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 nr. 143 171 van 14 april 2015 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kameroense nationaliteit te zijn, op 4 april 2012 heeft 

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

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

Armoedebestrijding van 12 januari 2012 waarbij een aanvraag 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 ontvankelijk, doch ongegrond wordt verklaard en van 

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

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

verlaten (bijlage 13). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 4 februari 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10 maart 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat N. DIRICKX verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat L. DE WITTE, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker dient bij schrijven van 22 juni 2009 een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond 

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet).  
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1.2. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding neemt op 12 januari 2012 de beslissing waarbij de aanvraag om verblijfsmachtiging 

ontvankelijk, doch ongegrond wordt verklaard. Deze beslissing, die verzoeker op 7 maart 2012 ter 

kennis wordt gebracht, is gemotiveerd als volgt:  

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 03.07.2009 werd 

ingediend en op 17.08.2009, 02.12.2009, 17.06.2010 en 03.09.2010 werd aangevuld 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 ontvankelijk is doch ongegrond. 

 

Redenen: 

 

De redenen die aangehaald worden om het verblijf toe te staan zijn onvoldoende : 

 

De aangehaalde elementen, met name dat betrokkene sinds januari 2006 in België verblijft, zich 

geïntegreerd heeft, een sociaal netwerk heeft opgebouwd, werkbereid is, lessen Nederlands gevolgd 

heeft, lid is van de Christelijke gemeenschap in Berchem en een huurcontract, getuigenverklaringen, 

attesten van lessen Nederlands en een attest van werkbereidheid van de VDAB voorlegt, zijn niet 

voldoende om een verblijfsregularisatie toe te staan. Het is normaal dat betrokkene - in afwachting van 

zijn asielprocedure- zijn tijd in België zo goed mogelijk trachtte te benutten. Bovendien betekende 

betrokkene reeds op 31.01.2006 (uitgesteld tot 08.06.2006) een bevel om het grondgebied te verlaten. 

Het feit dat hij dit niet opgevolgd heeft en zich intussen verder geïntegreerd heeft, is te wijten aan zijn 

eigen houding en gebeurde in illegaal verblijf, waardoor dit geen grond kan vormen voor regularisatie. 

 

Wat betreft de aangehaalde elementen, namelijk de gevaarlijke situatie in Kameroen, de onmogelijkheid 

van een terugkeer, de schending van artikel 8 van het EVRM en dat verzoeker ontvreemd is van zijn 

land van herkomst, dient opgemerkt te worden dat uit de aanvraag art 9bis niet kan worden opgemaakt 

welke van deze elementen nu bij de ontvankelijkheid (lees: buitengewone omstandigheden), dan wel bij 

de gegrondheid van het verzoek horen. Art. 9bis van de wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen heeft het over 

buitengewone omstandigheden om een aanvraag tot verblijfsmachtiging in te dienen bij de 

burgemeester van de woonplaats waar hij verblijft in België en niet om een verblijfsmachtiging te 

verkrijgen in het Rijk. Er dient een duidelijk onderscheid te worden gemaakt tussen enerzijds 

buitengewone omstandigheden (en dus de ontvankelijkheid) en anderzijds de argumenten ten gronde 

die worden ingeroepen om een verblijfsmachtiging te verkrijgen. Met andere woorden: de buitengewone 

omstandigheden mogen niet verward worden met de argumenten ten gronde. Er dient vastgesteld dat 

de advocaat dit onderscheid niet respecteert voor wat betreft bovenstaande elementen. Indien echter 

geoordeeld zou worden dat deze elementen toch bij de gegrondheid zouden behoren, dan kunnen deze 

als volgt beoordeeld worden: 

 

Betrokkene haalt aan dat hij niet kan terugkeren naar zijn land van herkomst, omdat hij daar nog steeds 

gevaar zou lopen. Hij verwijst hierbij naar een rapport van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Dit kan echter 

niet aanzien worden als een grond voor regularisatie, aangezien dit rapport gaat over de algemene 

toestand en geen persoonlijk bewijs vormt waaruit blijkt dat betrokkene enig gevaar loopt. Verzoeker 

legt nog een verklaring voor van [K. S.], country coördinator bij het SCNC. Deze verklaring kan evenmin 

in het voordeel van betrokkene weerhouden worden, omwille van het gesolliciteerd karakter ervan. 

Bovendien heeft betrokkene zijn asielaanvraag gebaseerd op de problemen die hij zou ondervonden 

hebben in Kameroen, omwille van zijn lidmaatschap van de SCNC. De door hem aangehaalde 

elementen werden na een grondig onderzoek ongeloofwaardig bevonden door het Commissariaat-

generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen, bevestigende beslissing van weigering van verblijf d.d. 22.03.2006) De verklaring van [K. S.] 

volstaat niet om de problemen die betrokkene zou ondervonden hebben, omwille van zijn lidmaatschap 

van de SCNC, nu wel te weerhouden. De elementen ter ondersteuning van huidig verzoek om 

machtiging tot verblijf wettigen geen andere beoordeling dan die van het Commissariaat-generaal. 
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Wat het inroepen van art. 8 van het EVRM betreft, dient er opgemerkt te worden dat dit artikel hier niet 

van toepassing is, omdat betrokkene niet aantoont dat er nog andere familieleden van hem in België 

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

 

Betrokkene beweert dat hij totaal ontvreemd is van zijn geboorteland Kameroen. Dit element kan 

geenszins als een grond voor regularisatie beschouwd worden, aangezien hem reeds op 31.01.2006 

(uitgesteld tot 08.06.2006) een bevel om het grondgebied te verlaten betekend werd. Het is een 

persoonlijke keuze geweest van verzoeker om hier illegaal te verblijven en om geen banden/contacten 

te onderhouden met zijn land van herkomst. 

 

Betrokkene wist dat zijn verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de asielprocedure en 

dat hij bij een negatieve beslissing het land diende te verlaten. Zijn asielaanvraag van 05.01.2006 werd 

afgesloten op 22.03.2006 met een bevestigende beslissing van weigering van verblijf door het 

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Betrokkene verkoos echter geen 

gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten hem betekend op 31.01.2006 (uitgesteld 

tot 08.06.2006) en verblijft sindsdien illegaal in België. De duur van de procedure - namelijk twee 

maanden en zeventien dagen - was ook niet van die aard dat ze als onredelijk lang kan beschouwd 

worden. 

 

Volledigheidshalve dient opgemerkt te worden dat de instructie van 19 juli 2009 betreffende de 

toepassing van artikel 9.3 en art 9bis van de wet van 15.12.1980 vernietigd werd door de Raad van 

State. (RvS arrest 198.769 van 09.12.2009 en arrest 215.571 van 05.10.2011). Bijgevolg zijn de criteria 

van deze instructie niet meer van toepassing.” 

 

Dit is de eerste bestreden beslissing.  

 

1.3. Eveneens op 12 januari 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten. Deze beslissing, die verzoeker op dezelfde dag als de eerste bestreden 

beslissing ter kennis wordt gebracht, luidt als volgt:  

 

“[…] De betrokkene verblijft langer in het Rijk dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of slaagt 

er niet in het bewijs te leveren dat hij deze termijn niet overschreden heeft (art. 7; alinea 1, 2° van de wet 

van 15 december 1980) 

- Betrokkene werd niet als vluchtelingenstatus erkend bij beslissing tot weigering van de erkenning door 

het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op datum van 22/03/2006 

- Betrokkene maakte reeds het voorwerp uit van een BGV dd. 31/01/2006. Hij heeft echter geen gevolg 

gegeven aan dit bevel en verblijf nog steeds illegaal in het land.” 

  

Dit is de tweede bestreden beslissing. 

 

2. Over de ontvankelijkheid  

 

Ambtshalve wijst de Raad erop dat in het belang van een goede rechtsbedeling degene die op de 

rechter een beroep doet voor elke vordering een afzonderlijk geding moet aanspannen, om zo de 

rechtsstrijd overzichtelijk te houden en een vlotte afwikkeling van de zaak mogelijk te maken (RvS 14 

september 1984, nr. 24.635; R. STEVENS, 10. De Raad van State, 1. Afdeling bestuursrechtspraak, 

Brugge, die Keure, 2007, 65-71). Meerdere vorderingen kunnen slechts ontvankelijk in één enkel 

verzoekschrift worden ingesteld indien bij uitzondering de goede rechtsbedeling daardoor wordt 

bevorderd, meer bepaald indien de vorderingen, wat hun voorwerp of wat hun grondslag betreft, zo 

nauw samenhangen dat het als waarschijnlijk voorkomt dat vaststellingen gedaan of beslissingen 

genomen met betrekking tot de ene vordering, een weerslag zullen hebben op de uitkomst van de 

andere vordering. De eisen van een goede rechtsbedeling worden miskend wanneer een beroep 

verscheidene onderwerpen heeft waarop onderscheiden wettelijke en reglementaire bepalingen 

toepasselijk zijn, of die op verschillende feitelijke gegevens steunen en zo afzonderlijke onderzoekingen 

en debatten noodzakelijk maken.  

 

In casu stelt de Raad vast dat verzoeker in één verzoekschrift zowel een beslissing waarbij zijn 

aanvraag om machtiging tot verblijf wordt afgewezen als een beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten aanvecht. Hij duidt in zijn verzoekschrift de samenhang niet. Ter terechtzitting 

gevraagd alsnog de samenhang te duiden, stelt verzoeker dat het bevel om het grondgebied te verlaten 
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werd gegeven nadat zijn aanvraag op grond van artikel 9bis werd geweigerd, dat hem geen bevel zou 

zijn gegeven indien de aanvraag om verblijfsmachtiging gegrond zou zijn verklaard en dat beide 

beslissingen samen werden ter kennis gebracht, zodat uit de handelwijze van verweerder blijkt dat er 

wel degelijk een samenhang voorhanden is. 

 

Verzoeker toont aldus een voldoende samenhang tussen de bestreden beslissingen, die elk op grond 

van een andere juridische en feitelijke basis zijn genomen, nog niet aan. De Raad wijst er zo op dat het 

gegeven dat eenzelfde gemachtigde van de staatssecretaris op dezelfde dag dat zij een ontvankelijk-

heids-, doch ongegrondheidsbeslissing neemt inzake een ingediende aanvraag om machtiging tot 

verblijf eveneens beslist tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten en deze beslissingen 

verzoeker ook op dezelfde dag ter kennis worden gebracht, nog niet tot gevolg heeft dat het bevel om 

het grondgebied te verlaten dient te worden beschouwd als gevolgbeslissing van de ontvankelijkheids-, 

doch ongegrondheidsbeslissing. Aldus blijkt nog niet dat het bevel om het grondgebied te verlaten zou 

steunen op de ontvankelijkheids- , doch ongegrondheidsbeslissing en/of er onlosmakelijk mee zou zijn 

verbonden. Het gegeven dat een bestuur op het ogenblik dat het een beslissing neemt inzake een 

ingediende aanvraag om machtiging tot verblijf tevens bepaalde vaststellingen doet betreffende de 

verblijfssituatie en overgaat tot de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, volstaat nog 

niet om een voldoende samenhang tussen de beslissingen zelf aan te tonen. De Raad merkt ook op dat 

de eventuele nietigverklaring van de ontvankelijkheids- , doch ongegrondheidsbeslissing op zich nog 

niet tot gevolg heeft dat de rechtsgeldigheid van het bevel om het grondgebied te verlaten hierdoor in 

het gedrang komt. De eventuele nietigverklaring van de ontvankelijkheids-, doch ongegrondheids-

beslissing heeft tot gevolg dat verzoeker opnieuw wordt teruggeplaatst in de situatie van een hangende 

verblijfsaanvraag en leidt zo niet tot de vaststelling dat verzoeker tot enig verblijf is gemachtigd of 

toegelaten en dat de motieven die aan de basis liggen van het bevel om het grondgebied te verlaten 

kaduuk worden. Het betoog dat het bevel om het grondgebied te verlaten niet zou zijn gegeven indien 

de verblijfsmachtiging gegrond zou zijn verklaard, gaat uit van een hypothetische situatie en vermag aan 

het voorgaande geen afbreuk te doen. 

 

Een voldoende samenhang tussen de aangevochten beslissingen blijkt aldus niet. In deze situatie, 

waarin verscheidene vorderingen waarvan de samenhang niet wordt aangetoond in één enkel 

verzoekschrift worden aangevochten, is enkel het beroep ingesteld tegen de eerst vermelde bestreden 

beslissing, die in casu ook kan worden weerhouden als de belangrijkste, ontvankelijk (RvS 4 januari 

2012, nr. 217.105).  

 

De Raad dient daarenboven vast te stellen dat verzoeker ook geen enkel middel ontwikkelt dat duidelijk 

gericht is tegen de tweede bestreden beslissing. 

 

Het beroep is bijgevolg onontvankelijk in de mate dat het is gericht tegen het bevel om het grondgebied 

te verlaten van 12 januari 2012. 

 

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

beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf ontvankelijk, doch ongegrond werd verklaard 

 

3.1. Verzoeker voert in een enig middel de schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag tot 

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 

november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM), van de artikelen 2 en 3 

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

(hierna: de wet van 29 juli 1991), van artikel 62 van de Vreemdelingenwet, van ‘de beginselen van 

behoorlijk bestuur’, van de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het 

redelijkheidsbeginsel en van het vertrouwensbeginsel. 

 

Hij licht het middel als volgt toe: 

 

“[…] Eerste onderdeel. 

 

De bestreden beslissing wordt ontvankelijk verklaard wat impliceert dat de instructies van 19 juli 2009 

werden toegepast. De aanvraag werd ingediend, in casu geactualiseerd in de periode 15 september-15 

december 2009 en er werden geen buitengewone omstandigheden aangehaald wat niet nodig was 

volgens de Instructies van 19 juli 2009. Bij toepassing van de Instructies werd de aanvraag ontvankelijk 

verklaard omdat de aanvraag werd ingediend in die periode vanaf 15 september 2009. Nochtans wordt 

in de bestreden beslissing gesteld dat de Instructies van 19 juli 2009 niet meer gelden, niet meer van 
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toepassing zijn. Het is bijgevolg tegenstrijdig te stellen dat de aanvraag ontvankelijk is (op basis van de 

Instructies van 19 juli 2009) en verder te stellen dat de Instructies niet meer van toepassing zijn. 

 

De bestreden beslissing is tegenstrijdig en schendt het motiveringsbeginsel. 

 

Tweede onderdeel. 

 

Verzoeker heeft zijn aanvraag overeenkomstig artikel 9bis VW gebaseerd op de Instructies van 19 juli 

2009. In de bestreden beslissing wordt nu geoordeeld dat de Instructies van 19 juli 2009  niet meer van 

toepassing zijn. 

 

De Instructies werden door de Raad van State vernietigd bij arrest van 9 december 2009 maar het 

Kabinet Wathelet besliste toen van de Instructies te blijven toepassen, wat ook bleek uit de beslissingen 

die toen werden genomen. Op 5 oktober 2011 herhaalde de Raad van State zijn rechtspraak van 9 

december 2009. Echter het Kabinet De Block stelt in de bestreden beslissing dat de Instructies niet 

meer van toepassing zijn, ondanks de verklaringen aan het Kruispunt Migratie (Nieuwsbrief 

Vreemdelingenrecht en Internationaal Privaatrecht, 26 januari 2012 (nr.l-2012) 

http://www.kruispuntmi.be/vreemdelingenrecht/detailnieuwsbr.aspx?id=16230#2). Dit betekent dat voor 

verzoeker de Instructies niet meer gelden en voor velen voor hem wel. 

 

Deze praktijk schendt het vertrouwensbeginsel. 

 

Verzoeker is geschaad in zijn vertrouwen in de administratie. Verzoeker vertrouwde op een vaste 

gedragslijn van de Dienst Vreemdelingenzaken. Verzoeker is gefrustreerd in de rechtmatige 

verwachtingen die hij uit het optreden van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) putte. 

 

Verzoeker meent dat dit een schending uitmaakt van het zorgvuldigheids- en vertrouwensbeginsel. 

 

Derde onderdeel. 

 

-Verwerende partij stelt in de bestreden beslissing dat verzoeker artikel 8 EVRM niet kan inroepen 

omdat verzoeker niet aantoont dat er nog familieleden van hem in België verblijven.  

 

Verzoeker verduidelijkte echter in zijn aanvraag dat artikel 8, lid 1 EVRM het recht op privé- leven 

beschermt wat onder meer het recht inhoudt op het ontwikkelen en onderhouden van relaties met 

anderen. Diverse rechtspraak bevestigt dat deze relaties zelfs van zakelijke of sociale aard kunnen zijn. 

 

-Overeenkomstig artikel 8 lid 2 EVRM dient er omstandig gemotiveerd te worden en dient er geoordeeld 

te worden op een wijze die redelijkerwijze evenredig is met het nagestreefde doel. 

 

Verzoeker heeft tal van verklaringen voorgelegd waaruit blijkt dat hij hier sociale zelfs zakelijke relaties 

heeft. 

 

De verwerende partij - door te miskennen dat tevens gewone relaties van zakelijke of sociale aard 

tevens onder toepassing vallen van artikel 8 EVRM daar waar verzoeker dit uitvoerig  uiteenzette in zijn 

regularisatieaanvraag, schendt manifest artikel 8 EVRM, het proportionaliteitsbeginsel en redelijkheids-

beginsel.” 

 

3.2.1. Artikel 62 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de administratieve beslissingen met redenen 

worden omkleed en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 voorzien dat de beslissingen van de 

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

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

afdoende moet zijn. 

 

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

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

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

beschikt. Het begrip “afdoende”, zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing.  
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De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing duidelijk de determinerende motieven aangeeft op basis 

waarvan deze is genomen. Er wordt immers, onder verwijzing naar artikel 9bis van de Vreemdelingen-

wet, gesteld dat verzoekers aanvraag om machtiging tot verblijf ontvankelijk, doch ongegrond wordt 

verklaard. De bestreden beslissing omvat eveneens een motivering in feite. Zo wordt in de beslissing 

ingegaan op de verschillende door verzoeker ingeroepen elementen en toegelicht waarom deze niet 

worden weerhouden om de machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden toe te staan. Zo duidde 

verweerder dat de ingeroepen elementen van integratie niet volstaan om de verblijfsmachtiging toe te 

staan, nu het normaal is dat verzoeker tijdens de behandelingsduur van zijn asielaanvraag – die niet 

onredelijk lang was – zijn tijd in België zo nuttig mogelijk trachtte door te brengen en deze integratie 

verder tot stand kwam in illegaal verblijf. Verder motiveerde hij dat verzoeker geen bewijskrachtig 

persoonlijk bewijs aanbracht van het door hem ingeroepen gevaar indien hij dient terug te keren naar 

zijn land van herkomst en op dit punt geen andere beoordeling is gewettigd dan deze van de 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen die verzoekers asielrelaas ongeloof-

waardig bevond. Wat het ingeroepen artikel 8 van het EVRM betreft, geeft verweerder aan dat dit artikel 

niet van toepassing is, omdat verzoeker niet aantoont dat andere familieleden van hem in België 

verblijven en gewone sociale relaties daarnaast niet onder de bescherming van deze verdragsbepaling 

vallen. Het gegeven dat verzoeker “ontvreemd is van zijn land van herkomst” wordt verder niet 

weerhouden, omdat hem reeds op 31 januari 2006, met uitstel tot 8 juni 2006, bevel werd gegeven om 

het grondgebied te verlaten en het een persoonlijke keuze was illegaal in België te verblijven. Voorts 

wordt toegelicht dat verzoeker niet nuttig kan verwijzen naar de criteria die zijn opgenomen in de 

instructie van 19 juli 2009 met betrekking tot de toepassing van het oude artikel 9, derde lid en het 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet (hierna: de instructie van 19 juli 2009), omdat deze werd 

vernietigd door de Raad van State.  

 

De motivering van de bestreden beslissing is pertinent en draagkrachtig en stelt verzoeker in staat te 

begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens deze beslissing is gegrond, derwijze dat het doel 

van de formele motiveringsplicht is bereikt (RvS 26 maart 2002, nr. 105.103).  

 

Een schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 wordt niet aangetoond. 

 

3.2.2. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht 

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

bij de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de 

beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft 

beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 

2001, nr. 101.624; RvS 28 oktober 2002, nr. 111.954). 

 

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 benadrukt dat artikel 9bis van de Vreemdelingenwet geen criteria bevat waaraan de aanvraag 

om machtiging tot verblijf moet voldoen om gegrond te worden verklaard noch criteria die ertoe leiden 

de aanvraag ongegrond te verklaren (RvS 5 oktober 2011, nr. 215.571; RvS 1 december 2011, nr. 

216.651). Met betrekking tot de gegrondheid van de aanvraag, met name of er reden is om de 

vreemdeling te machtigen langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven, beschikt verweerder over 

een ruime appreciatiebevoegdheid. 

 

Verzoeker voert aan dat zijn aanvraag om tot een verblijf te worden gemachtigd met toepassing van de 

instructie van 19 juli 2009 ontvankelijk werd verklaard en verweerder derhalve niet kan voorhouden dat 

deze instructie niet meer van toepassing is.  

 

Uit de aan de Raad voorgelegde stukken kan evenwel niet worden afgeleid dat verweerder toepassing 

maakte van de bepalingen van de instructie van 19 juli 2009 om verzoekers aanvraag om tot een verblijf 

te worden gemachtigd ontvankelijk te verklaren. Het door verzoeker thans gestelde dat hij geen buiten-

gewone omstandigheden inriep mist zo ook feitelijke grondslag. Niettegenstaande het gegeven dat 
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verzoeker zelf in zijn aanvraag geen duidelijk onderscheid maakte tussen de buitengewone omstandig-

heden en de elementen ten gronde, gaf hij in zijn schrijven van 22 juni 2009 wel degelijk aan dat er in 

zijnen hoofde sprake was van buitengewone omstandigheden. Er blijkt dan ook niet dat verzoekers grief 

enige grond heeft. 

 

Ten overvloede dient te worden gesteld dat ook niet blijkt dat verzoeker enig belang heeft bij zijn grief. 

De eventuele vaststelling dat verzoeker in gebreke zou zijn gebleven aan te tonen dat het voor hem 

zeer moeilijk of zelfs onmogelijk was om een verblijfsmachtiging aan te vragen via de, in artikel 9 van de 

Vreemdelingenwet bepaalde, reguliere procedure impliceert immers dat verweerder zijn aanvraag reeds 

in het stadium van het ontvankelijkheidsonderzoek had dienen af te wijzen.  

 

Verweerders vaststelling dat de instructie waarnaar verzoeker verwijst bij arrest van de Raad van State 

van 9 december 2009 met nr. 198.769 werd vernietigd is daarnaast correct. Verweerder kon dan ook 

stellen dat de criteria die in deze instructie zijn vermeld niet meer van toepassing zijn. Ingevolge de 

vernietiging van de instructie van 19 juli 2009 dient deze immers te worden geacht nooit te hebben 

bestaan en kon verweerder er geen toepassing meer van maken.  

 

Er kan dan ook slechts worden vastgesteld dat de uiteenzetting van verzoeker niet leidt tot de conclusie 

dat de beslissing waarbij zijn aanvraag om machtiging tot verblijf ongegrond wordt verklaard is genomen 

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

beoordelingsbevoegdheid waarover verweerder beschikt. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht blijkt niet. 

 

3.2.3. In de mate dat verzoeker verwijst naar het vertrouwensbeginsel moet worden benadrukt dat niet 

kan worden aanvaard dat het vertrouwen dat zou zijn gewekt door een jarenlange administratieve 

praktijk, zou moeten leiden tot het handhaven van een onwettige situatie. Van een bestuur kan niet 

worden verwacht dat het zijn recht om de uit kracht van de wet toekomende bevoegdheden te 

gebruiken, heeft verwerkt door gedurende een jarenlange praktijk niet de hand aan de wet te houden 

(RvS 4 maart 2002, nr.104.270). Het gegeven dat verweerder in het verleden toepassing zou hebben 

gemaakt van een instructie waarvan achteraf is gebleken dat deze onwettig was houdt niet in dat 

verweerder nadat deze onwettigheid werd vastgesteld verder toepassing zou dienen te maken van deze 

instructie.  

 

De Raad dient tevens te benadrukken dat verweerder de wet en de rechtspraak dient te laten primeren 

op verklaringen die in het verleden door staatssecretarissen zijn afgelegd en dat een beginsel van 

behoorlijk bestuur hieraan geen afbreuk kan doen. 

 

Er moet daarenboven worden opgemerkt dat zelfs niet aannemelijk wordt gemaakt dat verweerder in 

casu, door de elementen die verzoeker aanbracht niet te weerhouden als een reden om een verblijfs-

machtiging toe te staan, effectief is afgeweken van een gedragslijn die hij in het verleden volgde bij de 

ten gronde beoordeling van aanvragen om machtiging tot verblijf of dat hij bepaalde toezeggingen die hij 

aan verzoeker zou hebben gedaan niet heeft gehonoreerd.  

 

Een schending van het vertrouwensbeginsel kan niet worden aangenomen. 

 

3.2.4. Het zorgvuldigheidsbeginsel – dat verzoeker ook geschonden acht – legt de overheid de 

verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een 

correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Het 

respect voor 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.  

 

Uit de gegevens van het dossier en uit wat voorafgaat blijkt dat verweerder op basis van een correcte 

feitenvinding tot zijn conclusie is gekomen, zodat geen schending van het zorgvuldigheidsbeginsel kan 

worden vastgesteld.  

 

Het feit dat verweerder de wet toepaste, rekening hield met een arrest van de Raad van State en aangaf 

een vernietigde instructie niet te kunnen toepassen laat ook niet toe te concluderen dat hij het 

zorgvuldigheidsbeginsel miskende. 
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3.2.5. Artikel 8 van het EVRM beschermt verder het recht op respect voor het privéleven en het familie- 

en gezinsleven. 

 

Verzoeker betoogt dat verweerder in strijd met artikel 8 van het EVRM heeft geoordeeld dat gewone 

sociale of zakelijke relaties niet onder de bescherming vallen van deze verdragsbepaling. Hij is van 

mening dat deze verdragsbepaling wel degelijk het recht inhoudt op het ontwikkelen en onderhouden 

van relaties met anderen, en dat deze relaties van zakelijke of sociale aard kunnen zijn. 

 

De Raad benadrukt dat in de bestreden beslissing niet als dusdanig wordt gesteld dat sociale of 

zakelijke relaties geen privéleven kunnen vormen of in geen geval van aard kunnen zijn dat deze onder 

de bescherming vallen van artikel 8 van het EVRM. Wel gaf verweerder aan dat gewone sociale relaties 

in de situatie van verzoeker, met name deze van een vreemdeling die nooit een definitieve toelating 

verkreeg om in het Rijk te verblijven, er niet toe kunnen leiden dat de bescherming van artikel 8 van het 

EVRM optreedt. De Raad stelt vast dat deze beoordeling in overeenstemming is met de rechtspraak van 

het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: het EHRM). Zo kan in dit verband worden 

gewezen op het arrest Nnyanzi t. het Verenigd Koninkrijk van 8 april 2008. Zoals in de thans 

voorliggende zaak betrof het hier een vreemdeling die bij aankomst in de Verdragsluitende Staat een 

asielaanvraag indiende die evenwel negatief werd afgesloten en die vervolgens opteerde voor een 

verder illegaal verblijf. Het EHRM oordeelde dat het niet nodig was om te onderzoeken of de genoemde 

elementen een privéleven uitmaakten in de zin van artikel 8, eerste lid van het EVRM. Zelfs indien zou 

worden aangenomen dat dit wel het geval was, zo vervolgde het EHRM, kon enkel worden vastgesteld 

dat de terugkeer naar het herkomstland in overeenstemming was met de wet, beantwoordde aan een 

legitiem doel en noodzakelijk was in een democratische samenleving. Wat dit laatste betreft stelde het 

EHRM dat eender welk privéleven dat de betrokkene had opgebouwd tijdens het verblijf in het Verenigd 

Koninkrijk, wanneer afgewogen tegen het legitieme publieke belang in een effectieve immigratiecontrole, 

niet tot gevolg zou hebben dat de terugkeer een disproportionele inmenging in het privéleven uitmaakte. 

Het EHRM besloot hiertoe na te hebben vastgesteld dat de betrokkene geen gevestigde vreemdeling 

was, zij nooit een definitieve toelating had verkregen om in de betrokken Verdragsluitende Staat te 

verblijven en het verblijf tijdens de behandeling van de asielaanvraag steeds precair was.  

 

Ook in vaste rechtspraak van de Raad van State wordt geoordeeld dat gewone sociale relaties niet 

worden beschermd door artikel 8 van het EVRM (RvS 14 november 2005, nr. 151.290 en RvS 15 

februari 2005, nr. 140.615).  

 

Verzoeker toont aldus niet aan dat verweerder handelde in strijd met artikel 8 van het EVRM waar deze 

oordeelde dat in de situatie van verzoeker – met name deze van een vreemdeling die nooit een 

definitieve toelating tot verblijf heeft verkregen en van wie het verblijf tijdens de behandeling van de 

asielaanvraag steeds precair was – de gewone opbouw van sociale, waaronder ook zakelijke, relaties 

niet onder de bescherming valt van deze verdragsbepaling. Verzoeker maakt ook geenszins aanneme-

lijk dat de door hem ingeroepen sociale relaties in België verder reiken dan een gewone opbouw van 

sociale relaties en alsnog van die aard en intensiteit zouden zijn dat zij, in casu, wel onder de 

bescherming van artikel 8 van het EVRM zouden kunnen vallen. De Raad merkt ook nog op dat 

verzoeker in zijn situatie niet dienstig kan verwijzen naar rechtspraak van het EHRM waarin de situatie 

voorlag van gevestigde vreemdelingen die werden uitgewezen, nu dit een fundamenteel andere situatie 

betreft. 

 

Enig verder onderzoek of enige verdere motivering in de bestreden beslissing aangaande voormelde 

verdragsbepaling drong zich dan ook niet op. De Raad wijst er ook op dat artikel 8 van het EVRM op 

zichzelf verweerder geen motiveringsverplichting oplegt en deze verdragsbepaling ook niet voorziet dat 

uit de motieven van een bestuurlijke beslissing moet blijken dat een evenredigheidsafweging werd 

doorgevoerd (RvS 21 november 2003, nr. 125.588). 

 

Gelet op voorgaande bespreking waaruit blijkt dat het gestelde door verweerder steun vindt in de 

rechtspraak van het EHRM en de Raad van State en verzoeker niet aannemelijk maakt dat de door hem 

opgebouwde sociale en zakelijke relaties alsnog van die aard en intensiteit zijn dat zij, in casu, wel 

onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM kunnen vallen, kan evenmin een schending van het 

redelijkheids- of het proportionaliteitsbeginsel worden vastgesteld. Enige kennelijke wanverhouding 

tussen de overwegingen die de bestreden beslissing onderbouwen en het dispositief van deze 

beslissing of enige disproportionaliteit tussen verzoekers belangen en het publieke belang blijkt niet. 
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3.2.6. Verzoeksters betoog laat ook niet toe de schending van enig ander, niet nader omschreven, 

beginsel van behoorlijk bestuur vast te stellen.   

 

3.2.7. Het enig middel is ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

Verzoeker heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de eerste bestreden beslissing kan 

leiden aangevoerd. Het beroep tot nietigverklaring is daarnaast onontvankelijk in de mate dat dit is 

gericht tegen de tweede bestreden beslissing. Aangezien er grond is om toepassing te maken van 

artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

5. Kosten 

 

Verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend zodat geen standpunt dient te 

worden ingenomen inzake de kosten van het beroep 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien april tweeduizend vijftien door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN I. CORNELIS 

 


