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 nr. 154 766 van 19 oktober 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 Liberiaanse nationaliteit te zijn, op 25 juni 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 18 april 

2012 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf met 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 onontvankelijk wordt verklaard. 

 

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 september 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

14 oktober 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. DE FEYTER, die loco advocaat A. PIROTTE verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat L. VAN DE PUTTE, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 10 december 2009 dient verzoekster een aanvraag in om machtiging tot verblijf met 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 (hierna: de vreemdelingenwet). Zij actualiseerde 

haar aanvraag op 10 april 2010, 5 mei 2011, 7 juli 2011 en 24 november 2011. 
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Op 18 april 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij de aanvraag om 

machtiging tot verblijf onontvankelijk wordt verklaard, aan verzoekster ter kennis gebracht op 31 mei 

2012. Dit is de bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 10.12.2009 (met 

typeformulier dd.4.12.2009 en aanvullingen van 10.04.2010, 05.05.2011, 07.07.2011 en 24.11.2011) 

werd ingediend door: 

E., B. (R.R.: xxx)    ook gekend als: E., B. 

geboren te Monrovia op (…)1970     geboren te Benin City op (…)1970 

nationaliteit: Liberia      nationaliteit: Nigeria 

adres: (…) 

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. 

 

Reden(en): 

 

Ter ondersteuning van haar 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 1995 ononderbroken in België zou verblijven, geïntegreerd/duurzaam 

lokaal verankerd zou zijn en duurzame sociale bindingen zou hebben, een huurcontract voorlegt, kennis 

zou hebben van één van de landstalen, werkbereid zou zijn en een vrienden-en kennissenkring heeft 

uitgebouwd en enkele getuigenverklaringen voorlegt, verantwoordt niet dat de aanvraag om machtiging 

tot verblijf in België wordt ingediend. 

Er dient opgemerkt te worden dat betrokkene weinig stavingsstukken voorlegt van de aangehaalde 

elementen van integratie. Indien betrokkene toch meer dergelijke bewijzen zou kunnen voorleggen, 

kunnen de elementen met betrekking tot de integratie het voorwerp uitmaken van een eventueel 

onderzoek conform art. 9, al 2 van de wet van 15.12.1980. 

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 25.08.1995 asiel in België aan, dit onder de naam E.B. met nationaliteit Liberia. 

Deze asielaanvraag werd afgesloten op 23.10.1995 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 zegt sindsdien 

ononderbroken te verblijven in België. Er dient te worden opgemerkt dat dit een illegaal verblijf betreft. 

De duur van de asielprocedure - namelijk iets minder dan 2 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). 

Wat betreft het feit dat betrokkene verklaart uit angst, gezien haar precaire situatie en uit dwang 

verkeerde identiteitsgegevens te hebben opgegeven tijdens haar asielprocedure, dient te worden 

gesteld dat dit -ongeacht de redenen- om bedreigelijk handelen gaat. Betrokkene trachtte bij haar 

asielaanvraag de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling te verkrijgen door de Belgische 

asielinstanties op intentionele wijze te misleiden. Uit fraduleus handelen kunnen geen rechten geput 

worden. Er dient te worden besloten tot de toepassing van het beginsel "fraus omnia corrumpit", 

namelijk dat de vaststelling van het bedrieglijk handelen met de bedoeling de Belgische staat te 

bedriegen, volstaat om de aanvraag te weigeren (RvS 24.11.2004, arrestnr. 137.563). Bovendien dient 

opgemerkt te worden dat betrokkene pas in 2009 haar echte identiteit vrijgeeft, terwijl zij zich al sinds 

1995 in België zou bevinden. 

Wat betreft het argument dat betrokkene zich steeds goed gedragen heeft en nooit enige inbreuk tegen 

de openbare orde of veiligheid heeft gepleegd, dient het hierboven gestelde nogmaals te worden 

herhaald. Betrokkene heeft de Belgische overheid proberen te misleiden. Bovendien wordt van alle 

vreemdelingen die in België verblijven verwacht dat ze zich houden aan de alhier geldende regels en 

wetten. 
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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 verzoekster 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. De aanvraag kan in 

het land van herkomst gebeuren. 

Ook de bewering dat betrokkene slachtoffer zou geweest zijn van mensenhandel en -smokkel en erna 

nog jaren door die mensenhandelaars gedwongen zou zijn in de prostitutie te moeten werken in België, 

geeft geen automatisch recht op verblijf aangezien betrokkene, indien zij als dusdanig wenst erkend te 

worden, hiervoor de geëigende procedure dient op te starten. Bovendien kan er ernstig getwijfeld 

worden aan de verklaringen van betrokkene daar zij dit gegeven nooit aangehaald heeft tijdens haar 

asielprocedure terwijl het toch een essentieel element is, doch anderzijds het gegeven nu pas en 

duidelijk vermeldt in de aanvraag tot regularisatie op grond van art. 9bis. 

Betrokkene toont verder niet aan met enig bewijsstuk in welke andere prangende situatie zij zich nog 

zou bevinden waardoor een aanvraag tot regularisatie niet in het land van herkomst zou kunnen 

gebeuren.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Verzoekster heeft binnen de in artikel 39/81, vierde lid van de vreemdelingenwet voorziene termijn van 8 

dagen, de griffie in kennis gesteld dat zij geen synthesememorie wenst neer te leggen. Met toepassing 

van artikel 39/81, laatste lid van voormelde wet wordt de procedure voortgezet overeenkomstig het 

eerste lid. De Raad doet uitspraak op basis van de middelen uiteengezet in het inleidend verzoekschrift 

en zonder afbreuk te doen aan artikel 39/60 van de vreemdelingenwet.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 In het enige middel voert verzoekster de schending aan van de materiële en formele 

motiveringsplicht, van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van het algemeen 

rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur, met name het zorgvuldigheids- en vertrouwensbeginsel, van 

artikel 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming voor 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 rechten van verdediging en machtsoverschrijding.  

 

Ter adstruering van het middel zet verzoekster het volgende uiteen: 

 

“Overwegende dat de aangehaalde wetsbepalingen de verplichting tot formele en materiële motivering 

vastleggen die op de tegenpartij rust, net als de plicht om zich niet schuldig te maken aan 

machtsoverschrijding; 

Dat de bestreden beslissing als volgt (samenvattend) is gemotiveerd :(…) 

Overwegende dat de bestreden beslissing in de eerste plaats vaststelt dat de aangehaalde elementen 

geen buitengewone omstandigheid vormen waarom de betrokkene de aanvraag om machtiging tot 

verblijf niet kan indienen via de gewone procedure namelijk via de diplomatieke of conuslaire post in het 

land van herkomst; 

Dat hierbij moet worden vastgesteld dat de bestreden beslissing niet aanhaalt om welke "aangehaalde 

elementen het zou gaan"; 

Dat het feit dat eisers zich aldus "op alle fronten" verdedigen, kan niet aanzien worden als vaststelling 

dat de motivering van de bestreden beslissing gekend is en of deze correct gemotiveerd zou zijn. 

Dat er moet worden vastgesteld dat de bestreden beslissing vaststelt dat eiseres reeds sinds 1996 in, 

België verblijft — dit is ondertussen al bijna 17 jaar !!!; 

Dat eiseres geïntegreerd is, dat zij een landstaal beheerst en zij ook Engels beheerst; 

Dat zij werkbereid zijn en dat zij getuigenverklaringen voorlegde dat zij goed geïntegreerd is; 

Dat er een onderscheidt moet worden gemaakt tussen de gegrondheidscriteria en de 

ontvankelijkheidscriteria van de aanvraag 9bis Vreemdelingenwet en de bestreden beslissing met 

hogergenoemde argumenten refereert naar de gegrondheidscriteria en niet naar de 

ontvankelijkheidscriteria; 
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Dat het inderdaad anders maar heel logisch is dat mensen die al 17 jaar in België wonen, hun leven 

hebben lopen in België. Zij wonen hier, gaan hier naar de bakker. Zulke mensen spreken een Belgische 

officiële taal. 

Dat hoger genoemde argumenten niet moeten aanzien worden als argumenten louter ter staving van de 

gegrondheid van de aanvraag maar evenzeer als ter staving van de ontvankelijkheidscriteria. 

Dat er niet redelijkerwijze kan worden verwacht van personen die reeds meer dan 17 jaar in België 

wonen (en dus al 14 jaar op het moment dat zij hun aanvraag 9bis Vreemdelingenwet indienen) om dit 

te doen vanuit het land van herkomst; 

Dat dit elke verbeelding tart; 

Dat een "buitengewone omstandigheid" niet wil zeggen dat men een aanvraag 9bis in België kan 

indienen indien het "onmogelijk" is deze in het land van herkomst in te dienen, maar dat het "bijzonder 

moeilijk" moet zijn om dit in het land van herkomst in te dienen; 

Dat men toch kan vaststellen dat het in casu bijzonder moeilijk is voor eiseres, die reeds 17 jaar in 

België verblijft om een aanvraag 9bis in het land van herkomst in te dienen; 

Verwacht DVZ dan van eiseres dat zij gedurende maanden aan een stuk — terwijl de aanvraag 9bis in 

behandeling is, en hierbij dient vermeld te worden dat het 2,5 jaar geduurd heeft voor DVZ eer zij tot een 

onontvankelijkheidsbeslissing kwam — een hotel boeken en betalen in haar land van herkomst; 

Zeker nu duidelijk is dat eiseres geen enkele band meer heeft met haar land van herkomst na al die 

jaren; 

Dat bovendien de bestreden beslissing nergens rekening houdt met het feit dat eiseres reeds zulke 

lange tijd in België verblijft en er aldus niet kan worden vastgesteld of zij dit punt in overweging heeft 

genomen bij het nemen van haar beslissing; 

Dat, als zij dit wel in overweging nam, zij hiermee elke redelijkheid overschreed door hiermee geen 

rekening te houden; 

Dat, als zij dit wel in overweging nam - gecombineerd met alle andere redenen die buitengewone 

omstandigheden uitmaken, zij hiermee elke redelijkheid overschreed door hiermee geen rekening te 

houden; 

Dat DVZ inderdaad een discretionaire bevoegdheid heeft, maar dat men deze discretionaire 

bevoegdheid niet als rechtsvaardigingsgrond mag nemen om de redelijkheidstoets aan de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen te ontzeggen; 

Dat de aanvraag tot machtiging tot verblijf op basis van 9bsi Vreemdelingenwet duidelijk vermeldt dat 

eiseres voldoet aan verschillende inhoudelijke criteria^) - 

1. Ononderbroken verblijf van minstens 5 jaar in België 

2. Duurzame lokale verankering 

3. Andere pragende humanitaire redenen 

Dat eiseres aldus voldoet aan de inhoudelijke criteria zoals vroeger vastgelegd in de instructies. 

Dat, wie voldoet aan de inhoudelijke criteria voor regularisatie zoals omschreven in de instructie van 

19/7/2009, ook voldoet aan de buitengewone omstandigheden; 

Dat dit mondeling aan het Vlaams Minderhedencentrum toegezegd werd door zowel de bevoegde 

staatssecretaris als de DVZ en dat dit ook steeds in de praktijk zo werd omgezet; 

Dat dit ook herhaald werd tijdens een onderhoud van de Directeur-Generaal met FAM; 

Dat er aldus is aangetoond dat eisers wel aan de buitengewone omstandigheden voldoen, zodat de 

bestreden beslissing een schending van de motiveringsplicht inhoudt; 

Dat, als moest worden gesteld dat de instructies vernietigd werden en dus het voldoen aan de vroegere 

inhoudelijke criteria niet langer inhoudt dat men voldoet aan de buitengewone omstandigheden er moet 

worden gerepliceerd dat dit een grove schending van het vertrouwensbeginsel is; 

Dat het inderdaad zo is dat de instructies niet meer is dan een verduidelijking van wat er bepaald staat 

in artikel 9bis van de Vreemdelingenwet aangezien dit artikel geen concrete criteria bepaalt; 

Dat het niet zo is omdat deze instructies zouden zijn vernietigd, dit - in de eerste plaats - wil zeggen dat 

deze criteria geen toepassing vinden. Inderdaad, deze criteria zijn vaak een concretisering van België 

zijn verplichtingen volgens Internationaal, Europees en nationaal recht; 

Dat er aldus niet zomaar kan worden afgeleid uit het vernietigen van de instructies dat deze criteria 

zonder meer overboord kunnen worden gegooid omdat het artikel 9bis Vreemdelingenwet nog steeds 

overeind blijft; 

Dat - in de tweede plaats - moet worden gesteld dat het niet is omdat deze instructies in zijn 

algemeenheid werden vernietigd, dit wil zeggen dat aan deze criteria voldoen, plots geen buitengewone 

omstandigheid meer zou uitmaken. Inderdaad, dit is wat volgde uit de praktijk van DVZ en dit behoudt 

nog steeds zijn waarde; 

Anders oordelen zou een grove schending van het vertrouwensbeginsel zijn; 
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Dat het niet zo is omdat deze instructies zouden zijn vernietigd, dit wil zeggen dat deze criteria geen 

toepassing vinden. Inderdaad, deze criteria stonden niet alleen in de instructies die zijn vernietigd, maar 

zij stonden ook in het vademecum, zoals gepubliceerd op de website van Dienst Vreemdelingenzaken 

(stuk 3); 

Dat er moet worden vastgesteld worden dat dit vademecum niet werd vernietigd en aldus nog steeds 

zijn toepassing dient te vinden; 

Dat er bovendien naar de ontstaanswijze van de instructies en van het vademecum moet worden 

gekeken waaruit blijkt dat in december 2004 de federale overheid haar regularisatiebeleid voor 

langdurige asielzoekers vernieuwde zonder dit bekend te maken en er pas in 7 december 2006 een 

schriftelijke toelichting gebeurde; 

Dat men in deze schriftelijke toelichting al leest dat een onredelijk lange asielprocedure van 3 of 4 jaar in 

aanmerking komt (stuk 4); 

Dat deze schriftelijke toelichting niet werd vernietigd; 

Dat deze praktijk aldus reeds dateerd van 2006; 

Dat er ook kan verwezen worden naar de instructies van 26 maart 2009 van Minister die deze praktijk 

overnam (stuk 5); 

Dat deze instructies niet vernietigd werden; 

Dat er aldus onmogelijk kan worden volgehouden dat het voldoen aan het criterium van een een 

ononderbroken verblijf van minstens 5 jaar, een duurzame lokale verankering of andere prangende 

humanitaire situaties niet in aanmerking komt als buitengewone omstandigheid; 

Dat er geenszins gemotiveerd wordt waarom er plots zou worden afgeweken van een algemeen 

gangbare praktijk binnen DVZ — er wordt zelfs niet vermeldt dat dit omwille van het vernietigen van de 

instructies is — zodat wederom het vertrouwensbeginsel én de motiveringsplicht geschonden is; 

Dat eiseres bovendien in haar verzoekschrift gewag maakte van hun psychologische problemen en dat 

dit inderdaad een verblijfsaanvraag op basis van artikel 9ter Vreemdelingenwet zou kunnen 

recthvaardigen; 

Dat echter, het melding maken van de psychologische problemen evenzeer een buitengewone 

omstandigheid uitmaakt; 

Dat inderdaad de terugkeer van eiseres naar haar land van herkomst een schending van artikel 3 EVRM 

zou kunnen uitmaken nu zij een risico zou kunnen lopen op een behandeling strijdig met artikel 3 EVRM 

bij haar terugkeer naar haar land van herkomst om aldaar de aanvraag 9bis in te dienen; 

Dat uw Raad reeds heeft geoordeeld dat de psychologische toestand van aanvragers een 

buitengewone omstandigheid uitmaakt in het arrest nr. 36.670; 

Dat er aldus niet mag worden verzaakt aan de verplichtingen die het Supranationaal recht aan België 

opleggen, meer bepaald het onderzoeken dat er geen schending plaatsvindt van artikel 3 EVRM door 

het verplichten van eisers om een regularisatieaanvraag 9bis in te dienen in het land van herkomst 

terwijl DVZ op de hoogte was van de medische toestand van eiseres; 

Dat DVZ aldus helemaal niet motiveert waarom het vereisen van het indienen van een 

regularisatieaanvraag 9bis in het land van herkomst geen schending van artikel 3 EVRM is, en aldus 

aan zijn motiveringsplicht verzaakt; 

Dat hierbij evenzeer naar analogie kan verwezen worden naar de rechtspraak van uw Raad in verband 

met Dublin transfers waar DVZ op de hoogte is van de medische toestand van asielzoekers.; Ook daar 

oordeelde uw Raad reeds tientallen keren dat er moet onderzocht worden dat de overdracht geen 

schending van artikel 3 EVRM uitmaakt. Hiervoor kan verwezen worden naar RvV, nr. 49.781, 19 

oktober 2010; RvV nr. 67.544, 29 september 2011; RvV nr. 67.547, 29 september 2011; RvV nr 5664 

van 12 januari 2007; RvV nr 58.890 van 27 november 2009; RvV, nr. 49.781 van 19 oktober 2010) 

Dat er niet louter kan worden gesteld dat dit thuishoort in de procedure 9ter Vreemdelingenwet 

aangezien dat zou impliceren dat er een voorwaarde wordt toegevoegd aan de toepassing van artikel 3 

EVRM die niet bestaat; 

Deze informatie is zeer duidelijk en ondubbelzinnig: de medische begeleiding van cliënt zal niet kunnen 

worden voortgezet in Nigeria, wat uiteraard een zeer negatieve impact zal hebben op haar 

gezondheidstoestand, wat in strijd zou zijn met het artikel 3 van het EVRM gezien er van haar wordt 

verwacht dat zij maanden in haar land van herkomst wacht op de uitslag van haar aanvaag 9bis 

Vreemdelingenwet 

Dat anders oordelen bovendien het toepassingsgebied van artikel 9bis Vreemdelingenwet dusdanig zou 

verstrengen dat geen enkele mogelijkheid zou bestaan om een beroep te doen op dit artikel; 

Dat er aldus ook moet worden vastgesteld dat uit de feiten niet redelijkerwijze kon worden 

geconcludeerd dat de ontvankelijkheidsvoorwaarden niet voldaan werden gezien hoger genoemde 

elementen waarbij zeker dient onderlijnd te worden dat dit ingaat tegen de oude gangbare praktijk van 

DVZ waar buitengewone omstandigheden geacht worden aanwezig te zijn in een geval zoals voorligt; 
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Dat uit de bestreden beslissing niet kan worden opgemaakt worden dat ze niet op willekeur gebaseerd 

is; 

Dat - tenslotte - uit de bestreden beslissing niet kan worden opgemaakt worden dat ze niet op willekeur 

gebaseerd is;” 

 

3.2 De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de 

bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen 

waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding 

toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet 

van 29 juli 1991 verplichten de 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.  

 

De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan de 

bestreden beslissing genomen is.  

 

In de bestreden beslissing wordt in casu verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk artikel 

9bis van de vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing een motivering in feite met name dat de 

aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheden vormen 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. Hierbij wordt aan de hand van de gegevens vervat in het dossier verduidelijkt waarom de 

verzoekster niet voldoet aan de ontvankelijkheidsvoorwaarde van het genoemde artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet.  

 

De Raad stelt vast dat de verzoekster de motieven die aan de grondslag liggen van de bestreden 

beslissing kent nu zij deze aan een inhoudelijk onderzoek onderwerpt in het onderhavige middel, waarin 

tevens de schending van de materiële motiveringsplicht wordt opgeworpen.  

 

Er is dan ook voldaan aan de formele motiveringsplicht, zodat een schending van de artikelen 2 en 3 

van de genoemde wet van 29 juli 1991 niet voorligt en het middel zal worden onderzocht in het licht van 

de aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht. 

 

In casu wordt de materiële motiveringplicht samen met de aangevoerde schending van het 

zorgvuldigheidsbeginsel onderzocht in het licht van de wetsbepaling die ten grondslag ligt van de 

bestreden beslissing, met name artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

 

De Raad wijst er vooreerst op dat hij bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet bevoegd 

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

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

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

zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

Wat betreft de aangevoerde schending van de zorgvuldigheidsplicht moet erop worden gewezen dat dit 

beginsel van behoorlijk bestuur de overheid de verplichting oplegt 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 de zorgvuldigheidsplicht 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. 

 

Het bestuur heeft een ruime beleidsvrijheid bij het beoordelen of elementen, die worden aangevoerd in 

een aanvraag, buitengewone omstandigheden uitmaken in de zin van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet. Wanneer de Raad als annulatierechter een administratieve beslissing aan de wet 

toetst, treedt hij niet op als rechter in hoger beroep die, op aanvraag van de rechtzoekende, de ware 

toedracht van de feiten gaat beoordelen. Hij onderzoekt enkel of de gemachtigde in redelijkheid is 

kunnen komen tot de door hem gedane vaststellingen van de feiten en of er in het administratief dossier 

geen gegevens voorhanden zijn welke met deze vaststellingen onverenigbaar zijn. In het kader van de 

marginale toetsing die aan de Raad toekomt, wordt de aangeklaagde onwettigheid slechts 
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gesanctioneerd wanneer daarover geen redelijke twijfel kan bestaan, m.a.w. wanneer de beslissing 

kennelijk onredelijk is. 

 

Artikel 9 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Om langer dan de in artikel 6 bepaalde termijn in het Rijk te mogen verblijven, moet de vreemdeling die 

zich niet in één der in artikel 10 voorziene gevallen bevindt, daartoe gemachtigd worden door de 

Minister of zijn gemachtigde. Behoudens de in een internationaal verdrag, in een wet of in een koninklijk 

besluit bepaalde afwijkingen, moet deze machtiging door de vreemdeling aangevraagd worden bij de 

Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van 

oponthoud in het buitenland”. 

 

Artikel 9bis van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“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 aan diens 

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

afgegeven.” 

 

Als algemene regel geldt aldus dat een machtiging om langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven 

door een vreemdeling moet worden aangevraagd bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die 

bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland. Luidens artikel 9bis van 

de vreemdelingenwet kan in buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over 

een identiteitsdocument beschikt, het hem evenwel worden toegestaan die aanvraag te richten tot de 

burgemeester van zijn verblijfplaats in België. De mogelijkheid om in België een verblijfsmachtiging aan 

te vragen, als uitzonderingsbepaling, moet restrictief worden geïnterpreteerd. De “buitengewone 

omstandigheden” waarvan sprake strekken er niet toe te verantwoorden waarom de machtiging voor 

een verblijf van meer dan drie maanden wordt verleend, maar enkel om te verantwoorden waarom de 

aanvraag in België en niet in het buitenland wordt ingediend. De buitengewone omstandigheden 

voorzien in artikel 9bis van de vreemdelingenwet mogen dan ook niet verward worden met de 

argumenten die ten gronde kunnen worden ingeroepen om een verblijfsmachtiging aan te vragen. Deze 

buitengewone omstandigheden zijn omstandigheden die een tijdelijke terugkeer van de vreemdeling 

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

tot machtiging tot verblijf te vervullen, bijzonder moeilijk maken. 

 

Een aanvraag ingediend met toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet vereist dus vanwege 

de overheid een dubbel onderzoek : 

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

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

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

blijken voorhanden te zijn, kan de aanvraag tot het verkrijgen van een verblijfsmachtiging niet in 

aanmerking worden genomen; 

2° wat de gegrondheid van de aanvraag betreft, eens ze ontvankelijk is bevonden: of er reden is om de 

vreemdeling te machtigen langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven. Desbetreffend beschikt de 

minister over een ruime appreciatiebevoegdheid. 

 

Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond was om de verzoekster een voorlopige 

verblijfsmachtiging toe te kennen, diende de verweerder dan ook na te gaan of de aanvraag van de 

verzoekster wel regelmatig was ingediend, te weten onder meer of er aanvaardbare buitengewone 

omstandigheden werden ingeroepen om de aanvraag van de verblijfsmachtiging in België te 

verantwoorden. 

 

De Raad merkt op dat de bewijslast aangaande het aantonen van de buitengewone omstandigheden 

onmiskenbaar bij de aanvrager ligt. De vreemdeling moet in zijn aanvraag klaar en duidelijk vermelden 

welke de buitengewone omstandigheden zijn die hem verhinderen zijn aanvraag bij de diplomatieke 

dienst in het buitenland in te dienen. Uit zijn uiteenzetting moet duidelijk blijken waaruit het ingeroepen 

beletsel precies bestaat. 

 

In casu werd de aanvraag van de verzoekster om machtiging tot verblijf d.d. 10 december 2009 

onontvankelijk verklaard, wat betekent dat de buitengewone omstandigheden die zij heeft ingeroepen 
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om te verantwoorden waarom zij geen aanvraag om machtiging tot verblijf in haar land van herkomst 

heeft ingediend, niet werden aanvaard of bewezen. De verweerder motiveert in de bestreden beslissing 

uitdrukkelijk dat de door de verzoeksters aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheid 

vormen waarom de 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 en gaat vervolgens in op de verschillende elementen die de verzoekster in 

haar verblijfsaanvraag aanbracht. 

 

Verzoekster stelt dat de door haar aangehaalde elementen, met name: dat ze sinds 1996 verblijft in 

België, geïntegreerd is, een landstaal beheerst, Engels beheerst en werkbereid is, weldegelijk moet 

aanzien worden als argumenten ter staving van de ontvankelijkheidscriteria. Buitengewone 

omstandigheden betekent niet dat de aanvraag ‘onmogelijk’ kan worden ingediend in het land van 

herkomst.  

 

De stelling van verwerende partij dat de door verzoeksters aangevoerde integratie, langdurig verblijf, 

kennis van een van de landstalen, en werkbereid zijn niet als buitengewone omstandigheden, in de zin 

van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, kunnen weerhouden worden, is in overeenstemming met de 

vaste rechtspraak van de Raad van State. Waar verzoekster meent dat deze elementen niet altijd 

zonder belang zijn voor de beoordeling van de ontvankelijkheid van een regularisatieaanvraag wijst de 

Raad op een arrest van de Raad van State van 9 december 2009. In dit arrest nr. 198.769 heeft de 

Raad van State onder meer het volgende gesteld: “dat als typische buitengewone omstandigheden 

onder meer konden worden aangevoerd, weliswaar naargelang de concrete omstandigheden van de 

zaak: de situatie van oorlog of burgeroorlog in het land van herkomst, de afwezigheid aldaar van een 

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

paspoort of reistitel te bekomen, ernstige ziekte enz; dat 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; dat tijdens de parlementaire voorbereiding van het ontwerp dat de wijzigende 

wet van 15 september 2006 is geworden, de bevoegde Minister zich uitdrukkelijk heeft aangesloten bij 

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

omstandigheden”; dat de minister dit begrip zowel in de bevoegde commissie van de Kamer als van de 

Senaat als volgt toelichtte: “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». Wel wordt bepaald dat de vreemdeling de elementen die reeds werden 

ingeroepen in het kader van een vroegere asielaanvraag of van een verblijfsaanvraag om medische 

redenen niet meer nuttig kan inroepen. Louter dilatoire verzoeken zullen dus sneller kunnen geweigerd 

worden. Dit zal de administratie meer ruimte geven om de gegronde aanvragen binnen een kortere 

termijn te onderzoeken.”; (Parl. St. Kamer, 2005-2006, Doc 51 2478/008, 270 en Parl. St. Senaat, 2005-

2006, 3-1786/3, 5-6.) dat trouwens het begrip “buitengewone omstandigheden” nog verder beperkt 

wordt door artikel 9bis, § 2, waarin uitdrukkelijk wordt bepaald dat een hele reeks elementen niet als 

buitengewone omstandigheden kunnen aanvaard worden, namelijk die elementen die al in vorige of 

andere procedures zijn ingeroepen; dat het de bedoeling van deze bepaling was “opeenvolgende 

procedures die door vreemdelingen op verschillende rechtsgronden worden opgestart, om toch maar 

een verblijfsvergunning te bekomen, op een juridische verantwoorde wijze ontmoedigen” (Memorie van 

toelichting, Parl. St., Kamer, 2005-2006, DOC 51 2478/001, 33); dat ook ná de wetswijziging van 15 

september 2006 door de verwerende partij werd 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 zijn (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)); dat de 

aangevochten instructie bepaalde elementen, zoals bijvoorbeeld de lange duur van de asielprocedure 

en de duurzame lokale verankering in België, als buitengewone omstandigheden kwalificeert, terwijl 

deze als dusdanig geen beletsel tot tijdelijke terugkeer inhouden en bijgevolg ook niet kunnen 

verantwoorden waarom de aanvraag tot verblijfsmachtiging in België eerder dan in het buitenland, wordt 

ingediend;” Aldus maakt verzoekster niet aannemelijk dat verweerder een verkeerde toepassing heeft 

gemaakt van artikel 9bis van de vreemdelingenwet.  
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Verzoekster betoogt verder dat verweerder geen rekening houdt met het feit dat zij zeer lange tijd in 

België verblijft. In tegenstelling tot verzoeksters betoog blijkt uit de bestreden beslissing weldegelijk dat 

er rekening is gehouden met haar langdurig verblijf nu in de beslissing kan worden gelezen dat zij sinds 

1995 ononderbroken in België verblijft, dat dit element evenwel geen indiening van de aanvraag in 

België verantwoordt. Bovendien wijst verweerder erop dat de asielprocedure is afgesloten op 23 oktober 

1995 en zij sindsdien illegaal verblijft in België. Verzoekster weerlegt de motivering niet en toont niet aan 

dat de beoordeling kennelijk onredelijk is. De loutere vermelding dat zij langdurig verblijft in België 

volstaat niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden.  

 

Verzoekster stelt dat ze voldoet aan de inhoudelijke criteria zoals vroeger vastgelegd in de instructies 

van 19 juli 2009. Deze criteria stonden ook in het vademecum, zoals gepubliceerd op de website van 

Dienst Vreemdelingenzaken. Het vademecum werd niet vernietigd. Bovendien werden de instructies 

overgenomen in de instructies van 26 maart 2009. Deze werden evenmin vernietigd. Aldus kan niet 

worden volgehouden dat het voldoen aan het criterium van een ononderbroken verblijf van minstens 5 

jaar, een duurzame lokale verankering of andere prangende humanitaire situaties niet in aanmerking 

komt als buitengewone omstandigheden. Minstens wordt het vertrouwensbeginsel geschonden.  

 

De instructie van 19 juli 2009 is met een arrest van de Raad van State nr. 198.769 van 9 december 

2009 vernietigd omdat zij “het mogelijk maakt dat vreemdelingen die zich in de erin 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”. De vernietiging houdt in dat de instructie met 

terugwerkende kracht uit het rechtsverkeer is verwijderd en wordt geacht nooit te hebben bestaan, zodat 

de verzoekster er zich niet op kon beroepen om tot de schending van het vertrouwensbeginsel te 

besluiten. Daargelaten de vraag of er een jarenlange administratieve praktijk bestond en of de criteria 

zijn overgenomen in een vademecum en latere instructie derwijze dat verzoekster er mocht van uitgaan 

dat zij hoe dan ook verder in België mocht verblijven, deze praktijk zou hoe dan ook contra legem zijn 

geweest. Het vertrouwensbeginsel brengt niet mee 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 verwacht worden 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. Het middel gesteund op het vertrouwensbeginsel is niet gegrond. 

 

Verzoekster maakte gewag van psychologische problemen in haar aanvraag. Deze maken eveneens 

een buitengewone omstandigheid uit. Een terugkeer kan in het licht van haar psychologische problemen 

een schending uitmaken van artikel 3 van het EVRM.  

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoekster geen gewag heeft gemaakt van 

psychologische problemen om te verantwoorden dat zij haar aanvraag in België indiende. Aan de 

gemachtigde van de staatssecretaris kan bijgevolg niet worden verweten dat hij hieromtrent niet heeft 

gemotiveerd. Verzoekster maakt enkel gewag van haar gemoedstoestand bij de bespreking van haar 

aanvraag ten gronde. Zij stelde dat zij slachtoffer zou zijn geweest van mensenhandel en smokkel en 

dat zij hierdoor zou zijn geschaad in haar psychologische gemoedstoestand. Verweerder motiveert in de 

bestreden beslissing dat er ernstig wordt getwijfeld aan haar verklaringen, nu verzoekster nooit eerder 

melding maakte van de beweerde mensenhandel en smokkel.  

 

Wat betreft de aangevoerde schending van artikel 3 van het EVRM kan het volstaan om toe te lichten 

dat verzoekster niet aantoont dat verweerder haar heeft onderworpen aan folteringen, of aan 

onmenselijke en vernederende behandelingen of straffen door de onontvankelijkheid vast te stellen van 

een aanvraag om machtiging tot verblijf. De bestreden beslissing houdt, in tegenstelling tot wat 

verzoekster lijkt te veronderstellen, ook niet in dat zij dient terug te keren naar een regio in een land 

waar zij zich niet veilig voelt. Ten overvloede wijst de Raad erop dat de bevoegde asielinstanties reeds 

hebben vastgesteld dat verzoekster niet in aanmerking komt voor de subsidiaire beschermingsstatus, 

hetgeen – gelet op artikel 48/4, § 2, b van de vreemdelingenwet – impliceert dat verzoekster niet 

aannemelijk maakte dat zij in haar land van herkomst een reëel risico loopt om te worden onderworpen 

aan folteringen, of aan onmenselijke en vernederende behandelingen of straffen. Verzoekster blijft ter 

zake ook vaag en brengt geen concrete gegevens naar voor of legt geen bewijskrachtige stukken voor. 

De bestreden beslissing betreft bovendien geen verwijderingsmaatregel, maar het louter onontvankelijk 

verklaren van een verblijfsaanvraag die hoe dan ook geen gevolgen heeft voor de verblijfsrechtelijke 
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toestand van de verzoekster. De verzoekster laat na aan te tonen in welke mate deze 

onontvankelijkheidsbeslissing de in artikel 3 van het EVRM verleende bescherming in het gedrang zou 

brengen.  

 

Het weze benadrukt dat de bewijslast voor het aantonen van de buitengewone omstandigheden bij de 

aanvrager berust en dat van de aanvrager tevens de nodige zorgvuldigheid kan worden verwacht om de 

nodige concrete elementen voor te leggen derwijze dat de gemachtigde van de staatssecretaris kan 

oordelen over de aan- of afwezigheid van buitengewone omstandigheden in de zin van artikel 9bis van 

de vreemdelingenwet. Dit geldt bij uitstek voor de aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet, hetgeen onmiskenbaar een gunstmaatregel uitmaakt. De 

verplichting die in casu rust op de vreemdeling, kadert bijgevolg in de wederkerige 

zorgvuldigheidsverplichting. De verweerder heeft in het raam van het bepaalde in artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet slechts de plicht om te onderzoeken of de aanvrager, op wie de bewijslast te dezen 

rust, al dan niet elementen heeft aangebracht die aantonen dat er in zijn specifiek geval buitengewone 

omstandigheden zijn die er hem van verhinderen om zijn aanvraag vanuit het buitenland in te dienen. 

 

Gelet op hetgeen voorafgaat, stelt de Raad vast dat de verzoekster niet aantoont dat de feitelijke 

vaststellingen van de gemachtigde van de staatssecretaris niet correct zouden zijn, noch dat de 

gevolgtrekkingen die hij hieruit afleidt, kennelijk onredelijk zouden zijn. De verzoekster toont evenmin 

concreet aan dat de bestreden beslissing zou zijn genomen met overschrijding van de 

appreciatiebevoegdheid waarover de gemachtigde van de staatssecretaris ter zake beschikt. Zoals de 

verweerder in de nota met opmerkingen terecht aanvoert, volstaat de louter ongestaafde bewering van 

de verzoekster dat de verweerder zijn discretionaire bevoegdheid heeft misbruikt, geenszins om de 

onwettigheid van de bestreden beslissing aan te tonen. 

  

Een schending van de materiële motiveringsplicht of van artikel 9bis van de vreemdelingenwet is dan 

ook niet aangetoond. Evenmin is een kennelijke appreciatiefout aangetoond.  

 

De verweerder heeft de door de verzoekster aangehaalde elementen in rekening genomen en 

geoordeeld dat deze elementen geen buitengewone omstandigheid vormen in de zin van artikel 9bis 

van de vreemdelingenwet. De verzoekster heeft niet aannemelijk gemaakt dat de verweerder hierbij 

enig relevant gegeven uit haar aanvraag zou hebben miskend. Een schending van het 

zorgvuldigheidsbeginsel ligt bijgevolg niet voor.  

 

Verzoekster laat tenslotte na uiteen te zetten op welke wijze haar recht van verdediging wordt 

geschonden door de bestreden beslissing. Dit onderdeel van het middel is aldus onontvankelijk.  

 

Het enige middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, 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 negentien oktober tweeduizend vijftien door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


