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 nr. 128 285 van 27 augustus 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, thans de minister van 

Justitie, belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding. 

 
 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ivoriaanse nationaliteit te zijn, op 5 december 2013 

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

enerzijds de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 7 oktober 2013 waarbij de aanvraag om 

machtiging tot verblijf op basis van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

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

onontvankelijk verklaard wordt en van anderzijds de beslissing van 7 oktober 2013 houdende bevel om 

het grondgebied te verlaten. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 8 mei 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 2 juni 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat N. AHMADZADEH, die loco advocaat B. JARY verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. De verzoeker dient op 26 september 2012 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). 

 

1.2. Op 7 oktober 2013 beslist de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde) om de voormelde 
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aanvraag onontvankelijk te verklaren. Het betreft de eerste bestreden beslissing, aan de verzoeker ter 

kennis gebracht op 5 november 2013. 

 

De motieven van deze beslissing luiden als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 26.09.2012 werd 

ingediend door : 

C., I. (R.R.: 087040353962) 

nationaliteit: Ivoorkust 

geboren te (…) 

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): 

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. 

Betrokkenes asielaanvraag, ingediend op 03.11.2006, werd afgesloten op 31.10.2007 met een 

bevestigende beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

bescherming door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

De duur van de procedure - namelijk 11 maanden - was ook niet van die aard dat ze als onredelijk lang 

kan beschouwd worden. 

Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkene nooit een inbreuk beging tegen de openbare orde 

dient opgemerkt te worden dat van alle vreemdelingen die in België verblijven, verwacht wordt dat zij 

zich houden aan de in België van kracht zijnde wetgeving. 

Betrokkene haalt aan dat hij onmogelijk kan terugkeren naar zijn land van herkomst omdat hij er geen 

familiebanden meer heeft. Hij verklaart dat hij geen familie meer heeft gezien de moeilijke relatie die hij 

heeft met zijn moeder na haar tweede huwelijk en gezien zijn vader gestorven is. Betrokkene toont 

echter niet aan dat zijn vader gestorven is, noch dat zijn moeder hertrouwd is en dat dit conflicten heeft 

veroorzaakt. Uit het asielrelaas van betrokkene blijkt echter dat hij nog twee broers heeft in Ivoorkust 

alsook een nonkel. Het lijkt verder erg onwaarschijnlijk dat hij geen andere familie, vrienden of 

kennissen meer heeft waar hij kan verblijven in afwachting van een beslissing in het kader van zijn 

aanvraag tot regularisatie. Betrokkene verbleef immers ruim 19jaar in Ivoorkust en zijn verblijf in België, 

zijn opgebouwde banden en zijn integratie kunnen bijgevolg geenszins vergeleken worden met zijn 

relaties in het land van herkomst. 

Betrokkene haalt verder aan dat hij niet de financiële middelen heeft om vliegtuigtickets te kopen. Het 

staat betrokkene vrij hiertoe een beroep te doen op de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) 

om zo de nodige steun te verkrijgen voor een terugreis. Ook beschikt de IOM over een 

Reïntegratiefonds dat als doel heeft een duurzame terugkeer naar en reïntegratie in het land van 

herkomst te vergemakkelijken. Dit fonds is ontworpen om mensen bij te staan in het vinden van 

inkomensgenererende activiteiten. Reïntegratiebijstand kan het volgende bevatten: beroepsopleidingen, 

opstarten van kleine zakenprojecten, kosten om een cursus of opleiding te volgen, kosten om informatie 

over beschikbare jobs te verkrijgen, bijvoorbeeld door middel van tewerkstellingsbureaus, 

accommodatie/huur, extra bagage. Hierdoor kan de bewering dat betrokkene niet de financiële middelen 

zou hebben om vliegtuigtickets te kopen, niet aanvaard worden als een buitengewone omstandigheid. 

Betrokkene haalt aan dat hij onmogelijk terug kan keren naar Ivoorkust omdat dit zou neerkomen op het 

volledig doorbreken van de bestaande harmonie in de Belgische samenleving. Betrokkene toont dit 

echter niet aan. Het is aan betrokkene dit aan te tonen. De loutere vermelding volstaat niet om aanvaard 

te worden als buitengewone omstandigheid. Bovendien gaat het hier om een eventueel tijdelijke 

verwijdering, wat geen ernstig of moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. 

Het feit dat betrokkene tewerkgesteld was, vormt evenmin een buitengewone omstandigheid aangezien 

deze tewerkstelling alleen werd toegestaan zolang hij een legaal verblijf had. Zij had enkel als doel 

betrokkene de mogelijkheid te geven om tijdens zijn verblijf in zijn eigen behoeften te voorzien. Indien 

betrokkene een verblijfsvergunning wenst te verkrijgen voor arbeid, dient hij hiertoe de nodige 

vergunningen via de geijkte weg aan te vragen. 

De overige elementen (betrokkene haalt aan dat hij goed geïntegreerd is in de Belgische samenleving, 

dat hij voldoende Nederlands en Frans spreekt, dat hij oriëntatiecursussen en Nederlandse lessen 

gevolgd heeft, dat hij vele sociale contacten heeft; betrokkene legt volgende stukken voor: een attest 
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handlanger bekisten alsook een VCA-basisveiligheid attest, een verklaring tewerkstelling, een 

arbeidsovereenkomst en loonbrieven) behoren tot de gegrondheid en worden in deze fase niet 

behandeld. De elementen van integratie kunnen het voorwerp uitmaken van een eventueel onderzoek 

conform art 9.2 van de wet van 15.12.1980.” 

 

1.3. Op 7 oktober 2013 beslist de gemachtigde tevens om aan de verzoeker een bevel af te geven om 

het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Dit is de tweede bestreden beslissing die luidt als volgt: 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

Bevel om het grondgebied te verlaten 

Aan de heer : 

Naam, voornaam: geboortedatum: geboorteplaats: nationaliteit:(…) Ivoorkust C., I. 

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

die het Schengenacquis ten voile toepassen(1), tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven, 

binnen 30 (dertig) dagen na de kennisgeving. 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel 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: 

 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: 

Niet in het bezit van een geldig visum.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. Ter terechtzitting legt de advocaat van de verzoeker een aanvullend overtuigingsstuk neer. Het gaat 

concreet om een beschikking van de raadkamer bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 6 

mei 2014 waarbij wordt beslist om de hechtenis van de verzoeker te handhaven.  

 

De Raad merkt op dat de beroepsprocedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de 

Raad) inquisitoriaal van aard is waaruit onder meer volgt dat de mededeling van processtukken op 

vraag van de griffie gebeurt en niet op eigen initiatief van de partijen. Bijgevolg kan enkel met de in de 

procedureregeling voorziene procedurestukken rekening worden gehouden 

  

Overigens dient te worden opgemerkt dat de Raad te dezen optreedt als annulatierechter en dat hij bij 

zijn wettigheidstoezicht geen rekening kan houden met stukken die niet aan de verweerder ter kennis 

konden zijn op het ogenblik dat de bestreden beslissingen werden genomen. Het aanvullend stuk 

dateert van 6 mei 2014 en dus ruimschoots na het nemen van de bestreden beslissingen. De Raad zou 

dan ook zijn bevoegdheid overschrijden indien hij bij zijn wettigheidstoezicht met deze stukken rekening 

zou houden (RvS 26 maart 2013, nr. 222.999).  

 

De ter terechtzitting neergelegde stukken worden bijgevolg uit de debatten geweerd. 

 

2.2. Artikel 39/72 juncto artikel 39/81 van de vreemdelingenwet bepaalt als volgt: 

 

“De verwerende partij bezorgt de griffier binnen acht dagen na de kennisgeving van het beroep het 

administratief dossier, waarbij ze een nota met opmerkingen kan voegen.” 

 

De verweerder heeft in casu geen nota met opmerkingen toegestuurd. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. De verzoeker voert in een enig middel de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

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

1991), van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, van artikel 3 van het Europees Verdrag ter 

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te New York 

op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM) en van “de 

beginselen van behoorlijk en goed bestuur o.a. zorgvuldigheidsbeginsel en materiële motiveringsplicht”.   

 

Hij licht het middel toe als volgt: 
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“Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op zijn 

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

respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde van de staatssecretaris 

bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier én op alle daarin 

vervatte dienstige stukken. 

Verzoeker verblijf reeds 8 jaar in België. Het gaat over een lang verblijf in het land. 

Het gaat in casu over de problematiek omtrent buitengewone omstandigheden die terugkeer van 

verzoeker onmogelijk of minstens zeer moeilijk maken. 

Het gaat in casu over langdurige verblijfsprocedures en voorlopig, maar legaal verblijf van verzoeker in 

het land gedurende bijna 8 jaar! 

Verzoeker heeft taal- en integratiecursussen gevolgd. 

Het gaat in casu over een samenhang van verschillende omstandigheden die samen zeker aïs 

buitengewoon beschouwd kunnen worden. 

Verzoeker is bovendien al lang afwezig in het land van herkomst en heeft daar geen woning en geen 

job, noch familie waar hij bij terecht kan. 

Alsmede is er voor verzoeker geen enkel sociaal vangnet in zijn land van herkomst. Hij heeft geen 

familieleden meer in zijn land van herkomst waarop hij effectief kan terugvallen. 

Gelet het hiervoor vermelde zou het terugsturen van verzoeker naar hun land van herkomst, een 

schending uitmaken van artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, m.n. 

schending van het recht op leven en verbod van foltering. 

Met het hiervoor vermelde heeft de verwerende partij geen rekening gehouden bij het nemen van de 

bestreden beslissing. 

Verzoeker heeft geen woonst en geen inkomen in zijn land van herkomst! 

 Zodoende diende de Dienst Vreemdelingenzaken alsmede rekening te houden met het feit dat 

verzoeker in zijn land van herkomst geen sociaal vangnet hebben en de kans reëel is dat verzoeker in 

zijn land van herkomst geen toegang zal krijgen tot een geschikte sociale hulp en/of uitkeringen. 

Verzoeker kan moeilijk werken in het land van herkomst omdat hij al lang afwezig is en omdat er grote 

werkloosheid en armoede is. Hij is immers reeds bijna 8 jaar afwezig in het land van herkomst. 

Het is derhalve zeer reëel dat de verzoeker bij terugkeer naar zijn land van herkomst geen werk zal 

vinden en des te meer niet kunnen terugvallen op een maandelijkse sociale uitkering, omdat hij hiervoor 

niet in aanmerking komt. Hij kan in Ivoorkust geen werkloosheidsuitkering krijgen. 

Wat betreft de bestreden beslissing dd. 7 oktober 2013, betekend aan verzoekers op 5 november gaat 

het over een standaardmotivering. 

De tegenpartij houdt geen rekening met de bijzonder moeilijke situatie van verzoeker.” 

 

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

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

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

zijn. Het afdoend 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, met 

name dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. 

 

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

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

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

beschikt. De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond 

waarvan zij is genomen. 

 

De Raad stelt vast dat de thans bestreden beslissingen duidelijk de determinerende motieven aangeven 

op basis waarvan ze zijn genomen. 

 

In de eerste bestreden beslissing wordt immers, onder verwijzing naar artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet, gesteld dat de door de verzoeker aangehaalde elementen geen buitengewone 

omstandigheid vormen waarom hij de aanvraag tot machtiging van 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. Vervolgens wordt ingegaan op elk van de door de verzoeker in 

de aanvraag aangehaalde elementen en wordt op concrete wijze toegelicht waarom deze elementen 

niet als buitengewone omstandigheden in het licht van artikel 9bis van de vreemdelingenwet in 

aanmerking kunnen worden genomen. Deze motivering is pertinent en draagkrachtig. Verder wordt in de 

tweede bestreden beslissing (het bevel om het grondgebied te verlaten) verwezen naar het 

toepasselijke artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet, dat voorziet dat de gemachtigde een 
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bevel om het grondgebied te verlaten dient af te leveren indien de vreemdeling in het Rijk verblijft 

zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van de vreemdelingenwet vereiste documenten. De 

gemachtigde licht toe dat de verzoeker in casu niet in bezit is van een geldig visum. Ook deze 

vaststellingen zijn pertinent en zij worden door de verzoeker ook niet betwist. 

 

De verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt te begrijpen op 

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).  

 

Waar de verzoeker stelt dat de “bestreden beslissing dd. 7 oktober 2013” een standaardmotivering 

betreft, zonder echter te verduidelijken of hij met deze kritiek de eerste dan wel de tweede bestreden 

beslissing voor ogen heeft, merkt de Raad op dat de verzoeker niet kan voorhouden dat de motieven 

van de onderscheiden bestreden beslissingen onduidelijk of stereotiep zouden zijn. In de eerste 

bestreden beslissing worden de door de verzoeker  in zijn aanvraag aangebrachte gegevens, één na 

één, op een overzichtelijke en individuele wijze besproken en in de tweede bestreden beslissing wordt 

vastgesteld dat de verzoeker niet over een geldig visum beschikt zodat hem een bevel om het 

grondgebied te verlaten wordt afgeleverd in toepassing van artikel 7, eerste lid, 1° van de 

vreemdelingenwet.   

 

Daarenboven dient geduid te worden dat, indien een beslissing zou zijn gemotiveerd met algemene 

overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een stereotiepe, geijkte en gestandaardiseerde 

motivering, dit loutere feit op zich alleen nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren 

gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171, RvS, 27 juni 2007, nr. 172.821). 

 

De verzoeker toont met zijn uiteenzetting bijgevolg geen schending aan van de artikelen 2 en 3 van de 

wet van 29 juli 1991. 

 

3.3. Er dient te worden vastgelegd dat de kritiek van de verzoeker niet de formele motiveringsplicht 

betreft, maar de materiële motiveringsplicht. Het middel wordt dan ook vanuit dit oogpunt onderzocht.  

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet 

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

de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze 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; RvS 28 oktober 2002, nr. 111.954). 

 

Wat betreft de aangevoerde schending van de zorgvuldigheidsplicht moet erop worden gewezen dat dit 

beginsel van behoorlijk bestuur de overheid de verplichting oplegt 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 de zorgvuldigheidsplicht 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.  

 

Bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht 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. 

 

De materiële motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsplicht dienen te worden onderzocht in het licht van 

de gegevens van het administratief dossier en in het raam van de toepassing van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet. 

 

3.4. Artikel 9bis van de vreemdelingenwet bepaalt het volgende:  

 

“§ 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.  

De voorwaarde dat de vreemdeling beschikt over een identiteitsdocument is niet van toepassing op:  
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– de asielzoeker wiens asielaanvraag niet definitief werd afgewezen of die tegen deze beslissing een 

overeenkomstig artikel 20 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, 

toelaatbaar cassatieberoep heeft ingediend en dit tot op het ogenblik waarop een verwerpingsarrest 

inzake het toegelaten beroep is uitgesproken;  

– de vreemdeling die zijn onmogelijkheid om het vereiste identiteitsdocument te verwerven in België, op 

geldige wijze aantoont.  

(…)” 

 

Artikel 9 van de vreemdelingenwet bepaalt als algemene regel 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. 

Luidens artikel 9bis van de vreemdelingenwet kan, in buitengewone omstandigheden en op voorwaarde 

dat de vreemdeling over een identiteitsdocument beschikt, het hem evenwel worden toegestaan die 

aanvraag te richten tot de burgemeester van zijn verblijfplaats in België. Hieruit volgt dat enkel wanneer 

er buitengewone omstandigheden voorhanden zijn om het niet aanvragen van de machtiging bij de 

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

verblijfsmachtiging in België kan worden aangevraagd. Deze buitengewone omstandigheden mogen niet 

worden verward met de argumenten ten gronde die worden ingeroepen om een verblijfsmachtiging aan 

te vragen (RvS 7 juli 2014, nr. 10.637 (c)).  

 

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 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; 

- 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;  

 

Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond is om de verzoekende partij een voorlopige 

verblijfsmachtiging toe te kennen, dient de verwerende partij na te gaan of de aanvraag wel regelmatig 

werd ingediend, en onder meer te weten of er aanvaardbare buitengewone omstandigheden werden 

ingeroepen om de afgifte van de verblijfsmachtiging in België te verantwoorden. 

 

De Raad merkt  op dat de bevoegde staatssecretaris of zijn gemachtigde ter zake over een ruime 

discretionaire bevoegdheid beschikt. In artikel 9bis van de vreemdelingenwet worden geen specifieke 

criteria bepaald die regelen in welke gevallen een dergelijke verblijfsaanvraag al dan niet ontvankelijk 

kan of moet worden beschouwd. De invulling van het begrip “buitengewone omstandigheden” wordt 

door de wetgever aan de beoordeling van de bevoegde staatssecretaris over gelaten en in beroep kan 

de Raad op deze beoordeling slechts een marginale toetsingsbevoegdheid uitoefenen. 

 

De aanvrager van zijn kant 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).  

 

3.5. In casu heeft de verzoeker in zijn aanvraag de volgende elementen aangevoerd als buitengewone 

omstandigheden in de zin van artikel 9bis van de vreemdelingenwet: 

 

“2.3. Buitengewone omstandigheden 

2.3.1. 

De aanvraag van machtiging tot verblijf in België door een vreemdeling moet normaal gezien worden 

gedaan bij een Belgische diplomatieke of consulaire post in het land van oorsprong (artikel 9 lid 2 van 

de Wet van 15 december 1980). 

Deze wet voorziet hierop echter een uitzondering waardoor de vreemdeling in buitengewone 

omstandigheden een machtiging tot verblijf in België kan vragen. 

De Raad van State stelde reeds bij het arrest van 9 april 1998 (nr. 73.025) duidelijk vast dat de 

"buitengewone omstandigheden" geen omstandigheden van overmacht zijn. 

Verzoeker bevindt zich in de buitengewone omstandigheden omwille van de volgende redenen: 

• Verzoeker verblijft effectief sinds 31 maart 2007 in België. 
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• Het is voor verzoeker onmogelijk, minstens zeer moeilijk om naar het land van herkomst terug te 

keren met het oog om een aanvraag van machtiging tot verblijf in België bij een Belgische diplomatieke 

of consulaire post in te dienen. Verzoeker heeft geen familiebanden meer in het land van herkomst. 

Verzoeker heeft enkel nog een moeder in Ivoorkust die na het overleden van de vader van verzoeker 

hertrouwd is. Verzoeker heeft door dit huwelijk enorm veel conflicten gehad met zijn moeder door haar 

huidige partner. Deze conflicten escaleerden zodanig dat het contact met zijn moeder werd verbroken. 

Doordat verzoeker niet terecht kan bij familie in het land van herkomst bestaat de kans dat hij daar op 

straat zal terechtkomen. 

• De financiële middelen van verzoeker zijn zodanig beperkt dat hij zich geen vliegtickets kan 

veroorloven , laat staan een verblijf in Ivoorkust voor een onbepaalde gekende periode. Verzoeker heeft 

steeds een inkomen (stuk 13) gehad en de laatste jaren werkte hij in de tuinbouw (stuk 6). Doordat de 

tuinbouwsector getroffen werd door de crisis heeft verzoeker zijn werk verloren. Dit verlies van werk is 

dan ook de oorzaak geweest dat verzoeker niet meer in aanmerking komt voor een verlenging van zijn 

arbeidskaart. Tot voor kort was verzoeker in het bezit van een arbeidskaart, doch werd deze buiten zijn 

wil afgenomen. Hij moest namelijk een arbeidsovereenkomst van minstens 1 jaar kunnen voorleggen, 

doch kon er enkel één van zes maanden bekomen van zijn werkgever (stuk 5). 

• Verzoeker is in een vicieuze cirkel terechtgekomen, want doordat hij geen geldige verblijfstitel -

arbeidskaart - heeft , kan hij zich niet meer op de arbeidsmarkt begeven. Verzoeker treft tot op heden de 

nodige inspanningen om op een volstrekt legale wijze een inkomen te voorzien. 

• Verzoeker is inmiddels reeds zeer goed geïntegreerd in de Belgische samenleving en spreekt 

voldoende Nederlands en Frans. 

• Verzoeker heeft oriëntatiecursussen en eveneens Nederlandse lessen gevolgd. 

• Verzoeker heeft bijkomende opleidingen gevolgd waaronder een attest van handlanger bekisten 

uitgevaardigd door LEVANTO op 19 december 2007. opleiding omvatte traditionele-en 

systeembekisting, inclusief een praktijkstage (stuk 3). Daarnaast bezit verzoeker een het VCA-attest dat 

hij op 29 november heeft behaald (stuk 4). 

• Dat de terugkeer in deze situatie duidelijk niet in het belang is van verzoeker. 

Volgens verzoeker is deze zeer moeilijke en complexe situatie gelijk aan de motivatie van de bijzondere 

moeilijkheid van zijn terugkeer. 

2.3.2. 

Het is voor verzoeker uitermate moeilijk om naar Ivoorkust terug te keren om aldaar de nodige 

machtigingen aan te vragen en te bekomen omdat dit zou neer komen op het volledig doorbreken van 

de bestaande harmonie in de Belgische samenleving. 

Verzoeker heeft nu minder en minder banden met Ivoorkust en zoals reeds hiervoor vermeld speelt zijn 

"gezinsleven" uitsluitend in België af waar hij thans veel sociale contacten heeft opgebouwd. Vele van 

die contacten zijn voor verzoeker als familie daar zij veel voor hem betekenen. 

Een daadwerkelijke "familiekern" in hoofde van verzoeker is duidelijk aanwezig in België wat de 

terugkeer onmogelijk of minstens zeer moeilijk maakt. 

Gelet op zijn opleidingen en ervaringen in België zal verzoeker alsmede in zijn eigen levensonderhoud 

kunnen voorzien en zal zo geen belasting vormen voor de Belgische sociale zekerheid, maar een 

meerwaarde bieden. 

Besluit 

Gelet op alle voorgaande elementen en in het bijzonder: de zeer moeilijke en complexe situatie waarin 

verzoeker zich momenteel bevindt; 

- verzoeker is thans in het bezit van een Belgische verblijfstitel, doch kan deze niet verlengd worden 

omwille van het feit dat hij geen tewerkstelling voor een jaar heeft gevonden. Verzoeker kan wel voor 

korte periodes (6 maanden) in de tuinbouw gaan werken (stuk 5), maar dit zal hem geen verblijfstitel 

type arbeidskaart verschaffen; 

- Dat verzoeker in het verleden steeds legaal in het land verbleef, doch nu hij door de crisis in de 

tuinbouw geen werk meer heeft wat buiten zijn wil is; het feit dat Verzoeker geen gevaar vormt voor de 

openbare orde; en zijn integratie (kennis van Nederlands en Frans, sociale contacten) in de Belgische 

maatschappij; 

Om al deze redenen verzoekt Verzoeker om machtiging tot verblijf aan van meer dan drie maanden 

overeenkomstig artikel 9bis Vreemdelingenwet.” 

 

De verzoeker voert aan dat hij al 8 jaar in België verblijft in een weliswaar voorlopig, maar toch legaal 

verblijf en dat hij taal- en integratiecursussen gevolgd heeft. De verzoeker meent dat het om 

buitengewone omstandigheden gaat. De verzoeker stelt voorts geen woning, job, noch familie in zijn 

land van herkomst te hebben waarop hij kan terugvallen. Hij zou er moeilijk kunnen werken gelet op zijn 

lange afwezigheid in het land en de grote werkloosheid en armoede,  de kans zou  zeer reëel zijn dat hij 

er geen werk zal vinden en dat hij niet langer zal kunnen terugvallen op een maandelijkse sociale 
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uitkering of op een sociaal vangnet. De verzoeker stelt dat de verweerder met deze elementen geen 

rekening heeft gehouden dat deze ertoe leiden dat een terugkeer naar zijn land van herkomst een 

schending uitmaakt van artikel 3 van het EVRM. De verzoeker betoogt tot slot dat er geen rekening is 

gehouden met zijn bijzonder moeilijke situatie.  

 

3.6. De Raad wijst er op dat niet uit het oog mag worden verloren dat de thans bestreden beslissing 

werd genomen in antwoord op een aanvraag die de verzoeker heeft ingediend overeenkomstig artikel 

9bis van de vreemdelingenwet. Zoals reeds hogerop werd besproken, komt het in dit kader aan de 

aanvrager toe om de buitengewone omstandigheden op een precieze manier uiteen te zetten in de 

aanvraag. De bewijslast terzake berust op de aanvrager. De zorgvuldigheidsverplichting die rust op de 

bestuursoverheid geldt in casu dan ook evenzeer ten aanzien van de rechtsonderhorige of, in het kader 

van een wederkerig bestuursrecht, de burger. Er dient op te worden gewezen dat de vreemdeling de 

nodige documenten moet aanbrengen opdat de verweerder kan beoordelen of de betrokkene aan de 

wettelijke voorwaarden voldoet. De verplichting die in casu rust op de vreemdeling, kadert bijgevolg in 

de wederkerige zorgvuldigheidsverplichting. 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verzoeker zich in zijn aanvraag om machtiging 

tot verblijf op zijn verblijf in België sinds 2007, zijn integratie in de Belgische samenleving, het feit dat hij 

oriëntatiecursussen en lessen Nederlands heeft gevolgd, het gebrek aan familiale banden in zijn land 

van herkomst en in het algemeen op zijn moeilijke en complexe situatie beriep als zijnde buitengewone 

omstandigheden in de zin van artikel 9bis van de vreemdelingenwet.  

 

Uit verzoekers aanvraag blijkt echter niet dat hij aan de verweerder zou hebben gemeld dat hij in zijn 

land van herkomst geen woonst en geen job heeft en dat hij moeilijk zal kunnen werken gelet op zijn 

lange afwezigheid in het land en de grote werkloosheid en armoede aldaar en dat hij evenmin in zijn 

aanvraag de vrees uitte in zijn land van herkomst niet te kunnen terugvallen op een maandelijkse 

sociale uitkering of op een sociaal vangnet. Wat deze elementen betreft, merkt de Raad dan ook op dat 

de verzoeker niet van de gemachtigde kon verwachten dat hij bij de beoordeling van verzoekers 

aanvraag om machtiging tot verblijf rekening zou houden met elementen die hem niet waren 

voorgelegd. Bovendien treedt de Raad te dezen op als annulatierechter en zou hij zijn bevoegdheid 

overschrijden indien hij bij zijn wettigheidstoezicht elementen in rekening zou nemen die niet aan de 

verweerder werden overgemaakt ten tijde van het nemen van de bestreden beslissingen.  

 

Wat de overige elementen betreft, stelt de Raad vast dat de gemachtigde deze elementen meeneemt in 

de eerste bestreden beslissing en dat hij hieromtrent als volgt motiveert: 

 

“Betrokkenes asielaanvraag, ingediend op 03.11.2006, werd afgesloten op 31.10.2007 met een 

bevestigende beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

bescherming door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

De duur van de procedure - namelijk 11 maanden - was ook niet van die aard dat ze als onredelijk lang 

kan beschouwd worden.(…) 

Betrokkene haalt aan dat hij onmogelijk kan terugkeren naar zijn land van herkomst omdat hij er geen 

familiebanden meer heeft. Hij verklaart dat hij geen familie meer heeft gezien de moeilijke relatie die hij 

heeft met zijn moeder na haar tweede huwelijk en gezien zijn vader gestorven is. Betrokkene toont 

echter niet aan dat zijn vader gestorven is, noch dat zijn moeder hertrouwd is en dat dit conflicten heeft 

veroorzaakt. Uit het asielrelaas van betrokkene blijkt echter dat hij nog twee broers heeft in Ivoorkust 

alsook een nonkel. Het lijkt verder erg onwaarschijnlijk dat hij geen andere familie, vrienden of 

kennissen meer heeft waar hij kan verblijven in afwachting van een beslissing in het kader van zijn 

aanvraag tot regularisatie. Betrokkene verbleef immers ruim 19jaar in Ivoorkust en zijn verblijf in België, 

zijn opgebouwde banden en zijn integratie kunnen bijgevolg geenszins vergeleken worden met zijn 

relaties in het land van herkomst.(…) 

Betrokkene haalt aan dat hij onmogelijk terug kan keren naar Ivoorkust omdat dit zou neerkomen op het 

volledig doorbreken van de bestaande harmonie in de Belgische samenleving. Betrokkene toont dit 

echter niet aan. Het is aan betrokkene dit aan te tonen. De loutere vermelding volstaat niet om aanvaard 

te worden als buitengewone omstandigheid. Bovendien gaat het hier om een eventueel tijdelijke 

verwijdering, wat geen ernstig of moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt.(….) 

De overige elementen (betrokkene haalt aan dat hij goed geïntegreerd is in de Belgische samenleving, 

dat hij voldoende Nederlands en Frans spreekt, dat hij oriëntatiecursussen en Nederlandse lessen 

gevolgd heeft, dat hij vele sociale contacten heeft; betrokkene legt volgende stukken voor: een attest 

handlanger bekisten alsook een VCA-basisveiligheid attest, een verklaring tewerkstelling, een 

arbeidsovereenkomst en loonbrieven) behoren tot de gegrondheid en worden in deze fase niet 
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behandeld. De elementen van integratie kunnen het voorwerp uitmaken van een eventueel onderzoek 

conform art 9.2 van de wet van 15.12.1980.” 

 

De verzoeker verzuimt om te verduidelijken in hoeverre deze motieven zouden kunnen wijzen op een 

onzorgvuldige feitenvinding of een onaanvaardbare motivering. De verzoeker maakt niet concreet 

aannemelijk dat de gemachtigde op kennelijk onredelijke wijze zou hebben geoordeeld dat de 

voornoemde elementen geen buitengewone omstandigheden uitmaken 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 en dat de elementen van integratie niet kunnen worden 

behandeld in de ontvankelijkheidsfase. 

 

Gezien de gegrondheid van de aanvraag nog niet aan de orde is nu de eerste bestreden beslissing 

enkel uitspraak doet over de ontvankelijkheid ervan, diende de gemachtigde niet ‘verder’ te motiveren 

waarom hij de integratie van de verzoeker niet aanvaardt als buitengewone omstandigheid om de 

aanvraag in België in te dienen (RvS 19 oktober 2006, nr. 163 817). Pas indien de gemachtigde van 

oordeel is dat er buitengewone omstandigheden zijn om de aanvraag in België in te dienen, dient hij 

over te gaan tot een onderzoek van de gegrondheid van de aanvraag, waarbij hij dan onder meer 

rekening kan houden met de duur van het verblijf en de graad van integratie (RvS 25 april 2000, nr. 

86.850). De gemachtigde kan dan ook niet verweten worden dat hij geen onderzoek gevoerd heeft in de 

fase van ontvankelijkheid naar elementen die pas nadien, wanneer een ontvankelijke aanvraag zou 

voorliggen in de gegrondheidsfase behandeld en beoordeeld dienen te worden.  

 

De Raad stelt vast dat de verzoeker voorts slechts loutere beweringen en bedenkingen uit, terwijl hij de 

motieven van de eerste bestreden beslissing niet concreet weerlegt. Wat het beweerde gebrek aan 

familiale banden in het land van herkomst betreft,  stelt de gemachtigde in de eerste bestreden 

beslissing vast dat uit het asielrelaas van de verzoeker blijkt dat hij nog twee broers heeft in Ivoorkust 

alsook een nonkel en oordeelt hij dat het erg onwaarschijnlijk is dat de verzoeker in zijn land van 

herkomst geen andere familie, vrienden of kennissen meer heeft waar hij kan verblijven in afwachting 

van een beslissing in het kader van zijn aanvraag tot regularisatie. De verzoeker beperkt zich tot de 

loutere en niet met concrete gegevens onderbouwde ontkenning van het bestaan van effectieve 

familiebanden. Een dergelijke loutere negatie van de motieven die de gemachtigde heeft gehanteerd, 

volstaat uiteraard niet om de ondeugdelijkheid of de incorrectheid ervan aan te tonen.  

 

Concluderend stelt de Raad vast dat de verzoeker met zijn kritiek blijk geeft van een andere feitelijke 

beoordeling van de gegevens van de zaak dan die van het bevoegde bestuur en dat hij bepaalde 

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

vreemdelingenwet gewoonweg herhaalt zonder echter concreet te duiden in welk opzicht de beoordeling 

van de gemachtigde zou tekort schieten. Het onderzoek van deze andere beoordeling en elementen zou 

de Raad nopen tot een opportuniteitsonderzoek hetgeen echter niet tot zijn bevoegdheid behoort. Het 

loutere feit dat de verzoeker de mening is toegedaan dat de door hem aangehaalde elementen als 

buitengewone omstandigheden in aanmerking dienen genomen te worden, volstaat niet om te besluiten 

dat de gemachtigde een kennelijk onredelijke beslissing heeft genomen of dat hij niet de nodige 

zorgvuldigheid aan de dag heeft gelegd in zijn besluitvorming. 

 

Het betoog van de verzoeker laat dan ook niet  toe te concluderen dat de bestreden beslissingen zijn 

genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de 

appreciatiebevoegdheid waarover de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris beschikt. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht of van de zorgvuldigheidsplicht blijkt derhalve niet. 

 

3.7. Wat de schending van artikel 3 van het EVRM betreft, moet de verzoeker aantonen dat er ernstige 

en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat hij in het land waarnaar hij mag worden 

teruggeleid, een ernstig en reëel risico loopt te worden blootgesteld aan foltering of mensonterende 

behandeling. Hij moet deze beweringen staven met een begin van bewijs en moet dus concrete, op zijn 

persoonlijke situatie betrokken feiten aanbrengen. Een blote bewering of een eenvoudige vrees voor 

onmenselijke behandeling op zich volstaat niet om een inbreuk uit te maken op artikel 3 van het EVRM. 

Een eventualiteit dat artikel 3 van het EVRM kan worden geschonden, volstaat op zich evenmin (RvS 14 

maart 2002, nr. 104.674; RvS 27 maart 2002, nr. 105.233; RvS 28 maart 2002, nr. 105.262; RvS 25 juni 

2003, nr. 120.961; RvS 8 oktober 2003, nr. 123.977). Nu de verzoeker zich beperkt tot het poneren van 

voormelde losse beweringen die hij echter op geen enkele wijze staaft, dient te worden opgemerkt dat 

hij hiermee geen schending van artikel 3  van het EVRM aannemelijk maakt. 
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Een schending van artikel 3 van het EVRM is niet aangetoond.  

 

3.8. Tot slot wijst de Raad er op dat luidens artikel 39/78 juncto artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4° van de 

vreemdelingenwet het verzoekschrift op straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en 

middelen” moet bevatten die ter ondersteuning van het beroep worden ingeroepen. Onder “middel” in de 

zin van deze bepaling moet 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 2006, 

nr. 135 618).  

 

Waar dat de verzoeker in de aanhef van het middel de schending aanvoert van de algemene beginselen 

van behoorlijk bestuur, dient te worden opgemerkt dat  het bestuursrecht geen uniek en enig “beginsel 

van behoorlijk bestuur” kent maar diverse beginselen van behoorlijk bestuur. De verzoeker laat na te 

verduidelijken welk beginsel van behoorlijk bestuur hij precies, naast de hierboven reeds besproken 

materiële motiveringsplicht en zorgvuldigheidsplicht, geschonden acht en uit zijn betoog kan dit evenmin 

afgeleid worden.  

 

In de mate dat de verzoeker zich beroept op een schending van “de algemene beginselen van behoorlijk 

en goed bestuur”, is het middel bijgevolg niet ontvankelijk.   

 

3.9. Het enige middel is dienvolgens, in zoverre het ontvankelijk is, niet gegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoeker 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. 

 

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 zevenentwintig augustus tweeduizend 

veertien door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS C. DE GROOTE 

 


