat de mogelijkheid om in België een verblijfsmachtiging aan te vragen als 

uitzonderingsbepaling restrictief moet worden geïnterpreteerd en dit volgens vaste rechtspraak van de 

Raad van State. Waar verzoeker stelt dat de elementen als geheel naar voor werden gebracht in de 

regularisatieaanvraag, benadrukt de Raad nogmaals dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen 

de ontvankelijkheid en gegrondheid van de verblijfsaanvraag. In casu spreekt de gemachtigde zich niet 

uit over de gegrondheid van de aanvraag, doch enkel over de ontvankelijkheid ervan. Daarbij herhaalt 

de Raad dat de bewijslast omtrent de aanwezigheid van buitengewone omstandigheden bij verzoeker 

ligt waarbij hij de plicht heeft om in zijn aanvraag klaar en duidelijk te vermelden welke de buitengewone 

omstandigheden zijn die hem verhinderen zijn verzoek bij de consulaire of diplomatieke dienst in het 

buitenland in te dienen (RvS 20 juli 2000, nr. 89.048).  

 

De "buitengewone omstandigheden" strekken er niet toe te verantwoorden waarom de machtiging voor 

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

aanvraag in België en niet vanuit het buitenland wordt ingediend.  

 

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

worden ingeroepen om een verblijfsmachtiging aan te vragen. Het betreft omstandigheden die een 

tijdelijke terugkeer van de vreemdeling naar zijn land van herkomst, om er de noodzakelijke formaliteiten 

voor het indienen van een aanvraag om machtiging tot verblijf te vervullen, onmogelijk of bijzonder 
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moeilijk maken (RvS 9 december 2009, nr. 198.769, punt 3.3.3.). Als typische buitengewone omstandig-

heden kunnen, volgens de rechtspraak van de Raad van State, onder meer worden aangevoerd, 

weliswaar naargelang de concrete omstandigheden van de zaak: de situatie van oorlog of burgeroorlog 

in het land van herkomst, de afwezigheid aldaar van een Belgische diplomatieke of consulaire post, 

vervolging in het land van herkomst, moeilijkheden om een paspoort of reistitel te verkrijgen, ernstige 

ziekte, ... 

 

De Raad van State stelde verder “dat echter omstandigheden die bijvoorbeeld betrekking hebben op de 

lange duur van het verblijf in België, de lange duur van de asielprocedure, de goede integratie, het 

zoeken naar werk, het hebben van vele vrienden en kennissen, de gegrondheid van de aanvraag 

betreffen en derhalve niet kunnen verantwoorden waarom deze in België, en niet in het buitenland” (RvS 

9 december 2009, nr. 198.769, punt 3.3.3). Het langdurig verblijf en de daaruit voortvloeiende integratie 

zijn dus elementen die de gegrondheidsfase betreffen.  

 

De verwerende partij merkt in haar nota terecht op dat verzoeker in zijn verblijfsaanvraag louter heeft 

verwezen naar een in België opgebouwde integratie en sociaal net, zonder evenwel uiteen te zetten of 

te verduidelijken waarom de elementen van integratie het hem onmogelijk dan wel bijzonder moeilijk 

maken om de verblijfsaanvraag in zijn land van herkomst in te dienen. Uit lezing van de verblijfsaan-

vraag blijkt dat verzoeker enkel naar zijn lang verblijf heeft verwezen als een “schrijnende situatie” doch 

hiermee niet aantoont waarom dit het hem verhindert om een aanvraag in te dienen in het land van 

herkomst.  

Desondanks is de gemachtigde, in het kader van goed bestuur, voor elk van de aangehaalde elementen 

nagegaan of het een buitengewone omstandigheid uitmaakt in de zin van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet.  

In tegenstelling tot wat verzoeker voorhoudt worden de aangevoerde elementen van integratie niet 

buiten beschouwing gelaten en geeft de gemachtigde in de bestreden beslissing wel degelijk aan 

waarom de integratie van verzoeker, die voortvloeit uit een langdurig verblijf, niet als buitengewone 

omstandigheid kan worden weerhouden. Aldus blijkt uit de bestreden beslissing dat het bestuur 

rekening heeft gehouden met elementen van integratie toch oordeelt dat deze behoren tot de 

gegrondheid van de aanvraag en in deze ontvankelijkheidsfase niet worden behandeld. 

Deze beoordeling, die tot uitdrukking wordt gebracht in de motieven, ligt geheel in de lijn van de 

bovenvermelde rechtspraak van de Raad van State waarnaar wordt verwezen in de eerste bestreden 

beslissing. Verzoeker zet geenszins uiteen dat deze verwijzing onjuist of irrelevant zou zijn. 

 

Verzoeker maakt met zijn betoog niet aannemelijk dat in zijn specifieke geval het alsnog onwettig of 

kennelijk onredelijk was om dit standpunt in te nemen of dat daar in zijn geval anders over moet worden 

gedacht. De Raad stelt immers vast dat verzoeker – door louter het tegendeel te beweren, maar niet 

concreet aan te geven waarom deze elementen wél kunnen worden beschouwd als een buitengewone 

omstandigheid in de zin van voormeld artikel 9bis – geen afbreuk doet aan deze motivering.  

 

Waar hij meent dat elementen van integratie en langdurig verblijf juist wel een buitengewone omstandig-

heid uitmaken, toont verzoeker niet aan dat de gemachtigde op onwettige of kennelijk onredelijke wijze 

zou hebben geoordeeld dat zijn integratie niet kan worden weerhouden als een buitengewone 

omstandigheid, nu hij niet concreet uiteenzet hoe de elementen van integratie verantwoorden dat hij zijn 

aanvraag niet zou kunnen indienen via de Belgische of diplomatieke consulaire post die bevoegd is voor 

zijn verblijfplaats in het buitenland en niet kunnen worden beschouwd als buitengewone 

omstandigheden in de zin van voormeld artikel 9bis.  

 

Ten slotte merkt de Raad op dat de aangehaalde elementen van integratie en langdurig verblijf nog 

steeds het voorwerp kunnen uitmaken van een eventueel gegrondheidsonderzoek, evenwel enkel 

conform artikel 9, tweede lid van de Vreemdelingenwet. In het kader van een beoordeling van de 

rechtmatigheid van een beslissing tot onontvankelijkheid op grond van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet, kan echter niet worden vooruitgelopen op de beslissing die zal worden genomen in 

het kader van de gegrondheid van de aanvraag en op de beoordeling door de gemachtigde of de 

integratie van verzoekster een machtiging tot verblijf in België rechtvaardigt.  

 

2.6. Verzoeker uit verder nog kritiek op het onderdeel in de bestreden beslissing waarin wordt gewezen 

op het feit dat zijn verblijf slechts was toegestaan in het kader van de asielprocedure en dat hij bij een 

negatieve beslissing het land diende te verlaten.  

Hij ziet niet in wat met deze opmerking wordt bedoeld en meent dat deze ook niets toevoegt aan de 

motivering. 
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De Raad stelt vast dat dit onderdeel moet worden gekoppeld aan het geheel van het betreffend motief 

waarbij de gemachtigde vaststelt dat verzoeker een verblijf in het kader van de asielprocedure werd 

toegestaan en waarbij hij nagaat of de duur van de  asielprocedure als onredelijk lang kan worden 

beschouwd. De gemachtigde stelt vast dat de asielprocedure iets langer dan zes maanden heeft 

geduurd, hetgeen niet wordt betwist, en oordeelt dat dit niet als onredelijk lang kan worden beschouwd. 

Deze beoordeling moet worden samen gelezen in de globale beoordeling waaruit volgt dat het verblijf 

toegestaan in het kader van een asielprocedure in casu niet onredelijk lang heeft geduurd, zodat het niet 

als een buitengewone omstandigheid kan worden beschouwd. Het komt de Raad niet kennelijk 

onredelijk voor dat de gemachtigde nagaat of de asielprocedure, waarvan hij de duur zelf mee in de 

hand heeft, onredelijk lang heeft geduurd. Aldus is de pertinentie, zijnde de meerwaarde, van dit motief 

wel duidelijk in tegenstelling tot wat verzoeker voorhoudt.  

Verder kan nergens in de bestreden beslissing worden gelezen dat de gemachtigde “de uitzonderlijke 

omstandigheden verbindt aan de voorwaarde van een legaal verblijf” zoals verzoeker ten onrechte 

voorhoudt. Zoals verzoeker zelf aangeeft zou hiermee een bindende voorwaarde worden gevoegd aan 

de bepaling van artikel 9bis, hetgeen enkel de wetgever vermag te doen, doch nogmaals uit de 

bestreden beslissing blijkt geenszins dat de gemachtigde met betrekking tot de wettelijke vereiste van 

buitengewone omstandigheden een voorwaarde van legaal verblijf heeft gehanteerd.  Ter terechtzitting 

verwijst de raadsvrouw van verzoeker naar arrest nr. 126 454 van de Raad, doch bij nazicht blijkt dat in 

casu hier niet nuttig naar kan worden verwezen nu in die zaak een geheel andere motivering voorlag 

dan in huidige zaak. Naast het gegeven dat in de continentale rechtstraditie arresten geen 

precedentswaarde hebben, is verder niet aangetoond dat de feitelijke omstandigheden die aanleiding 

gaven tot de geciteerde rechtspraak identiek zijn aan deze in voorliggende zaak, zodat in casu dezelfde 

conclusie zou moeten worden getrokken. 

 

Waar verzoeker opmerkt dat “elke motivering aangaande dit jarenlang verblijf afwezig blijft”, kan hij niet 

worden gevolgd. Immers blijkt uit de bestreden beslissing dat de gemachtigde rekening heeft gehouden 

met het “feit dat betrokkene sinds 17.11.2005 in België zou verblijven” doch heeft geoordeeld dat dit 

element niet als buitengewone omstandigheid aanvaard kan worden, aangezien dit element, en met 

name de daaruit voortvloeiende integratie, behoort tot de gegrondheid van de aanvraag en bijgevolg in 

deze fase niet behandeld wordt. 

 

Ten slotte, waar verzoeker er op wijst dat een regularisatieaanvraag ook vanuit illegaal verblijf kan 

worden ingediend en dat dit in alle redelijkheid geen afbreuk doet aan zijn effectieve integratie, moet 

worden vastgesteld dat de verblijfsaanvraag in casu niet werd verworpen omdat deze vanuit illegaal 

verblijf werd ingediend. Integendeel, de aanvraag werd in ontvangst genomen en beoordeeld op de 

wettelijke vereisten gesteld in artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en dit vanuit de ruime discretionaire 

bevoegdheid die de gemachtigde ter zake heeft. Aldus is de gemachtigde eerst nagegaan of aan de 

ontvankelijkheidsvereisten is voldaan, onder meer of er buitengewone omstandigheden zijn aangetoond 

die verantwoorden dat de aanvraag in België wordt ingediend. Daarbij heeft de gemachtigde op geen 

enkele wijze aangegeven dat een aanvraag om verblijfsmachtiging enkel kan worden ingediend indien 

verzoeker legaal in België verblijft, noch de wettelijk vereiste van buitengewone omstandigheden heeft 

verbonden met de voorwaarde van een legaal verblijf. Het betoog van verzoeker mist dan ook feitelijke 

grond. Verder blijkt duidelijk uit de bestreden beslissing dat verweerder wel rekening heeft gehouden 

met de aangehaalde elementen van integratie doch geoordeeld, conform de rechtspraak van de Raad 

van State, dat deze behoren tot de gegrondheid van de aanvraag en in deze ontvankelijkheidsfase niet 

worden behandeld. 

 

2.7. Ter conclusie zet verzoeker een zeer uitgebreid en algemeen betoog uiteen dat vertrekt vanuit de 

premisse dat de gemachtigde zijn integratie en lang verblijf buiten beschouwing heeft gelaten. Zoals 

hierboven reeds vastgesteld, mist het betoog van verzoeker feitelijke grond. Enige voorwaarde van 

legaal verblijf wordt niet gesteld in de bestreden beslissing en verder blijkt duidelijk dat de gemachtigde 

rekening heeft gehouden met de aangehaalde elementen van integratie en lang verblijf.  

 

In tegenstelling tot wat verzoeker voorhoudt, geeft de gemachtigde in de bestreden beslissing duidelijk 

aan waarom zijn integratie niet als buitengewone omstandigheid kan worden weerhouden.  

 

2.8. In het licht van wat voorafgaat, besluit de Raad dat verzoeker niet aantoont dat de eerste bestreden 

beslissing niet afdoende zou zijn gemotiveerd. Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 en artikel 62 van de Vreemdelingenwet wordt niet aangenomen.  
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De uiteenzetting van verzoeker laat evenmin toe te concluderen dat de eerste bestreden beslissing is 

genomen met overschrijding van de discretionaire bevoegdheid waarover de gemachtigde beschikt. 

Verzoeker toont ook niet aan dat de gemachtigde in casu een andere invulling aan het begrip 

“buitengewone omstandigheden” zoals opgenomen in artikel 9bis van de Vreemdelingenwet heeft 

gegeven die strijdig is met de wijze waarop dit begrip dient te worden ingevuld.  

Verzoeker toont met zijn betoog niet aan dat de gemachtigde op onzorgvuldige of kennelijk onredelijke 

wijze heeft geoordeeld dat de in de aanvraag aangevoerde elementen geen buitengewone 

omstandigheid vormen in de zin van voormeld artikel 9bis.  

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht of een miskenning van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet blijkt niet.   

 

Nu geen kennelijke wanverhouding werd aangetoond tussen de overwegingen die de eerste bestreden 

beslissing onderbouwen en het dispositief van deze beslissing kan verzoekende partij ook niet worden 

gevolgd waar zij stelt dat het redelijkheidsbeginsel en het proportionaliteitsbeginsel werden geschonden 

(RvS 20 september 1999, nr. 82.301).   

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel – dat verzoeker ook geschonden acht – legt de overheid de verplichting op 

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

(RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Het respect voor het 

zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet 

steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken.    

Uit de gegevens van het dossier en uit wat voorafgaat, blijkt niet dat de eerste bestreden beslissing is tot 

stand gekomen met miskenning van de voorliggende gegevens zoals kenbaar gemaakt op het moment 

van de bestreden beslissing of op grond van een incorrecte feitenvinding. Verzoeker maakt niet 

aannemelijk dat de gemachtigde geen rekening zou hebben gehouden met alle elementen in zijn 

dossier. Verzoeker geeft verder niet concreet aan op welke andere elementen van de aanvraag om 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet niet zou zijn ingegaan en 

omtrent welke elementen niet afdoende en niet met kennis van alle relevante gegevens zou zijn 

gemotiveerd. Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, zijnde een manifest foutieve beoordeling, 

blijkt niet.  

 

De beschouwingen van verzoeker laten ook niet toe te concluderen dat enig ander, niet nader 

omschreven, beginsel van behoorlijk bestuur werd geschonden.   

 

Het aangevoerde middel is, in zoverre ontvankelijk, ongegrond. Er worden geen andere middelen 

ontwikkeld gericht tegen het bestreden bevel, zodat dit bevel gehandhaafd blijft.  

 

3. Korte debatten 

 

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

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

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

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

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

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

door de verwerende partij. 

 

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 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

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

 

mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. MAES 

 


