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 nr. 101 864 van 26 april 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Bosnische nationaliteit te zijn, op 8 januari 2013 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, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding van 27 november 2012 waarbij de aanvraag 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 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. 

 

Gelet op de beschikking van 27 februari 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 29 maart 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat B. DE KLERCK, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat C. DECORDIER, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker dient op 1 juni 2012 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 van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet).  

 

1.2. Op 27 november 2012 beslist de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding  tot de onontvankelijkheid van de onder punt 1.1. 

vermelde aanvraag. Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 01.06.2012 werd 

ingediend door: 

P.D. {..} 
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In toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

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

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

verzoek onontvankelijk is 

Redenen: 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de 

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

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

buitenland.  

Het feit dat betrokkene sinds 26.07.2009 ononderbroken in België zou verblijven; hij sedert 03.10.2009 

van de maatschappelijke dienstverlening, onder de vorm van een materiële steunverlening in het Lokaal 

Opvanginitiatief (LOI) van Diest, zou genieten en hij in een OCMW huis te Diest zou gewoond hebben 

en voor de huur zou betalen als hij zou werken en hij een attest van het OCMW Diest dd. 26.01.2010 

voorlegt; hij het bewijs van een toenemende onafhankelijkheid en zelfstandigheid zou geleverd hebben 

onder andere door het volgen van cursussen inburgering en Nederlands en door het tonen van volle 

werkbereidheid en hij ter staving een attest van inburgering (maatschappelijke oriëntatie) dd. 

30.04.2010, een attest van aanmelding dd. 19.01.2010, een inburgeringscontract dd. 22.01.2010 en 

brieven betreffende deze cursus voorlegt en hij een certificaat van de opleiding dd. 20.04.2010 en een 

attest van de eenheid dd. 20.04.2010 voorlegt; hij een ‘man van het terrein’ zou zijn en hij, in het 

verlengde van zijn middelbare studies en werk onder andere als kelner in de horeca in Bosnië – 

Herzegovina, in eender welke sector volle werkbereidheid zou tonen en hij niet afhankelijk zou willen 

zijn van het OCMW of van de RVA; hij reeds vanaf juni 2010 steeds via interimkantoren zou werken en 

hij op heden tewerkgesteld zou zijn bij de verffabriek NV Martin Matthys te Zelem-Halen en hij ter 

staving een arbeidskaart C, attesten van interimkantoren, loonbrieven en een brief betreffende 

vakantiegeld voorlegt; hij blijk zou geven van een duurzame lokale verankering, wat tot uiting zou komen 

in zijn inspanningen om cursussen te volgen, zijn volle werkbereidheid enzovoort; hij goede relaties zou 

onderhouden met sociale overheidsinstanties (OCMW Diest, VDAB Diest, ACV Diest en dergelijke 

meer) en uit externe verklaringen zou blijken dat betrokkene eerlijk,sociaal, vriendelijk, beleefd en 

behulpzaam zou zijn, hij zeer goed Nederlands zou spreken en hij zijn afspraken  betrouwbaar en stipt 

zou nakomen (contacten instanties, werk enzovoort) en hij ter staving getuigenverklaringen voorlegt, 

verantwoordt niet dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in België wordt ingediend. 

De elementen met betrekking tot de integratie kunnen het voorwerp uitmaken van een eventueel 

onderzoek conform art. 9.2 van de wet van 15/12/1980. 

Het feit dat betrokkene tewerkgesteld was en hij ter staving een arbeidskaart C, attesten van 

interimkantoren, loonbrieven en een brief betreffende vakantiegeld voorlegt, vormt evenmin een 

buitengewone omstandigheid aangezien deze tewerkstelling alleen werd toegestaan zolang zijn 

asielprocedure niet was afgesloten. Zij had enkel als doel betrokkene de mogelijkheid te geven om 

tijdens zijn verblijf in zijn eigen behoeften te voorzien. 

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 

27.07.2009, werd afgesloten op 04.10.2012 met de beslissing ‘Weigering vluchtelingenstatus en 

weigering subsidiaire bescherming door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

De duur van de procedure – namelijk iets meer dan drie jaar en twee maanden – 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. 89960 van 02.10.2000) 

Betrokkene haalt aan dat hij sinds een tweetal jaar een relatie zou hebben met Mevr. M. (N.) D. {..}, van 

Servische nationaliteit en reeds sinds geruime tijd wonende in België. Hierbij dient opgemerkt te worden 

dat de terugkeer naar het land van herkomst om aldaar een machtiging aan te vragen niet in 

disproportionaliteit staat ten aanzien van het recht op een gezins- of privéleven. De verplichting om 

terug te keren naar het land van herkomst betekent geen breuk van de familiale relaties of zakelijke 

contacten, maar enkel een eventuele tijdelijke verwijdering van het grondgebied wat geen ernstig en 

moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. 

Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkene niet voor overlast zou zorgen en hij geen gevaar 

voor de veiligheid en de openbare orde zou betekenen, dient opgemerkt te worden dat van alle 

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

zijnde wetgeving.” 

 

2. Over de rechtspleging 
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2.1. Artikel 39/81, tweede lid van de Vreemdelingenwet schrijft voor dat de verwerende partij binnen 

acht dagen na de kennisgeving van het beroep, het administratief dossier indient waarbij ze een nota 

met opmerkingen kan voegen. 

 

De verwerende partij werd op 11 januari 2013 in kennis gesteld van het verzoekschrift en werd verzocht 

om het administratief dossier en een nota in te dienen. De laatst nuttige dag om de nota en het 

administratief dossier in te dienen was 21 januari 2013. 

 

Er werd geen nota en geen administratief dossier ingediend. 

 

Artikel 39/59, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet bepaalt dat wanneer de verwerende partij het 

administratief dossier niet binnen de vastgestelde termijn toestuurt, de door de verzoekende partij 

vermelde feiten als bewezen worden geacht tenzij deze feiten kennelijk onjuist zijn. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 39/2, § 2 van de Vreemdelingen-

wet.  

 

Verzoeker betoogt als volgt: 

 

“Schending van artikel 39/2, § 2 van de wet van 15 december 1980 wegens overtreding van hetzij 

substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van 

macht. 

Doordat de Dienst Vreemdelingenzaken in de bestreden beslissing besluit dat: “Betrokkene haalt aan 

dat hij sinds een tweetal jaar een relatie zou hebben met Mevr. M. (N.) D. {..}, van Servische nationaliteit 

en reeds sinds geruime tijd wonende in België.” (eigen onderlijning). 

Dat de beslissing tot onontvankelijkheid van het verzoekschrift art. 9bis Vr.W. geen rekening houdt met 

de persoonlijke situatie van verzoeker. Dat verzoeker om de redenen zoals aangehaald in zijn 

asielprocedure niet meer terug kan naar Bosnië op gevaar van zijn eigen leven. Dat verzoeker een 

duurzame relatie heeft met Mevr. M. (N.) D. {..} en in 2013 vanuit Bosnië een aantal documenten dient 

te laten overkomen naar België met het oog op een officialisering alhier van hun samenwoning. Dat 

verzoeker de kans dient te worden gegeven om zijn feitelijk samenwonen met een perfect 

Nederlandstalige vrouw in België wettelijk te verankeren. 

Dat het middel bijgevolg ernstig is.” 

 

3.2. In zoverre verzoeker een schending aanvoert van de in artikel 39/2, § 2 van de Vreemdelingenwet 

vermelde substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of 

afwending van macht, wijst de Raad erop dat hij dient te specifiëren welke rechtsregels of 

rechtsbeginselen hij geschonden acht. Het enig middel is niet ontvankelijk voor zover verzoeker daarin 

de schending van artikel 39/2, §2 van de Vreemdelingenwet aanvoert, aangezien hij niet uiteenzet hoe 

de bestreden beslissing deze bepaling, die de bevoegdheid van de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen als annulatierechter regelt, zou schenden. De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist 

immers dat zowel de geschonden geachte rechtsregel of -beginsel wordt aangeduid alsook de wijze 

waarop die rechtsregel of dat beginsel door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 8 januari 

2007, nr. 166.392; RvS 2 maart 2007, nr. 168.403). Uit de lezing van het enig middel blijkt niet welke 

bepaling en/of beginsel verzoeker geschonden acht en het komt niet aan de Raad toe dit uit verzoekers 

uiteenzetting te gaan distilleren.  

 

3.3. Het enig middel is onontvankelijk. 

 

4. Korte debatten 

 

Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk. Er is derhalve grond om toepassing te maken van 

artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot schorsing, als accessorium van de nietigverklaring, 

wordt derhalve samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 



  

 

RvV X - Pagina 4 van 4 

 

 

Enig artikel 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig april tweeduizend dertien door: 

 

mevr. S. DE MUYLDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN S. DE MUYLDER 

 


