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 nr.  124 867 van 27 mei 2014 

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 VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kameroense nationaliteit te zijn, op 14 januari 2014 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 

18 november 2013 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9 bis van de wet 

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

verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk verklaard wordt en het bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 12 maart 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10 april 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. STEVENS die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat L. VAN DE PUTTE, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker kwam op 8 oktober 2003 toe op Belgisch grondgebied met een studentenvisum. 

 

1.2. Nadat zijn verblijf als student op 1 november 2005 ten einde was gekomen diende verzoeker op 10 

maart 2006 een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van (oud) artikel 9, derde lid 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). 
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1.3. Op 31 juli 2006 trof de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken een beslissing waarbij 

de in punt 1.2 vermelde aanvraag om machtiging tot verblijf ontvankelijk doch ongegrond werd 

bevonden en een beslissing houdende bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 33bis). 

 

1.4.Verzoeker diende op 2 december 2009 een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

 

1.5. De gemachtigde van de staatssecretaris nam op 18 november 2013 een beslissing waarbij de in 

punt 1.4 vermelde aanvraag onontvankelijk werd verklaard. Verzoeker werd hiervan op 3 januari 2014 in 

kennis gesteld. 

 

Dit vormt de eerste bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 02.12.2009 werd 

ingediend door : 

L.(…) T.(…) N.(…), (…) nationaliteit: Kameroen geboren te (…) op (…) 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. 

Reden(en): 

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 art 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. 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de 

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

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

buitenland. 

Betrokkene meent dat hij zich in een prangende humanitaire situatie zou bevinden omdat hij alhier een 

dochter zou hebben m.n. F.(…) A.(…) S.(…) D.(…) geboren te (…) op (…). Betrokkene haalt aan dat hij 

zijn dochter gedurende het weekend of soms in de week zou gaan bezoeken. Vooreerst dienen wij op te 

merken dat betrokkene niet aantoont dat hij dit kind zou erkend hebben. Bovendien merken wij op dat, 

indien betrokkene dit wel zou kunnen, dan nog toont hij niet aan waarom dit hem zou beletten om 

tijdelijk terug te keren naar zijn land van herkomst en aldaar zijn aanvraag in te dienen. De verplichting 

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

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

zich meebrengt.” 

 

1.6 De gemachtigde van de staatssecretaris nam op 18 november 2013 eveneens een beslissing 

houdende bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Verzoeker werd hiervan op 3 januari 2014 

in kennis gesteld. 

 

Dit vormt de tweede bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“De heer: 

Naam, voornaam: L.(…) T.(…) N.(…), 

geboortedatum: (…) 

geboorteplaats: (…) 

nationaliteit: Kameroen 

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

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

er zich naar toe te begeven, 

binnen 30 (dertig) dagen na de kennisgeving. 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(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: 
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X Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

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

visum en paspoort”  

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert in een eerste middel de schending aan van de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van artikel 62 van 

de vreemdelingenwet.  

In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van de zorgvuldigheidsplicht. 

Verzoeker stelt in zijn middelen het volgende: 

 

“Aangezien de verantwoordelijke van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, algemene 

directie vreemdelingenzaken, directie toegang en verblijf, dienst humanitaire regularisaties de aanvraag 

om machtiging tot verblijf hetwelk door verzoeker ingediend werd op 02/12/2009 onontvankelijk 

verklaard heeft en dit om redenen dat de instructie van 19/07/2009 betreffende de toepassing van artikel 

9.3 en artikel 9bis van de wet van 15/12/1980 vernietigd werd door de Raad van State op datum van 

09/12/2009 en 05/10/2011 zodanig dat de criteria van deze instructie niet meer van toepassing waren. 

Dat de vorige staatssecretaris voor asiel en migratie en voor maatschappelijke integratie geval per geval 

beoordeeld heeft, doch de huidige staatssecretaris wenst te verwijzen naar het arrest van de Raad van 

State en deze instructie volledig naast zich neerlegt. 

Dat er dan ook duidelijk met twee maten en twee gewichten gewerkt werd gezien er personen in 

dezelfde situatie van verzoeker reeds geregulariseerd werden door de staatssecretaris voor asiel en 

migratie en maatschappelijke integratie terwijl zulks niet meer het geval is voor verzoeker. 

Aangezien de verantwoordelijke van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, algemene 

directie vreemdelingenzaken, directie toegang en verblijf, dienst humanitaire regularisaties zelfs niet de 

moeite gedaan heeft om navraag te doen naar de erkenning door verzoeker van zijn dochter en het 

thans zeer goedkoop is om te stellen dat het bewijs hiervan niet voorgebracht werd; 

dat dit nooit gevraagd werd door de betrokken instanties en verzoeker dan ook verwonderd is om thans 

te moeten vernemen dat op basis van deze gegevens zijn verzoek tot machtiging van verblijf 

onontvankelijk verklaard werd. 

Dat verzoeker trouwens op datum van 27/11/2013 nog gegevens overgemaakt heeft aan de dienst 

vreemdelingenzaken en dit alvorens hij enige kennis had van de negatieve beslissing door de Federale 

Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, algemene directie vreemdelingenzaken, directie toegang en 

verblijf, dienst humanitaire regularisaties en hij de stukken waarvan men thans beweerd dat deze niet 

zouden zijn voorgebracht, wel degelijk aan hen heeft overgemaakt. 

Dat wanneer men op de hoogte was geweest van deze gegevens men zeker tot een andere beslissing 

zou zijn gekomen en dat er dan ook zeker en vast geen bevel om het grondgebied te verlaten zou zijn 

afgeleverd aan verzoeker. 

Dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dan ook niet zal aarzelen de materiële juistheid van de 

ingeroepen elementen te verifiëren en daarvoor haar toevlucht zal nemen tot alle mogelijke middelen die 

zij nodig acht; 

dat de bestreden beslissing dan ook werd getroffen op een bijzonder mank samengesteld en een 

onvolkomen dossier manifest in strijd met de norm van de draagkrachtige motivering en 

zorgvuldigheidsplicht zodat de beslissing ten gronde moet worden vernietigd. 

dat dit middel gegrond is.” 

 

“Aangezien uit het hogervermelde duidelijk gebleken is dat de verantwoordelijke van de Federale 

Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, algemene directie vreemdelingenzaken, directie toegang en 

verblijf, dienst humanitaire regularisaties geen rekening heeft gehouden met de actuele toestand van 

verzoeker, meer bepaald dat hij wel degelijk zijn dochter erkend heeft zoals mag blijken uit de 

bijgevoegde stukken en de nodige begeleidende brief van zijn partner, zijnde de moeder van zijn 

dochter. 

Dat om deze redenen er dan ook duidelijk sprake is van een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel 

waardoor het middel gegrond is. 

Dat dit middel dan ook gegrond is.” 

 

2.2. Beide door verzoeker aangevoerde middelen worden omwille van hun inhoudelijke verwevenheid 

hieronder gezamenlijk behandeld. 
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2.3. De zorgvuldigheidsplicht houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

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

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de overheid onder 

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

feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat de overheid met 

kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221 475). 

 

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

bestuurshandelingen en bij uitbreiding artikel 62 van de vreemdelingenwet hebben betrekking op de 

formele motiveringsplicht. Deze heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom 

de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding 

toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voornoemde artikelen verplichten de 

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

grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, 

nr. 132.710). De Raad stelt vast dat de verzoekende partij de motieven die aan de grondslag liggen van 

de bestreden beslissing kent nu zij deze aan een inhoudelijk onderzoek onderwerpt in een middel, zodat 

voldaan is aan de formele motiveringsplicht. Het middel dient derhalve vanuit het oogpunt van de 

materiële motiveringsplicht behandeld te worden. 

 

2.5. Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten 

gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar 

gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur de 

feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit 

is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

2.6. De eerste bestreden beslissing vindt haar juridische grondslag in artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet. Deze bepaling 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 vervat is in artikel 9 van de 

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

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

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

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

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

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

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. 

 

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

worden ingeroepen om een verblijfsmachtiging aan te vragen. De toepassing van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet houdt met andere woorden een dubbel onderzoek in: 

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

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

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

rechtvaardigen; 

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

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

staatssecretaris over een ruime appreciatiebevoegdheid. 
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Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond is om een verblijfsmachtiging toe te kennen, dient de 

gemachtigde van de bevoegde minister c.q. staatssecretaris 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. De 

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

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

verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland in te dienen (RvS 20 juli 2000, nr. 89.048). Uit 

zijn uiteenzetting dient duidelijk te blijken waaruit het ingeroepen beletsel precies bestaat. 

 

2.7.In zijn eerste middel stelt verzoeker in wezen dat er met twee maten en twee gewichten wordt 

gewerkt aangezien er vreemdelingen op basis van de instructie van 19 juli 2009 geregulariseerd werden 

terwijl dit voor verzoeker niet het geval is. Met deze stelling toont verzoeker geen motiveringsgebrek aan 

in de bestreden beslissing en toont hij evenmin concreet aan dat gelijke gevallen ongelijk zouden zijn 

behandeld. De Raad stipt aan dat in de beslissing duidelijk wordt aangegeven dat de criteria van de 

instructie waar verzoeker zich destijds op beriep werden vernietigd door arresten van de Raad van 

State. De vernietiging van deze instructie heeft tot gevolg dat deze met terugwerkende kracht uit de 

rechtsorde werd verwijderd (RvS 6 maart 2012, nr. 218 332). Verzoeker kan bijgevolg niet voorhouden 

dat hij benadeeld zou zijn doordat deze onwettige instructie niet langer werd toegepast bij de 

beoordeling van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet. 

 

2.8. Uit de aanvraag om machtiging tot verblijf van 2 december 2009, die verzoeker als bijlage bij zijn 

verzoekschrift voegt, blijkt dat hij zich beriep op “andere prangende humanitaire situaties”, waarbij hij 

verwees naar de geboorte van zijn dochter in 2006. In de bestreden beslissing wordt op dit element 

geantwoord dat “betrokkene niet aantoont dat hij dit kind zou hebben erkend”. Daarnaast wordt 

overwogen dat dit niet als een buitengewone omstandigheid kan worden aanzien zoals bedoeld in 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet. De gemachtigde van de staatssecretaris stelt hieromtrent het 

volgende: “Bovendien merken wij op dat, indien betrokkene dit wel zou kunnen, dan nog toont hij niet 

aan waarom dit hem zou beletten om tijdelijk terug te keren naar zijn land van herkomst om aldaar zijn 

aanvraag in te dienen. De verplichting om de aanvraag in te dienen bij de bevoegde diplomatieke of 

consulaire post in het land van herkomst impliceert enkel een eventuele tijdelijke scheiding, wat geen 

ernstig of moeilijk te herstellen ernstig nadeel met zich meebrengt.” Op grond van de aangevoerde 

elementen kwam de gemachtigde van de staatssecretaris tot het besluit dat de aanvraag om machtiging 

tot verblijf onontvankelijk diende te worden verklaard. 

 

2.9. Waar verzoeker stelt dat nooit navraag werd gedaan naar de erkenning van zijn dochter, dient te 

worden benadrukt dat de bewijslast van de buitengewone omstandigheden op verzoeker rust. 

Verzoeker kan geen motiveringsgebrek noch een onzorgvuldigheid aantonen in de bestreden beslissing 

door zich te baseren op de gegevens, met name de erkenningsakte en een schrijven van de moeder 

van zijn dochter, die hij slechts op 27 november 2013 aan de gemachtigde van de staatssecretaris zou 

hebben overgemaakt (Verzoekschrift, bijlagen 3-5). De Raad wijst erop dat de bestreden beslissing 

dateert van 18 november 2013 en er dus geen rekening kon worden gehouden met elementen van 

latere datum. Het feit dat verzoeker op 27 november 2013 nog geen kennis had van de bestreden 

beslissing, doet hieraan geen afbreuk. Verzoeker beweert dat “men zeker tot een andere beslissing zou 

zijn gekomen en dat er dan ook zeker en vast geen bevel om het grondgebied te verlaten zou zijn 

afgeleverd aan verzoeker”, terwijl in de beslissing duidelijk wordt aangegeven dat, zelfs indien verzoeker 

zou aantonen dat hij zijn kind zou hebben erkend, hij nog niet aantoont “waarom dit hem zou beletten 

om tijdelijk terug te keren naar zijn land van herkomst om aldaar zijn aanvraag in te dienen”. De 

beslissing houdt bijgevolg reeds rekening met de eventualiteit dat verzoeker zou zijn overgegaan tot de 

erkenning van zijn dochter. 

 

2.10. De bestreden beslissing steunt op deugdelijke feitelijke en juridische elementen. Verzoeker maakt 

niet aannemelijk dat met bepaalde elementen geen of onvoldoende rekening zou zijn gehouden. Er 

werd geen schending van de motiveringsplicht aangetoond. 

 

Beide aangevoerde middelen zijn ongegrond. 

 

 

 

 



  

 

 

 

RvV  X - Pagina 6 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig mei tweeduizend veertien 

door: 

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. J. DE LANGE, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

J. DE LANGE F. TAMBORIJN 

 

 


