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 nr. 133 562 van 20 november 2014 

in de zaak RvV X 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Algerijnse nationaliteit te zijn, op 25 februari 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, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 10 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 de 

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

Integratie en Armoedebestrijding van dezelfde datum tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 4 maart 2014 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 16 juli 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 augustus 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat J. KEMPINAIRE verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat T. BRICOUT, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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1.1. Verzoeker kwam op 23 juli 2001 toe op Belgisch grondgebied en diende op 27 juli 2001 een asiel-

aanvraag in. 

 

1.2. Op 7 augustus 2001 trof de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken een beslissing 

tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26bis). 

 

1.3. Na dringend beroep trof de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een 

bevestigende beslissing van weigering van verblijf. Het annulatieberoep dat verzoeker tegen deze 

beslissing inleidde bij de Raad van State werd verworpen (RvS 4 november 2002, nr. 112.207). 

 

1.4. Aan verzoeker werd op 1 juli 2008 een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) betekend. 

 

1.5. Verzoeker diende op 23 oktober 2009 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 16 november 

2012 werd aangevuld. 

 

1.6. Op 26 januari 2010 kreeg verzoeker wederom een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

13) betekend. 

 

1.7. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding (hierna: de staatssecretaris) trof op 10 oktober 2013 een beslissing waarbij de in 

punt 1.5 vermelde aanvraag onontvankelijk werd verklaard. Verzoeker werd hiervan op 27 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 23.10.2009 werd 

ingediend en op 16.11.2012 werd aangevuld door : 

D.(…), S.(…)  

geboren te (…) op (…) 

nationaliteit: Algerije  

adres: (…) 

* volgens vervallen paspoort: R.(…) S.(…)-E.(…), geboren op (…), nationaliteit: Algerije 

* ook gekend als: H.(…) F.(…), geboren te (….) op (…), nationaliteit: Frankrijk 

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. 

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. Hij diende een asielaanvraag in op 

27.07.2001, die afgesloten werd op 10.12.2001 met een bevestigende beslissing van weigering van 

verblijf door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Betrokkene verkoos 

echter geen gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten hem betekend op 

07.08.2001 en verblijft sindsdien illegaal in België. De duur van de procedure - namelijk ongeveer 4,5 

maanden - was ook niet van die aard dat ze als onredelijk lang kan beschouwd worden. 

Betrokkene haalt aan dat hij niet kan terugkeren naar Algerije omdat hij geen geldig identiteitsdocument 

heeft en dus niet kan bewijzen dat hij een onderdaan van Algerije is. Hij toont echter op geen enkele 

wijze aan dat hij geen nieuw paspoort zou kunnen verkrijgen via de Algerijnse ambassade in België 

teneinde met dit paspoort terug te reizen. 

Betrokkene verklaart dat hij vreest gearresteerd te zullen worden door de politie waarbij zijn fysieke 

integriteit in gevaar zou zijn. Hij legt geen enkel bewijsstuk voor dat dit kan staven. Bovendien voegt 

betrokkene geen enkel nieuw element toe aan de elementen die hij reeds tijdens zijn asielprocedure 

naar voor bracht en die niet weerhouden werden door de bevoegde instanties. De elementen ter 

ondersteuning van huidig verzoek om machtiging toet verblijf wettigen bijgevolg geen andere 

beoordeling dan die van deze instanties. 
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Wat de vermeende schending van art. 3 van het EVRM betreft, dient opgemerkt te worden dat de 

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

Hiervoor dient verzoekster 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. 

Betrokkene haalt aan dat hij geen beroep kan doen op een sociaal vangnet in zijn land van herkomst, 

dat hij er geen familie meer heeft, dat hij financieel gezien niets of niemand heeft om op terug te vallen 

en dat de werkloosheidsgraad in Algerije hoog is. Hij kan echter desgewenst beroep doen op het 

vrijwillig terugkeerprogramma. Bijna elke migrant - zowel asielzoekers, uitgeprocedeerde asielzoekers of 

migranten zonder papieren - die naar zijn land wil terugkeren komt in aanmerking voor een vrijwillige 

terugkeer. Het "vrijwillige terugkeerprogramma" bestaat uit een vliegtuigreis naar het herkomstland, 

meestal een terugkeerpremie en eventueel een bijkomende reïntegratiesteun. 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. In België is Fedasil - het federaal 

agentschap voor de opvang van asielzoekers - de verantwoordelijke overheidsinstantie voor de 

vrijwillige terugkeer. De praktische organisatie van de terugreis naar het herkomstland wordt uitgevoerd 

door de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). 

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

toestand van betrokkene, met name dat hij op psychisch vlak minder zou aankunnen, 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 (RW Arrest nr. 75.380 van 17.02.2012 en RW Arrest nr. 80.233 van 

26.04.2012). Het staat betrokkene steeds vrij een aanvraag op basis van art 9ter in te dienen zoals 

bepaald in art 7§1 van het KB van 17 mei 2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de 

wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals gewijzigd door 

het KB van 24.01.2011 (B.S. 28.01.2011): via aangetekend schrijven bij de Sectie 9ter van de Dienst 

Humanitaire Regularisaties, Dienst Vreemdelingenzaken, Antwerpsesteenweg 59B te 1000 Brussel. 

De elementen met betrekking tot de integratie van betrokkene - namelijk dat hij verklaart sinds 2001 

ononderbroken in België te verblijven; dat hij hier duurzaam lokaal veranderd zou zijn; dat hij 

Nederlandse taallessen gevolgd heeft; dat hij Frans spreekt; dat hij werkbereid is en een werkbelofte 

voorlegt; dat hij hier sociale contacten heeft en ter staving getuigenverklaringen voorlegt - hebben 

betrekking op de gegrondheid en worden in deze fase niet behandeld. 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. 

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. Hierbij dient nog opgemerkt te worden dat 

betrokkene niet van onberispelijk gedrag geweest is tijdens zijn verblijf in België. Zo heeft hij bij zijn 

asielaanvraag een valse naam en voornaam opgegeven, daar nu uit het voorgelegde paspoort blijkt dat 

hij niet D.(…) S.(…) heet, maar R.(…) S.(…)- E.(…). Tevens blijkt uit het administratief dossier dat 

betrokkene op heterdaad betrapt werd bij zwartwerk, waarbij hij gebruik maakte van een valse Franse 

identiteitskaart op naam van H.(…) F.(…). (administratief verslag d.d. 26.01.2010) 

Ten slotte dient opgemerkt te worden dat betrokkene zich ter ondersteuning van zijn aanvraag om 

machtiging tot verblijf beroept op de instructie van 19.07.2009 betreffende de toepassing van artikel 9.3 

en 9bis van de wet van 15.12.1980. Deze instructie werd echter vernietigd door de Raad van State 

(Raad van State arrest 198.769 d.d. 09.12.2009 en arrest 215.571 d.d. 05.10.2011.) Bijgevolg zijn de 

criteria van hogervernoemde instructie niet meer van toepassing.” 

 

1.8. Op 10 oktober 2013 trof de gemachtigde van de staatssecretaris eveneens een beslissing tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Verzoeker werd hiervan eveneens op 27 

januari 2014 in kennis gesteld.  

 

Dit vormt de tweede bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 
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“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

De heer die verklaart heeft te heten: 

Naam, voornaam: D.(…), S.(…) 

geboortedatum: (…) 

geboorteplaats: (…) 

nationaliteit:  Algerije 

en bij de Dienst Vreemdelingenzaken ook gekend is als: 

volgens vervallen paspoort: R.(…) S.(…)-E.(…), geboren op (…) nationaliteit: Algerije en ook gekend 

als: H.(…) F.(…), geboren te (…) op (…), nationaliteit: Frankrijk 

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

die het Schengenacquis ten voile toepassen1, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, 

binnen 30 dagen na de kennisgeving. 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

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: 

Betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort met geldig visum.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. In haar nota met opmerkingen werpt de verwerende partij een exceptie op van niet-ontvankelijkheid 

van het beroep wegens het ontberen, in hoofde van verzoeker, van het rechtens vereiste belang bij zijn 

vordering. Volgens de verwerende partij beschikt de gemachtigde van de staatssecretaris bij het nemen 

van de bestreden beslissing, die gestoeld is op artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet, niet 

over een discretionaire bevoegdheid zodat een eventuele vernietiging van de bestreden beslissingen 

verzoeker geen enkel nut kan opleveren. 

 

2.2. De Raad wijst erop dat verzoeker in zijn middelen de schending aanvoert van artikel 8 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). Het EVRM primeert op de vreemdelingenwet waardoor de Raad, ondanks de vaststelling dat 

het bestuur over een gebonden bevoegdheid beschikt, de gegrondheid dient te onderzoeken van de 

middelen die gestoeld zijn op een schending van hogere verdragsbepalingen. Artikel 13 van het EVRM 

vereist immers een intern beroep waarbij de inhoud van de grief die gebaseerd is op een artikel uit het 

EVRM kan worden onderzocht en waarbij passend rechtsherstel kan worden verleend, ook al 

beschikken de staten over een zekere beoordelingsmarge voor wat de manier betreft waarop ze de 

verplichtingen nakomen die hen door deze bepaling worden opgelegd (EHRM 11 juli 2000, Jabari/ 

Turkije, § 48; EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 291). 

 

2.3. In een enig middel dat gericht is tegen de tweede bestreden beslissing, voert verzoeker de 

schending aan van artikel 8 van het EVRM. Verzoeker formuleert zijn grief als volgt: 

 

“Doordat artikel 8.1 EVRM bepaalt dat één ieder recht heeft op respect van zijn privé leven, zijn familie- 

en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. 

Terwijl de aangevochten beslissing geenszins litigieus artikel respecteert. 

Zodat de aangevochten beslissing derhalve nietig dient te worden verklaard. 

Toelichting 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt : 

‘…’ 

Zoals reeds gesteld verblijven verzoeker reeds sedert oktober 2011 op onafgebroken wijze op het 

grondgebied van het Rijk. 

VANDE LANOTTE stelt dat een van de vier aspecten van de toepassing van artikel 8 EVRM, het recht 

op het uitbouwen van menselijke contacten en sociale banden is (J. VANDE LANOTTE, G. 

GOEDERTIER, Overzicht Publiekrecht, Die Keure 2001, nrs. 640 en 649). 

Hij specifieert als volgt: ”Uiteraard zal de relationele privacy in de meeste gevallen worden behandeld 

onder het recht op bescherming van het gezinsleven. Wat echter niet onder de notie “gezinsleven” valt, 
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kan evenwel in vele gevallen toch een bescherming krijgen op grond van de bescherming van de 

relationele privacy” (o.c. nr. 649). 

Het is dus duidelijk dat artikel 8 EVRM niet alleen het gezinsleven, maar ook andere sociale banden 

beschermt. 

Bijgevolg heeft elke persoon recht op het uitbouwen van sociale banden en de bescherming ervan op 

basis van dit artikel. 

Het is niet aan de Belgische administratieve overheid om de lezing van artikel 8 EVRM te beperken tot 

het gezinsleven, zeker nu “privé-leven” expliciet naast familie- en gezinsleven vermeld staat als aparte 

notie. 

Verzoeker meent dan ook in elk geval beroep te kunnen doen op artikel 8 EVRM. 

Immers verblijft hij , al sedert medio 2001 ononderbroken op Belgisch grondgebied . 

Alle sociale banden in zijn land van herkomst zijn definitief doorgeknipt met dit lange verblijf. 

In België daarentegen heeft verzoeker duurzame vriendschapsrelaties opgebouwd, zowel bij de 

allochtone als bij de autochtone gemeenschap. 

Verzoeker kan niet langer gezien worden als een buitenstaander in de Belgische gemeenschap. 

Verzoeker verwijst dienaangaande expliciet naar hetgeen supra reeds werd ingesteld nopens de 

integratie. 

Door nu geen rekening te houden met de prangende humanitaire situatie waarin verzoeker zich wel 

degelijk bevindt, wordt artikel 8 EVRM geschonden. 

Schending welke evenwel niet de legaliteits, legitimiteits en proportionaliteitstoets doorstaat. 

De schending staat immers op geen enkel ogenblik in verhouding van het nagestreefde doel ( RvS 25 

september 1996, nr. 61.972, RDE1996). 

Het middel is dan ook gegrond.” 

 

2.4. Artikel 8 van het EVRM bepaalt het volgende: 

 

“1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit 

recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang 

van ’s lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming 

van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de 

goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Artikel 8 van het EVRM bevat geen definitie van het begrip “privéleven”. In zijn rechtspraak bevestigt het 

Hof dat dit begrip een brede term is die niet op exhaustieve wijze kan worden gedefinieerd, maar dat 

deze onder andere het recht omvat om relaties met zijn omgeving aan te knopen (EHRM 16 december 

1992, Niemietz t. Duitsland, §29). Uiteraard dient diegene die zich beroept op een beschermenswaardig 

“privéleven” in de zin van artikel 8 van het EVRM in de eerste plaats aannemelijk te maken dat zijn 

‘sociale identiteit’ onder de noemer “privéleven” uit deze verdragsbepaling kan worden begrepen en dit 

door het aanreiken van voldoende concrete elementen.  

 

2.5. Verzoeker beperkt zich in zijn middel tot de een verwijzing naar zijn verblijfsduur, het beweerde 

doorknippen van de banden met zijn land van herkomst en de loutere affirmatie dat hij duurzame 

vriendschapsrelaties zou hebben opgebouwd “zowel bij de allochtone als bij de autochtone gemeen-

schap”, waardoor hij niet langer als een buitenstaander kan worden aanzien. De Raad merkt echter op 

dat verzoeker zijn beweringen niet onderbouwt met een concreet (begin van) bewijs en dat noch op 

grond van het administratief dossier, noch uit de bijlagen bij het verzoekschrift kan worden afgeleid dat 

er sprake zou zijn van een doorleefd en beschermenswaardig “privéleven” op Belgisch grondgebied. Bij 

gebrek aan tastbaar bewijs van een werkelijk “privéleven”, kan de bescherming uit artikel 8 van het 

EVRM uiteraard geen toepassing vinden.  

 

2.6. Samen met de verwerende partij stelt de Raad vast dat de aangevoerde schending van het EVRM 

geenszins kan worden aangenomen. Aangezien verzoeker niets inbrengt tegen de vaststelling dat hij 

niet in het bezit is van een geldig paspoort met geldig visum, kan de vernietiging van de tweede 

bestreden beslissing verzoeker geen enkel voordeel opleveren. De gemachtigde van de staatssecretaris 

is immers verplicht om bij afwezigheid van de vereiste binnenkomstdocumenten wederom een nieuw 

bevel om het grondgebied te verlaten af te leveren.  

 

De exceptie van niet-ontvankelijkheid van het beroep, voor zover het gericht is tegen de tweede 

bestreden beslissing, is gegrond. 
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3. Onderzoek van het beroep gericht tegen de eerste bestreden beslissing 

 

3.1. In een eerste middel, gericht tegen de beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf 

onontvankelijk wordt verklaard, voert verzoeker de schending aan van artikel 8 van het EVRM en van 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Verzoeker stelt in zijn eerste middel het volgende: 

 

“Eerste middel: schending van art. 9bis Vreemdelingenwet van 15.12.1980 en art. 8 EVRM 

Doordat verweerster oordeelde dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9 bis 

van de wet van 15 december 1980 (hierna vreemdelingenwet), onontvankelijk is. 

Terwijl zij rekening had moeten houden met de juiste en volgens vaststaande rechtspraak, heersende 

instructies, gegeven betekenis aan het begrip ‘buitengewone omstandigheden’ 

Zodat zij de aanvraag overeenkomstig artikel 9 bis Vreemdelingenwet wel degelijk ontvankelijk had 

moeten verklaren en de aangevochten beslissing derhalve nietig is. 

Toelichting 

Uit hetgeen supra werd gesteld moge duidelijk blijken dat verzoeker lopende de maand juli 2001 is 

aangekomen op het grondgebied van het Rijk. 

Sedert zijn aankomst op het grondgebied van het Rijk heeft verzoeker dit nimmer verlaten. 

Het centrum van zijn belangen situeert zich hier. 

Verzoeker heeft zich alhier zeer goed geïntegreerd. 

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 één 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 9 bis van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

“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 diens gemachtigde. Indien de Minister of diens 

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

(…)”. 

Verzoeker ontkent niet dat 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. 

De buitengewone omstandigheden, waarvan sprake in artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, mogen 

niet verward worden met de argumenten ten gronde die kunnen worden ingeroepen om een 

verblijfsmachtiging aan te vragen. 

De toepassing van artikel 9 bis Vw. houdt met andere woorden een dubbel onderzoek in: 

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 niet in aanmerking worden genomen; 

2° wat de gegrondheid van de aanvraag betreft: 

of er reden is om de vreemdeling te machtigen langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven; 

desbetreffend beschikt de Minister over een ruime appreciatiebevoegdheid. 

Buitengewone of uitzonderlijke omstandigheden (wat betreft de ontvankelijkheid van de aanvraag) in de 

zin van artikel 9bis Vreemdelingenwet, zijn geen omstandigheden van overmacht. 

Het volstaat dat de betrokkene minstens aantoont dat het voor hem / haar bijzonder moeilijk is terug te 

keren naar zijn land van oorsprong om aldaar de bedoelde machtiging te vragen. 

Zoals duidelijk moge zijn uit hetgeen hier supra werd gesteld is het zo dat de aanvraag van verzoeker 

werd ingediend bij de bevoegde diensten te GENT bij aangetekend schrijven van 22 oktober 2009 en 

derhalve alsnog diende behandeld te worden in het licht van de instructies van 19 juli 2009. 



  

 

RvV X - Pagina 7 van 14 

Artikel 9 bis § 1 van de Wet van 15 december 1980 bepaalt dat een machtiging tot verblijf kan worden 

aangevraagd bij de burgemeester van de plaats waar de vreemdeling verblijf houdt, in buitengewone 

omstandigheden en op voorwaarden dat hij/zij over een identiteitsdocument beschikt. 

De instructies van 19.07.2009 stelt voorop bepaalde categorieën van vreemdelingen te zullen 

regulariseren waaronder: 

2. Bepaalde prangende humanitaire situaties (…) 

Volgende situaties worden beschouwd als prangende humanitaire situaties. 

Deze opsomming neemt de discretionaire macht die de Minister of zijn gemachtigde bezit, niet weg om 

andere gevallen dan deze die hieronder worden opgesomd te beschouwen als zijnde prangende 

humanitaire situaties:(…). 

2.8. Voor aanvragen ingediend 3 maanden te rekenen vanaf datum van 15 september 2009 zal ook de 

vreemdeling met een duurzame lokale verankering in België in aanmerking komen. 

Deze situatie betreft de vreemdeling, die het centrum van zijn affectieve, sociale en economische 

belangen in België heeft gevestigd. 

Het bestaan van een duurzame lokale verankering is een feitenkwestie die onderzocht wordt binnen de 

soevereine beoordelingsbevoegdheid van de minister op zijn gemachtigde. 

Volgende vreemdelingen komen in aanmerking : 

A.De vreemdeling die voorafgaand aan zijn aanvraag een langdurig ononderbroken verblijf in België 

heeft dat minimum 5 jaar bedraagt; en die voor 18.03.2008 gedurende een periode een wettig verblijf in 

België heeft gehad of voor die datum geloofwaardige pogingen heeft ondernomen om in België een 

wettig verblijf te bekomen. 

Zoals algemeen bekend, werd deze instructie door de Raad van State vernietigd op datum van 11 

december 2009. 

Doch zoals tevens algemeen bekend, heeft de toenmalige Staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

beleid, de heer Melchior WATHELET, de verbintenis aangegaan om binnen zijn discretionaire 

bevoegdheid de criteria voor regularisatie zoals beschreven in eerder voornoemde instructie te zullen 

eerbiedigen. 

Verzoeker diende een regularisatieverzoek in op grond van zijn langdurig en ononderbroken verblijf en 

zijn duurzame lokale verankering. 

Daarnaast beroept verzoeker zich op zijn persoonlijke prangende situatie. 

Gelet op de vigerende houding van verweerster diende de aanvraag van verzoeker reeds ontvankelijk te 

worden verklaard omwille van het feit dat de aanvraag werd ingediend tijdens de periode 15.09.2009 – 

15.12.2009 . 

Ook de door verzoeker ingeroepen prangende situatie in diens hoofde diende tot dit besluit te leiden. 

Voor zoveel als nodig wenst verzoeker in dit kader te benadrukken dat de bescherming van het familie- 

en gezinsleven naast de ruimere notie van het privé leven staat (art. 8.1. EVRM bepaalt: “eenieder heeft 

recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie”). 

Verzoeker verwijst in dit kader naar VANDE LANOTTE welke stelt dat één van de vier aspecten van 

toepassing van artikel 8 EVRM, het rechtop uitbouwen van menselijke contacten en sociale banden is 

(J. Vande Lanotte, G. Goedertier, Overzicht Publiekrecht , Die Keure 2001, nrs. 640-649). 

Het moge derhalve duidelijk zijn dat artikel 8 EVRM niet alleen het gezinsleven, maar ook andere 

sociale banden beschermt. 

Bijgevolg heeft elke persoon recht op het uitbouwen van sociale banden en de bescherming ervan op 

basis van dit artikel. 

Het is niet aan de Belgische administratieve overheid om de lezing van artikel 8 EVRM te beperken tot 

het gezinsleven, zeker nu “privéleven” expliciet naast familie – en gezinsleven vermeld staat als aparte 

notie. 

Verzoeker kan dan ook zeer zeker in elk geval beroep doen op artikel 8 EVRM (op basis van het privé 

leven) en de aangevochten beslissing schendt duidelijk voornoemd artikel. 

Immers, verzoeker verblijft sedert 2001 – zijnde 13 jaar – op het grondgebied van het Rijk. 

De sociale banden met zijn land van herkomst zijn definitief doorgeknipt, dit niet in het minst door dit 

lange ononderbroken verblijf alhier. 

In België heeft verzoeker duurzame vriendschapsrelaties opgebouwd, zowel bij de allochtone als bij de 

autochtone bevolking. 

Verzoeker spreekt vloeiend Frans en begrijpt tevens reeds het Nederlands, hij kan dan ook niet langer 

aanzien worden als een buitenstaander in de Belgische gemeenschap. 

Verzoeker heeft er begrip voor dat de staatssecretaris mensen met een illegaal verblijfsstatuut niet 

wenst te belonen, doch verzoeker mag louter omwille van zijn illegaal verblijf niet het recht ontzegd 

worden om zijn sociale banden verder uit te bouwen en te bestendigen, nu dit recht ook gewaarborgd is 

door artikel 8 EVRM. 
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Toch besluit verweerster op grond ook van deze motieven dat ‘dit geen buitengewone omstandigheid ‘ is 

die het indienen van een aanvraag om machtiging tot verblijf in België verantwoordt. 

Het middel komt dan ook als gegrond naar voor.” 

 

In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel. Verzoeker 

stelt in zijn middel het volgende: 

 

“Doordat drie fundamentele normen ten grondslag liggen aan de beginselen van behoorlijk bestuur: 

objectiviteit, evenwichtigheid en zorgvuldigheid. 

Terwijl de aangevochten beslissing duidelijk geenszins alle relevante factoren en omstandigheden in 

aanmerking werden genomen. 

Zodat de aangevochten beslissing het geciteerde algemeen beginsel van behoorlijk bestuur schendt 

Toelichting 

Het zorgvuldigheidsbeginsel is het beginsel dat inhoudt dat bij de voorbereiding en het nemen van 

beslissingen, alle relevante factoren en omstandigheden dienen te worden afgewogen. 

Formele zorgvuldigheid heeft betrekking op de procedure die is gevolgd bij het tot stand komen en het 

uitvoeren van een besluit welke procedure behoorlijk en correct dient te zijn. 

Materiële zorgvuldigheid heeft betrekking op de behoorlijke en correcte inhoud en betekenis van een 

besluit. 

Bij de studie van dezelfde zorgvuldigheidsplicht moet niet alleen aandacht worden besteed aan de 

zorgvuldige besluitvorming, maar ook aan het zorgvuldig handelen. 

Kortom de overheid die over de beoordelingsbevoegdheid beschikt om een besluit te nemen moet er in 

de eerste plaats voor zorgen dat haar alle mogelijke nuttige gegevens worden bezorgd opdat zij zou 

geïnformeerd zijn. 

Uit hetgeen supra werd gesteld moge duidelijk blijken dat verweerster onzorgvuldig is geweest door bij 

huidige bestreden beslissing het ingediende verzoek niet te behandelen in het licht van de instructie van 

19 juli 2009, niettegenstaande dit werd ingediend tijdens de betreffende regularisatie campagne. 

Verzoeker meent dan ook dat dit middel als gegrond naar voor komt.” 

 

In een derde middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 62 van de 

vreemdelingenwet en van het redelijkheidsbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. 

Verzoekers kritiek luidt als volgt: 

 

“Doordat de motivering niet alleen in rechte en in feite dient aanwezig te zijn, doch de motivering tevens 

afdoende of deugdelijk moet zijn. 

Terwijl de beslissing geenszins afdoende is gemotiveerd. 

Zodat de aangevochten beslissing de genoemde artikelen en algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur schendt. 

Toelichting 

Artikel 62 van de Wet van 15.12.1980 stelt dat administratieve beslissingen met redenen moeten 

worden omkleed. 

Artikel 3 van de Wet van 29 juli 1991 stelt dat deze motivering afdoende moet zijn. 

Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn 

aan hete gewicht van de genomen beslissing ( RvV nr. 10.222, 21.04.2008) 

Verzoeker kan absoluut niet akkoord gaan met de motivering zoals zij geschiedde in de beslissing 

aangezien deze een schending uitmaakt van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991. 

De beslissing houdt immers een bestuurshandeling in overeenkomstig de wet op de uitdrukkelijk 

motivering van de administratieve bestuurshandelingen. 

De gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid moet zijn beslissingen op 

gemotiveerde wijze nemen, hetwelk niet geschiedde. 

Het Hof van Cassatie oordeelde naar aanleiding van de schending van het grondwettelijk principe 

inzake de motivering van de rechterlijke beslissingen dat de motivering een wezenlijke waarborg is 

tegen willekeur en geldt als bewijs dat de voorgelegde middelen zorgvuldig onderzocht werden en de 

uitspraak beredeneerd werd ( Cass.12.05.1932, E, 1932, I, 166). 

De aanvraag van verzoeker dateert van 22 oktober 2009. 

De aanvraag van verzoeker diende dan ook – gezien tot op het ogenblik van de huidige aangevochten 

beslissing ,geen enkele beslissing ( ook geen beslissing tot niet in overwegingneming) was 

tussengekomen en het correcte handelen van verzoeker- alsnog behandeld te worden in het licht van de 

instructies van 19 juli 2009. 
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In principe diende dan ook de aanvraag van verzoeker ontvankelijk te worden verklaard omwille van het 

feit dat de aanvraag werd ingediend tijdens de periode van 15.09.2009 tot 15.12.2009 zoals voorzien in 

de vernietigde instructies van 19.07.2009. 

Dat verweerster dan ook niet in alle redelijkheid kon beslissen tot de onontvankelijkheid van de 

aanvraag van verzoeker. 

Dat de bestreden beslissing derhalve niet of althans onvoldoende met redenen zijn omkleed, zodat die 

motieven niet evenredig zijn en zelfs in wanverhouding staan met het gestelde doel, en op onevenredige 

wijze de ingeroepen rechten van verzoeker aantasten. 

Het middel komt dan ook als gegrond naar voor.” 

 

In een vierde middel voert verzoeker de schending aan van het rechtszekerheids- en het vertrouwens-

beginsel. Verzoeker betoogt hierbij het  volgende: 

 

“Doordat hét fundamentele rechtsbeginsel welke aan de gehele rechtsorde ten grondslag ligt, het 

rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel is. 

Terwijl de aangevochten beslissing duidelijk deze beginselen naast zich neerlegt 

Zodat de aangevochten beslissing de geciteerde algemene beginselen van behoorlijk bestuur schendt 

Toelichting 

Het rechtszekerheids- vertrouwensbeginsel is een beginsel van behoorlijk bestuur dat inhoudt dat 

gerechtvaardigde verwachtingen, welke door het bestuur bij de rechtsonderhorigen zijn gewekt, zo 

enigszins mogelijk moeten worden gehonoreerd, op gevaar anders het vertrouwen dat de 

rechtsonderhorigen stellen in het bestuur, te misleiden. 

De Raad van State omschreef het vertrouwensbeginsel als “… één der beginselen van behoorlijk 

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

of op toezeggingen of beloften die de overheid in het concrete geval heeft gedaan” (zie R. v.St. 

Eeckhout, nr. 32893, 28 juni 1989). 

Verzoeker ontkent niet dat 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. 

De buitengewone omstandigheden, waarvan sprake in artikel 9 bis van de Vreemdelingenwet mogen 

niet verward worden met de argumenten ten gronde die kunnen worden ingeroepen om een 

verblijfsmachtiging aan te vragen. 

De toepassing van artikel 9 bis houdt met andere woorden een dubbel onderzoek in : 

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 niet in aanmerking worden genomen; 

2° wat de gegrondheid van de aanvraag betreft: 

of er reden is om de vreemdeling te machtigen langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven; 

desbetreffend beschikt de Minister over een ruime appreciatiebevoegdheid. 

In casu werd de aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf onontvankelijk verklaard, wat betekent dat 

de buitengewone omstandigheden die verzoeker hebben ingeroepen om te verantwoorden waarom zij 

geen aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf in hun land van herkomst hebben ingediend, niet 

werden aanvaard of bewezen. 

Hierbij heeft verweerster geen rekening gehouden met het feit dat de aanvraag van verzoeker werd 

ingediend tijdens de periode van 15.09.2009- 15.12.2009. 

De door verzoeker ingediende aanvraag om machtiging tot verblijf ex artikel 9 bis Vreemdelingenwet 

diende derhalve evenwel zeer zeker behandeld te worden in het licht van de instructies van 19 juli 2009. 

Door nu de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk te verklaren menen verzoeker dan ook 

terecht dat het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel flagrant werd geschonden. 

Verzoeker meent dan ook dat dit middel als gegrond naar voor komt.” 

 

In een vijfde middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 10, 11 en 191 van de Grondwet 

en van het gelijkheidsbeginsel. Verzoeker formuleert zijn grief als volgt: 
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“Doordat voornoemde artikelen tot doel hebben gelijke gevallen daadwerkelijk gelijk te behandelen 

Terwijl de aangevochten beslissing duidelijk dit beginsel en wetsartikelen naast zich neerlegt 

Zodat de aangevochten beslissing het geciteerde beginsel en wetsbepalingen schendt. 

Toelichting 

Uit zijn initieel verzoek moge duidelijk zijn dat verzoeker aanhaalt dat hij geregulariseerd wil worden op 

basis van de instructies van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van art.9bis van de 

vreemdelingenwet. 

Verzoeker legt een beslissing voor van de Staatssecretaris voor migratie en asielbeleid waaruit duidelijk 

blijkt dat een aanvraag ontvankelijk werd verklaard, omwille van het feit dat de aanvraag werd ingediend 

tijdens de periode van 15.09.2009 – 15.12.2009 zoals voorzien in de vernietigde instructies van 

19.07.2009 (zie : beslissing van de Staatssecretaris voor Migratie en asielbeleid dd. 12.08.2010). 

Verzoeker meent dan ook terecht dat ook zijn aanvraag zeer zeker diende behandeld te worden in het 

licht van de instructies van19 juli 2009. en ontvankelijk diende verklaard te worden 

Zoals dit in een gelijkaardig geval wel degelijk gebeurde. (cfr aangehaalde cases). 

Verzoeker meent dan ook dat dit middel als gegrond naar voor komt.” 

 

3.2. Verzoekers vijfde middel is niet ontvankelijk voor zover hij daarin de schending aanvoert van artikel 

191 van de Grondwet aangezien hij in gebreke blijft te verhelderen op welke wijze de bestreden 

beslissing deze bepaling zou schenden. 

 

3.3. De vijf door verzoeker aangebrachte middelen worden hieronder, omwille van hun inhoudelijke 

verwevenheid, gezamenlijk behandeld. 

 

3.4. Het vertrouwensbeginsel kan worden omschreven als een van de beginselen van behoorlijk bestuur 

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

toezeggingen of beloften die de overheid in het concrete geval heeft gedaan (RvS 6 februari 2001, nr. 

93.104). Het vertrouwensbeginsel houdt in dat door het bestuur bij een rechtsonderhorige gewekte 

rechtmatige verwachtingen zo mogelijk dienen te worden gehonoreerd (RvS 28 januari 2008, nr. 

179.021). 

 

3.5. Het rechtszekerheidsbeginsel is een uit de rechtsstaat voortvloeiend beginsel dat inhoudt dat het 

recht voorzienbaar en toegankelijk dient te zijn zodat de rechtssubjecten in staat zijn de rechtsgevolgen 

van hun handelingen op voorhand in te schatten, en dat die rechtssubjecten moeten kunnen vertrouwen 

op een zekere standvastigheid bij het bestuur (I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van 

behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure, 2006, 315-349). 

 

3.6. De Raad mag zich bij het beoordelen van de redelijkheid van de genomen beslissing niet in de 

plaats stellen van de bevoegde overheid. Hij beschikt te dezen slechts over een marginale toetsings-

bevoegdheid. Dit betekent dat hij alleen die beslissing strijdig met het redelijkheidsbeginsel kan 

bevinden die dermate buiten verhouding staat tot de feiten dat geen enkele redelijk oordelende overheid 

die beslissing zou nemen (RvS 17 juni 2013, nr. 223.931). 

 

3.7. Het zorgvuldigheidsbeginsel 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). 

 

3.8. 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 (cf. RvS 21 oktober 2003, nr. 124.464). 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. 
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3.9. 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). 

 

3.10. De bestreden beslissing vermeldt uitdrukkelijk artikel 9bis van de vreemdelingenwet als haar 

juridische grondslag. Deze bepaling luidt als volgt: 

 

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

document 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 :  

- 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.  

§ 2. Onverminderd de andere elementen van de aanvraag, kunnen niet aanvaard worden als 

buitengewone omstandigheden en worden onontvankelijk verklaard: 

1° elementen die reeds aangehaald werden ter ondersteuning van een asielaanvraag in de zin van de 

artikelen 50, 50bis, 50ter en 51 en die verworpen werden door de asieldiensten, met uitzondering van 

elementen die verworpen werden omdat ze vreemd zijn aan de criteria van de Conventie van Genève, 

zoals bepaald in artikel 48/3, en aan de criteria voorzien in artikel 48/4 met betrekking tot de subsidiaire 

bescherming of omdat de beoordeling ervan niet behoort tot de bevoegdheid van die instanties;  

2° elementen die in de loop van de procedure ter behandeling van de asielaanvraag in de zin van artikel 

50, 50bis, 50ter en 51 hadden moeten worden ingeroepen, aangezien zij reeds bestonden en gekend 

waren voor het einde van deze procedure;  

3° elementen die reeds ingeroepen werden bij een vorige aanvraag tot het bekomen van een machtiging 

tot verblijf in het Rijk; 

4° elementen die ingeroepen werden in het kader van een aanvraag tot het bekomen van een 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter.” 

 

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

vreemdelingenwet, dat 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, bij de burgemeester van zijn verblijfplaats in België een aanvraag indienen om tot een 

verblijf gemachtigd te worden, doch enkel indien buitengewone omstandigheden dit rechtvaardigen.  

Buitengewone omstandigheden, in de zin van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, zijn omstandig-

heden 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. staats-

secretaris 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. 

 

3.11. Uit de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet van 

23 oktober 2009, die is opgenomen in het administratief dossier, blijkt dat verzoeker deze aanvraag 

baseerde op een ononderbroken verblijf van 5 jaar en duurzame lokale verankering. In een aanvullende 

nota omschreef de raadsman van verzoeker het volgende “nopens de ontvankelijkheid”: 

 

“Huidig verzoek is in ieder geval tijdig ingediend in het licht van punt 2.8.A. van de instructienota van 19-

07-2009. 

Het verzoek is tevens ontvankelijk nu verzoeker niet in de mogelijkheid is de aanvraag in te dienen bij 

de Belgische diplomatieke of consulaire post in het buitenland. 

Voor verzoeker is het immers onmogelijk om naar Algerije te gaan en daar de aanvraag in te dienen nu 

hij over geen geldig identiteitsdocument beschikt en dus niet kan bewijzen dat hij een Algerijnse 

onderdaan is. 

Ook vreest hij dat zijn fysieke integriteit aldaar in gevaar is nu hij opnieuw kans zou lopen gearresteerd 

te worden door de politie, met alle gevolgen vandien. 

Indien verzoeker teruggestuurd zou worden, vormt dit bijgevolg een inbreuk op art. 3 van het EVRM. 

Dat men hierbij ook niet uit het oog mag verliezen dat dit verzoeker kwetsbaar maakt, des te meer nu hij 

in zijn thuisland geen beroep kan doen op een sociaal opvangnet. 

Ook financieel gezien heeft hij niets of niemand om op terug te vallen. 

Daarenboven is de gezondheidstoestand van verzoeker niet optimaal. Door zijn woelige levensloop en 

de ermee gepaard gaande onzekerheid kreeg hij zodanig veel te verduren, waardoor hij op psychisch 

vlak minder aankan. Dergelijke reis naar Algerije is dus niet aan te raden. 

Dit zijn gegronde redenen waarom verzoeker niet terug kan keren naar zijn land van herkomst om aan 

de Belgische diplomatieke post een verblijfsmachtiging aan te vragen. 

Dat men een belangenafweging dient te maken tussen de buitengewone nadelen die verzoeker dient te 

ondervinden bij een eventuele terugkeer om een verblijfsmachtiging in het land van herkomst aan te 

vragen en de gestelde voorwaarden. 

In casu staat het vast dat de nadelen voor verzoeker veel te zwaar doorwegen zodat een terugkeer naar 

zijn herkomstland, zelfs louter voor de aanvraag, niet aangewezen is. Er anders over beslissen zou 

disproportioneel en onmenselijk zijn. Bijgevolg ziet hij zich genoodzaakt de aanvraag in België in te 

dienen. 

Huidig verzoek is bijgevolg ontvankelijk.” 

 

Ter gelegenheid van de aanvulling van 16 november 2012 werden blijkbaar een kopie van het Algerijns 

paspoort van verzoeker en een aanmeldingsfiche bij het Huis van het Nederlands in Gent overgemaakt. 

 

3.12. Volgens verzoeker werd zijn aanvraag ingediend op een tijdstip waarop de instructie van 19 juli 

2009 nog van kracht was en dient deze in het licht van deze instructie te worden behandeld. In de 

bestreden beslissing wordt hieromtrent het volgende gesteld: “Deze instructie werd (…) vernietigd door 

de Raad van State (Raad van State arrest 198.769 d.d. 09.12.2009 en arrest 215.571 d.d. 05.10.2011.) 

Bijgevolg zijn de criteria van hogervernoemde instructie niet meer van toepassing.” De Raad kan inzake 

deze grief enkel vaststellen dat verweerder correct motiveerde dat de Raad van State de instructie van 

19 juli 2009 heeft vernietigd (RvS 9 december 2009, nr. 198.769). Zoals de verwerende partij terecht 

stelt in haar nota met opmerkingen, werkt dit vernietigingsarrest erga omnes zodat de instructie niet 

langer kan worden beschouwd als een geldige bron van recht. Er kan dan ook niet worden ingezien 

waarom de gemachtigde van de staatssecretaris in de motivering van de beslissing zou moeten duidelijk 

maken waarom de aanvraag om machtiging tot verblijf van verzoeker al dan niet aan de criteria van de 

vernietigde instructie zou beantwoorden.  

 
3.13. De stelling van verzoeker dat de staatssecretaris zou hebben bevestigd dat de criteria van de 

instructie nog gelden doet aan voorgaande vaststelling geen afbreuk. In tegenstelling tot wat verzoeker 

lijkt te veronderstellen dient verweerder immers de wet en de rechterlijke beslissingen te laten primeren 

op instructies die zouden zijn gegeven door een staatssecretaris. Er dient trouwens te worden benadrukt 
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dat de Raad van State in een later arrest (RvS 10 oktober 2012, nr. 220.932) uitdrukkelijk heeft 

bevestigd dat de instructie van 19 juli 2009 “integraal is vernietigd” en dat de discretionaire bevoegdheid 

waarover verweerder krachtens artikel 9bis van de vreemdelingenwet beschikt geen reden vormt “om 

zich alsnog op de criteria van de vernietigde instructie van 19 juli 2009 te steunen”. Het gegeven dat 

verweerder in het verleden beslissingen nam waarbij toepassing werd gemaakt van de instructie van 19 

juli 2009 impliceert niet dat zijn in de bestreden beslissing verwoorde standpunt incorrect is. Het 

gegeven dat verweerder zelfs nadat de Raad van State de instructie van 19 juli 2009 vernietigde nog 

beslissingen nam op basis van deze instructie en dat vele beslissingen wellicht werden genomen met 

miskenning van de wet vormt op zich ook geen reden om te oordelen dat de in casu bestreden 

beslissing niet op correcte gronden zou zijn genomen. 

  

3.14. Voorts moet worden benadrukt dat het vertrouwensbeginsel niet impliceert dat het vertrouwen dat 

zou zijn gewekt door een jarenlange administratieve praktijk, zou moeten leiden tot het handhaven van 

een onwettige situatie. Van een bestuur kan immers niet worden verwacht dat het zijn recht om de uit 

kracht van de wet toekomende bevoegdheden te gebruiken, heeft verwerkt door gedurende een 

jarenlange praktijk niet de hand aan de wet te houden (cf. RvS 4 maart 2002, nr. 104.270). Het is de 

gemachtigde van de staatssecretaris niet toegestaan om in strijd met de door de wetgever voorziene 

voorwaarden een verblijfsaanvraag ontvankelijk te verklaren en de loutere verwijzing naar een beginsel 

van behoorlijk bestuur laat niet toe af te wijken van een door de wetgever voorziene norm (cf. Cass.12 

december 2005, AR C040157F). Het betoog van verzoeker inzake de schending van het vertrouwens-

beginsel is bijgevolg niet dienstig. 

 

3.15. Met betrekking tot de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel kan verzoeker niet 

worden bijgetreden. Er is in hoofde van de gemachtigde van de staatssecretaris geen sprake van een 

onzorgvuldigheid doordat hij de (vernietigde) instructie niet op hem zou hebben toegepast, eerder 

integendeel.  

 

3.16. Wat de aangevoerde schending van artikel 8 van het EVRM betreft, merkt de Raad op dat de 

eerste bestreden beslissing, waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk wordt 

verklaard, geen verwijderingsmaatregel omvat, waardoor een schending van artikel 8 van het EVRM 

niet aan de orde is (cf. RvS 5 oktober 2011, nr. 215.574). Ten overvloede dient te worden herhaald dat 

de sociale bindingen van verzoeker niet als een beschermenswaardig privéleven in de zin van artikel 8 

van het EVRM kunnen worden beschouwd (zie punt 2.5). 

 

3.17. De Raad benadrukt dat, opdat er sprake zou kunnen zijn van een schending het gelijkheids-

beginsel of van de grondwettelijke regels van de gelijkheid en non-discriminatie, zoals vervat in de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, verzoeker met feitelijke en concrete gegevens dient aan te tonen 

dat gelijke gevallen ongelijk worden behandeld (RvS 5 maart 2004, nr. 128.878; RvS 5 januari 2007, nr. 

166.369). Verzoeker verwijst in zijn middel naar bepaalde “cases”, maar toont niet aan dat de 

gemachtigde van de staatssecretaris, die ter zake over een discretionaire bevoegdheid beschikt, op 

discriminatoire wijze te werk zou zijn gegaan bij de beoordeling van de ontvankelijkheidsvoorwaarden uit 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

 

3.18. In zijn middelen gaat verzoeker nergens in op de specifieke overwegingen uit de bestreden 

beslissing, waaruit trouwens duidelijk blijkt waarom de in het kader van zijn aanvraag ingeroepen 

buitengewone omstandigheden inzake verblijfsduur, het gebrek aan reisdocumenten, zijn vrees voor de 

Algerijnse politie, het gebrek aan een sociaal vangnet in Algerije, zijn psychische toestand, zijn integratie 

en het feit dat hij nooit een inbreuk op de openbare orde zou hebben begaan, niet kunnen worden 

aanvaard. Bijgevolg is zijn kritiek niet van aard om de pertinente motieven uit de bestreden beslissing te 

weerleggen. 

 

3.19. Er werd geen schending aangetoond van artikel 8 van het EVRM of van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet. De bestreden beslissing steunt op deugdelijke feitelijke en juridische overwegingen 

en de beslissing staat niet in kennelijke wanverhouding tot de motieven. Verzoeker maakt niet 

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

bepaalde rechtmatige verwachtingen niet zouden zijn ingelost of dat gelijke gevallen op ongelijke wijze 

zouden zijn behandeld. Er is geen sprake van een schending van de motiveringsplicht, noch van het 

redelijkheids- of van het zorgvuldigheidsbeginsel. Verzoeker toont niet aan dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris het vertrouwens-, het rechtszekerheids- of het gelijkheidsbeginsel zou hebben 

geschonden. 
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De vijf aangevoerde middelen zijn, voor zover ontvankelijk, ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

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

bestreden beslissing kan leiden en het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk in de mate dat het is 

gericht tegen de tweede bestreden beslissing. 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. 

 

5. Kosten 

 

Gelet op wat voorafgaat past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

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

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig november tweeduizend veertien 

door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN F. TAMBORIJN 

 


