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 nr. 135 275 van 17 december 2014 

in de zaak RvV X/ VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

asielbeleid, 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 Jordaanse nationaliteit te zijn, op 22 juli 2014 heeft 

ingediend de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 

27 mei 2014 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 wordt verklaard en 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 29 juli 2014 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 22 oktober 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 november 

2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat B. VRIJENS verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat C. MORARU, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekers asielaanvraag werd bij arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 28 mei 

2009 definitief geweigerd.  
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1.2. Op 11 oktober 2013 diende verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

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

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. (hierna: de vreemdelingenwet) 

 

1.3. Deze aanvraag werd op 27 mei 2014 onontvankelijk verklaard. Dit is de eerste bestreden 

beslissing, die steunt op de volgende motivering:  

 

“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 
dat hij bij een negatieve beslissing het land diende te verlaten. 
Betrokkene vroeg op 19.02.2008 in België asiel aan. Deze asielprocedure werd op 28.05.2009 

afgesloten met de beslissing van "weigering vluchtelingenstatus plus weigering subsidiaire 

bescherming" door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Betrokkene verkoos echter geen gevolg 

te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten en verblijft sindsdien illegaal in België. Dit 

langdurig illegaal verblijf kunnen geen rechten worden met het oog op regularisatie. Het principe wordt 

gehanteerd dat betrokkene in eerste instantie de verplichting heeft om zelf gevolg te geven aan het 

bevel om het grondgebied te verlaten betrokkene dient alles in het werk te stellen om aan zijn wettelijke 

verplichting om het land te verlaten te voldoen en bijgevolg dient hij in de eerste plaats zelf alle stappen 

te ondernemen om rechtstreeks of via een derde land naar zijn herkomstland terug te keren of naar een 

land waar hij kan verblijven.  

De duur van de procedure – namelijk iets meer dan 1 jaar en 3 maanden-was ook niet van die aard dat 

ze als onredelijk lang kan beschouwd worden. Het feit dat er een zekere behandelingsperiode is, geeft 

aan betrokkene ipso facto geen recht op verblijf. (Raad van State, arrest 89980 van 09.10.2000) 

Ter ondersteuning van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, beroept betrokkene zich op de instructie 

van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van artikel 9.3 en art 9bis van de wet van 15.12.19 80. We 

merken echter op dat deze vernietigd werd door de Raad van State. (RvS arrest 198.769 van 

09.12.2009 en arrest 215.(71 van 05.10.2011). Bijgevolg zijn de criteria van deze instructie niet meer 

van toepassing. 

Verder beweert betrokkene dat hij Jordaniërs ontvlucht omwille van zijn homoseksuele geaardheid en 

dat in een streng conservatief moslimland als Jordanië homoseksualiteit verboden is en tot zware 

straffen. Echter, betrokkene legt geen bewijzen voor die deze bewering kunnen staven het is niet 

onredelijk om aan betrokkene op zijn minst een begin van bewijs te eisen zijn beweringen staven. 

Bovendien is er een gegronde reden om te twijfelen aan de oprechtheid van zijn verklaringen, met name 

dat hij homoseksueel zou zijn. Immers, deze verklaring staat in schril contrast met de verklaringen die hij 

heeft afgelegd tijdens zijn asielprocedure. Daar verklaarde betrokkene immers dat hij omwille van een 

intieme relatie met een jong meisje in de problemen met haar familie die haar opvolgde, zijn land van 

herkomst heeft verlaten. Aangezien dit de geloofwaardigheid van zijn verklaring als zou hij 

homoseksueel zijn ernstig ondermijnt, kan dit element niet aanvaard worden als een buitengewone 

omstandigheid. 

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 betrokkene zijn beweringen te staven met een begin van bewijs terwijl in casu het enkel 

bij bewering blijft niet kan volstaan om een inbreuk uit te maken op het voornoemde artikel 3. De 

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

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

aangehaalde elementen (betrokkene verblijft sedert februari 2008 in België, heeft Nederlandse les een 

cursus maatschappelijke oriëntatie en een inburgeringscursus gevolgd, werk willig en heeft een grote 

vrienden- en kennissenkring opgebouwd) verantwoorden niet dat de aanvraag om machtiging tot verblijf 

in België wordt ingediend. Deze elementen behoren tot de gegrondheid er worden in deze fase niet 

behandeld (RvS 24 oktober 2001, nr. 100.223; RvS 9 december 2009, nr. 198.769). Zij kunnen het 

voorwerp uitmaken van een eventueel onderzoek conform art 9.2 van de wet van 15.12.1980.” 

 

1.4. Samen met de eerste bestreden beslissing werd op 30 juni 2014 aan verzoeker een bevel om het 

grondgebied te verlaten ter kennis gebracht. Dit is de tweede bestreden beslissing, die steunt op de 

volgende motivering.  
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“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 en een geldig visum.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. De verwerende partij voert aan dat het beroep met betrekking tot de tweede bestreden beslissing 

onontvankelijk moeten verklaard, aangezien beide beslissingen een andere strekking hebben en 

steunen op een andere grondslag. 

  

3.2. Niettegenstaande het feit dat beide bestreden beslissing elk steunen op een andere bepaling uit de 

vreemdelingenwet, stelt de Raad vast dat de verwerende partij blijkens de gegevens van het dossier het 

klaarblijkelijk zelf nuttig en nodig heeft geacht om over te gaan tot de afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten nadat werd beschikt over de door verzoeker ingediende aanvraag tot 

regularisatie. Door aldus te handelen erkent zij dat de uitkomst van deze aanvraag bepalend kan zijn 

voor het al dan niet afleveren van het bevel om het grondgebied te verlaten. Een en ander blijkt 

overigens ook uit een samenlezing van de beide bestreden beslissingen: de beslissingen werden 

genomen op dezelfde datum en door dezelfde ambtenaar, administratief assistent W.G. De synthese-

nota in het administratief dossier (ongenummerd, ongedateerd) vermeldt: 

“Beslissing + reden; Onontvankelijk – geen BO 

BGV bijlage 13 – 30 dagen”.  

Hieruit blijkt ontegensprekelijk dat in casu de afgifte van de verwijderingsmaatregel tezelfdertijd werd 

onderzocht als de weigeringsbeslissing met betrekking tot de verblijfsaanvraag. Aldus stelt de Raad vast 

dat er in casu wel degelijk samenhang kan worden vastgesteld tussen beide bestreden beslissingen. 

Verder instrueert de adminsitratief assistent W.G. de burgemeester van Gent om samen met de 

beslissing tot ongegrondheid van de regularisatieaanvraag een bevel om het grondgebied te verlaten af 

te geven. 

“Ingevolge de aanvraag om machtiging tot verblijf van 11.10.2013 in toepassing van artikel 9bis […] 

informeer ik u dat deze aanvraag onontvankelijk is. 

Gelieve betrokkene uit te nodigen en de documenten in bijlage te betekenen : 

[…] 

- De beslissing tot onontvankelijkheid van de regularisatieaanvraag 

- Het bevel om het grondgebied te verlaten 30 dagen (bijlage 13)”. 

  

De Raad is om deze redenen van oordeel dat er in casu sprake is van voldoende verknochtheid om de 

beide beslissingen in een en hetzelfde beroep aan te vechten. De exceptie wordt verworpen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoeker voert een eerste middel aan dat luidt als volgt:  

 

“1.1. Eerste middel : schending van het gelijkheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel 

1.1.1 Krachtens het gelijkheidsbeginsel moeten burgers die zich in gelijke omstandigheden bevinden op 

een gelijke manier worden behandeld. Burgers die zich in verschillende omstandigheden bevinden, 

genieten een verschillende behandeling. 

Een verschil in behandeling tussen bepaalde categorieën kan worden ingesteld voor zover dit verschil 

op een objectief criterium berust en redelijk verantwoord is, rekening houdend met het beoogde doel en 

de gevolgen van de maatregel. 

Dat het in de huidige omstandigheden vaststaat dat een reeks personen die zich in identieke situaties 

bevinden en een aanvraag conform artikel 9bis Vw. hebben ingediend verschillend behandeld worden 

en dit louter op basis van het ogenblik waarop zij hun aanvraag hebben gedaan, nl. vóór of na 15 

december 2009. 

Meer bepaald gaat het om personen die op het ogenblik van de indiening van hun aanvraag conform 

artikel 9bis Vw. aan de voorwaarden van de ‘nieuwe instructies m.b.t. de toepassing van het oude artikel 

9.3 en het artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet sinds 19/7/2009’ (vernietigd door de Raad van State) voldoen om geregulariseerd te 

worden. 

Dat de regularisatie-criteria o.m. poneerden dat wie 5 jaar in België verbleef en duurzaam lokaal 

verankerd was, geregulariseerd kon worden, mits de regularisatieaanvraag gebeurde tussen 15 

september en 15 december 2009. 
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Dat verzoeker die zich thans in dezelfde situatie bevindt, nl. meer dan 5 jaar verblijf in België met 

duurzame lokale verankering, door de bestreden beslissing niet geregulariseerd wordt, louter omwille 

van het feit dat zijn aanvraag na 15 december 2009 werd ingediend. 

Dat het ogenblik waarop de aanvraag 9bis Vw. wordt gedaan, aldus bepalend is voor het feit of de 

regularisatiebeslissing al dan niet positief is. 

1.1.2. Het verschil in behandeling berust dan ook niet op een objectief criterium. Dat dit willekeurig 

criterium van onderscheid geenszins kan rechtvaardigen dat personen die zich in gelijke situaties 

bevinden op een verschillende manier behandeld worden. 

Dat de bestreden beslissing dan ook strijdig is met het gelijkheids- en rechtszekerheidsbeginsel en dient 

vernietigd te worden.” 

 

3.1.2. Verzoeker voert aan dat hij ongelijk wordt behandeld ten opzichte van personen die voor 15 

december 2009 op grond van de toenmalige regularisatie-instructie een aanvraag indienden. De Raad 

merkt evenwel op dat de regularisatie-instructie bij arrest van de Raad van State vernietigd werd op 9 

december 2009, zodanig dat noch hijzelf noch anderen zich op de toepassing ervan kunnen beroepen.  

Noch het gelijkheidsbeginsel noch rechtzekerheidsbeginsel kunnen ertoe leiden dat verzoeker rechten 

zou putten uit een circulaire die ingevolge het arrest van de Raad van State van bij de aanvang als 

onwettig moet worden beschouwd. Het middel is ongegrond. 

 

“2.2. Tweede middel : schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

formele motivering van bestuurshandelingen, van de artikelen 9bis en 62 van de Wet van 15 december 

1980 en van de algemene rechtsbeginselen en beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald de 

motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel 

2.2.1. Dat verweerder in de bestreden beslissing stelt dat de elementen met betrekking tot de integratie 

van verzoeker, nl. zijn verblijf in België sinds februari 2008, het feit dat hij cursussen Nederlands, 

maatschappelijke oriëntatie en een inburgeringscursus heeft gevolgd, zijn werkwilligheid en de 

vaststelling dat hij een grote vrienden-en kennissenkring heeft opgebouwd, niet zouden verantwoorden 

dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in België wordt ingediend. Deze elementen zouden tot de 

gegrondheid behoren en in de ontvankelijkheidsfase niet worden behandeld. 

Voorts zou ook de duur van de asielprocedure niet van die aard zijn dat deze als onredelijk lang kan 

worden beschouwd en zou uit langdurig illegaal verblijf geen rechten kunnen worden geput met het oog 

op regularisatie. 

2.2.2. Dat verweerder in de bestreden beslissing derhalve stelt dat alle elementen met betrekking tot de 

integratie van verzoeker, geen buitengewone omstandigheden zouden zijn en niet zouden 

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

Dat evenwel geen enkele motivering wordt gegeven waarom al deze aantoonbare bewijzen van 

doorgedreven integratie niet zouden in aanmerking kunnen genomen worden als buitengewone 

omstandigheden, noch enige motivering wordt gegeven welke elementen dan wél buitengewone 

omstandigheden kunnen uitmaken. 

Dat verweerder immers over een discretionaire bevoegdheid beschikt bij het nemen van beslissingen 

inzake regularisatieaanvragen en het voor verzoeker thans dan ook onduidelijk is wat verweerder onder 

‘buitengewone omstandigheden’ verstaat. 

Dat verzoeker bovendien verwijst naar rechtspraak van de Raad van State, die heeft geoordeeld dat 

elementen van integratie wel degelijk van belang kunnen zijn voor de beoordeling van de 

ontvankelijkheid van een regularisatieaanvraag. 

Dat in het arrest nr. 118.953 van 30 april 2003 de Raad van State immers uitdrukkelijk stelde dat 

elementen van integratie niet altijd zonder belang zijn voor de beoordeling van de ontvankelijkheid van 

een regularisatieaanvraag. 

Dat de bestreden beslissing dan ook niet correct gemotiveerd is waar gesteld wordt dat deze elementen 

van integratie geen buitengewone omstandigheden zouden uitmaken en bijgevolg de regularisatie-

aanvraag van verzoeker onontvankelijk is. 

2.2.3. Dat in een ander arrest van 21 september 2004 (nr. 135.090) de Raad van State eveneens 

oordeelde dat : 

"[….] Overwegende dat de "uitzonderlijke" omstandigheden geviseerd door het voornoemd artikel 9, 

alinea 3, van de wet van 15 december 1980 geen omstandigheden van overmacht zijn, maar het 

volstaat dat de betrokkenen aantoont dat hem bijzonder moeilijk is om terug te keren om de geviseerde 

machtiging aan te vragen in zijn land van herkomst of in een land waar hij gemachtigd is tot verblijf; dat 

het uitzonderlijke karakter van de aangehaalde omstandigheden door de vreemdeling moet worden 

onderzocht door de overheid in ieder specifiek geval dat, meer in het bijzonder, het toekomt aan de 

tegenpartij die hierin over een zeer ruime beoordelingsbevoegdheid beschikt, om de redenen aan te 

geven waarom zij van oordeel is dat de aangevoerde elementen door de eiser ten titel van uitzonderlijke 
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omstandigheden geen omstandigheid uitmaken die een terugkeer naar zijn land onmogelijk of bijzonder 

moeilijk zouden maken om er, bij de Belgische diplomatieke overheden, de machtiging tot verblijf te 

halen; 

Overwegende dat door er zich toe te beperken te stellen, in de bestreden beslissing, dat de diverse 

handelingen van integratie naar voren gebracht door de eiser geen uitzonderlijke omstandigheid 

uitmaken, ... "gezien niets de betrokkenen ervan verhindert om zich te voegen naar de vigerende 

wetgeving betreffende de toegang, het verblijf en de vestiging op het Belgisch grondgebied, te weten: de 

vereiste machtigingen bij de bevoegde diplomatieke overheden voor de plaats van verblijf te halen”, 

beantwoordt de tegenpartij niet aan de vereiste van adequate motivering, dat haar beslissing namelijk 

op geen enkele wijze uiteenzet waarom de motieven ingeroepen door de eiser bij zijn aanvraag geen 

uitzonderlijke omstandigheden zouden uitmaken in de zin van het artikel 9, alinea 3, van de wet; dat 

aldus, de tegenpartij helemaal niet in aanmerking heeft genomen de omstandigheden betreffende de 

eiser en gedetailleerd in de bijkomende stukken bij zijn aanvraag, in het bijzonder de noodzaak van zijn 

aanwezigheid in België omwille van de kalender van schoolanimaties die reeds werden vastgelegd voor 

het jaar 2004-2005, van de interactieve tentoonstelling "Si j'étais un africain de l'Ouest”: 

geprogrammeerd voor de maand januari 2005, van het project 'Multi-Cité2004’van de stad Namen in 

oktober, waaraan de VZW AFRONAM deelneemt waarvan hij de voorzitter is, of nog de opleidingen en 

lessen waarvoor de eiser zich heeft ingeschreven voor de maanden september en oktober 2004; Dat 

indien het waar is dat het feit van goed geïntegreerd in België op zich geen hindernis is om terug te 

keren naar zijn land om de machtiging tot verblijf te vragen, kan de verplichting om dergelijke activiteiten 

van algemeen belang te verbreken of engagementen te verbreken die reeds zijn genomen ten aanzien 

van publieke overheden of andere partners van de culturele en verenigingswereld, een uitzonderlijke 

omstandigheid uitmaken in de zin van het artikel 9, alinea 3 voornoemd; Dat hieruit volgt dat de 

motieven die formeel werden uitgedrukt in de bestreden beslissing niet voldoen aan de verplichting om 

te motiveren zoals voorgeschreven door de wet; dat in dat opzicht het middel van het verzoekschrift 

ernstig is [. . .]” (vrije vertaling van arrest RvSt nr. 135.090 van 21 september 2004). 

Dat de bestreden beslissing dan ook niet, minstens op een gebrekkig wijze gemotiveerd heeft waarom 

de elementen van integratie welke door verzoeker werden aangehaald, geen buitengewone 

omstandigheden kunnen uitmaken, zoals vereist wordt door de Raad van State. 

Dat de bestreden beslissing dan ook vernietigd dient te worden nu zij strijdig is met de artikelen 2 en 3 

van de wet van 29 juli 1991 betreffende de formele motivering van bestuurshandelingen, met artikel 62 

Vreemdelingenwet en met de algemene motiveringsplicht. 

2.2.4. Dat overeenkomstig artikel 2 van de Wet van 29 juli 1991 bestuurshandelingen uitdrukkelijk 

moeten worden gemotiveerd. Dat dit impliceert dat de beslissing die ter kennis wordt gebracht niet enkel 

het dictum moet omvatten, maar tevens de redenen moet weergeven op grond waarvan de beslissing 

werd genomen. Dat artikel 3 van deze wet voorschrijft dat de motivering in de akte de juridische en 

feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. Dat daarbij de 

motivering afdoende zijn, of met andere woorden dat pertinent moet zijn en duidelijk te maken hebben 

met de beslissing1. 

Dat de bestreden beslissing, naast de reeds opgeworpen gebrekkige formulering, bovendien op een 

stereotype wijze gemotiveerd werd, nu telkens ieder door verzoeker aangehaald punt, afgewezen wordt 

met de loutere motivering dat het geen buitengewone omstandigheden betreffen. 

Dat " vage, duistere of niet ter zake dienende uitleg, onduidelijke, onnauwkeurige, ongeldige en niet 

plausibele motivering, stereotiepe, geijkte of gestandaardiseerde motiveringen zijn afdoende zijn” 2. 

Dat in casu de bestreden beslissing met een stereotype en eenvoudige formule de aangehaalde 

motieven van verzoeker verwerpt en dan ook duidelijk niet beantwoordt aan de artikelen 2 en 3 van de 

wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet. 

Dat verzoeker zijn volledige bestaan opnieuw heeft opgebouwd in België, zodat niet op ernstige wijze 

kan worden beweerd dat een dergelijke integratie in de Belgische samenleving geen omstandigheden 

zouden kunnen uitmaken die het bijzonder moeilijk maakt voor verzoeker om terug te keren naar zijn 

land van herkomst, zelfs al zou dit slechts tijdelijk zijn. 

Gelet op zijn verknochtheid en geworteld zijn in de Belgische samenleving, kan er aan verzoeker niet 

verweten worden dat hij zijn aanvraag in België heeft ingediend. 

Dat de motivering van de bestreden beslissing daarom een kennelijk gebrekkige motivering bevat en 

een kennelijke appreciatiefout, zodat zij tevens het zorgvuldigheidsbeginsel schendt. 

2.2.5. Dat bij het uitoefenen van een discretionaire bevoegdheid het bestuur het redelijkheidsbeginsel in 

acht moet nemen en er geen kennelijke wanverhouding mag zijn tussen het bestuursoptreden en de 

feiten waarop de beslissing is gebaseerd. 
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Dat deze kennelijk wanverhouding tot uiting komt in het feit dat verzoeker sinds 2008 in België verblijft, 

dat verzoeker de Nederlandse taal spreekt en diverse cursussen gevolgd heeft, kortom dat hij 

geïntegreerd is in de Belgische samenleving. 

Dat een zorgvuldige besluitvorming impliceert dat het bestuur op basis van een afdoend en volledig 

onderzoek van het concrete geval tot zijn besluit komt. 

Dat dit in casu niet gebeurd is, nu de elementen welke door verzoeker werden aangehaald om zijn 

verblijf te regulariseren, eenvoudigweg worden genegeerd met de vage en stereotype opmerking dat 

men redelijkerwijze niet kan inzien waarom deze elementen een regularisatie rechtvaardigen. 

Uit dit alles blijkt dan ook dat er sprake is van een schending van het beginsel van de redelijke termijn 

en het redelijkheids- en zorgvuldigheidsbeginsel. 

2.2.6. Dat de bestreden beslissing tenslotte opmerkt dat verzoeker zich beroept op de instructie van 19 

juli 2009 betreffende de toepassing van artikel 9.3 en art. 9bis van de wet van 15.12.1980, doch deze 

vernietigd werd door de Raad van State, waardoor de criteria van deze instructie niet meer van 

toepassing zouden zijn. 

Dat de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en voor Maatschappelijke Integratie nochtans verklaard 

heeft dat de bepalingen van de instructie verder zouden worden toegepast, niettegenstaande de 

vernietiging van de instructie door de Raad van State. 

Tot op heden worden bovendien bepaalde regularisatieaanvragen nog steeds in de geest van de 

vernietigde instructie behandeld beoordeeld, inzonderheid dossiers inzake lange asielprocedures. 

Dat verzoeker zich bijgevolg terecht op de instructie van 19 juli 2009 heeft beroepen en verweerder dan 

ook geenszins consequent is in zijn houding, waardoor er sprake is van een schending van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en redelijkheidsbeginsel. 

2.2.7. De bestreden beslissing is dan ook in strijd met het artikel 9bis Vw., met de artikelen 2 en 3 van 

de wet van 29 juli 1991, met de motiverings-en van de zorgvuldigheidsplicht en het redelijkheids-

beginsel.” 

 

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

bestuurshandelingen en artikel 62 van de vreemdelingenwet verplichten de overheid in de akte de 

juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat op 

een “afdoende” wijze. Het afdoende 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 draag-

krachtig moet zijn, dit wil zeggen dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te 

dragen. De belangrijkste bestaansreden van de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de 

voormelde wet van 29 juli 1991, bestaat erin dat de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf 

de motieven moet kunnen aantreffen op grond waarvan ze werd genomen, derwijze dat blijkt, of 

minstens kan worden nagegaan of de overheid is uitgegaan van gegevens die in rechte en in feite juist 

zijn, of zij die gegevens correct heeft beoordeeld, en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar 

beslissing is kunnen komen, opdat de betrokkene met kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het 

aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden. 

Verzoeker voert dan wel de schending aan van de formele motiveringsplicht, maar brengt geen enkel 

concreet argument aan waaruit zou kunnen blijken dat niet is voldaan aan de vereisten van deze 

verplichting. Een schending ervan is dan ook niet aannemelijk gemaakt. 

 

3.2.3. Het redelijkheidsbeginsel laat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar 

enkel om het onwettig te bevinden indien het tegen alle redelijkheid ingaat (RvS 17 december 2003, nr. 

126.520). 

 

3.2.4. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de overheid zich op afdoende wijze dient te informeren 

over alle relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen (RvS 11 juni 

2002, nr. 107.624). Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd om 

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

uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd 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 op kennelijk onredelijke wijze tot haar besluit is gekomen (RvS 7 november 

2001, nr. 101.624). Om tot een beoordeling over te gaan moet vooreerst het wettelijk kader worden 

geschetst. 

 

Artikel 9 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 
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“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 9bis van diezelfde wet 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. (…)” 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

uitzonderingsbepaling restrictief moet worden geïnterpreteerd. De “buitengewone omstandigheden” 

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

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

buitenland wordt ingediend. Het betreft omstandigheden die een tijdelijke terugkeer van de vreemdeling 

naar zijn land van oorsprong, om er de noodzakelijke formaliteiten voor het indienen van een aanvraag 

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

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

onderzoek: 

 

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

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

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

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

worden verklaard; 

 

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

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

appreciatiebevoegdheid. 

 

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

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

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

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

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

het ingeroepen beletsel precies bestaat. Als typische buitengewone omstandigheden kunnen onder 

meer worden aangevoerd, weliswaar naargelang de concrete omstandigheden van de zaak: de situatie 

van oorlog of burgeroorlog in het land van herkomst, de afwezigheid aldaar van een Belgische 

diplomatieke of consulaire post, vervolging in het land van herkomst, moeilijkheden om een paspoort of 

reistitel te bekomen, ernstige ziekte enz … Omstandigheden echter die bijvoorbeeld betrekking hebben 

op de lange duur van het verblijf in België, de lange duur van de asielprocedure, de goede integratie, het 

zoeken naar werk, het hebben van vele vrienden en kennissen, betreffen de gegrondheid van de 

aanvraag en kunnen derhalve niet verantwoorden waarom deze in België, en niet in het buitenland, is 

ingediend (RvS 9 december 2009, nr. 198.769). 
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Verzoeker geeft aan het niet eens te zijn met de beoordeling van de door hem aangevoerde integratie-

elementen, doch toont daarmee niet aan dat de gemachtigde van de staatssecretaris zijn appreciatie-

bevoegdheid op onjuiste wijze zou hebben uitgeoefend, noch dat, gelet op hogerstaande uiteenzetting, 

deze beoordeling kennelijk onredelijk zou zijn. Met betrekking tot de zorgvuldigheidsplicht toont 

verzoeker niet aan met welke elementen werd nagelaten rekening te houden. Waar hij verwijst naar de 

lange duur van de asielprocedure weerlegt hij daarmee het motief in de beslissing niet dat de duur van 

de procedure – een jaar en drie maanden vanaf de aanvraag tot het eindarrest van de Raad – niet 

dermate lang was dat ze als onredelijk lang moet worden beschouwd.  

Het middel is niet gegrond.  

 

3.3.1. Verzoeker wordt een derde middel aan dat hij toelicht als volgt: 

 

“2.3. Derde middel : schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

formele motivering van bestuurshandelingen en de artikelen 74/11 en 74/13 van de Wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 

2.3.1. Dat de bestreden beslissing gepaard gaat met een bevel om het grondgebied te verlaten van 30 

dagen. 

Overeenkomstig artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn 2008/115/EG zijn de staten verplicht om bij een 

uitwijzingsbeslissing o.a. rekening te houden met het hoger belang van het kind en het gezins- en 

familieleven, zoals tevens omgezet naar Belgisch recht via artikel 74/13 Vw. : 

« Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land ». 

Dat in casu verweerder het bevel om het grondgebied te verlaten enkel gemotiveerd heeft op basis van 

het feit dat verzoeker niet in het bezit is van een geldig paspoort en geldig visum. 

Hieruit blijkt dan ook niet of verweerder rekening heeft gehouden met de gezondheidstoestand en het 

gezins- en familieleven van verzoeker en dit conform artikel 74/13 Vw. bij het afleveren van dit bevel. 

Dat het bevel om het grondgebied te verlaten dan ook een schending inhoudt van het 

motiveringsbeginsel en van artikel 74/13 Vw.” 

 

3.3.3. Waar verzoeker aanvoert dat, wat het bevel om het grondgebied te verlaten betreft, geen 

rekening werd gehouden met de criteria van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, stelt de Raad 

vooreerst vast dat zoals hoger werd uiteengezet, het bevel werd gegeven naar aanleiding van de 

weigering tot regularisatie en er dan ook mee samenhangt. De verwerende partij heeft besloten een 

bevel om het grondgebied te verlaten af te geven nadat werd beschikt over de regularisatieaanvraag. Uit 

deze werkwijze valt duidelijk af te leiden dat er gewacht werd met de afgifte van het bevel om het 

grondgebied te verlaten tot een standpunt werd ingenomen met betrekking tot de aangevoerde 

buitengewone omstandigheden die een terugkeer zouden kunnen verhinderen. Aldus werd rekening 

gehouden met het mogelijk bestaan elementen conform artikel 74/11 en 74/13 van de vreemdelingen-

wet alvorens een verwijderingsmaatregel te nemen. Uit de door verzoeker aangevoerde buitengewone 

omstandigheden valt geenszins op te maken dat hij wees op zijn gezondheidstoestand, het belang van 

het kind, het gezins- of familieleven. Hoewel verzoeker hiertoe de gelegenheid had heeft hij geen 

dergelijke elementen aangevoerd, zodat noch bij de beoordeling van de eerste bestreden beslissing 

noch bij de afgifte van een bevel dat naar aanleiding van de onontvankelijkheidsbeslissing werd 

gegeven dergelijke elementen door het bestuur in rekening konden worden gebracht. Daarnaast blijft 

verzoeker ook in gebreke om thans naar aanleiding van het huidig beroep aan te duiden met welke 

elementen ex artikel 74/13 van de vreemdelingenwet werd nagelaten rekening te houden. Tenslotte 

merkt de Raad nog op dat de verplichting om bij een verwijderingsmaatregel rekening te houden met de 

in de artikelen 74/11 en 74/13 van de vreemdelingenwet vernoemde belangen, als dusdanig geen 

formele motiveringsvereiste inhoudt. Het derde middel is ongegrond. 

 

4. Kosten 

 

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

partij. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt 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 zeventien december tweeduizend veertien 

door: 

 

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN C. VERHAERT 

 


