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 nr. 198 992 van 31 januari 2018 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. LOOBUYCK 

Stockhouderskasteel  

Gerard Davidstraat 46/1 

8000 BRUGGE 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Keniaanse nationaliteit te zijn, op 3 december 2014 

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

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 28 oktober 2014 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf met toepassing 

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk wordt verklaard. 

 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 12 december 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

24 januari 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat A. LOOBUYCK verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 8 mei 2007 dient verzoeker een asielaanvraag in bij de Belgische autoriteiten. Op 26 september 

2007 weigert de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de vluchtelingenstatus en 

de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen. Verzoeker dient tegen voormelde beslissing een 

beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) die op 19 december 2007 op 
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zijn beurt bij arrest met nummer 5 197 de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus 

weigert toe te kennen. 

 

Op 30 januari  2008 dient verzoeker een tweede asielaanvraag in bij de Belgische autoriteiten dewelke 

op 1 februari 2008 onder een bijlage 13quater niet in overweging wordt genomen. Op 29 februari 2008 

wordt voormelde beslissing ingetrokken en op 10 juni 2009 weigert de commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen opnieuw de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus 

toe te kennen. Voormelde beslissing wordt eveneens ingetrokken en op 14 oktober 2009 volgt opnieuw 

een weigering door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. Op 6 januari 2010 

weigert de Raad bij arrest met nummer 36 673 eveneens de statussen toe te kennen nadat beroep werd 

ingediend. 

 

Op 10 december 2009 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet), die op 13 juli 2010 

onontvankelijk wordt verklaard.  

 

Op 21 oktober 2010 dient verzoeker een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Voormelde aanvraag wordt op 21 december 2010 ontvankelijk, 

doch ongegrond verklaard. 

 

Op 16 november 2010 dient verzoeker een eerste aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet in, dewelke op 6 december 2010 ontvankelijk en op 8 mei 2013 

ongegrond  wordt verklaard. Bij arrest met nummer 110 831 wordt op 27 september 2013 voormelde 

beslissing van 8 mei 2013 vernietigd door de Raad. 

 

Op 23 mei 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing tot afgifte van een bevel 

om het grondgebied te verlaten (bijlage 13quinquies). Het beroep ingesteld door verzoeker wordt op 27 

september 2013 door de Raad verworpen bij arrest met nummer 110 832. 

 

Op 4 juni 2013 dient verzoeker een derde aanvraag om machtiging tot verblijf in op grond van artikel 

9bis van de vreemdelingenwet.  

 

Op 11 juli 2013 dient verzoeker een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet. Voormelde aanvraag wordt op 7 augustus 2013 onontvankelijk 

verklaard. Op 12 december 2016 wordt door de Raad bij arrest met nummer 179 183 de afstand van 

geding vastgesteld in het kader van het ingediende beroep.  

 

Op 16 september 2014 wordt de aanvraag van 16 november 2010 om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, ongegrond verklaard. Het ingediende beroep tegen 

voormelde beslissing wordt door de Raad op 12 december 2016 verworpen bij arrest met nummer     

179 184. 

 

Op 28 oktober 2014 wordt voormelde aanvraag van 4 juni 2013 onontvankelijk verklaard, aan verzoeker 

ter kennis gebracht op 3 november 2014. Dit is de bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als 

volgt. 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 04.06.2013 werd 

ingediend door : 

W. M., A. (N° R.R. …) 

geboren te Mont Elgon op (…) 1979 

nationaliteit: Kenia 

adres: (…) 

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

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

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

verzoek onontvankelijk is. 

 

Redenen: 
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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. 

Betrokkene haalt aan dat hij de aanvraag niet via de reguliere weg kan indienen, aangezien hij zijn land 

van herkomst ontvlucht is, omdat hij onderhevig was aan een onhumane en vernederende behandeling. 

Hij zou onderworpen geweest zijn aan folteringen en meent dat een terugkeer naar Kenia een 

schending van artikel 3 van het EVRM zou impliceren. Er dient opgemerkt te worden dat de 

bescherming verleend via art. 3 van het EVRM slechts in buitengewone gevallen toepassing zal vinden. 

Hiervoor dient verzoeker zijn beweringen te staven met een begin van bewijs terwijl in casu het enkel bij 

een bewering blijft en dit niet kan volstaan om een inbreuk uit te maken op het vernoemde artikel 3. De 

algemene bewering wordt niet toegepast op de eigen situatie. De loutere vermelding van het artikel 3 

EVRM volstaat dus niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. De motieven die 

betrokkene er toe brachten zijn land te ontvluchten werden reeds onderzocht in het kader van zijn twee 

asielaanvragen en werden niet weerhouden door de bevoegde asielinstanties, namelijk het 

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen en de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. Verzoeker brengt hier geen nieuwe persoonlijke elementen aan ter staving 

van zijn vrees om terug te keren, die een andere beoordeling dan die van de bevoegde asielinstanties 

zou rechtvaardigen. 

Wat betreft de in het verzoekschrift aangehaalde argumenten die betrekking hebben op de medische 

toestand van betrokkene - met name dat hij ernstige medische aandoeningen heeft, posttraumatisch 

stresssyndroom, majeure depressieve stoornis en een ernstige dissociatieve stoornis waarvoor 

psychofarmaca en psychotherapie nodig zijn, en dat bij een terugkeer de nodige medicatie zou ontzegd 

worden waardoor art. 3 van het EVRM zou geschonden worden - dient opgemerkt te worden dat de wet 

van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 duidelijk een onderscheid maakt 

tussen twee verschillende procedures: aan de ene kant het artikel 9bis dat in België verblijvende 

personen die menen te beschikken over buitengewone omstandigheden om humanitaire redenen een 

verblijfsmachtiging kunnen aanvragen bij de burgemeester van de plaats waar zij verblijven, aan de 

andere kant het artikel 9ter als een unieke procedure voor in België verblijvende personen met een 

medische aandoening. De hier ingeroepen medische elementen vallen buiten de context van artikel 9bis 

en derhalve kan in dit verzoek aan deze medische argumenten geen verder gevolg worden gegeven 

(RVV Arrest nr. 75.380 van 17.02.2012 en RVV Arrest nr. 80.233 van 26.04.2012). Betrokkene heeft al 

tweemaal, namelijk op 16.11.2010 en 11.07.2013 een aanvraag in toepassing van art. 9ter ingediend. 

Beide aanvragen werden afgesloten met een negatieve beslissing, respectievelijk op 16.09.2014 

(ongegrond) en 07.08.2013 (onontvankelijk). Artikel 9bis§2, 4° bepaalt dat elementen die werden 

ingeroepen in het kader van een aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter niet kunnen aanvaard worden als buitengewone omstandigheid. Het feit dat er nog een 

eventuele beroepsprocedure hangend is bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen inzake een 

beslissing art. 9ter, vormt geen buitengewone omstandigheid, aangezien het gaat over een niet 

schorsend annulatieberoep en betrokkene zich kan laten vertegenwoordigen door zijn advocaat. 

Betrokkene haalt aan dat hij geen connectie meer heeft met zijn land van herkomst, Kenia. Uit de 

verklaringen die verzoeker aflegde in het kader van zijn asielaanvraag, blijkt echter dat hij drie kinderen 

heeft die in het land van herkomst gebleven zijn (zie: verklaring van de asielzoeker, 19.06.2007) De 

bewering dat hij geen connectie heeft met zijn land van herkomst, kan dan ook niet als geloofwaardig 

beschouwd worden. Bovendien dient opgemerkt te worden dat verzoeker steeds op de hoogte was van 

het feit dat zijn verblijf in België enkel werd toegestaan in afwachting van zijn asielprocedures en in 

afwachting van een beslissing ten gronde inzake zijn medische regularisatieaanvraag, dat de 

mogelijkheid bestond dat deze aanvragen zouden afgewezen worden en hij bijgevolg België zou moeten 

verlaten. Dat betrokkene ondanks dit gegeven geen banden zou onderhouden hebben met zijn land van 

herkomst is zijn persoonlijke keuze geweest. 

Betrokkene verblijft sinds mei 2007 in België en wist dat zijn verblijf slechts voorlopig was toegestaan in 

het kader van zijn asielaanvragen en vervolgens nog enige tijd in het kader van zijn medische 

regularisatieaanvraag. Hij diende asielaanvragen in op 08.05.2007 en 30.01.2008. Beide aanvragen 

werden afgesloten met een beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de 

subsidiaire beschermingsstatus door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op respectievelijk 

19.12.2007 en 08.01.2010. De duur van de asielprocedures – namelijk zeven maanden en elf dagen 

voor de eerste asielprocedure en een jaar en iets meer dan elf maanden voor de tweede procedure – 

was ook niet van die aard dat ze als onredelijk lang kan beschouwd worden. Het feit dat er een zekere 

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

nr 89980 van 02.10.2000) Vervolgens werd het verblijf van verzoeker nog voorlopig toegestaan in het 

kader van een medische regularisatieprocedure, die ongegrond werd bevonden op 16.09.2014. Niets 
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verhindert verzoeker derhalve om terug te keren naar zijn land van herkomst teneinde de aanvraag om 

machtiging tot verblijf via de reguliere weg in te dienen. 

De elementen van integratie – namelijk dat betrokkene zich geïntegreerd heeft; dat hij hier sociale 

banden heeft wat gestaafd wordt met verklaringen van vrienden en kennissen; dat hij lessen Nederlands 

gevolgd heeft; dat hij cursussen socio-culturele integratie gevolgd heeft; dat hij een attest van 

inburgering behaald heeft; dat hij lid is van de Protestantse Baptistenkerk; dat hij een voorlopig rijbewijs 

voorlegt; dat hij werkbereid is en een werkbelofte voorlegt - 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).” 

 

Op 28 oktober 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris eveneens de beslissing tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Het door verzoeker ingediende beroep tegen 

voormeld bevel bij de Raad, is gekend onder het rolnummer 163 946. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 3 van het Europees Verdrag tot 

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

november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM), van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel.  

 

Ter adstruering zet hij uiteen hetgeen volgt. 

 

“IN HOOFDORDE: Eerste Middel: 

Schending van artikel 3 EVRM 

Schending van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet 

Schending van de materiële motiveringsplicht 

Schending van het zorgvuldigheidsbeginsel 

 

II.1.1. De thans bestreden beslissing stelt onder andere het volgende: 

“(…) Wat betreft de in het verzoekschrift aangehaalde argumenten die betrekking hebben op de 

medische toestand van betrokkene – met name dat hij ernstige medische aandoeningen heeft, 

posttraumatisch stresssyndroom, majeure depressieve stoornis en een ernstige dissociatieve stoornis 

waarvoor psychofarmaca en psychotherapie nodig zijn, en dat bij een terugkeer de nodige medicatie 

zou ontzegd worden waardoor artikel 3 EVRM zou geschonden worden – dient opgemerkt te worden dat 

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 duidelijk een 

onderscheid maakt tussen twee verschillende procedures: aan de ene kant het artikel 9bis dat in België 

verblijvende personen die menen te beschikken over buitengewone omstandigheden om humanitaire 

redenen een verblijfsmachtiging kunnen aanvragen bij de burgemeester van de plaats waar zij 

verblijven, aan de andere kant het artikel 9ter als een unieke procedure voor in België verblijvende 

personen met een medische aandoening. De hier ingeroepen medische elementen vallen buiten de 

context van artikel 9bis en derhalve kan in dit verzoek aan deze medische argumenten geen verder 

gevolg worden gegeven (RVV Arrest nr. 75.380 van 17.02.2012 en RVV Arrest nr. 80.233 van 

26.04.2012). Betrokkene heeft al tweemaal, namelijk op 16.11.2010 en 11.07.2013 een aanvraag in 

toepassing van art. 9ter ingediend. Beide aanvragen werden afgesloten met een negatieve beslissing, 

respectievelijk op 16.09.2014 (ongegrond) en 07.08.2013 (onontvankelijk). Artikel 9bis, §2, 4° bepaalt 

dat elementen die werden ingeroepen in het kader van een aanvraag tot het bekomen van een 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter niet kunnen aanvaard worden als buitengewone 

omstandigheid. Het feit dat er nog een eventuele beroepsprocedure hangend is bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen inzake een beslissing art. 9ter, vormt geen buitengewone omstandigheid, 

aangezien het gaat over een niet schorsend annulatieberoep en betrokkene zich kan laten 

vertegenwoordigen door zijn advocaat”. 

Betrokkene haalt aan dat hij geen connectie meer heeft met zijn land van herkomst, Kenia. Uit de 

verklaringen die verzoeker aflegde in het kader van zijn aslielaanvraag, blijkt echter dat hij drie kinderen 

heeft die in het land van herkomst zijn gebleven (zie verklaring asielzoeker, 19.06.2007). De bewering 

dat hij geen connectie heeft met zijn land van herkomst, kan dan ook niet als geloofwaardig worden 

beschouwd. Bovendien dient opgemerkt te worden dat verzoeker steeds op de hoogte was van het feit 

dat zijn verblijf in België enkel werd toegestaan in afwachting van zijn asielprocedures en in afwachting 

van een beslissing ten gronde inzake zijn medische regularisatieaanvraag, dat de mogelijkheid bestond 

dat deze aanvragen zouden afgewezen worden en dat hij bijgevolg België zou moeten verlaten. Dat 
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betrokkene ondanks dit gegeven geen banden zou onderhouden hebben met zijn land van herkomst is 

zijn persoonlijke keuze geweest. 

Betrokkene verblijft sinds 2007 in België en wist dat zijn verblijf slechts voorlopig was toegestaan in het 

kader van zijn medische regularisatieaanvraag. Hij diende asielaanvragen in op 8.05.2007 en 

30.01.20058. Beide aanvragen werden afgesloten met een beslissing van weigering van de 

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen op respectievelijk 19.12.2007 en 08.01.2010. De duur van asielprocedures 

– namelijk zeven maanden en elf dagen voor de eerste asielprocedure en een jaar en iets meer dan elf 

maanden voor de tweede procedure – was ook niet van die aard dat ze als onredelijk lang kan worden 

beschouwd. Het feit dat er een zekere behandelingsperiode is, geeft aan de betrokkene ipso facto geen 

recht op verblijf. (Raad van State, arrest nr. 89980 van 2.10.2000). Vervolgens werd het verblijf van 

verzoeker nog voorlopig toegestaan in het kader van een medische regularisatieprocedure, die 

ongegrond werd bevonden op 16.09.2014. Niets verhindert verzoeker derhalve om terug te keren naar 

zijn land van herkomst teneinde de aanvraag om machtiging tot verblijf via de reguliere weg in te dienen 

(…)”. 

II.1.2. De materiële motiveringsplicht gebiedt dat iedere bestuurshandeling gedragen wordt door 

motieven die in rechte en in feite aanvaardbaar zijn en blijken hetzij uit de beslissing zelf, hetzij uit het 

administratief dossier. De motieven moeten bijgevolg minstens kenbaar, feitelijk juist en draagkrachtig 

(d.w.z. de beslissing rechtens kunnen dragen en verantwoorden) zijn. 

Algemeen wordt aangenomen dat de materiële motiveringsverplichting een procedureel en een 

inhoudelijk voorwerp heeft. 

De inhoudelijke motiveringsplicht gebiedt dat de motieven waarop een bestuurshandeling rust, 

deugdelijk zijn: de beslissing moet gedragen worden door motieven die in rechte en in feite 

aanvaardbaar zijn. 

ll.1.3. Het zorgvuldigheid beginsel legt aan de overheid de verplichting op om haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op correcte feitenvinding. (RvS januari 2007, nr. 

167.411; RvS 14 februari 2006, nr 154.954 ) dit beginsel houdt in dat de overheid zich op afdoende 

wijze dient te informeren over alle relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te 

kunnen nemen (RvS 11 juni 2002, nr. 107. 624 ) 

ll.1.4. Verwerende partij stelt dat de hangende aanvraag 9ter niet kan aanvaard worden als 

buitengewone omstandigheid, omdat deze reeds zou zijn afgesloten. Verwerende partij haalt aan dat 

het feit dat er nog een eventuele beroepsprocedure hangend is bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen inzake een beslissing art. 9ter geen buitengewone omstandigheid vormt, 

aangezien het gaat over een niet schorsend annulatieberoep en betrokkene zich kan laten 

vertegenwoordigen door een advocaat. 

Verzoekende partij begrijpt deze stelling niet. Zoals uitgebreid beschreven in de feiten werd de 

ongegrondheidsbeslissing ingetrokken door de verwerende partij voor de aanvraag ex. artikel 9ter 

Vreemdelingenwet, namelijk de aanvraag ex. art. 9ter Vreemdelingenwet d.d. 10 november 2010. Pas 

na een jaar, nl. 16 september 2014, besloot de Dienst Vreemdelingenzaken opnieuw een 

ongegrondheidsbeslissing uit te vaardigen. Tegen deze beslissing werd beroep aangetekend. 

Aangezien verzoekende partij ernstig ziek is diende zij op 11 juli 2013 opnieuw een verzoek in tot 

regularisatie op grond van artikel 9ter Vreemdelingenwet. Deze aanvraag werd onontvankelijk verklaard 

op 12 augustus 2013. Verzoekende partij heeft zich ook tegen deze onontvankelijkheidsbeslissing in 

beroep voorzien d.d. 9 september 2013. Ook dit beroep is nog steeds hangende. 

II.1.5. Met andere woorden: op het moment dat verwerende partij de thans bestreden beslissing nam, 

waren de medische regularisatieprocedures d.d. 16 november 2010 en 11 juli 2013 nog steeds 

hangende. 

Verzoekende partij begrijpt dan ook niet waarom verwerende partij stelt dat er geen sprake zou zijn van 

een hangende 9ter. Uit voorgaande blijkt duidelijk dat deze ongegrondheidsbeslissing en 

onontvankelijkheidsbeslissing nog kan ingetrokken worden door de verwerende partij zelf. Zelfs indien 

deze beslissingen niet zouden worden ingetrokken door de verwerende partij, dan nog kan er eventueel 

een vernietgingsarrest volgen van uw Raad. De medische regularisatieprocedure is dus op heden nog 

steeds niet definitief afgesloten! Verzoekende partij wenst hier dus alvast het grootste voorbehoud te 

maken. 

II.1.6. Verzoekende partij wenst te benadrukken dat het, conform artikel 9bis Vreemdelingenwet, erom 

gaat buitengewone omstandigheden aan te tonen waardoor het ‘buitengewoon moeilijk’ zou zijn de 

aanvraag in te dienen vanuit het land van herkomst. Verzoekende partij meent dat zij dit in casu wel 

degelijk gedaan heeft aangezien de procedure ex. art. 9ter Vreemdelingenwet in hoofde van 

verzoekende partij nog steeds hangende is. Een terugkeer van verzoekende partij naar Kenia zou dan 

ook zeer ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van verzoekende partij, zij zou aldaar de 

noodzakelijke medische behandeling niet kunnen krijgen. 
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II.1.7. Verzoekende partij is dan ook van mening dat zij geen schending van artikel 3 EVRM dient aan te 

tonen, maar slechts buitengewone omstandigheden waarom zij de aanvraag niet vanuit Kenia kan 

indienen. 

Verzoekende partij heeft wel degelijk aangetoond dat er buitengewone omstandigheden zijn, hetgeen 

verwerende partij ook lijkt te beamen. 

Het argument van verwerende partij dat verzoekende partij maar eventjes moet terugkeren, is dan ook 

niet afdoende. 

De argumentatie van verwerende partij, namelijk dat het feit dat er nog een eventuele beroepsprocedure 

hangend is bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen inzake een beslissing art. 9ter geen 

buitengewone omstandigheid vormt, is niet pertinent en verantwoordt al zeker niet waarom dit geen 

omstandigheid zou zijn die het verzoekende partij bijzonder moeilijk maakt om thans naar haar land van 

herkomst terug te keren. 

II.1.8. In die zin schendt de thans bestreden beslissing artikel 9bis, artikel 3 EVRM, het 

zorgvuldigheidsbeginsel en de materiële motiveringsplicht!” 

 

2.2 Na een uitgebreide theoretische uiteenzetting te hebben gegeven, spitst verzoeker zijn betoog in het 

eerste middel toe op het motief uit de bestreden beslissing waarin de gemachtigde van de 

staatssecretaris aangaande de ingeroepen medische elementen stelt dat verzoeker al tweemaal een 

aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet heeft ingediend 

en dat beide aanvragen werden afgesloten met een negatieve beslissing, respectievelijk een 

ongegrondverklaring van een aanvraag op 16 september 2014 en een onontvankelijkheidsbeslissing op 

7 augustus 2013. De gemachtigde van de staatssecretaris besluit in dit kader dat het feit dat er nog een 

eventuele beroepsprocedure hangende is bij de Raad, geen buitengewone omstandigheid vormt 

aangezien het gaat over een niet schorsend annulatieberoep, en dat verzoeker zich kan laten 

vertegenwoordigen door zijn advocaat.  

 

Verzoeker stelt deze stelling niet te begrijpen en hij verwijst naar de beroepsprocedures die hij bij de 

Raad heeft ingesteld tegen de beslissingen van 16 september 2014 en “12” augustus 2013. Naar zijn 

mening zijn de medische regularisatieprocedures nog steeds hangende en kunnen de beslissingen nog 

worden ingetrokken, dan wel worden vernietigd. De argumentatie dat het feit dat een eventuele 

beroepsprocedure hangende is bij de Raad inzake een beslissing op grond van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet geen buitengewone omstandigheid vormt, is – naar het oordeel van verzoeker – dan 

ook niet pertinent en verantwoordt al zeker niet waarom dit geen omstandigheid zou zijn die het hem 

bijzonder moeilijk maakt om thans naar het land van herkomst terug te keren. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

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

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

deze aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij 

op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is kunnen komen. In casu, dient de materiële 

motiveringsplicht te worden beoordeeld in het licht van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, waarvan 

verzoeker eveneens de schending aanvoert. Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht, waarvan 

verzoeker tevens de schending aanvoert, houdt in dat de administratie bij het nemen van een beslissing 

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

 

De Raad stelt vast dat verzoeker zijn eerste middel volledig steunt op het argument dat 

beroepsprocedures hangende zijn bij de Raad, met name het beroep ingediend tegen de beslissing van 

7 augustus 2013 waarbij de aanvraag van 11 juli 2013 om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet onontvankelijk werd verklaard en het beroep ingediend tegen de 

beslissing van 16 september 2014 waarbij de aanvraag van 16 november 2010 om machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet ongegrond werd verklaard. 

 

In de eerste plaats wenst de Raad te benadrukken dat de annulatieberoepen tegen voormelde 

beslissingen geen automatische schorsende werking hebben en dat de beslissingen waarbij de 

medische aanvragen onontvankelijk, dan wel ongegrond werden verklaard, tot aan hun nietigverklaring 

geacht worden in overeenstemming te zijn met de wet (‘privilège du préalable’).  

 

Bijkomend dient in casu te worden vastgesteld dat op 12 december 2016 door de Raad bij arrest met 

nummer 179 183 afstand van geding werd vastgesteld in het kader van het ingediende beroep ten 

aanzien van de beslissing van 7 augustus 2013 en dat op dezelfde dag het beroep ten aanzien van de 

beslissing van 16 september 2014 werd verworpen door de Raad bij arrest met nummer 179 184. Beide 
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beslissingen zijn derhalve inmiddels definitief geworden. Verzoeker toont dan ook niet aan welk actueel 

belang hij heeft bij zijn grief, nu geen hangende beroepsprocedures meer voorhanden zijn. Aangezien 

verzoeker de schending van artikel 3 van het EVRM, van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, van de 

materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel volledig verbindt aan voormeld 

argument, wordt de schending ervan niet aangetoond.  

 

Waar verzoeker nog stelt dat een terugkeer naar Kenia zeer ernstige gevolgen zou hebben voor zijn 

gezondheid en hij aldaar niet de noodzakelijke medische behandeling zou kunnen krijgen, concretiseert 

hij zijn betoog niet. In de mate dat verzoeker hiermee kritiek wenst te uiten ten aanzien van de 

beslissingen op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, dient te worden opgemerkt dat die 

beslissingen geen voorwerp uitmaken van onderhavige procedure en definitief zijn geworden.  

 

Tot slot kan worden opgemerkt dat waar verzoeker stelt dat het argument dat hij maar eventjes moet 

terugkeren, niet afdoende is, dit argument niet blijkt uit de motieven van de bestreden beslissing.  

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.3 In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, 

van het zorgvuldigheidsbeginsel en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

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

 

Ter adstruering van het tweede middel zet verzoeker uiteen hetgeen volgt. 

 

“ll.2. SUBSIDIAIR: Tweede Middel 

Schending artikel 9bis van de Vreemdelingenwet 

Schending van het zorgvuldigheidsbeginsel 

Schending van artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 (formele motivering van de bestuurshandeling) 

ll.2.1. Subsidiair, mocht Uw Raad menen dat de materiële motiveringsplicht niet geschonden werd in de 

thans bestreden beslissing, beroept verzoekende partij zich op een schending van de formele 

motiveringsverplichting. 

II.2.2. In de bestreden beslissing valt te lezen: 

“(…) De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de 

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

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

buitenland (…). 

(…) De elementen van integratie – namelijk dat betrokkene zich geïntegreerd heeft; dat hij hier sociale 

banden heeft wat gestaafd wordt met verklaringen van vrienden en kennissen; dat hij lessen Nederlands 

gevolgd heeft; dat hij cursussen socio-culturele integratie gevolgd heeft; dat hij een attest van 

inburgering behaald heeft; dat hij lid is van de Protestantse Baptistenkerk; dat hij een voorlopig rijbewijs 

voorlegt; dat hij werkbereid is en een werkbelofte voorlegt - 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) (…)”. 

ll.2.3. Artikel 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen luidt als volgt: 

“Art.2. De bestuurshandelingen van de besturen bedoeld in artikel 1 moeten uitdrukkelijk worden 

gemotiveerd. 

Art.3. De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden die 

aan de beslissing ten grondslag liggen. Zij moeten afdoende zijn.” 

Artikel 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen creëert dus plichten voor het bestuur op het epistemologische vlak van de 

besluitvorming. 

De formele motiveringsplicht impliceert dus dat de formulering van de beslissing de juridische en 

feitelijke motieven moet bevatten die het bestuur overwoog bij het nemen van haar beslissing. 

De formele motiveringsplicht geeft dus vorm aan de ratio cognoscendi van het besluit. 

Met andere woorden: de formele motiveringsplicht verandert niets aan de wezenlijke voorwaarden 

waaraan een besluit ingevolge de materiële motiveringsplicht dient te voldoen, maar verplicht een 

bestuur om de wezenlijke voorwaarden van deze beslissing afdoende te expliciteren aan de bestuurde. 

Cf. daaromtrent MAST, DUJARDIN, VAN DAMME en VANDE LANOTTE: 

Voor de inwerkingtreding van de wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen 

gold het principe dat de motieven op grond waarvan de bestuurshandelingen werden genomen 

weliswaar zowel in rechte als in feite toelaatbaar moesten zijn (materiële motivering), maar in beginsel 
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niet opgenomen dienden te worden in de bestuurshandeling zelf (formele motivering). De wet van 29 juli 

1991 heeft hierin een fundamentele wijziging gebracht. Voortaan moeten de bestuurshandelingen met 

individuele draagwijdte formeel gemotiveerd worden, tenzij een door de wet bepaalde uitzondering van 

toepassing is.1 

Het normdoel van de formele motiveringsverplichting bestaat er dus de bestuurde in staat te stellen de 

beslissing (feitelijk en rechtelijk te begrijpen) 

ll.2.4. De verwerende partij stelt dat de volgende elementen van verzoekende partij tot de integratie 

behoren, namelijk ‘dat betrokkene zich geïntegreerd heeft; dat hij hier sociale banden heeft wat gestaafd 

wordt met verklaringen van vrienden en kennissen; dat hij lessen Nederlands gevolgd heeft; dat hij 

cursussen socio-culturele integratie gevolgd heeft; dat hij een attest van inburgering behaald heeft; dat 

hij lid is van de Protestantse Baptistenkerk; dat hij een voorlopig rijbewijs voorlegt; dat hij werkbereid is 

en een werkbelofte voorlegt - kunnen niet als buitengewone omstandigheid aanvaard worden, 

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

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

Bovenstaande voorbeelden van een perfecte integratie worden met andere woorden niet behandeld 

omdat deze tot de gegrondheidsfase zouden behoren. 

Verzoekende partij begrijpt niet waarom bovenstaande elementen tot de gegrondheidsfase zouden 

horen en niet tot de ontvankelijkheidsfase? 

Nergens in de Vreemdelingenwet – ook niet in artikel 9bis – wordt wettelijk vastgelegd welke elementen 

tot de ontvankelijkheidsfase zouden behoren of welke elementen tot de gegrondheidsfase zouden 

behoren. 

De verzoekende partij meent dan ook dat de verwerende partij zich schuldig maakt aan 

‘machtsoverschrijding’ door te stellen dat bovenstaande elementen tot de ‘gegrondheid’ zouden 

behoren, voor deze stelling bestaat immers geen enkele wettelelijke basis. 

In die zin meent de verzoekende partij dan ook dat de verwerende partij zich zowel aan artikel 9bis van 

de Vreemdelingenwet als de formele motiveringsplicht heeft geschonden. 

II.2.5. Bovendien fungeren de elementen qua integratie juist als buitengewone omstandigheid. 

Aangezien verzoekende partij zo goed geïntegreerd is in onze samenleving is het voor haar thans 

onmogelijk om terug te keren naar haar land van herkomst. Verzoekende partij heeft alhier haar leven 

opgebouwd en een uitgebreide vrienden- en kennissengroep uitgebouwd. Het centrum van haar 

familiaalleven bevindt zich in België. Een eventuele verwijdering van verzoekende partij naar haar land 

van herkomst zou een nefast betekenen voor haar integratie. 

Verzoekende partij kan enkel maar concluderen dat de bestreden beslissing, geenszins gesteund is op 

rechterlijke EN feitelijke motieven. 

In die zin zijn de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 geschonden!” 

 

2.4 De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, die onder meer stellen dat beslissingen met 

redenen omkleed moeten zijn, hebben tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de 

beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren 

met de middelen die het recht hem verschaft. Ze verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische 

en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een 

“afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite 

evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing.  

 

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

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

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

geen buitengewone omstandigheden vormen die rechtvaardigen dat verzoeker de aanvraag om 

machtiging tot verblijf niet kan indienen via de gewone procedure, namelijk via de diplomatieke of 

consulaire post bevoegd voor de verblijfsplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland. Derhalve 

wordt de aanvraag onontvankelijk verklaard. Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze 

motivering hem niet in staat stelt om te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens 

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

formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 2002, nr. 105.103). Een schending van de artikelen 2 en 3 van 

de wet van 29 juli 1991 wordt niet aangetoond. 

 

Waar verzoeker inhoudelijke argumenten ontwikkelt tegen de bestreden beslissing, voert hij in wezen de 

schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dit oogpunt 

wordt onderzocht. De Raad herhaalt dat hij bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet 

bevoegd is zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze 
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overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die 

correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101.624). Een eventuele schending van de materiële motiveringsplicht moet worden 

beoordeeld in het licht van de toepasselijke wetsbepaling, in casu artikel 9bis van de vreemdelingenwet, 

dat verzoeker tevens geschonden acht. Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de 

administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op 

alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Artikel 9 van de vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

“Om langer dan de in artikel 6 bepaalde termijn in het Rijk te mogen verblijven, moet de vreemdeling die 

zich niet in een der in artikel 10 voorziene gevallen bevindt, daartoe gemachtigd worden door de 

Minister of zijn gemachtigde.  

Behoudens de in een internationaal verdrag, in een wet of in een koninklijk besluit bepaalde afwijkingen, 

moet deze machtiging door de vreemdeling aangevraagd worden bij de Belgische diplomatieke of 

consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland.” 

 

Artikel 9bis van diezelfde wet luidt als volgt:  

 

“§ 1  

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

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

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

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

(…)”  

 

Als algemene regel geldt dat een vreemdeling een machtiging om langer dan drie maanden in het Rijk 

te verblijven moet aanvragen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn 

verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland. In buitengewone omstandigheden wordt 

hem evenwel toegestaan die aanvraag te richten tot de burgemeester van zijn verblijfplaats in België. 

Enkel wanneer er buitengewone omstandigheden aanwezig zijn om het niet afhalen van de machtiging 

bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers in het buitenland te rechtvaardigen, kan 

de verblijfsmachtiging in België worden aangevraagd.  

 

Uit het voorgaande blijkt dat de mogelijkheid om in België een verblijfsmachtiging aan te vragen als 

uitzonderingsbepaling restrictief moet worden geïnterpreteerd. De “buitengewone omstandigheden” 

strekken er niet toe te verantwoorden waarom de machtiging voor een verblijf van meer dan drie 

maanden wordt verleend, maar om te verantwoorden waarom de aanvraag in België en niet vanuit het 

buitenland wordt ingediend. 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 

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

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

onderzoek:  

 

1° wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of er buitengewone 

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

rechtvaardigen en zo ja, of deze aanvaardbaar zijn; zo dergelijke buitengewone omstandigheden niet 

blijken voorhanden te zijn, kan de aanvraag tot het verkrijgen van een verblijfsmachtiging onontvankelijk 

worden verklaard;  

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

dan drie maanden in het Rijk te verblijven; desbetreffend beschikt de verwerende partij over een ruime 

appreciatiebevoegdheid.  

 

De vreemdeling moet in zijn aanvraag klaar en duidelijk vermelden welke de buitengewone 

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

buitenland in te dienen. Hij dient met andere woorden aan te tonen dat het voor hem bijzonder moeilijk 

is terug te keren naar zijn land van herkomst of naar een land waar hij gemachtigd is te verblijven, om er 

zijn aanvraag tot verblijfsmachtiging in te dienen. Uit zijn uiteenzetting dient duidelijk te blijken waarin 

het ingeroepen beletsel precies bestaat.  
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De bestreden beslissing verklaart de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van 

de vreemdelingenwet onontvankelijk. In casu is dus de vraag aan de orde of de gemachtigde van de 

staatssecretaris kon oordelen of verzoeker afdoende aannemelijk heeft gemaakt dat het voor hem 

onmogelijk, dan wel bijzonder moeilijk is om zijn aanvraag te doen vanuit het land van herkomst of het 

land waar hij gemachtigd is te verblijven. 

 

Verzoeker geeft weerom een uitgebreide theoretische uiteenzetting en voelt zich gegriefd door het 

gestelde in de bestreden beslissing omtrent zijn integratie, zijnde: 

 

“De elementen van integratie – namelijk dat betrokkene zich geïntegreerd heeft; dat hij hier sociale 

banden heeft wat gestaafd wordt met verklaringen van vrienden en kennissen; dat hij lessen Nederlands 

gevolgd heeft; dat hij cursussen socio-culturele integratie gevolgd heeft; dat hij een attest van 

inburgering behaald heeft; dat hij lid is van de Protestantse Baptistenkerk; dat hij een voorlopig rijbewijs 

voorlegt; dat hij werkbereid is en een werkbelofte voorlegt - 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).” 

 

Verzoeker kan worden gevolgd waar hij stelt dat nergens in de vreemdelingenwet wordt vastgelegd 

welke elementen tot de ontvankelijkheidsfase of welke tot de gegrondheidsfase behoren. De Raad wijst 

er evenwel op dat de gemachtigde van de staatssecretaris over een discretionaire bevoegdheid beschikt 

om te oordelen of al dan niet buitengewone omstandigheden worden aangetoond die het in België 

indienen – als afwijking op de algemene regel van een indiening in het buitenland – van een aanvraag 

om machtiging tot verblijf rechtvaardigen. De Raad benadrukt in casu dat uit de bestreden beslissing 

blijkt dat de gemachtigde van de staatssecretaris wel degelijk rekening heeft gehouden met de 

elementen en dat in de bestreden beslissing wordt gemotiveerd waarom de gemachtigde oordeelde dat 

de betrokken elementen thans niet aan de orde zijn. Meer bepaald stelt de gemachtigde van de 

staatssecretaris dat elementen van integratie, waarbij hij de elementen uitdrukkelijk opsomt, behoren tot 

de gegrondheid van de aanvraag en bijgevolg in deze fase niet behandeld worden. In het arrest van de 

Raad van State waarnaar in de bestreden beslissing wordt verwezen, wordt inderdaad geoordeeld: 

“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)). Verzoeker toont niet aan waarom daar in zijn geval anders over zou moeten 

worden gedacht. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan integratie als buitengewone omstandigheid 

worden aanvaard, met name wanneer het gaat om activiteiten van algemeen belang waarbij de 

verplichting om de aanvraag in het herkomstland in te dienen aanleiding zou geven tot het verbreken 

van engagementen die reeds waren aangegaan ten aanzien van publieke overheden of andere partners 

van de culturele en verenigingswereld. Verzoeker maakt niet aannemelijk dat hij door zijn terugkeer naar 

zijn 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 zijn banden met België teloor gaan of dat gegevens die 

wijzen op een integratie plotseling niet langer zouden bestaan. 

 

Met zijn betoog, waarin hij voorhoudt dat de door hem aangevoerde elementen juist wel buitengewone 

omstandigheden uitmaken, toont verzoeker niet aan dat de motivering van de gemachtigde van de 

staatssecretaris niet zou volstaan. Verzoeker beperkt zich in wezen tot het herhalen van elementen uit 

zijn aanvraag en tot het aangeven het niet eens te zijn en het niet te begrijpen, hetgeen niet volstaat. 

Evenmin zet hij in concreto uiteen waaruit het centrum van zijn “familiaalleven” bestaat, laat staan dat hij 

dit aantoont, zodat ermee geen rekening kan worden gehouden. Verzoeker slaagt er bijgevolg doorheen 

zijn tweede middel niet in op concrete wijze uiteen te zetten op welke manier de motivering van de 

gemachtigde niet zou volstaan in het licht van de elementen die hij in het kader van zijn aanvraag heeft 

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

hebben gehouden. Daar waar verzoeker met zijn kritiek blijk geeft van een andere feitelijke beoordeling 

van de gegevens van de zaak dan die van de bevoegde overheid, dient erop gewezen te worden dat het 

onderzoek van deze andere beoordeling de Raad uitnodigt tot een opportuniteitsonderzoek, hetgeen 

echter niet tot zijn bevoegdheid behoort. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel 

bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke 

gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar 

besluit is gekomen.  
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Waar verzoeker nog stelt dat een eventuele verwijdering naar zijn land van herkomst “een nefast” zou 

betekenen voor zijn integratie, merkt de Raad nog op dat de bestreden beslissing in onderhavige 

procedure geen gedwongen verwijdering inhoudt, zodat deze – overigens ongestaafde en algemene – 

stelling niet dienstig is.  

 

De motieven uit de bestreden beslissing waarop verzoeker niet ingaat, blijven eveneens overeind. 

 

Met zijn betoog toont verzoeker niet aan dat de gemachtigde van de staatssecretaris op basis van een 

niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot de bestreden beslissing is gekomen. 

Evenmin wordt machtsoverschrijding aangetoond, zoals verzoeker aanvoert.  

 

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

zorgvuldigheidsbeginsel wordt niet aangetoond. 

 

Het middel is ongegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

Verzoeker heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan leiden 

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

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

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

nietigverklaring verworpen.  

 

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 eenendertig januari tweeduizend achttien 

door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 

 


