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 nr. 149 350 van 9 juli 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 VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Algerijnse nationaliteit te zijn, op 19 april 2012 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding  van 

13 maart 2012 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf, ingediend 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, onontvankelijk wordt verklaard.  

 

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. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 26 mei 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 juni 2015. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat O. GRAVY verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat B. HEIRMAN, 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 diende op 23 maart 2011 een aanvraag om verblijfsmachtiging in 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. Op 13 maart 2012 verklaart de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging (hierna: de gemachtigde van de staatssecretaris) de in punt 1.1. 

bedoelde aanvraag onontvankelijk. Dit vormt de bestreden beslissing. Zij is gemotiveerd als volgt: 

 

“in toepassing van artikel 9 bis van de wet van 15 december 1980  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 onontvankelijk is. 

 

redenen:  

 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheden 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. 

 

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

instructieve van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van artikel 9.3 en art 9 bis van de wet van 

15.12.2009. 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. 

 

Het feit dat betrokkene sinds augustus 2006 in België zou verblijven, zeer goed geïntegreerd zou zijn, 

zeer goed Frans zou spreken, werkbereid zou zijn en zicht heeft op werk, een arbeidscontract voorlegt 

van scrl sibel boulangerie (Rue Saint-Nicolas 30 – 5000 Namur), een grote vrienden- en kennissenkring 

zou hebben die hem wil steunen en helpen en zijn aanvraag met een getuigenverklaring ondersteunt, 

zich de Belgische taal, zeden en gewoonten zou hebben eigen gemaakt en hij het centrum van zijn 

belangen in België zou hebben, verantwoordt niet dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in België 

wordt ingediend. Deze 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. 

 

Betrokkene haalt aan dat hij geregulariseerd wil worden op basis van humanitaire redenen maar toont 

niet aan waarin deze prangende redenen precies zouden bestaan. Het is aan betrokkene zelf om aan te 

tonen welke deze humanitaire redenen precies zouden zijn. Derhalve kan dit element niet aanvaard 

worden als een buitengewone omstandigheid.  

 

Betrokkene haalt aan dat zijn broers legaal in het land verblijven. Hij toont echter niet aan waarom dit 

een buitengewone omstandigheid zou zijn die hem zou verhinderd om naar zijn land van herkomst terug 

te keren om aldaar de aanvraag tot verblijfsmachtiging in te dienen. De verplichting om terug te keren is 

immers slechts tijdelijk en houdt dus geen onherstelbaar nadeel in. Dit argument kan dan ook niet 

worden aanvaard als een buitengewone omstandigheid. 

 

De advocaat van betrokkene meent dat een terugleiding naar de grens onmenselijk zou zijn en niet in 

verhouding zou staan met het beoogde doel. De advocaat legt echter op geen enkele manier uit 

waarom dit zo zou zijn.  

Betrokkene dient op zijn minst een begin van bewijs te leveren. Dit argument kan dan ook niet aanvaard 

worden als zijnde een buitengewone omstandigheid. 

 

De advocaat haalt aan dat een gedwongen terugkeer voor betrokkene traumatisch zou zijn. Betreffende 

de gedwongen terugkeer merken we op dat het principe wordt gehanteerd dat betrokkene in eerste 

instantie de verplichting heeft om zelf gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten. 

Betrokkene dient alles in het werk te stellen om aan zijn wettelijke verplichting om het land te verlaten te 

voldoen en bijgevolg dient hij in de eerste plaats zelf alle stappen te ondernemen om rechtstreeks of via 

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

toont hij niet aan waarom een eventuele terugkeer voor betrokkenen traumatisch zou kunnen zijn. Dit 

wordt dan ook niet als een buitengewone aanvaard. 

 

De advocaat haalt aan dat betrokkene de aanvraag niet kan indienen bij de voor hem verantwoordelijke 

diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het 

buitenland. Hij toont echter op geen enkele manier aan waarom dit zo zou zijn.  Dit kan dan ook niet als 

een buitengewone omstandigheid aanvaard worden. 
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 Betrokkene haalt aan dat de redelijke termijn overschreden zou zijn en verwijt hierbij naar het EVRM.  

We merken op dat aan betrokkene op 23.04.2010 een bevel werd betekend om het grondgebied te 

verlaten. Hij heeft hier echter geen gevolg aan gegeven en verblijft sindsdien illegaal in het land. Hij 

toont niet aan welke redelijke termijn overschreden zou zijn. Dit wordt niet als een buitengewone 

omstandigheid aanvaard. 

 

De wet van 22.12.1999 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 advocaat haalt aan dat betrokkene tijdens zijn verblijf nooit in aanraking zou zijn gekomen met het 

gerecht en dat hij over een blanco strafregister zou beschikken. We merken hierbij op dat van alle in 

België verblijvende vreemdelingen wordt verwacht dat zij zich houden aan de in België van kracht zijnde 

wetgeving. Dit kan dan ook niet als een buitengewone omstandigheid aanvaard worden.  

 

Betrokkene verwijst naar andere soortgelijke dossiers gevallen maar toon niet aan waarom de situatie 

van betrokkene precies dezelfde zou zijn als van die andere aanvragers. Bovendien wordt elk dossier 

individueel onderzocht en leidt een positieve beslissing in een soortgelijk dossier niet ipso facto tot een 

positieve beslissing in het dossier van betrokkene. Dit element wordt dan ook niet als een buitengewone 

omstandigheid aanvaard.  

 

Betrokkene diende een eerste asielaanvraag in op 04.09.2006. op 30.01.2007 bevestigde het 

Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen de beslissing tot weigering van verblijf. 

Op 09.05.2008 diende betrokkene een tweede asielaanvraag in. Op 21.01.2010 verwierp de  

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het beroep dat was ingesteld tegen de beslissing van het CGVS. 

De Duur van de beide asielprocedures – zijnde bijna 7 maanden voor de eerste procedure en ongeveer 

1 jaar, 8 maanden en 2 weken voor de tweede procedure – is niet van die aard dat ze als onredelijk lang 

kan worden beschouwd.  

 

Niets verhindert betrokkene derhalve om terug te keren en via de reguliere weg een aanvraag om 

machtiging tot verblijf in te dienen. Het staat betrokkene vrij hiertoe de hulp in te roepen van de 

Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

Overeenkomstig artikel 39/81, zevende lid van de Vreemdelingenwet “doet de Raad uitspraak op basis 

van de synthesememorie behoudens wat de ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen 

betreft.” 

 

2.1. In de synthesememorie wordt het volgende opgeworpen: 

 

“1. Middel genomen uit de schending van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980, op de 

kennelijke schattingsfout, en uit de schending van artikels 1 tot 3 van de wet van 29 juli 1991 op de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen evenals artikel 62 van de wet van 15 december 

1980 op de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van de 

vreemdelingen, van de onvoldoende motivering en daardoor de afwezigheid van een wettelijke 

aanneembare grond en van de schending van het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur en van het 

algemeen beginsel waardoor de administratieve overheid gehouden is te beslissen door kennis te 

nemen van alle elementen van de zaak ; 

 

Weerlegging van de thesis ontwikkeld door de Belgische staat in haar nota met opmerkingen  

 

In overweging dat de Belgische staat in haar nota met opmerkingen wil laten gelden dat er uit de 

betwiste beslissing duidelijk voortvloeit, dat de Dienst vreemdelingenzaken duidelijk de reden vermeld 

heeft waarvoor de aanvraag onontvankelijk verklaard werd;  

 

In overweging dat mijn verzoeker deze beoordeling betwist;  

 

Dat hij laat gelden, dat in dit geval, het ten onrechte is dat tegenpartij beschouwd heeft dat zijn aanvraag 

onontvankelijk was, met als reden dat er geen buitengewone omstandigheid aangehaald werd;  
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Dat mijn verzoeker ook aan tegenpartij verwijt dat ze absoluut geen rekening gehouden heeft met zijn 

goede integratie;  

 

Dat bovendien, mijn verzoeker wil laten gelden dat het overduidelijk is dat gedurende de periode die hij 

op het Belgische grondgebied doorgebracht heeft, hij veel kennissen heeft leren kennen in het Belgisch 

sociaal-cultureel milieu;  

 

Dat dit element een buitengewoon element is, dat rechtvaardigt dat mijn verzoeker zijn aanvraag 

rechtstreeks vanuit het Belgische grondgebied indient;  

 

2. Wat de schending van artikel 8 van het Europees verdrag van de rechten van de mens en van de 

fundamentele vrijheden; 

 

In overweging dat de Belgische staat in haar nota met opmerkingen beschouwt dat het middel niet 

gegrond is;  

Dat mijn verzoeker daar tegen beschouwt dat tegenpartij haar aanvraag niet geldig onderzocht heeft, 

ten opzichte van een mogelijke schending van artikel 8 van het EVRM;  

 

Dat inderdaad, mijn verzoeker met zijn kind op het Belgische grondgebied verblijft;  

 

Dat dit element absoluut niet in overweging genomen werd; 

 

Dat deze mensen dus een familiecel vormen, die beschermd wordt door artikel 8 van het Europees 

verdrag van de rechten van de mens en van de fundamentele vrijheden; 

 

Dat mijn verzoeker verplichten naar zijn land van herkomst terug te keren, om er voorlopige 

verblijfsvergunningen te vragen, zou erop neerkomen alle banden die hij met zijn kind heeft te breken; 

 

Dat er dus een risico is van schending van artikel 8 van het Europees verdrag van de rechten van de 

mens en van de fundamentele vrijheden;”. 

 

2.2. Er zijn meerdere algemene beginselen van behoorlijk bestuur en verzoeker licht niet toe welk 

beginsel van behoorlijk bestuur hij geschonden acht, andere dan de zorgvuldigheidsplicht waarvan hij  

de schending reeds opwerpt. Het komt de Raad niet toe dit te gaan invullen ten behoeve van verzoeker. 

Dit onderdeel van het middel is derhalve onontvankelijk.  

 

2.3. De bestreden beslissing bevat duidelijk de juridische en feitelijke overwegingen die aan de beslis-

sing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze. Een schending van de formele motiveringsplicht  

zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen en in artikel 62 van de Vreemdelingenwet blijkt dan ook niet. 

 

De Raad bekijkt het middel verder vanuit het standpunt van de materiële motiveringsplicht, gelet op de 

inhoudelijke kritiek die verzoeker uit op de motivering van de bestreden beslissing. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet 

bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze 

overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die 

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

december 2001, nr. 101.624). 

 

Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht houdt 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. 

 

2.4. Met zijn betoog dat verwerende partij ten onrechte zijn in punt 1.1. bedoelde aanvraag 

onontvankelijk verklaart, toont verzoeker geen schending aan van de materiële motiveringsplicht of 

zorgvuldigheidsplicht. 

 

2.5. Verzoeker verwijt de verwerende partij verder geen rekening te hebben gehouden met zijn goede 

integratie, maar dit betoog mist feitelijke grondslag aangezien in de bestreden beslissing kan gelezen 

worden: “Het feit dat betrokkene sinds augustus 2006 in België zou verblijven, zeer goed geïntegreerd 
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zou zijn, zeer goed Frans zou spreken, werkbereid zou zijn en zicht heeft op werk, een arbeidscontract 

voorlegt van scrl sibel boulangerie (Rue Saint-Nicolas 30 – 5000 Namur), een grote vrienden- en 

kennissenkring zou hebben die hem wil steunen en helpen en zijn aanvraag met een getuigenverklaring 

ondersteunt, zich de Belgische taal, zeden en gewoonten zou hebben eigen gemaakt en hij het centrum 

van zijn belangen in België zou hebben, verantwoordt niet dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in 

België wordt ingediend. Deze 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.” 

 

2.6. Met de herhaling van de elementen aangaande zijn integratie en zijn overtuiging dat deze wel 

degelijk buitengewone omstandigheden uitmaken, kan verzoeker de bestreden beslissing niet aan het 

wankelen brengen. 

  

2.7. De Raad begrijpt verder uit de synthesememorie dat verzoeker de verwerende partij verwijt dat zij 

“[zijn] aanvraag niet geldig onderzocht heeft, ten opzichte van een mogelijke schending van artikel 8 van 

het EVRM”, in die zin dat geen rekening werd gehouden met het feit dat verzoeker met zijn kind op het 

Belgisch grondgebied verblijft. Uit de in punt 1.1. bedoelde aanvraag die zich in het administratief 

dossier  bevindt blijkt echter niet  dat verzoeker dit heeft aangehaald. Verzoeker kan dan ook niet de 

verwachting koesteren om daaromtrent een motivering in de bestreden beslissing terug te vinden.      

 

2.8. De bestreden beslissing vormt ten slotte geen verwijderingsmaatregel die verzoeker verplicht terug 

te keren naar zijn land van herkomst zodat een schending van artikel 8 EVRM niet aan de orde is (cf. 

RvS 5 oktober 2011, nr. 215.574). 

 

Het enig middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond.   

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen juli tweeduizend vijftien door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 


