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 nr. 141 098 van 16 maart 2015 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 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 IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ethiopische nationaliteit te zijn, op 30 oktober 2013 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en voor Maatschappelijke Integratie van 2 september 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 en voor Maatschappelijke Integratie tot afgifte van een bevel om 

het grondgebied te verlaten eveneens van 2 september 2013. De bestreden beslissingen werden aan 

verzoekster ter kennis gebracht op 1 oktober 2013. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 21 januari 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

26 februari 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat BROCORENS, die loco advocaat B. SOENEN verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat A. DE MEU, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 5 november 2012 diende verzoekster een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet. 
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Op 2 september 2013 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en voor 

Maatschappelijke Integratie de beslissing waarbij de voormelde aanvraag onontvankelijk werd verklaard.  

 

Dit is thans de eerste bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 05.11.2012 werd 

ingediend door : 

 

[…] 

 

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. 

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 haar verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de asielprocedure 

en dat zij bij een negatieve beslissing het land diende te verlaten. 

Betrokkene vroeg op 16.03.2009 een eerste maal asiel aan in België. Deze asielprocedure werd op 

30.11.2009 afgesloten met de beslissing 'weigering vluchtelingenstatus + weigering subsidiaire 

bescherming' door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

Op 08.03.2010 vroeg betrokkene een tweede maal asiel aan. Deze asielprocedure werd op datum van 

23.12.2010 eveneens afgesloten met de beslissing 'weigering vluchtelingenstatus + weigering 

subsidiaire bescherming' door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Betrokkene verkoos echter 

geen gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten, afgeleverd op 17.01.2011 en haar 

betekend op 25.01.2011, en verblijft sindsdien illegaal in België. Uit dit illegaal verblijf kunnen geen 

rechten geput worden met het oog op regularisatie. 

De duur van de asielprocedures - namelijk iets meer dan 8 maanden voor de eerste asielprocedure en 

iets minder dan 10 maanden voor de tweede - was ook niet van die aard dat ze als onredelijk lang kan 

beschouwd worden. Het feit dat er een zekere behandelingsperiode is, geeft aan betrokkene ipso facto 

geen recht op verblijf. (Raad van State, arrest nr 89980 van 02.10.2000) 

Betrokkene beweert dat, indien zij geen verblijfsmachtiging verkrijgt, zij onderworpen zal worden aan 

een vernederende behandeling. Echter, betrokkene legt geen bewijzen voor die deze bewering kunnen 

staven. Het is aan betrokkene om op zijn minst een begin van bewijs te leveren. De loutere vermelding 

dat, indien zij geen verblijfsmachtiging verkrijgt, zij onderworpen zal worden aan een vernederende 

behandeling, volstaat niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. 

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 haar 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. 

Het feit dat betrokkene niet over een niet-precaire verblijfstitel beschikt voor eender welk derde land kan 

niet aanzien worden als een buitengewone omstandigheid aangezien aan betrokkene niet gevraagd 

wordt zich te begeven naar een derde land. In Ethiopië is er een Belgische vertegenwoordiging 

gevestigd zodat zij een aanvraag om machtiging tot verblijf conform art. 9, al 2 van de wet van 

15.12.1980 dient in te dienen bij de Belgische Ambassade te Addis Abeba. 

Wat het inroepen van art. 8 van het EVRM betreft dient er opgemerkt te worden dat dit artikel hier niet 

van toepassing is daar betrokkene niet aantoont dat er nog andere familieleden van haar in België 

verblijven. Gewone sociale relaties vallen niet onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM. 

Bovendien dient er gesteld te worden dat de verplichting om terug te keren naar het land van herkomst 

om aldaar machtiging tot verblijf te vragen niet in disproportionaliteit staat ten aanzien van het recht op 

een gezins- of privéleven. 

Wat betreft het feit dat betrokkene geloofwaardige pogingen heeft ondernomen om een verblijf in België 

te bekomen; betrokkene verklaart niet waarom dit feit op zich een buitengewone omstandigheid vormt 

waardoor het voor haar zeer moeilijk is om zich naar het land van herkomst te begeven om daar de 

aanvraag om machtiging tot verblijf in te dienen. 

Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkene geen gevaar is voor de openbare orde en tot op 

heden nog geen enkele veroordeling heeft opgelopen, dient opgemerkt te worden dat van alle 
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vreemdelingen die in België verblijven, verwacht wordt dat zij zich houden aan de in België van kracht 

zijnde wetgeving. 

Wat de verwijzing naar de wet van 22.12.1999 betreft; dit was een enige en unieke operatie, de criteria 

voor regularisatie vermeld in deze wet zijn dan ook niet van toepassing op de aanvraag tot regularisatie 

op grond van art. 9bis van de wet van 1980. 

De overige aangehaalde elementen (betrokkene verblijft sedert 16.03.2009 in België en heeft 

Nederlandse lessen en een cursus Maatschappelijke Oriëntatie gevolgd) verantwoorden niet dat de 

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

gegrondheid en 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.” 

 

Op 2 september 2013 nam de gemachtigde eveneens de beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten.  

 

Dit is thans de tweede bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“Mevrouw, die verklaart te heten: 

 

[…] 

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen(2), tenzij zij 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(en) van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft zij 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 geldig visum. 

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 15 december 1980, verblijft zij langer in het Rijk dan 

de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn 

niet overschreden werd: 

Betrokkene werd niet erkend als vluchtelinge en werd geen subsidiaire bescherming toegekend bij 

beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire bescherming door 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op datum van 23.12.2010.” 

 

Op 9 december 2014 diende verzoekster een derde aanvraag tot internationale bescherming in.  

 

Op 27 januari 2015 werd deze aanvraag in overweging genomen door het Commissariaat generaal voor 

de Vluchtelingen en Staatlozen (hierna verkort het CGVS). 

 

2. Over de rechtspleging 

 

De raadsman van verzoeker wijst ter zitting op het feit dat na de bestreden beslissing nog stukken 

werden overgemaakt aan de Raad waaruit zou blijken dat verzoekster een gevaar loopt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling en zelfs voor het leven indien zij wordt verplicht naar 

Ethiopië terug te keren. Het betreft stukken van 18 november 2014 en 2 december 2014. Deze stukken 

zijn van G.J.D, die verklaart oud parlementslid van Ethiopië en chairperson van de Oromo 

Parliamentarians Council, die wettelijk geregistreerd en gebaseerd is in Antwerpen, te zijn. Hij is ervan 

overtuigd dat het toekennen van bescherming in België aan verzoekster ernstige vervolging, marteling 

en dood door de Ethiopische overheid kan besparen. 

 

Verweerder werpt echter op dat deze stukken dateren van meer dan een jaar na de bestreden 

beslissingen en vraagt om de documenten uit de debatten te weren. 

 

Noch de Vreemdelingenwet, noch het Koninklijk Besluit van 21 december 2006 houdende de 

rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen voorziet in de mogelijkheid om rekening te 

houden met stukken die werden voorgelegd na de bestreden beslissing, indien de Raad als 



  

 

 

RvV  X - Pagina 4 

annulatierechter optreedt buiten de procedure in uiterst dringende noodzakelijkheid. Ter zitting werd 

evenwel door de partijen bevestigd, en het blijkt eveneens uit de gegevenshistoriek van het rijksregister, 

dat verzoekster op 9 december 2014 een nieuwe aanvraag tot internationale bescherming heeft 

ingediend en dat deze aanvraag door het CGVS in overweging werd genomen op 27 januari 2015. Dit 

heeft ipso facto gevolgen voor de bestaanbaarheid van het bestreden bevel om het grondgebied te 

verlaten, zoals infra uiteengezet. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Aangaande de eerste bestreden beslissing 

 

Verzoekster voert in haar eerste middel, gericht tegen de eerste bestreden beslissing waarin de 

aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet onontvankelijk 

werd verklaard, de schending aan van de artikelen 9bis en 62 van de Vreemdelingenwet, van de 

materiële en formele motiveringsplicht, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende 

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van het vertrouwensbeginsel, van het 

evenredigheidsbeginsel en van het redelijkheidsbeginsel. 

 

Zij licht haar eerste middel toe als volgt: 

 

“Dat aan iedere administratieve rechtshandeling draagkrachtige motieven ten grondslag moeten liggen. 

Er kan waargenomen worden dat de Dienst Vreemdelingenzaken de verblijfsaanvraag van de 

verzoekende partij als onontvankelijk afwijst omdat er geen buitengewone omstandigheden zouden zijn 

om de aanvraag via de gemeente in België in te dienen. 

In de bestreden beslissing wordt vervolgens verwezen naar haar asielprocedures, haar langdurig 

ononderbroken verblijf, haar integratie, en de toepassing van de artikelen 3 en 8 E.V.R.M. 

Overeenkomstig artikel 62 van de Vreemdelingenwet moeten alle administratieve beslissingen met 

redenen omkleed worden. 

Artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 bepalen dat de bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten 

worden gemotiveerd en dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen 

moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat de motivering afdoende moet zijn. 

4.1.2. 

De verzoekende partij heeft een aanvraag tot machtiging tot verblijf ingediend op grond van artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet omwille van de buitengewone omstandigheden waarin zij verkeert. 

 

De Raad van State omschrijft buitengewone omstandigheden als deze die het onmogelijk of bijzonder 

moeilijk maken voor de vreemdeling om terug te keren naar het land van herkomst en eveneens 

onderstreept dat dit begrip niet mag verward worden met dat van de 'overmacht' (met name C.E., arrest 

nr. 88.076 van 20 juni 2000). 

"Considérant que des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 

décembre 1980 précitée ne sont pas des circonstances de force majeure; qu'il suffit que l'intéressé 

démontre qu'il lui est impossible ou particulièrement difficile de retourner dans son pays d'origine ou 

dans un pays où il est autorisé au séjour; que le caractère exceptionnel des circonstances alléguées par 

l'étranger doit être examiné par l'autorité dans chaque cas d'espèce." 

(Zie Raad van State, arrest nr. 99.769, dd. 10 oktober 2001). 

Bovendien dienen de buitengewone omstandigheden niet 'onvoorzienbaar' te zijn. 

De buitengewone omstandigheden mogen zelfs deels het gevolg zijn van het gedrag van de 

vreemdeling zelf, op voorwaarde dat deze zich gedraagt als een normaal zorgvuldig persoon die geen 

misbruik maakt door opzettelijk een situatie te creëren waardoor een repatriëring bemoeilijkt wordt. 

De verzoekende partij heeft in haar aanvraag gewezen op haar sterke integratie en haar wil tot werken. 

Dat deze elementen de onmogelijkheid of minstens de bijzondere moeilijkheid om terug te keren naar 

het land van herkomst aantonen, zodat er wel degelijk sprake is van buitengewone omstandigheden. 

Bovendien heeft de verzoekende partij deze buitengewone omstandigheden niet opzettelijk gecreëerd. 

4.1.3. 

Er dient vastgesteld te worden dat de verwerende partij de buitengewone omstandigheden op een 

manifest onzorgvuldige, dan wel onredelijke manier heeft beoordeeld. 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op zijn 

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

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

staatssecretaris bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het administratief 

dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 
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Het evenredigheidsbeginsel strekt ertoe dat het bestuur in rechte en in feite een verantwoorde 

beslissing neemt. 

Het redelijkheidsbeginsel houdt in dat men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs 

afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Met andere woorden, moet men 

voor een beslissing staan waarvan men ook na de lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze 

werkelijk genomen is. 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dient, bij zijn uitoefening van zijn wettelijk toezicht, na te gaan 

of de (gemachtigde van de) Staatssecretaris bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de 

juiste feitelijke gegevens. of hij die correct heeft beoordeeld en of hij op grond daarvan niet kennelijk 

onredelijk tot zijn besluit is gekomen. 

Uit navolgende bespreking is gebleken dat de gemachtigde van de staatssecretaris niet op basis van 

een correcte feitenvinding tot zijn conclusie is gekomen. 

 

Het vertrouwensbeginsel werd bij het nemen van de bestreden beslissing geschonden. 

Het vertrouwensbeginsel houdt in dat het bestuur de bij een rechtsonderhorige gewekte rechtmatige 

verwachtingen zo mogelijk dient te honoreren. 

a) 

Het is immers zo dat zowel het kabinet De Block als de directie van de Dienst Vreemdelingenzaken 

bevestigd hebben dat de criteria van de (weliswaar vernietigde) instructies dd. 19 juli 2009 blijven 

gelden voor wie eraan voldoet. Het afgesproken beleid wordt uitgevoerd totdat er een nieuw 

regularisatiebeleid wordt bekend gemaakt. Tot op heden is er nog geen nieuw beleid bekend gemaakt. 

Aangezien uitdrukkelijk door de bestuurlijke overheid wordt bevestigd dat zij de criteria zullen blijven 

toepassen totdat het nieuwe beleid wordt bekend gemaakt, mag aldus verwacht worden dat iedere 

beslissing in het kader van een aanvraag tot regularisatie op grond van artikel 9bis Vreemdelingenwet 

wordt genomen rekening houdende met de achterliggende filosofie van de criteria van de instructies dd. 

19 juli 2009. zij het binnen de discretionaire bevoegdheid van de Staatssecretaris. 

Indien de regeringsinstructies dd. 19 juli 2009 er op nagelezen worden, zijn de duurzame lokale 

verankering en de werkbereid belangrijk elementen die beoordeeld dienen te worden bij het nemen van 

een beslissing naar aanleiding van een aanvraag tot regularisatie. 

Er kan niet ontkend worden dat de situatie. waarin de verzoekende partij zich bevindt niet overeenstemt 

met een prangende humanitaire situatie zoals omschreven in de regeringsinstructies, doch dient 

vastgesteld te worden dat de feitelijkheden eigen aan het dossier van de verzoekende partij bewijs 

leveren van haar duurzame lokale verankering en zeker van haar wil tot werken. 

In eerste instantie is het zo dat de verzoekende partij reeds geruime tijd ononderbroken in België verblijft 

en dit reeds sinds maart 2009, aldus vier en een half jaar. 

Daarnaast is het zo dat de verzoekende partij zich heeft geïntegreerd in België, taallessen heeft gevolgd 

en een sociaal netwerk heeft opgebouwd. 

De verzoekende partij is bereid om te werken. 

Indien een persoon zich in een prangende humanitaire situatie bevindt, waarbij sprake kan zijn van 

duurzame lokale verankering, dienen geen buitengewone omstandigheden worden aangetoond, 

aangezien de prangende humanitaire situatie buitengewone omstandigheden impliceren. 

De Dienst Vreemdelingenzaken schendt het vertrouwensbeginsel doordat meegedeeld werd dat de 

achterliggende filosofie van de instructies blijvend zal worden toegepast binnen de discretionaire 

bevoegdheid, doch bij het nemen van individuele beslissingen, zoals in casu, wijkt de Dienst 

Vreemdelingenzaken hiervan af. 

Een dergelijke werkwijze kan niet aanvaard worden. 

4.1.3.2. 

Tevens wordt aangehaald dat gronden van integratie geen buitengewone omstandigheden uitmaken, 

doch slechts betrekking zouden hebben op de gegrondheid van een aanvraag tot machtiging tot verblijf. 

Het mag duidelijk zijn dat ook deze motivering niet materieel draagkrachtig kan zijn en tevens onredelijk 

is om de bestreden beslissing van onontvankelijkheid te dragen. 

Integratie zou, overeenkomstig de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken, geen grond voor 

ontvankelijkheid kunnen zijn. 

Evident, is dit onjuist. 

Dergelijke redenering is zodanig algemeen dat dit impliceert dat geen enkele vreemdeling op basis van 

integratie een verblijfsmachtiging via zijn/haar verblijfplaats in België kan aanvragen. 

a) 

Uiteraard kunnen redenen van integratie (talenkennis, centrum van belangen in België, 

werkbereidheid...) 

buitengewone omstandigheden uitmaken. 
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Het is niet omdat de Dienst Vreemdelingenzaken een appreciatiebevoegdheid heeft, dat de Dienst 

Vreemdelingenzaken met een algemene uitspraak zijn eigen appreciatiemarge met betrekking tot het 

criterium 'buitengewone omstandigheden' mag ondergraven en stellen dat integratie niet verantwoordt 

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

Als integratie nooit een grond is tot ontvankelijkheid, wordt iedere aanvraag met verwijzing naar de 

integratie (centrum van belangen, talenkennis, werkbereidheid....) als buitengewone omstandigheid 

steeds afgewezen. 

Uiteraard is dit niet wat de wetgever heeft gewild. 

Dergelijk algemeen standpunt gaat immers in tegen de wettelijk voorziene appreciatiebevoegdheid van 

de Staatssecretaris. 

b) 

Nooit heeft de wetgever uitgesloten dat redenen van integratie onmogelijk een grond tot ontvankelijkheid 

kunnen zijn. Het is duidelijk dat het verblijf en integratie van de verzoekende partij in België echte 

manifeste buitengewone omstandigheden zijn. 

c) 

Het arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen met nummer 92 227 dd. 27 november 2012 

kan naar analogie worden toegepast voor beslissingen in het kader van de ontvankelijkheidsfase. 

'Vit het geheel van deze motivering blijkt dot de integratie en het langdurig verblijf van de verzoekende 

partij in België door de gemachtigde van de staatssecretaris niet worden betwist en tevens dat de 

gemachtigde van de staatssecretaris meent dat een goede integratie in de Belgische maatschappij en 

een langdurig verblijf een reden kunnen zijn om een verblijf toe te kennen, dat hij hiertoe echter niet 

verplicht is; waarna besloten wordt dat in casus deze elementen op zich onvoldoende zijn om een 

verblijfsrecht toe te kennen. Er dient echter te worden vastgesteld, zoals de verzoekende partij ook 

aangeeft, dat de gemachtigde van de staatssecretaris heeft nagelaten de motiveren waarom hij in dit 

concrete geval heeft geoordeeld waarom deze integratie en dit langdurig verblijf niet kunnen worden 

aanvaard als element om verblijfsrecht toe te kennen. De gemachtigde van de staatssecretaris beperkt 

zich immers tot de stelling dat men redelijkerwijze niet kan inzien waarom deze elementen een 

regularisatie rechtvaardigen, gevolgd door een verwijzing naar een arrest van de Raad van State dat 

stelt dat de toekenning van een verblijf omwille van een goede integratie in de Belgische maatschappij 

en een langdurig verblijf een mogelijkheid maar geen verplichting is, om te besluiten dat "daarom" deze 

elementen op zich onvoldoende zijn om een verblijfsrecht toe te kennen. 

Ook al beschikt de gemachtigde van de staatssecretaris in het kader van de beoordeling van een 

aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet over een ruime 

discretionaire bevoegdheid, dit ontslaat hem niet van de verplichting om zijn beslissing op afdoende, 

draagkrachtige en duidelijke wijze te motiveren, hetgeen hij in casu heeft nagelaten te doen. " 

(Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, arrest nr. 92 227 dd. 27/11/2012) 

Er wordt in de bestreden beslissing niet op een afdoende wijze gemotiveerd waarom in concreto, in het 

voorliggende individuele geval.de integratie niet als buitengewone omstandigheid kan worden 

beschouwd. 

Meer dan een opsomming geven en concluderen dat deze elementen niet verantwoorden dat de 

aanvraag om machtiging tot verblijf in België wordt ingediend, doet de Dienst Vreemdelingenzaken 

immers niet. Er is geen sprake van een ware motivering. 

De motivering moet draagkrachtig zijn, dat wil zeggen dat de motivering de beslissing maar zal kunnen 

schragen wanneer zij duidelijk, niet tegenstrijdig, juist, pertinent, concreet, precies en volledig is (R.vSt. 

nr. 72.635, 23 maart 1998, A.P.M. 1998 (samenvatting), 64; Arbrb. Brussel 5 oktober 2002, J.T.T. 2003, 

afl. 867, 393). 

Naast de manifeste schending van de motiveringsplicht heeft de Dienst Vreemdelingenzaken het 

redelijkheidsbeginsel geschonden. 

In 1981 stelde Professor SUETENS reeds dat het redelijkheidsbeginsel is geschonden "wanneer het 

bestuursorgaan op evidente wijze een onjuist gebruik van zijn beleidsvrijheid heeft gemaakt, m.a.w. 

wanneer het bestuur kennelijk onredelijk heeft gehandeld" (zie M. BOES, "Het redelijkheidsbeginsel" in 

Administratieve Rechtsbibliotheek: Beginselen van behoorlijk bestuur, I. OPDEBEEK en M. VAN 

DAMME (eds.), Brugge, die Keure, 2006, nr. 235). 

"Heel precies kan men stellen dat het redelijkheidsbeginsel een aspect is van het motiveringsbeginsel. 

Het motiveringsbeginsel is erg ruim, en zelfs al beperkt men het tot het "afdoende" karakter, omvat het 

vele aspecten zoals OPDEBEEK en COOLSAET aantonen: de motivering moet duidelijk zijn, niet 

tegenstrijdig, juist, pertinent, concreet, precies en volledig" (zie M. BOES, l.c., nr. 238, p. 179). 

"Om na te gaan of het bestuur de grenzen van redelijkheid niet heeft overschreden, zal de rechter tot 

een marginale toetsing van het bestuursoptreden overgaan en de kennelijke wanverhouding tot de 

feiten waarop de beslissing is gebaseerd, sanctioneren. 
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Wat het redelijkheidsbeginsel de rechter toestaat, is niet het oordeel over te doen maar is enkel dat 

oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat wanneer de door het bestuur 

geponeerde verhouding tussen beslissing en feiten in werkelijkheid ontbreekt" (zie A. MAST, J. 

DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administratief recht, 

Mechelen, Kluwer, 2002, p. 55 - 56). 

Impliciet wordt door de Dienst Vreemdelingenzaken de sterke integratie en de duurzame lokale 

verankering van de verzoekende partij erkend en dat de gunst van regularisatie zou kunnen worden 

toegekend, indien zij haar aanvraag vanuit het buitenland, via de diplomatieke of consulaire post, zou 

indienen. 

Het is echter onredelijk om van de verzoekende partij te verwachten om voor onbepaalde tijd naar haar 

land van herkomst af te reizen teneinde aldaar haar machtiging tot verblijf te bekomen. 

De verzoekende partij heeft niet de financiële middelen om terug te keren naar haar land van herkomst 

en om aldaar te verblijven voor een onbepaalde duur. 

Het weze dan ook opgemerkt dat de rechter tot een marginale toetsing van het bestuursoptreden mag 

overgaan en de kennelijke wanverhouding tot de feiten waarop de beslissing is gebaseerd mag 

sanctioneren. 

4.1.5. 

De beslissing tot onontvankelijkheid genomen in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet 

dient dan ook vernietigd te worden.” 

 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en in artikel 

2 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft 

tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid de 

beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te 

stellen waarover hij beschikt (RvS 25 september 2002, nr. 110.667, RvS 10 december 2002, nr. 113.439 

RvS 17 mei 2005, nr.144.471). De voornoemde artikelen verplichten de administratieve overheid ertoe 

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

liggen en dit op een ‘afdoende’ wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in 

rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing (RvS 7 november 

2001, nr. 100.628, RvS 30 mei 2006, nr. 159.298, RvS 12 januari 2007, nr. 166.608, RvS 15 februari 

2007, nr. 167.848, RvS 26 juni 2007, nr. 172.777).  

 

De bestreden beslissing geeft duidelijk het determinerende motief aan op grond waarvan de beslissing 

is genomen. In de motivering van de bestreden beslissing wordt immers verwezen naar de toepasselijke 

rechtsregel, namelijk artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, en het feit dat de ingeroepen elementen - 

de duur van de asielprocedure, de loutere vermelding dat indien verzoekster geen verblijfsmachtiging 

krijgt, ze zal worden onderworpen aan een vernederende behandeling, de opgeworpen schending van 

artikel 8 van het EVRM nu zij geen familieleden heeft in België maar enkel gewone sociale relaties, het 

feit dat ze geloofwaardige pogingen heeft ondernomen legaal verblijf in België te verkrijgen, dat ze geen 

gevaar vormt voor de openbare orde, de verwijzing naar de regularisatie van 1999, het verblijf in België 

sedert 2009, het volgen van Nederlandse lessen en een cursus Maatschappelijke Oriëntatie - geen 

buitengewone omstandigheden vormen waarom verzoekster de verblijfsaanvraag 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. 

  

Verzoekster maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op 

basis van welke juridische en feitelijke gegevens de door haar bestreden beslissing is genomen derwijze 

dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht.  

 

Een schending van artikel 2 van de voornoemde wet van 29 juli 1991 en van artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet wordt niet aangenomen. 

 

Artikel 3 van de voornoemde wet van 29 juli 1991 schrijft voor dat de motivering in de akte de juridische 

en feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat de 

motivering afdoende dient te zijn. Het begrip ‘afdoende’ impliceert dat de opgelegde motivering in rechte 

en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing.  

 

Verzoekster betwist dat de bestreden beslissing afdoende gemotiveerd is. Zij stelt dat de bestreden 

beslissing niet meer doet dan de door verzoekster als buitengewone omstandigheden aangehaalde 

elementen van integratie opsommen, zonder deze elementen in hun geheel aan een ware beoordeling 
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te onderwerpen en zonder te motiveren waarom deze elementen in concreto niet als buitengewone 

omstandigheden kunnen worden beschouwd. 

 

Het onderzoek naar het afdoende karakter van de motivering gebeurt in het licht van de toepasselijke 

wetsbepaling, nl. artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, waarvan verzoekster eveneens de schending 

aanvoert.  

 

Artikel 9bis, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

 

“In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een identiteitsdocument 

beschikt, kan de machtiging tot verblijf worden aangevraagd bij de burgemeester van de plaats waar hij 

verblijft. Deze maakt ze over aan de minister of aan diens gemachtigde. Indien de minister of diens 

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

afgegeven.” 

 

De Raad herinnert eraan dat voorgaande bepaling voorziet in een uitzondering op de regel die vervat is 

in artikel 9 van de Vreemdelingenwet en die bepaalt dat een vreemdeling een machtiging om langer dan 

drie maanden in het Rijk te verblijven moet aanvragen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post 

die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland. Overeenkomstig 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet kan een vreemdeling, die over een identiteitsdocument beschikt of 

vrijgesteld is van deze voorwaarde, enkel indien buitengewone omstandigheden dit rechtvaardigen een 

aanvraag om tot een verblijf gemachtigd te worden indienen bij de burgemeester van zijn verblijfplaats in 

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

omstandigheden die het voor een vreemdeling zeer moeilijk of zelfs onmogelijk maken om een beroep 

te doen op de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post. 

 

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

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

Vreemdelingenwet houdt met andere woorden een dubbel onderzoek in: 

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

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

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

rechtvaardigen; 

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

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

staatssecretaris over een ruime appreciatiebevoegdheid. 

 

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. 

 

In haar aanvraag om verblijfsmachtiging op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet van 13 

november 2013 voerde verzoekster als buitengewone omstandigheden de volgende elementen aan: 

een onafgebroken verblijf van drie jaar en zeven maanden, integratie in de Belgische maatschappij 

zoals het volgen van cursussen Nederlands, dat een weigering van verblijf met bevel om het 

grondgebied te verlaten een schending van artikel 3 van het EVRM kan veroorzaken, dat het recht op 

gezins- en privéleven wordt ontzegd indien geen verblijfsmachtiging wordt afgeleverd en ze wees op 

een hangende asielprocedure.  

 

De Raad stelt vast dat verweerder in de bestreden beslissing wel degelijk de door verzoekster in de 

verblijfsaanvraag aangehaalde elementen heeft betrokken in zijn beoordeling van het al dan niet 

bestaan van buitengewone omstandigheden en meer heeft gedaan dan ze enkel op te sommen.  

 

Met betrekking tot de aangehaalde elementen van integratie (verblijf in België sedert 16 maart 2009, de 

Nederlandse lessen en de cursus Maatschappelijke Oriëntatie) stelt de gemachtigde dat deze 

elementen van integratie behoren tot het onderzoek ten gronde. De gemachtigde heeft dienaangaande 
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terecht verwezen naar de rechtspraak van de Raad van State, waarin wordt gesteld dat elementen van 

integratie in principe niet als buitengewone omstandigheid kunnen worden beschouwd, aangezien deze 

tot de gegrondheid van de aanvraag behoren en bijgevolg in de ontvankelijkheidsfase niet behandeld 

worden (RvS 9 december 2009, nr. 198.769). Dit arrest preciseerde immers dat “als typische 

buitengewone omstandigheden onder meer [kunnen] worden aangevoerd, al 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.", terwijl "echter 

omstandigheden 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, de gegrondheid van de aanvraag betreffen en derhalve niet kunnen verantwoorden 

waarom deze in België, en niet in het buitenland, is ingediend." Verweerder kon in de bestreden 

beslissing dan ook terecht overwegen dat de in de verblijfsaanvraag aangehaalde elementen van 

integratie niet als buitengewone omstandigheden kunnen aanvaard worden. 

 

Wat betreft de duur van de asielprocedure, meent de gemachtigde dat deze niet onredelijk lang was. De 

Raad beschouwt dit als een overtollig motief, nu de gemachtigde hiermee vooruitloopt op het onderzoek 

ten gronde en dit in se niets zegt over de moeilijkheid om de aanvraag in het herkomstland in te dienen. 

Aangaande het ingeroepen risico op vernederende behandeling in het licht van artikel 3 van het EVRM 

stelt de gemachtigde vast dat verzoekster in haar aanvraag van 5 november 2012 dit risico in het geheel 

niet heeft toegepast op de eigen situatie, hetgeen ook blijkt uit de aanvraag. Wat betreft de aangevoerde 

schending van artikel 8 van het EVRM stipt de gemachtigde in de bestreden beslissing aan dat 

verzoekster geen andere familieleden heeft in België en verder niet meer heeft dan gewone sociale 

relaties. De gemachtigde ontkent niet dat verzoekster geloofwaardige pogingen heeft ondernomen om 

haar verblijf in België te bekomen, doch merkt terecht op dat zij niet verklaart waarom dit een 

buitengewone omstandigheid vormt waardoor het voor haar zeer moeilijk is om haar aanvraag in het 

buitenland in te dienen. Wat betreft het feit dat verzoekster geen gevaar vormt voor de openbare orde, 

stipt de gemachtigde terecht aan dat van alle vreemdelingen die hier verblijven wordt geacht dat zij de 

wetgeving respecteren en aangaande de regularisatiewet van 1991 merkt de gemachtigde terecht op 

dat dit een eenmalige operatie betrof. Aangaande de in de aanvraag aangevoerde hangende tweede 

asielaanvraag van 8 maart 2010, vermeldt de eerste bestreden beslissing correct dat die asielprocedure 

eveneens was afgesloten door een weigering vluchtelingenstatus en weigering subsidiaire bescherming 

van de Raad in december 2010.  

 

Hieruit blijkt dat verweerder alle in de aanvraag aangehaalde buitengewone elementen in zijn 

beoordeling in concreto heeft betrokken en op afdoende wijze heeft onderzocht. 

 

Gelet op het voorgaande blijkt niet dat de eerste bestreden beslissing niet afdoende gemotiveerd is. Een 

schending van artikel 3 van de voormelde wet van 29 juli 1991 wordt niet aangenomen. 

 

Waar verzoekster aangeeft dat zij het niet eens is met de beoordeling gemaakt door verweerder, voert 

zij de schending aan van de materiële motiveringsplicht in het licht van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet.   

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht en het redelijkheidsbeginsel behoort het niet tot de 

bevoegdheid van de Raad om zich bij de beoordeling van de aanvraag om machtiging tot verblijf in de 

plaats te stellen van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht 

enkel bevoegd 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 in 

onredelijkheid tot haar besluit is gekomen.   

 

Aangaande de vermeende schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, wijst de Raad erop dat 

voornoemd beginsel de overheid de verplichting oplegt haar beslissing op een zorgvuldige wijze voor te 

bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411, RvS 14 februari 

2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratie 

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

vervatte dienstige stukken. 

 

Betreffende de aangevoerde schending van het evenredigheidsbeginsel als specifieke vorm van het 

redelijkheidsbeginsel, merkt de Raad op dat dit beginsel de Raad niet toestaat het oordeel van het 

bestuur over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid 
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ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief 

volkomen ontbreekt (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). 

 

Verzoekster meent dat de gemachtigde in de bestreden beslissing heeft uitgesloten dat integratie een 

grond voor ontvankelijkheid kan zijn. Zij meent dat een dergelijke algemene redenering tot gevolg heeft 

dat niemand op basis van integratie een verblijfsmachtiging in België kan aanvragen. Zij meent dat 

talenkennis, het hebben van het centrum van belangen in België, werkbereidheid wel buitengewone 

omstandigheden kunnen uitmaken. De gemachtigde ondergraaft volgens verzoekster door deze 

uitsluiting zijn eigen appreciatiemarge, hetgeen zou indruisen tegen de wil van de wetgever en tegen de 

wettelijk voorziene appreciatiebevoegdheid van de gemachtigde. Bovendien zou het duidelijk zijn dat het 

verblijf, de integratie en werkbereidheid van verzoekster echte buitengewone omstandigheden zijn. 

 

De Raad heeft supra reeds verwezen naar de interpretatie van de Raad van State van de term 

buitengewone omstandigheden. Tijdens de parlementaire voorbereiding van het ontwerp dat de 

wijzigende wet van 15 september 2006 is geworden, heeft de bevoegde minister zich uitdrukkelijk 

aangesloten bij de interpretatie in de rechtspraak van de Raad van State van het begrip “buitengewone 

omstandigheden”. De minister lichtte dit begrip zowel in de bevoegde commissie van de Kamer als van 

de Senaat als volgt toe: “Zoals dit tot vandaag het geval is, dient een verblijfsmachtiging in principe 

vanuit het buitenland te worden aangevraagd. Slechts in buitengewone omstandigheden kan een 

dergelijke machtiging in België worden aangevraagd. Er wordt niet geraakt aan de interpretatie van het 

begrip «buitengewone omstandigheden». Volgens de rechtspraak van de Raad van State zijn dit 

«omstandigheden die het voor een vreemdeling onmogelijk of zeer moeilijk maken om terug te keren 

naar zijn land van herkomst».”; (Parl.St. Kamer, 2005-2006, Doc 51 2478/008, 270 en Parl.St. Senaat, 

2005-2006, 3-1786/3, 5-6). Ook ná de wetswijziging van 15 september 2006 werd door verweerder 

benadrukt dat een lang verblijf in België of een integratie in de Belgische samenleving geen 

buitengewone omstandigheden in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet is (Omzendbrief van 

21 juni 2007 betreffende het verblijf van vreemdelingen ten gevolge van de inwerkingtreding van de wet 

van 15 september 2006 (B.S. 4 juli 2007).  

 

Het is weliswaar zo dat de Raad van State in bovenvermeld arrest geen exhaustieve definitie heeft 

gegeven van de term buitengewone omstandigheden en dat het kernelement van het begrip 

‘buitengewone omstandigheden’ slaat op de onmogelijkheid of zeer grote moeilijkheid om de aanvraag 

bij de bevoegde post in te dienen. De gemachtigde zou dus moeilijk op absolute wijze alle vormen van 

integratie kunnen uitsluiten, nu het niet geheel uitgesloten is dat bepaalde vormen van integratie in hun 

geheel beschouwd of afzonderlijk in een specifieke zaak op afdoende wijze zouden kunnen aantonen 

dat het heel moeilijk of bijna onmogelijk is om een aanvraag bij de bevoegde post in te dienen. Dit 

laatste behoort inderdaad tot de appreciatiebevoegdheid van de gemachtigde. De Raad meent evenwel 

dat de gemachtigde dit in casu ook niet op absolute wijze in alle gevallen heeft uitgesloten, doch in 

concreto heeft gesteld dat de specifieke elementen door verzoekster aangehaald – onder meer verblijf 

in België sedert 2009, Nederlandse lessen en een cursus Maatschappelijke oriëntatie – elementen zijn 

die niet verantwoorden waarom de aanvraag in België moet ingediend worden. Verzoekster is in haar 

betoog zelf veel minder concreet dan de gemachtigde door enkel te stellen dat “het [is] duidelijk [is] dat 

het verblijf en integratie van de verzoekende partij in België echte manifeste buitengewone 

omstandigheden zijn.” Verzoekster gaat er echter niet op in waarom het daarom uitzonderlijk moeilijk 

zou zijn om de aanvraag bij de bevoegde post in te dienen.  

 

Verzoekster stelt verder dat de gemachtigde de aangevoerde buitengewone omstandigheden op een 

manifest onzorgvuldige, dan wel onredelijke manier heeft behandeld. Ze meent dat het onredelijk is van 

haar te verwachten om voor onbepaalde tijd terug te keren naar haar land teneinde aldaar de 

machtiging tot verblijf te bekomen, nu de gemachtigde impliciet zou erkennen dat de gunst van 

regularisatie zou kunnen worden toegekend maar zij niet de financiële middelen heeft voor het 

terugreizen naar haar herkomstland en om daar te verblijven voor onbepaalde duur. Daargelaten de 

vraag of de eerste bestreden beslissing een impliciete erkenning bevat dat verzoekster de gunst van de 

regularisatie zou kunnen worden toegekend indien zij haar aanvraag op de daartoe bevoegde post zou 

indienen, is het niet kennelijk onredelijk van de gemachtigde om gezien de voorgelegde elementen van 

haar te verwachten de geëigende procedure daarvoor te volgen. De Raad leest hierin geen kennelijke 

wanverhouding tot de aangehaalde feiten voorgelegd aan de gemachtigde voor de bestreden 

beslissingen. Bovendien moet de Raad vaststellen dat dit financiële element geenszins werd ingeroepen 

in haar aanvraag als zijnde een buitengewone omstandigheid, zodat de gemachtigde niet met dit 

argument kon rekening houden. Ten overvloede stipt de Raad aan dat het verzoekster vrijstaat in België 

gebruik te maken van de vrijwillige terugkeerprogramma’s zoals aangeboden door de Internationale 
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Organisatie voor Migratie die de kosten voor terugkeer opneemt en dat verzoekster niet verduidelijkt 

waarom zij in haar onderhoud niet zou kunnen voorzien in het herkomstland. 

 

Verzoekster verwijst ook naar arrest nr. 92 227 van de Raad van 27 november 2012, waarin deze 

meende dat een goede integratie en een langdurig verblijf een reden kunnen zijn om een verblijf toe te 

kennen, en stelt dat dit arrest in casu naar analogie kan worden toegepast. De Raad kan echter geen 

"analoge" redenering aanvaarden, nu het desbetreffende arrest een beslissing van verweerder betrof 

waarin de aanvraag om verblijfsmachtiging ongegrond werd verklaard, terwijl in de thans bestreden 

beslissing een aanvraag om verblijfsmachtiging onontvankelijk werd bevonden. 

 

Gelet op het voorgaande kon verweerder in redelijkheid oordelen dat verzoekster geen buitengewone 

omstandigheden heeft aangetoond waarom de aanvraag om machtiging tot verblijf niet kan worden 

ingediend in het land van herkomst. De Raad kan niet vaststellen dat verweerder de samenloop van 

omstandigheden zou genegeerd hebben, zou zijn uitgegaan van een verkeerde feitenvaststelling die hij 

incorrect zou beoordeeld hebben, noch dat hij op grond daarvan in onredelijkheid tot zijn besluit is 

gekomen. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht, van het redelijkheidsbeginsel, van het 

evenredigheidsbeginsel of van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt niet aangenomen. 

 

Zoals verzoekster aanvoert, houdt het vertrouwensbeginsel in dat het bestuur moet vermijden dat de 

rechtmatige verwachtingen welke de burger uit het bestuursoptreden put, te kort worden gedaan. Dit 

houdt in dat de burger moet kunnen vertrouwen op een vaste gedragslijn van de overheid of op 

toezeggingen of beloften die de overheid in een concreet geval heeft gedaan (RvS 22 maart 2004, nr. 

129.541). 

 

Verzoekster verwijst in dit onderdeel van het eerste middel naar de criteria van de instructies van 19 juli 

2009 die werden vernietigd door de Raad van State. Ze stipt aan dat het kabinet De Block heeft 

bevestigd dat deze criteria blijven gelden voor wie eraan voldoet totdat een nieuw beleid bekend wordt 

gemaakt. Daarom zou verzoekster nog altijd mogen verwachten dat met de achterliggende filosofie van 

de criteria van de instructies rekening wordt gehouden.  

 

De staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid heeft inderdaad op 19 juli 2009 instructies opgesteld 

waarin criteria worden opgesomd voor het gegrond verklaren van de aanvraag en de toekenning van 

een verblijfsmachtiging. Deze instructie van 19 juli 2009 werd vernietigd bij arrest van de Raad van 

State nr. 198 769 van 9 december 2009 omdat deze instructie “het mogelijk maakt dat vreemdelingen 

die zich in de daarin omschreven voorwaarden bevinden ervan ontslagen worden aan te tonen dat er in 

hun geval buitengewone omstandigheden voorhanden zijn, terwijl enkel de wetgever dit vermag te 

doen”, omdat “door dit in de bestreden instructie te doen, een aan de wetgever voorbehouden domein 

wordt betreden” en omdat “uit het bovenstaande volgt dat de bestreden instructie voor vernietiging 

vatbaar is aangezien ze een nieuwe rechtsregel aan de rechtsorde toevoegt”. Hieruit volgt duidelijk dat 

er volgens de Raad van State eerst een uitspraak dient te worden gedaan over de 

ontvankelijkheidsvoorwaarden, zijnde de ingeroepen buitengewone omstandigheden alvorens over te 

gaan tot het onderzoek van de gegrondheid.  

 

Verzoekster gaat eraan voorbij dat een vernietiging naar administratief recht impliceert dat het 

instrument met terugwerkende kracht (ex tunc) uit het rechtsverkeer wordt verwijderd zodanig dat het 

wordt geacht nooit te hebben bestaan. Bijgevolg is het geenszins mogelijk de toepassing van dit 

vernietigd instrument te blijven aanvoeren, ook niet op grond van niet afdwingbare beleidslijnen of een 

achterliggende filosofie. 

 

Het feit dat er een administratieve praktijk bestond waardoor verzoekster er mocht van uitgaan dat 

indien hun aanvraag voldeed aan de vooropgestelde criteria, dit inhield dat hun aanvraag ontvankelijk 

zou worden verklaard, was een praktijk contra legem gestoeld op instructies die door de vernietiging uit 

het rechtsverkeer werden verwijderd. Het vertrouwensbeginsel brengt niet mee dat vertrouwen dat zou 

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

situatie (RvS 4 maart 2002, nr. 104.270). In deze meent de Raad dat het wettigheidsbeginsel primeert 

op het vertrouwensbeginsel. 

 

Verzoekster gaat verder in haar betoog dat haar situatie nauw aansluit bij de voorwaarde van de 

“duurzame lokale verankering” zoals bedoeld in de regeringsinstructies van 19 juli 2009 en dat zij zich in 
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een prangende humanitaire situatie bevindt. Ze verwijst opnieuw naar de elementen van integratie 

(langdurig verblijf in België, integratie, taallessen, sociaal netwerk, bereidheid tot werken) en meent dat 

in geval van een prangende humanitaire situatie geen buitengewone omstandigheden moeten worden 

aangetoond.  

 

Uit de boven geciteerde rechtspraak van de Raad van State blijkt duidelijk dat eerst een uitspraak dient 

te worden gedaan over de ontvankelijkheidsvoorwaarden, zijnde de ingeroepen buitengewone 

omstandigheden alvorens over te gaan tot het onderzoek van de gegrondheid. Het feit dat de instructies 

het mogelijk maakten om de wet opzij te zetten wat betreft het moeten aantonen van de buitengewone 

omstandigheden, was precies de reden waarom de Raad van State de instructies niet conform artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet achtte en daarom de instructies vernietigde. Elementen van duurzame 

lokale verankering vormen in principe geen buitengewone omstandigheden die het moeilijk of 

onmogelijk maken de aanvraag in het buitenland te doen. Een prangende humanitaire situatie, in de zin 

van de situatie van oorlog of burgeroorlog in het land van herkomst, vervolging in het land van herkomst, 

ernstige ziekte dan weer wel, doch verzoekster heeft geen dergelijke elementen aannemelijk gemaakt in 

het kader van deze procedure. Zij wees wel op een risico op schending van artikel 3 van het EVRM 

maar had dit in haar aanvraag op zuiver theoretische wijze aangehaald zonder enig concreet element, in 

tegenstelling tot de specifieke stukken die pas ruimschoots na de bestreden beslissingen en dus niet op 

dienstige wijze aan de Raad werden overgemaakt.  

 

Bovendien mag niet uit het oog verloren worden dat het gegeven dat de bovenvermelde instructies 

vernietigd werden door de Raad van State, niet belet dat de overheid in het algemeen nader bepaalt 

door welke principes zij van plan is zich te zullen laten leiden bij de uitoefening van de haar door de wet 

toegekende appreciatiebevoegdheid bij de beoordeling van de gegrondheid van de aanvragen. Dit is 

wat verzoekster lijkt te begrijpen onder de achterliggende filosofie of het afgesproken regularisatiebeleid. 

Een dergelijke gedragslijn mag volgens de Raad van State evenwel niet het karakter aannemen van een 

strakke en absoluut bindende regel en mag geenszins verward worden met door verzoekster positief 

afdwingbare rechten. Deze aangekondigde gedragslijn kan evenmin het onderzoek van de 

ontvankelijkheid en dus van de buitengewone omstandigheden overbodig maken. 

 

Het schending van het vertrouwensbeginsel wordt niet aanvaard. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

3.2. Aangaande de tweede bestreden beslissing, het bevel om het grondgebied te verlaten 

 

Zoals supra gesteld diende verzoekster volgend op het thans bestreden bevel een derde aanvraag tot 

internationale bescherming in op 9 december 2014. Het wordt door de partijen bevestigd dat deze 

aanvraag door het CGVS in overweging werd genomen, hetgeen inhoudt dat het CGVS van mening is 

dat er door verzoekster minstens een nieuw element werd voorgelegd dat de kans aanzienlijk groter 

maakt dat zij voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in 

de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet in aanmerking komt. Dit heeft als gevolg dat 

verzoekster op grond van artikel 75, § 4 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

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

verkort het Vreemdelingenbesluit) in het bezit moet worden gesteld van een attest van immatriculatie.  

 

Verzoekster kan derhalve niet het voorwerp uitmaken van een bevel om het grondgebied te verlaten. Ze 

heeft recht op een verblijfsgrond in afwachting van een beslissing van het CGVS over haar aanvraag tot 

internationale bescherming.  

 

Derhalve dient de tweede bestreden beslissing, namelijk het bevel om het grondgebied te verlaten, 

omwille van de goede rechtsbedeling uit het rechtsverkeer gehaald te worden bij wijze van vernietiging.  

 

Ten overvloede merkt de Raad op dat nu het CGVS van mening is dat het voorgelegd nieuw element de 

kans aanzienlijk groter maakt dat zij voor de vluchtelingenstatus of subsidiaire beschermingsstatus in 

aanmerking komt, hetgeen blijkt uit de inoverwegingneming van de derde asielaanvraag, een element 

kan zijn dat verzoekster kan voorleggen in het kader van een eventuele nieuwe aanvraag op grond van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring gericht tegen de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie en voor Maatschappelijke Integratie van 2 september 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, wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en voor 

Maatschappelijke Integratie van 2 september 2013 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten, wordt vernietigd. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien maart tweeduizend vijftien door: 

 

mevr. A. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 


