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 nr. 146 534 van 27 mei 2015 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Myanmarese nationaliteit te zijn, op 30 april 2012 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de staatssecretaris voor Asiel 

en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 19 maart 2012, 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 30 maart 2012 tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 7 mei 2012 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 20 april 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 mei 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. VAN ROSSEM, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat C. FLAMANG, die loco advocaat E. MATTERNE, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 17 januari 2011 dient de verzoekende partij 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  (vreemdelingenwet) in.  
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1.2. Op 19 maart 2012 beslist de gemachtigde deze aanvraag onontvankelijk te verklaren. Op 30 maart 

2012 geeft hij de verzoekende partij een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Dit zijn de 

bestreden beslissingen die luiden als volgt:  

 

“(…) Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 17.01.2011 werd 

ingediend door : 

 

S., T. (R.R.: xxx) . 

geboren te Arekan op (…)1975 

adres: (…) 2000 Antwerpen 

nationaliteit: Myanmar (Unie van) 

 

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 bi] artikel 4 van 

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, deel ik u mee dat dit 

verzoek onontvankelijk is. 

 

Redenen:  

 

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

van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van artikel 9.3 en art 9bis van de wet van 15.12.1980. We 

merken echter op dat deze 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. 

 

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. 

 

Het feit dat betrokkene sinds augustus 2000 in België verblijft, geïntegreerd zou zijn, Engels,  Frans en 

een beetje Nederlands spreekt en Nederlandse les zou willen volgen, hij een cursus 'Fingerfood' 

gevolgd heeft, werkbereid is en 'ter staving hiervan een arbeidscontract voorlegt, een vrienden- en 

kennissenkring heeft uitgebouwd en getuigenverklaringen voorlegt, verantwoordt niet dat de aanvraag 

om machtiging tot verblijf in België wordt ingediend. De elementen met betrekking tot de integratie 

kunnen het voorwerp uitmaken van een eventueel onderzoek conform art. 9.2 van de wet van 

15.12.1980. 

 

Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkene niet in de criminaliteit is beland, dient opgemerkt 

te worden dat van alle vreemdelingen die in België verblijven, verwacht wordt dat zij zich houden aan de 

in België van kracht zijnde wetgeving. 

 

Betrokkene 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 werd afgesloten op 

17.12.2003 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 en verblijft sindsdien illegaal in België. 

De duur van de procedure - namelijk ongeveer drie jaar en vier maanden - was ook niet van. die aard 

dat ze als onredelijk lang kan beschouwd worden. 

 

Het feit dat er een zekere behandelingsperiode is, geeft aan betrokkene ipso facto geen recht op verblijf. 

(Raad van State, arrest nr. 89980 van 02.10.2000) 

De advocaat van betrokkenen beweert dat betrokkene altijd in België op het zelfde adres woonachtig 

was doch hier niet verontrust werd en dat België niet naar Myanmar zou repatriëren en dat betrokkene 

derhalve zijn regularisatieaanvraag in België mag indienen. Betrokkene heeft echter op 21.02.2001 een 

Bevel om het Grondgebied te Verlaten (BGV) betekend, waarin hem geboden werd het Rijk te verlaten 

omdat hij zich hier illegaal bevond. Het feit dat betrokkene na het afsluiten van zijn asielprocedure geen 

gevolg gaf aan deze instructies impliceert dat hij reeds acht jaar in illegaliteit verblijft, hetgeen geenszins 

het recht op verblijf verantwoordt. Betrokkene diende bovendien pas op 08.12.2009 een eerste 

regularisatie aanvraag in, wat maakt dat hij zelfs vóór het indienen van deze aanvraag reeds bijna zes 

jaar de tijd heeft gehad om het grondgebied te verlaten. Deze aanvraag werd overigens op 14.10.2010 
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negatief afgesloten waarop aan betrokkene opnieuw een BGV afgegeven werd. Hierbij dient opgemerkt 

te worden dat het principe gehanteerd wordt dat betrokkene in eerste instantie de verplichting had om 

zelf gevolg te geven aan de hem betekende bevelen om het grondgebied te verlaten. Betrokkene diende 

aldus alles in het werk te stellen om aan zijn wettelijke verplichting om het land te verlaten te voldoen en 

hij dient aldus in de eerste plaats zelf vrijwillig alle stappen te ondernemen om rechtstreeks of via een 

derde land naar zijn herkomst terug te keren of naar een land waar hij kan verblijven. 

Het argument als zou betrokkene al die tijd niet verontrust geweest zijn en België hem niet zou 

repatriëren naar Myanmar, kan aldus niet weerhouden 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 verzoeker zijn beweringen te staven met een begin van bewijs terwijl in casu het enkel bij 

een bewering blijft en dit niet kan volstaan om een inbreuk uit te maken op het vernoemde artikel 3. De 

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

EVRM volstaat. dus niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. De aanvraag kan in 

het land van herkomst gebeuren. 

 

Bijgevolg verzoek ik u door afgifte van het model van bijlage 13 van het K.B. van 8 oktober 1981 

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

vreemdelingen (B.S. van 27 oktober 1981), zoals ingevoegd bij het K.B. van 22 november 1996 (B.S. 

van 6 december 1996) en gewijzigd door het K.B. van 22 juli 2008 (B.S. van 29 augustus 2008), aan de 

betrokkene kennis te geven van de beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel 

en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie waarbij hem bevel wordt gegeven om het grondgebied 

te verlaten binnen de 30 (dertig) dagen na de kennisgeving. 

 

Reden van de maatregel:  

 

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, 2P van de Wet 

van 15 december 1980). 

o  Betrokkene werd niet als vluchteling erkend bij beslissing tot weigering van de erkenning door het 

Commissariaat-generaal voorde Vluchtelingen en de Staatlozen op datum van 17.12.2003 

o Betrokkene maakte reeds het voorwerp uit van een BGV d.d. 21.02.2001. Hij heeft echter geen gevolg 

gegeven aan dit bevel en verblijft nog steeds illegaal in het land 

 

Het bevel om - het grondgebied te verlaten, moet worden opgesteld in drie exemplaren: het origineel 

wordt afgegeven aan de vreemdeling, een exemplaar wordt mij toegestuurd en het derde wordt door uw 

diensten bewaard. Elk exemplaar dient door de vreemdeling ondertekend te worden. (…)” 

 

En 

 

“(…) BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN - Model B 

 

In uitvoering van de beslissing van de staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid meegedeeld op 

datum van 19/03/2012, 

wordt aan S., T. (M) 

geboren te Arekan (Myanmar (Unie van), op (…)1975, 

van MYANMAR nationaliteit, verblijvend: (…) te 2000 Antwerpen, 

het bevel gegeven om uiterlijk op 28,04.2012 het grondgebied van België te verlaten, evenals het 

grondgebied van Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, 

Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, 

Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland (1), tenzij hij (zij) beschikt over de 

documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven (2). 

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

• De betrokkene verblijft langer in het Rijk dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of slaagt er 

niet Sn het bewijs te leveren dat hij deze termijn niet overschreden heeft. (art. 7, alinea 1, 2° van de Wet 

van 15 december 1980). 

o Betrokkene werd niet als vluchteling erkend hij beslissing tot weigering van de erkenning door het 

Commissariaat-generaal voorde Vluchtelingen en de Staatlozen op datum van 17.12.2003. 
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o Betrokkene maakte reeds het voorwerp uit van een BGV d.d. 21.02.2001. Hij heeft echter geen gevolg 

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

 

Indien dit bevel niet opgevolgd wordt, loopt hij (zij) gevaar, onverminderd rechtsvervolging 

overeenkomstig artikel 75 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf .de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, naar de grens te worden 

geleid en te dien einde te worden opgesloten gedurende de periode die strikt noodzakelijk is voor de 

uitvoering van de maatregel overeenkomstig artikel 27 van dezelfde wet. (…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. De verzoekende partij betoogt in haar verzoekschrift als volgt:  

 

“(…) schending van een substantiële vormvereiste meer bepaald de motiveringsplicht vervat in artikel 2 

en 3 van de wet van 29.07.1991 op de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, artikel 9bis 

en artikel 62 van de wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen (VW), minstens schending van de materiële motiveringsplicht alsook 

van de artikelen 3 en 8 EVRM. 

Artikel 9bis VW bepaalt: 

"§1. In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een 

identiteitsdocument beschikt, kan de machtiging tot verblijf worden aangevraagd bij de. burgemeester 

van de plaats waar hij verblijft. (...) " 

Artikel 62 VW bepaalt: 

"De administratieve beslissingen worden met redenen omkleed. 

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

bepaalt: 

"De bestuurshandelingen van de besturen bedoeld in artikel 1 moeten uitdrukkelijk worden gemotiveerd" 

En artikel 3 van dezelfde wet bepaalt: 

"De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en de feitelijke overwegingen vermelden die aan 

de beslissing ten grondslag liggen. Zij moet afdoende zijn 

 

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 29.07.1991 blijkt dat met het begrip 'afdoende 

motivering' bedoeld wordt dat o.m. de motivering in rechte en in feite .evenredig moet zijn aan het 

gewicht van de genomen beslissing. 

"Dat de omvang van de motivering afhankelijk is van het belang, de aard en het voorwerp van de 

beslissing en van het belang dat men hecht aan de motivering en dat de uitdrukkelijke motivering 

bedoeld is als een substantiële vormvereiste". (aldus RvS arrest 43556 van 30.06.1993). 

Artikel 62 van de wet van 15.12.1980 vereist bovendien dat uit de motieven van de beslissing blijkt dat 

de overheid een afweging heeft gemaakt of er een evenredigheid bestaat tussen de motieven van de 

beslissing en de door die maatregel veroorzaakte ontwrichting van het leven van verzoeker. 

Artikel 3 EVRM stelt: 

"Niemand mag worden onderworpen aan folteringen noch aan onmenselijke of vernederende 

behandelingen of straffen." 

En artikel 8 EVRM bepaalt: 

"1. Een ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 

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

recht, dan voor zover bij wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is 

in het belang van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de 

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

gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. " 

 

Verzoeker die sinds 10.08.2000, hetzij al bijna 12 jaar, in ons land verblijft, zonder er na de afwijzing van 

zijn asielaanvraag op 17.12.2003 ook maar enigszins te zijn verontrust, diende op 13.01.2011 een 

regularisatieverzoek in op grond van artikel 9bis van de wet van 15.12.1980, gesteund op een 

prangende humanitaire situatie, een duurzame lokale verankering en een ernstig werkaanbod 

ondersteund door een arbeidsovereenkomst nadat een eerder regularisatieverzoek dat hij indiende op 

08.12.2009 onontvankelijk was verklaard bij gebrek aan een identiteitsdocument (stuk 2 met bijlagen 1 

t/m 10). 

Verzoeker had inmiddels in Myanmar zijn nationale identiteitskaart kunnen bekomen. Deze werd als 

stuk 1 bij de regularisatieaanvraag gevoegd. Ze werd uitgegeven op 13.09.2010. Verder voegde 
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verzoeker bij deze regularisatieaanvraag ondermeer ook nog kopie van het annulatieberoep dat hij op 

13.01.2011 indiende tegen de beslissing van onontvankelijkheid van zijn regularisatieaanvraag van 03 

(of 08). 12.2009. 

Alle bij de regularisatieaanvraag gevoegde stukken maken integraal deel uit van deze aanvraag en 

moeten door de verwerende partij bij de beoordeling van de aanvraag mee in overweging worden 

genomen. 

Verwerende partij houdt ten onrechte voor dat de elementen die verzoeker aanhaalt geen buitengewone 

omstandigheden zijn doch wel elementen die het voorwerp kunnen uitmaken van een eventueel 

onderzoek conform artikel 9.2 VW. 

Verzoeker betwist dat de elementen die hij aanhaalt geen buitengewone omstandigheden uitmaken. 

Het feit dat hij afkomstig is van Myanmar, hetgeen blijkt uit zijn identiteitskaart en door de verwerende 

partij niet wordt betwist, impliceert dat het voor hem zeer moeilijk, zo niet onmogelijk is om in zijn 

herkomstland de aanvraag machtiging tot verblijf in te dienen. 

Verzoeker beschikt niet over een Myanmarees paspoort. Verwerende partij weet dat de diplomatieke 

vertegenwoordiging van Myanmar in België geen paspoorten aflevert en nooit antwoordt op verzoeken 

daartoe van Myanmarezen en zelfs niet op vragen om uitleg vanwege Buitenlandse Zaken. Dit blijkt 

letterlijk uit een fax van de FOD Buitenlandse Zaken aan o.m. de Provinciegouverneurs van 04.08.2006 

waarvan ondergetekende op 27.04.2012 per fax van de Provincie Antwerpen, een afschrift kon 

bekomen en die nog steeds in voege is (stuk 6). 

Bij dit alles moet verder nog mee in overweging worden genomen dat verzoeker in Myanmar afkomstig 

is van Arakan, een provincie langs de grens met Bangladesh, waar hoofdzakelijk moslims wonen en 

waarvan de inwoners nog meer dan de andere inwoners van Myanmar te lijden hebben onder het 

repressief politiek regime. Dit is van algemene bekendheid net zoals het van algemene bekendheid is 

dat de Europese Unie meer dan 20 jaar scherpe sancties heeft opgelegd aan Myanmar, sancties die 

pas heel recent (23.04.2012) werd opgeschort en dan nog slechts voorlopig voor een periode van één 

jaar (stuk 7). 

Het is onredelijk en/of tegenstrijdig om te stellen dat de burgers van dit land hun aanvraag machtiging 

tot verblijf in dit land zelf kunnen indienen. 

 

Het is in alle geval onredelijk en tegenstrijdig om enerzijds een land (gedurende meer dan 20 jaar!) te 

sanctioneren omwille van voortdurende schendingen van de mensenrechten en anderzijds van de 

burgers van dit land te eisen dat zij zich naar daar begeven om van daar uit hun verblijfsaanvraag voor 

België in te dienen. 

Verwerende partij kan dan ook evenmin nog voorhouden dat het terugsturen van verzoeker naar 

Myanmar, land waartegen ze al meer dan 20 jaar sancties ondersteunt, geen schending zou uitmaken 

van artikel 3 EVRM. 

Het maakt een schending uit van artikel 3 EVRM om verzoeker, na bijna 12 jaar verblijf in ons land, 

waarvan meer dan 8 jaar ongestoord illegaal verblijf, een kans op regularisatie en derhalve op legaal 

verblijf ontnemen en hem daardoor bloot te stellen aan onmenselijke of vernederende behandelingen 

door hem als gevolg van de betwiste beslissing hetzij terug te duwen in de illegaliteit hier of elders hetzij 

te dwingen op eigen kracht terug te keren naar zijn land van herkomst waar hem ongetwijfeld een 

politiek repressief regime wacht. 

Hoe hij dit bovendien zou moeten doen zonder reistitel licht de betwiste beslissing niet toe. Verwerende 

partij repatrieert zelf ook niet naar Myanmar en de instructies die de FOD Buitenlandse zaken aan de 

Provinciegouverneurs, het CVGS en de DVZ stuurde (stuk 6) in zake de afgifte van reisdocumenten aan 

niet-Belgen, spreken voor zich. 

Minstens geldt de Europese en dus ook de Belgische diplomatieke handelswijze tegenover Myanmar als 

een begin van bewijs dat verzoeker vrijstelt van het leveren van een verder bewijs van zijn 

onmogelijkheid om in zijn land van herkomst zijn aanvraag in te dienen. De betwiste beslissing kan niet 

geldig voorhouden dat verzoeker enkel 'bij een bewering blijft' en ze kan de opgeworpen schending van 

artikel 3 EVRM niet bestempelen als een 'vermeende schending' nu ze zelf gedurende meer dan 20 jaar 

sancties tegen Myanmar heeft ondersteund en nu nog stelt '"dat 'de echte test' voor de democratie in 

Myanmar pas in 2015 volgt wanneer het volledige parlement opnieuw verkozen moet worden" (stuk 7). 

Komt daarbij dat verzoeker al meer dan 12 jaar zijn land van herkomst heeft verlaten en geen contact 

meer heeft met zijn familie, als ze überhaupt nog in leven zijn. Hij heeft noodgedwongen zijn leven hier 

opgebouwd zoals ook blijkt uit de stukken 8 - 10 die hij bij zijn regularisatieaanvraag voegde. De brief 

van 01.04.2009 van LO, inmiddels goede vriend en chef/eigenaar van het restaurant (…) te Antwerpen, 

(stuk 8) spreekt boekdelen. 

Artikel 8 EVRM beschermt het privé leven van verzoeker. Het privé leven is veel ruimer dan het recht op 

familie- en gezinsleven. Het omvat ondermeer het recht op het ontwikkelen en het onderhouden van 
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relaties met anderen. Deze relaties kunnen zelfs van zakelijke aard zijn. Het EHRM oordeelde in die zin 

in zijn arrest van 16.12.1992 in de zaak Niemietz/Duitsland. 

Verzoeker verplichten om terug te keren naar zijn land herkomst zou een schending uitmaken van zijn 

recht op zijn privé leven, zelfs indien zijn verblijf illegaal is en hij de plicht had vrijwillig België te verlaten 

na de afwijzing van zijn asielaanvraag. 

De betwiste beslissing besteedt aan dit alles geen enkele bedenking, laat staan dat ze een 

belangenafweging heeft doorgevoerd zoals vereist door artikel 8 EVRM en artikel 62 VW. In dit verband 

is het eveneens en wel degelijk relevant dat verzoeker zich in de moeilijke situatie waarin hij zich 

bevond, toch heeft gehouden aan de in België van kracht zijnde wetgeving alsook dat hij door de 

overheid in al die jaren nooit werd verontrust. 

Verwerende partij kan ook niet opwerpen dat er in hoofde van verzoeker redenen voorhanden zijn In het 

belang van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de 

bescherming van de openbare or de en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de 

gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen' zoals 

voorzien in artikel 8.2 EVRM, die hen zouden toelaten af te afwijken van artikel 8.1 EVRM. Zo niet had 

verwerende partij verzoeker toch niet al die jaren op haar grondgebied gedoogd. In dit verband herhaalt 

verzoeker dat hij sinds 01.09.2000 op het adres (…) te 2000 Antwerpen woont. Zulks zou ook moeten 

blijken uit het dossier van verwerende partij zelf. Verzoeker was zelfs ooit het slachtoffer van een 

diefstal in zijn woonst, waarbij de politie ter plaatse kwam en evenmin verzoeker verontrustte. 

Hoe dan ook, de betwiste beslissing heeft geenszins een afweging van belangen gemaakt en is 

zodoende gebrekkig in haar motivering. 

De betwiste beslissing schendt dan ook de hoger genoemde wetsartikelen en beginselen van behoorlijk 

bestuur en moet worden nietig verklaard. 

Het enig middel is gegrond. (…)” 

 

2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 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 haar beslissing heeft genomen, 

zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, 

nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). Hoewel de verwerende partij niet in extenso hoeft te 

antwoorden op alle door de verzoekende partij ingeroepen argumenten, moet uit de bestreden 

beslissing blijken dat die argumentatie in de besluitvorming werd betrokken en uit de motivering van de 

beslissing moet kunnen worden afgeleid waarom de argumenten in het algemeen niet werden aanvaard 

(RvS 4 december 2002, nr. 113.182). 

 

In de bestreden beslissing wordt toepassing gemaakt van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 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.” 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 

 

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 aanvrager aanvaardbare 

buitengewone omstandigheden heeft ingeroepen.  
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In de aanvraag van 13 januari 2011 brengt verzoeker als buitengewone omstandigheid aan: “Inmiddels 

is hij erin geslaagd om toch zijn identiteitskaart van Myanmar te bekomen. Niettemin blijft een terugkeer 

naar zijn land van herkomst geen een optie. Ook ons land repatrieert niet naar Myanmar om de evidente 

reden dat dit land de mensenrechten schendt en ook niet de minste medewerking verleent bij 

repatriëring. Op verzoeken tot aflevering van identiteitsdocumenten of reisdocumenten wordt door de 

diplomatieke vertegenwoordiging van Myanmar in België nooit gereageerd.” 

 

De verzoekende partij betoogt in haar verzoekschrift als volgt: “Verzoeker betwist dat de elementen die 

hij aanhaalt geen buitengewone omstandigheden uitmaken. Het feit dat hij afkomstig is van Myanmar, 

hetgeen blijkt uit zijn identiteitskaart en door de verwerende partij niet wordt betwist, impliceert dat het 

voor hem zeer moeilijk, zo niet onmogelijk is om in zijn herkomstland de aanvraag machtiging tot verblijf 

in te dienen. Verzoeker beschikt niet over een Myanmarees paspoort. Verwerende partij weet dat de 

diplomatieke vertegenwoordiging van Myanmar in België geen paspoorten aflevert en nooit antwoordt 

op verzoeken daartoe van Myanmarezen en zelfs niet op vragen om uitleg vanwege Buitenlandse 

Zaken. Dit blijkt letterlijk uit een fax van de FOD Buitenlandse Zaken aan o.m. de Provinciegouverneurs 

van 04.08.2006 waarvan ondergetekende op 27.04.2012 per fax van de Provincie Antwerpen, een 

afschrift kon bekomen en die nog steeds in voege is (stuk 6).” 

 

Uit voornoemde fax van de FOD Buitenlandse Zaken blijkt volgende passage over Myanmar: 

“Myanmarezen krijgen in de praktijk geen paspoorten op de ambassade van Myanmar. De ambassade 

antwoordt nooit op hun verzoeken, en bleef ook stom bij herhaalde vragen om uitleg vanwege 

Buitenlandse Zaken. U mag hen ambtshalve een Belgisch reisdocument afgeven.” 

 

In de nota repliceert de verwerende partij aangaande de in de aanvraag opgeworpen buitengewone 

omstandigheid dat “Op verzoeken tot aflevering van identiteitsdocumenten of reisdocumenten wordt 

door de diplomatieke vertegenwoordiging van Myanmar in België nooit gereageerd”: 

 

“In zijn aanvraag van 17 januari 2011 om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet voert verzoeker het volgende aan als buitengewone omstandigheden: 

- Prangende humanitaire situatie: verzoeker verblijft sinds 10 augustus 2000 in België; daarnaast is 

het voor hem zeer moeilijk om terug te keren naar Myanmar; 

- duurzame lokale verankering; 

- Verzoeker legt een arbeidscontract voor; 

(…) 

Met betrekking tot het feit dat verzoeker niet kan gerepatrieerd worden naar Myanmar, wordt in de 

bestreden beslissing geantwoord dat in beginsel de betrokkene zelf dient in te staan voor de terugkeer 

naar het land van herkomst of naar een derde land waar hij kan verblijven.”  

 

De Raad erkent dat dat de verwerende partij bij de beoordeling van aanvragen om verblijfsmachtiging 

die ingediend worden op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet beschikt over een ruime 

appreciatiebevoegdheid. Zij dient de rechtsonderhorige, in casu de aanvrager, echter wel op afdoende 

wijze te verduidelijken hoe zij deze appreciatiebevoegdheid aanwendt en waarom diens aangevoerde 

buitengewone omstandigheden geen aanleiding kunnen geven om de aanvraag in België in te dienen, 

hetgeen thans niet het geval is. Uit de kwestieuze beslissing blijkt enkel dat de verwerende partij 

vaststelt dat verzoeker een aantal bevelen niet vrijwillig heeft uitgevoerd en dat hij zelf dient in te staan 

voor de terugkeer naar het land van herkomst of naar een derde land waar hij kan verblijven. Voorts 

blijkt uit de bestreden beslissing dat de verwerende partij genoemde buitengewone omstandigheden 

terugbrengt tot “het feit dat verzoeker niet kan gerepatrieerd worden naar Myanmar”. 

 

Nu de Raad alleen maar kan vaststellen dat in de bestreden beslissing niet wordt gemotiveerd 

aangaande de meergenoemde buitengewone omstandigheden, dat op verzoeken tot aflevering van 

identiteitsdocumenten of reisdocumenten door de diplomatieke vertegenwoordiging van Myanmar in 

België nooit wordt gereageerd, is het middel gestoeld op de schending van de formele motiveringsplicht, 

gegrond. De door de verwerende partij in haar nota met opmerkingen uiteengezette argumentatie laat 

niet toe tot een ander besluit te komen.  

 

Het middel is gegrond voor zover de schending van de formele motiveringsplicht wordt aangevoerd. 

 

Uit het bestreden bevel blijkt duidelijk dat dit is genomen in uitvoering van de weigeringsbeslissing over 

de aanvraag op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet: “In uitvoering van de beslissing van de 
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staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid meegedeeld op datum van 19/03/2012 wordt aan S., T. 

(…) het bevel gegeven om uiterlijk op 28,04.2012 het grondgebied van België te verlaten”. 

 

Het komt de Raad gepast voor om het bevel als volgbeslissing mee uit het rechtsverkeer te nemen. 

 

3. Kosten 

 

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

partij.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding van 19 maart 2012, 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 de beslissing van 

30 maart 2012 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, worden vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

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

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig mei tweeduizend vijftien 
door: 
 
dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 
 
dhr. M. DENYS, griffier. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
M. DENYS M. MILOJKOWIC 
 
 


