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 nr. 156 257 van 10 november 2015 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Turkse nationaliteit te zijn, op 8 juni 2012 heeft 

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

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

Integratie en Armoedebestrijding van 3 mei 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 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten van dezelfde datum (bijlage 13). 

 

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 14 juni 2012 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 18 september 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

16 oktober 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. DE KEYSER, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat L. DE WITTE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker die verklaart van Turkse nationaliteit te zijn, huwt op 30 september 1997 een Belgische 

onderdaan. Op basis van dit huwelijk wordt hem een visum gezinshereniging toegekend. Op 22 

december 1998 wordt verzoeker in het bezit gesteld van een identiteitskaart voor vreemdelingen.  
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Op 29 april 2008 heeft de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde dit huwelijk vernietigd. Dit vonnis 

wordt bevestigd door het hof van beroep te Gent bij arrest van 22 oktober 2009. 

 

Op 14 april 2010 heeft de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid het 

verblijfsrecht van verzoeker ingetrokken. 

 

Op 16 april 2010 geeft de gemachtigde van de staatssecretaris een bevel om het grondgebied te 

verlaten. Het beroep ingediend tegen dit bevel wordt door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(hierna: de Raad) verworpen op 16 augustus 2010 bij arrest nr. 47 257. 

 

Op 6 juli 2010 dient verzoeker een aanvraag in om een verblijfskaart als familielid van een Unieburger, 

met name als ascendent ten laste van zijn Belgische zoon. Op 26 november 2010 wordt een beslissing 

genomen tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te 

verlaten.  

 

1.2. Op 30 november 2011 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf 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 (hierna: de Vreemdelingenwet).  

 

1.3. Op 3 mei 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie (hierna: de 

gemachtigde) een beslissing waarbij de aanvraag om verblijfsmachtiging in toepassing van artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard met een beslissing tot afgifte van een bevel 

om het grondgebied te verlaten. Dit is de eerste bestreden beslissing waarvan verzoeker op 9 mei 2012 

in kennis wordt gesteld. De motieven luiden als volgt:  

 

“in toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij artikel 4 van 

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

verzoek onontvankelijk is. 

 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de 

aanvraag om machtiging tot verblijf niet kan indienen via de gewone procédure namelijk via de 

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

buitenland. 

 

Betrokkene haalt aan dat hij in een prangende humanitaire situatie zou zijn gelet op zijn lang verblijf van 

meer dan 14 jaar. Betrokkene trad in het huwelijk met de Belgische onderdaan, Duplat Marina, met als 

enige bedoeling zijn verblijfstoestand te regulariseren. Dit huwelijk werd door de Rechtbank van Eerste 

Aanleg te Oudenaarde op 29.04.2008 vernietigd als zijnde een schijnhuwelijk. Dit vonnis werd bevestigd 

door het Hof van Beroep te Gent op 22.10.2009. Betrokkene werd op basis van dit huwelijk op 

23.06.1998 in het bezit gesteld van een attest van immatriculatie en vervolgens op 22.12.1998 in het 

bezit gesteld van een identiteitskaart voor vreemdelingen. Deze laatste werd ingetrokken bij beslissing 

van 16.04.2010. Betrokkene heeft op basis van dit schijnhuwelijk ten onrechte een verblijfsvoordeel van 

12 jaar gehad. Ingevolge de nietigverklaring van het huwelijk worden alle rechten verworven uit dit 

huwelijk als nietig verklaard. Betrokkene kan zich dan ook niet beroepen op het feit dat hij gedurende 12 

jaar legaal in het land verbleef. 

 

Het argument dat betrokkene vader is van een Belgische meerderjarige zoon, ni. Ekrem Yilmaz, en dat 

betrokkene Belgische familie heeft, vormt geen buitengewone omstandigheid aangezien de verplichting 

om de aanvraag in te dienen bij de bevoegde diplomatieke of consulaire post in het land van herkomst 

enkel een eventuele tijdelijke scheiding impliceert, wat geen ernstig of moeilijk te herstellen nadeel met 

zich meebrengt. 

 

Betrokkene haalt aan dat indien hij het land zou verlaten hij zijn werk zou verliezen en niet meer in staat 

zou zijn de hypothécaire lening af te betalen. Dit element kan niet weerhouden worden als een 

buitengewone omstandigheid. Indien betrokkene een verblijfsvergunning wenst te verkrijgen omdat zijn 

verblijf in België noodzakelijk is om te werken en zo zijn hypothécaire lening af te betalen, dient hij 

hiertoe de nodige vergunningen via de geijkte weg aan te vragen. 
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De elementen met betrekking tot de integratie en het werk van betrokkene behoren tot de grond en 

worden in deze fase niet behandeld. De elementen met betrekking tot de integratie kunnen wel het 

voorwerp uitmaken van een eventueel onderzoek conform art. 9.2 van de wet van 15/12/1980. 

 

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 22juli 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 in het Rijk zonder in het bezit te zijn van de vereiste 

binnenkomstdocumenten (art. 7, al 1,1° van de Wet van 15 december 1980). Niet in het bezit van een 

geldig paspoort en geldig visum” 

 

1.4. Op 9 mei 2012 wordt verzoeker in kennis gesteld van het bevel om het grondgebied te verlaten. Dit 

is de tweede bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt:  

 

“in uitvoering van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Minister van voor Asiel 

en voor maatschappelijke integratie 

 

wordt aan Y.M. (…) van Turkse nationaliteit het bevel gegeven om uiterlijk op 08/06/2012 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(3) tenzij hij(zij) beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

 

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

 De betrokkene verblijft in het Rijk zonder in het bezit te zijn van de vereiste 

binnenkomstdocumenten (art. 7 al 1,1° van de Wet van 15 december 1980) niet in het bezit van een  

geldig paspoort en geldig visum.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert in een enig middel de schending aan van artikelen 9bis en 62 van de 

Vreemdelingenwet en van het evenredigheidsbeginsel. Het middel wordt als volgt uiteengezet:  

 

“Eerst onderdeel 

De beslissing tot intrekking van de identiteitskaart voor vreemdelingen van verzoeker kon enkel op basis 

van artikel 42 septies van de wet van 15.12.1980 genomen worden. 

Dit artikel werd door artikel 31 van de wet van 25.4.2007 in de wet van 15.12.1980 ingelast. Daarvoor 

bestond geen wettelijke basis voor de intrekking van het verblijfsrecht. 

Dit artikel vormt een onvolledige omzetting naar Belgisch recht van artikel 3 5'van de richtlijn 

2004/38/EU, dat als volgt luidt: 

 

"Artikel 35 

Misbruik van rechten 

De lidstaten kunnen de nodige maatregelen nemen om een in deze richtlijn neergelegd recht in geval 

van rechtsmisbruik of fraude, zoals schijnhuwelijk, te ontzeggen, te beëindigen of in te trekken. Deze 

maatregelen zijn evenredig en zijn onderworpen aan de procedurele waarborgen van de artikelen 30 en 

31". 

 

Het evenredigheidsbeginsel is een algemeen rechtsbeginsel van de Europese Unie dat zich aan de 

Lidstaten opdringt. 
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De Belgische Staat is aldus gehouden dit beginsel toe te passen, zelfs, zoals in het geval van artikel 

42septies van de wet van 15.12.1980, in geval van onvolledige omzetting van een richtlijn. 

Er werd geen enkele toepassing gemaakt van dit beginsel, noch in de beslissing tot intrekking van de 

identiteitskaart van verzoeker van 14.4.2010, noch in de bestreden beslissing. 

Eens zijn verblijfskaart ingetrokken was, bestond er voor verzoeker geen andere mogelijkheid om zijn 

rechten terug te krijgen dan, aangezien hij niet meer met zijn Belgische echtgenote getrouwd was, een 

aanvraag overeenkomstig artikel 9 bis in te dienen. 

Het feit dat verzoeker meer dan twaalf jaar in België verbleef en werkte, er twee zonen, een 

schoondochter en een kleinkind heeft:, die allemaal de Belgische nationaliteit bezitten, er een huis 

gekocht steeds en een hypothecaire lening genomen heeft, wordt door de bestreden beslissing 

simpelweg verworpen op basis van één overweging: 

"Betrokkene heeft op basis van dit schijnhuwelijk ten onrechte een verblijfsvoordeel van 12 jaar gehad. 

Ingevolge de nietigverklaring van het huwelijk worden alle rechten verworven uit dit huwelijk als nietig 

verklaard. Betrokkene kan zich dan ook niet beroepen op het feit dat hij gedurende 12 jaar legaal in het 

land verbleef.” 

 

Zodoende herhaalt de bestreden beslissing de schending van het evenredigheidsbeginsel die in de 

beslissing van 14.4.2010 plaatsvond. 

Verzoeker zou kennelijk in een andere toestand zijn geweest indien hij minder lang in België had 

verbleven, er geen familielid zou hebben of met die familieleden niet zou samenwonen, er niet gewerkt 

zou hebben of er geen onroerend goed gekocht zou hebben. 

  

De bestreden beslissing houdt geen enkele rekening met die elementen en kan bijgevolg het 

evenredigheidsbeginsel enkel schenden. 

De motivatie van de bestreden beslissing is ook in die mate helemaal stereotiep. 

 

Tweede onderdeel 

Het begrip "uitzonderlijke omstandigheden" van artikel 9bis wordt noch door de wet noch door een 

Koninklijk Besluit gedefïnieerd. 

Tegenpartij beslist dus over een zekere appreciatiemarge met betrekking tot het beoordelen van dit 

aspect van de aanvraag. . 

De manier waarop ze het begrip interpreteert moet echter redelijk blijven, op straffe van schending van 

zowel artikel 9 bis als artikel 62 van de wet van 15.12.1980. 

De motivatie van de bestreden beslissing is op dit punt kennelijk onredelijk. 

Tegenpartij kon niet, zonder artikelen 9 bis en 62 van de wet van 15.12.1980 te schenden, oordelen dat 

een wettelijk verblijf van meer dan twaalf jaar in België met alle gevolgen van dien, namelijk het werk, 

een hypothécaire lening die tot 2028 loopt, de samenwoonst met vier familieleden die allemaal de 

Belgische nationaliteit bezitten, geen uitzonderlijke omstandigheid vormt. 

De bestreden beslissing stelt dat niets zou verhinderen die elementen via een aanvraag op basis van 

artikel 9 bij de Belgische ambassade in Turkije te laten gelden. 

Zodoende houdt tegenpartij geen rekening met het feit dat, in tegenstelling tot een aanvraag tot  

gezinshereniging, er in geval van aanvraag ingediend op basis van artikel 9, geen door de wet 

vastgestelde termijn bestaat. 

Niets in de wet waarborgt aan verzoeker dat hij een antwoord in minder dan 6 maanden zal ontvangen. 

Dit brengt met zich mee dat er een zeer hoog risico bestaat dat de maandelijkse termijnen van de 

hypothécaire lening niet meer afbetaald zouden kunnen worden. Het onroerend beslag en het verkoop 

van het huis dat 

daarop zouden volgen zouden zeer zware gevolgen zijn. 

De gevolgen zijn niet enkel financieel maar ook emotioneel. Verzoeker heeft zich jarenlang ingezet om, 

dankzij zijn werk, die woning te kunnen betalen en daardoor onderdak aan zijn familie te kunnen geven. 

Oordelen dat zulke gevolgen noch een ernstig en moeilijk te herstellen nadeel noch' een buitengewoon 

omstandigheid vormen, vormt een schending van artikelen 9 bis en 62 van de wet van 15.12.1980.” 

 

2.2. Wat de ingeroepen schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet betreft, dient te worden 

gesteld dat de motieven van de bestreden beslissingen op eenvoudige wijze in die beslissingen kunnen 

gelezen worden zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of het zin 

heeft de bestreden beslissingen aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover hij in rechte 

beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht voldaan (RvS 5 

februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298). 
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Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze formele motivering hem niet in staat zou stellen te 

begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissingen zijn genomen 

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

Een schending van de formele motiveringsplicht blijkt niet.  

 

2.3. Uit zijn betoog blijkt dat verzoeker de eerste bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert, zodat hij 

in wezen de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert. Bij de beoordeling van de materiële 

motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad zijn beoordeling in de plaats te stellen van 

de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te 

gaan of deze overheid bij de beoordeling 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. 

 
De schending van de materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van de aangevoerde 
schending van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet waarop de eerste bestreden beslissing tevens 
steunt.  
 

2.4. Met de thans bestreden beslissing van 3 mei 2012 wordt de aanvraag van verzoeker om machtiging 

tot verblijf op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet als onontvankelijk beoordeeld.  

 

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 diezelfde wet luidt als volgt:  

“§ 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. 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 (…)”  

 

Als algemene regel geldt 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. In buitengewone 

omstandigheden wordt hem evenwel toegestaan die aanvraag te richten tot de burgemeester van zijn 

verblijfplaats in België. Enkel wanneer er buitengewone omstandigheden aanwezig zijn om het niet 

afhalen van de machtiging bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers in het 

buitenland te rechtvaardigen, kan de verblijfsmachtiging in België worden aangevraagd.  

 

Uit het voorgaande blijkt dat de mogelijkheid om in België een verblijfsmachtiging aan te vragen als 

uitzonderingsbepaling restrictief moet worden geïnterpreteerd. De “buitengewone omstandigheden” 

strekken er niet toe te verantwoorden waarom de machtiging voor een verblijf van meer dan drie 

maanden wordt verleend, maar om te verantwoorden waarom de aanvraag in België en niet in het 

buitenland wordt ingediend. Het betreft 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, onmogelijk of bijzonder moeilijk maken.  

 

Een aanvraag, ingediend op grond 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 bekomen van een verblijfsmachtiging onontvankelijk 

worden verklaard;  

2° wat de gegrondheid van de aanvraag betreft: of er reden is om de vreemdeling te machtigen langer 

dan drie maanden in het Rijk te verblijven; desbetreffend beschikt de verwerende partij over een ruime 

appreciatiebevoegdheid.  
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De vreemdeling moet in zijn aanvraag klaar en duidelijk vermelden welke de buitengewone 

omstandigheden zijn die hem verhinderen zijn verzoek bij de consulaire of diplomatieke dienst in het 

buitenland in te dienen. Hij dient met andere woorden aan te tonen dat het voor hem bijzonder moeilijk 

is terug te keren naar zijn land van oorsprong of naar een land waar hij gemachtigd is te verblijven, om 

er zijn aanvraag tot verblijfsmachtiging in te dienen. Uit zijn uiteenzetting dient duidelijk te blijken waarin 

het ingeroepen beletsel precies bestaat. 

 

De appreciatie van de feitelijke gegevens ter beoordeling van zulke buitengewone omstandigheden is in 

de eerste plaats een zaak van de overheid. De Raad moet enkel nagaan of de overheid deze 

beoordeling op in rechte en in feite aanneembare redenen heeft gesteund en de grenzen van de 

redelijkheid niet heeft overschreden. 

 

2.5. In de in punt 1.2. vermelde aanvraag, vermeldde verzoeker zijn verblijfsrecht in België sinds 

december 1998 waaraan een einde werd gesteld in april 2010. Hij maakte verder melding van het 

bestaan van een Belgische zoon en verwees naar het feit dat hij eigenaar is van een woning die hij met 

een hypothecaire lening afbetaalt, dat hij tewerkgesteld is en dat hij als hij het land moet verlaten, zijn 

werk zal verliezen en niet meer in staat zal zijn om de hypothecaire afbetalingen van zijn huis na te 

leven waardoor hij riskeert dat zijn eigendom openbaar te koop wordt gesteld door de bankinstelling. 

Verder benadrukte verzoeker zijn integratie en zijn familiale banden in België. Tenslotte stelde 

verzoeker dat hij beroep heeft gedaan op de procedure in artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, daar hij 

een verder verblijf in België als de enige oplossing zag. In zijn aanvraag betoogde verzoeker dat zijn 

situatie als een prangende humanitaire situatie moet worden beschouwd, al was het maar om zijn 

bijzonder lang verblijf van meer dan 14 jaar in het land. 

 

In casu werd de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk verklaard, wat betekent dat de 

buitengewone omstandigheden die verzoeker heeft ingeroepen om te verantwoorden waarom hij geen 

aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf vanuit zijn land van herkomst kan indienen, niet werden 

aanvaard of bewezen. 

 

2.6. In een eerste onderdeel van zijn middel bekritiseert verzoeker de beslissing tot intrekking van 14 

april 2010. Deze kritiek kan niet tot de nietigverklaring van de bestreden beslissingen leiden daar de 

beslissing tot intrekking van 14 april 2010 niet het voorwerp uitmaakt van onderhavig beroep.  

 

2.7. Verder betoogt verzoeker in het eerste onderdeel van het middel dat zijn verblijf van meer dan 12 

jaar in België, zijn tewerkstelling, zijn huiseigendom en hypothecaire lening en het feit dat hij twee 

zonen, een schoondochter en een kleinkind heeft, worden verworpen op basis van een enkele 

overweging.  

 

Vooreerst stelt de Raad vast dat verzoeker in zijn aanvraag geen uitdrukkelijke melding heeft gemaakt 

van het bestaan van twee zonen, een schoondochter en een kleinkind. Hij heeft enkel verwezen naar 

zijn Belgische zoon. De Raad herhaalt dat de vreemdeling de plicht heeft om in zijn aanvraag klaar en 

duidelijk te vermelden welke de buitengewone omstandigheden zijn die hem verhinderen zijn verzoek bij 

de consulaire of diplomatieke dienst in het buitenland in te dienen. De gemachtigde kan dan ook niet 

worden verweten geen rekening te hebben gehouden met elementen die hem niet kenbaar werden 

gemaakt, zoals het bestaan van een tweede zoon, een schoondochter en kleinkind. In zoverre 

verzoeker dit gegeven nu als buitengewone omstandigheid inroept, dient de Raad aan te geven dat het 

hem niet toekomt om buitengewone omstandigheden die niet in de aanvraag werden uiteengezet te 

gaan beoordelen. De Raad oefent enkel een wettigheidscontrole uit op de bestreden beslissing. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde rekening heeft gehouden met alle elementen, 

zoals voorgelegd in de in punt 1.2. vermelde aanvraag, die de individuele omstandigheden van 

verzoeker kenmerken en daaromtrent uitgebreid heeft gemotiveerd. Van een stereotiepe motivering is 

dan ook geen enkele sprake. 

 

2.8. Zo stelt de gemachtigde:  

“Betrokkene haalt aan dat hij in een prangende humanitaire situatie zou zijn gelet op zijn lang verblijf 

van meer dan 14 jaar. Betrokkene trad in het huwelijk met de Belgische onderdaan, D.M., met als enige 

bedoeling zijn verblijfstoestand te regulariseren. Dit huwelijk werd door de Rechtbank van Eerste Aanleg 

te Oudenaarde op 29.04.2008 vernietigd als zijnde een schijnhuwelijk. Dit vonnis werd bevestigd door 

het Hof van Beroep te Gent op 22.10.2009. Betrokkene werd op basis van dit huwelijk op 23.06.1998 in 

het bezit gesteld van een attest van immatriculatie en vervolgens op 22.12.1998 in het bezit gesteld van 



  

 

 

RvV X- Pagina 7 

een identiteitskaart voor vreemdelingen. Deze laatste werd ingetrokken bij beslissing van 16.04.2010. 

Betrokkene heeft op basis van dit schijnhuwelijk ten onrechte een verblijfsvoordeel van 12 jaar gehad. 

Ingevolge de nietigverklaring van het huwelijk worden alle rechten verworven uit dit huwelijk als nietig 

verklaard. Betrokkene kan zich dan ook niet beroepen op het feit dat hij gedurende 12 jaar legaal in het 

land verbleef.” 

 

Hieruit blijkt dat de gemachtigde op zorgvuldige wijze rekening heeft gehouden met het lang verblijf van 

verzoeker in het kader van zijn eerdere verblijfsrecht alsook met de omstandigheden waarin dat 

verblijfsrecht werd verworven. De gemachtigde wijst erop dat het verblijfsrecht werd verworven op basis 

van een huwelijk dat later werd vernietigd als zijnde een schijnhuwelijk, wat niet wordt betwist. Door de 

nietigverklaring van het huwelijk worden alle uit dit huwelijk verworven rechten als nietig verklaard, wat 

heeft geleid tot de intrekking van het verblijfsrecht. Ook dit wordt door verzoeker niet betwist.  

 

Gezien het nietig verklaarde schijnhuwelijk en de daaruit volgende intrekking van het verblijfsrecht, komt 

het de Raad dan ook niet kennelijk onredelijk voor dat de gemachtigde oordeelt dat verzoeker zich niet 

kan beroepen op een langdurig wettig verblijf in België.  

 

De Raad herinnert eraan dat de intrekkingsbeslissing niet werd aangevochten en dat deze definitief is. 

De intrekking van het verblijfsrecht houdt in dat het wordt geacht nooit te hebben bestaan. Enige kritiek 

tegen deze intrekkingsbeslissing, die niet het voorwerp uitmaakt van onderhavig beroep, kan niet leiden 

tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing.  

 

2.9. Wat betreft de integratie en de tewerkstelling van verzoeker, die voortvloeien uit het langdurig 

verblijf van verzoeker, heeft de gemachtigde als volgt gemotiveerd:  

“De elementen met betrekking tot de integratie en het werk van betrokkene behoren tot de grond en 

worden in deze fase niet behandeld. De elementen met betrekking tot de integratie kunnen wel het 

voorwerp uitmaken van een eventueel onderzoek conform art. 9.2 van de wet van 15/12/1980.” 

 

Deze beoordeling van de gemachtigde ligt in de lijn van de rechtspraak van de Raad van State waarin 

werd gesteld dat 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 (RvS 9 december 2009, 

nr. 198.769). Verzoeker maakt niet aannemelijk dat in zijn specifieke geval het alsnog kennelijk 

onredelijk was om dit standpunt in te nemen.  

De Raad wenst er voorts nog op te wijzen dat deze elementen nog steeds het voorwerp kunnen 

uitmaken van een eventueel onderzoek conform artikel 9, tweede lid van de Vreemdelingenwet, zoals in 

de bestreden beslissing ook wordt gesteld.   

 

2.10. Wat betreft de aanwezigheid van zijn Belgische zoon, heeft de gemachtigde als volgt gemotiveerd:  

“Het argument dat betrokkene vader is van een Belgische meerderjarige zoon, ni. E.Y., en dat 

betrokkene Belgische familie heeft, vormt geen buitengewone omstandigheid aangezien de verplichting 

om de aanvraag in te dienen bij de bevoegde diplomatieke of consulaire post in het land van herkomst 

enkel een eventuele tijdelijke scheiding impliceert, wat geen ernstig of moeilijk te herstellen nadeel met 

zich meebrengt”.  

 

Wat betreft het verlies van werk en de afbetaling van de hypothecaire lening, motiveerde de 

gemachtigde als volgt: 

“Betrokkene haalt aan dat indien hij het land zou verlaten hij zijn werk zou verliezen en niet meer in staat 

zou zijn de hypothecaire lening af te betalen. Dit element kan niet weerhouden worden als een 

buitengewone omstandigheid. Indien betrokkene een verblijfsvergunning wenst te verkrijgen omdat zijn 

verblijf in België noodzakelijk is om te werken en zo zijn hypothecaire lening af te betalen, dient hij 

hiertoe de nodige vergunningen via de geijkte weg aan te vragen.”  

 

2.11. Verzoeker houdt voor dat de gemachtigde geen rekening houdt met het feit dat er voor aanvragen 

ingediend op basis van artikel 9 van de Vreemdelingenwet er geen wettelijke behandelingstermijn 

bestaat. Niets in de wet waarborgt dat hij een antwoord in minder dan zes maanden zal ontvangen, 

waardoor een zeer hoog risico bestaat dat hij de maandelijkse termijnen van de hypothecaire lening niet 

meer afbetaald zou kunnen worden. Verzoeker wijst op de financiële en emotionele gevolgen.  

 



  

 

 

RvV X- Pagina 8 

Hoewel er geen termijnen verbonden zijn aan de behandeling van verblijfsaanvragen in toepassing van 

artikel 9, tweede lid van de Vreemdelingenwet, kan verzoeker uit het feit dat een aanvraag om 

machtiging tot verblijf vanuit het herkomstland een bepaalde tijd in beslag neemt, niet afleiden dat de 

gemachtigde een kennelijke onredelijke beslissing heeft genomen. Verzoeker toont evenmin in concreto 

aan dat er sprake zou zijn van een onredelijk lange behandelingstermijn. Aldus weerlegt verzoeker de 

vaststelling van de gemachtigde niet dat een verplichting om de verblijfsaanvraag in het buitenland in te 

dienen enkel een eventuele tijdelijke scheiding impliceert. Verzoeker toont niet aan dat een eventuele 

tijdelijke scheiding tot een onherstelbare beschadiging van de gezinsbanden zal leiden. Het oordeel dat 

een eventuele tijdelijke scheiding geen ernstig of moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt, komt 

de Raad niet kennelijk onredelijk voor.  

 

Verder weerlegt verzoeker met dit betoog niet dat verzoeker eerst de nodige vergunningen via de geijkte 

weg moet aanvragen om in België te kunnen werken en zo zijn hypothecaire lening af te betalen. 

Bijgevolg maakt verzoeker ook niet aannemelijk dat het kennelijk onredelijk is om zijn tewerkstelling, zijn 

huiseigendom en hypothecaire lening niet als buitengewone omstandigheden in de zin van artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet te weerhouden.   

 

Tenslotte dient te worden benadrukt dat thans alleen wordt geoordeeld over de vraag of de gemachtigde 

op deugdzame wijze heeft geoordeeld dat er geen buitengewone omstandigheden zijn aangetoond in de 

zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, dat niet vooruit kan worden gelopen op de beslissing die 

zal worden genomen in het kader van de gegrondheid van de aanvraag en op de beoordeling door de 

gemachtigde of de aangehaalde omstandigheden van verzoeker een machtiging tot verblijf in België 

rechtvaardigen en dat verzoeker de regelmatigheid van een eventuele weigeringsbeslissing ten gronde 

in beroep eveneens kan laten toetsen. 

 

2.12. In het licht van het bovengestelde, toont verzoeker niet aan dat de gemachtigde op een kennelijke 

onredelijke wijze, met miskenning van de gegevens van het dossier of van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet of met overschrijding van de appreciatiebevoegdheid waarover de gemachtigde 

beschikt, heeft geoordeeld dat: “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”. Er wordt geen kennelijke wanverhouding aangetoond tussen de 

overwegingen die de bestreden beslissing onderbouwen en het dispositief van deze beslissing. Een 

schending van de materiële motiveringsplicht, noch van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet of het 

evenredigheidsbeginsel blijkt. 

 

De Raad stelt tenslotte vast dat verzoeker verder geen middelen aanvoert die concreet tegen het 

bestreden bevel zijn gericht, zodat dit bevel gehandhaafd blijft.  

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van 

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

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

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

4. Kosten 

 

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

partij.  

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Artikel 1 

 

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

 

Artikel 2 

 

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

 

Artikel 3 

 

Het door de verzoekende partij onverschuldigd gekweten rolrecht ten belope van 175 dient te worden 

terugbetaald. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tien november tweeduizend vijftien door: 

 

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

 

mevr. I. VERLOOY, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

I. VERLOOY M. MAES 

 


