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 nr. 160 993 van 28 januari 2016 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Sierra Leoonse nationaliteit te zijn, op 21 maart 2014 

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

en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding 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, van 14 februari 2014. 

 

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 25 november 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

17 december 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. JANS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat S. BOUMAHDI, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 14 februari 2014 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing waarbij de 

aanvraag van verzoeker 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 wordt verklaard. Dit is de thans bestreden beslissing en zij is gemotiveerd 

als volgt: 
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“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 20.06.2013 werd 

ingediend door: 

 

K(…), J(…) (R.R.: (…)) 

geboren te (…) op (…) 

adres: (…) 

nationaliteit: Siërra Leone 

 

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. 

 

Redenen: 

 

Het feit dat betrokkene sinds augustus 2005 in België verblijft, geïntegreerd zou zijn, Nederlands leert 

en spreekt, vrijwilligerswerk verricht, werkbereid is, zicht op werk heeft, diverse cursussen gevolgd heeft, 

een vereniging opgericht heeft en een sleutelfiguur zou zijn bij de dienst Diversiteit en Gezondheid van 

de stad Hasselt, een vrienden- en kennissenkring heeft uitgebouwd en getuigenverklaringen voorlegt, 

verantwoordt niet dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in België wordt ingediend. Betrokkene 

kreeg maar liefst vijf bevelen om het grondgebied te verlaten, doch weigert pertinent hieraan gevolg te 

geven. Betrokkene dient dan ook zelf verantwoordelijk gesteld te worden voor enig opgebouwde 

integratie doch dit kan niet als buitengewone omstandigheid weerhouden worden. 

 

De advocaat van betrokkene verwijst naar het zogenaamde 'gedogenbeleid' van de Belgische overheid 

en dat betrokkene zich derhalve dermate heeft geïntegreerd waardoor een terugkeer onmogelijk zou 

zijn. Zoals gezegd kreeg betrokkene reeds vijf bevelen om het grondgebied te verlaten. Het feit dat 

betrokkene geen gevolg gaf aan deze instructies impliceert dat hij nog steeds illegaal in het land verblijft, 

wat een strafbaar feit is dat geenszins het recht op verblijf verantwoordt. Er dient opgemerkt te worden 

dat het principe gehanteerd wordt dat betrokkene in eerste instantie de verplichting heeft om zelf gevolg 

te geven aan de hem betekende bevelen om het grondgebied te verlaten. Betrokkene dient aldus alles 

in het werk te stellen om aan zijn wettelijke verplichting om het land te verlaten te voldoen en hij dient 

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

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

Het argument als zou hij gedoogd geweest zijn en hierdoor toekomstmogelijkheden hebben, kan aldus 

niet weerhouden worden. 

 

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

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

merken echter op dat deze vernietigd werd door de Raad van State (RvS arrest 198.769 van 09.12.2009 

en arrest 215.571 van 05.10.2011). Bijgevolg zijn de criteria van deze instructie niet meer van 

toepassing. 

 

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

dat hij bij een negatieve beslissing het land diende te verlaten.  

 

Zijn asielaanvraag werd afgesloten op 10.04.2006 met een bevestigende beslissing van weigering van 

verblijf door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Betrokkene verkoos 

echter geen gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten en verblijft nog steeds 

illegaal in België. Uit langdurig illegaal verblijf kunnen geen rechten geput worden met het oog op 

regularisatie. De duur van de procedure - namelijk ongeveer acht maanden - was niet van die aard dat 

ze als onredelijk lang kan beschouwd worden. De advocaat van betrokkene houdt vast aan de bewering 

dat de behandeling van betrokkenes asielaanvraag onredelijk lang duurde. Er dient opgemerkt te 

worden dat onder asielprocedure enkel de duur van de behandeling van de asielaanvraag door de 

verschillende asielinstanties wordt verstaan. De beroepsprocedure voor de Raad van State behoort niet 

bij die asielprocedure, daar men niet oordeelt over de gegrondheid van de asielaanvraag, dan wel over 

de correctheid van de procedure. 

 

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. 
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Hiervoor dient verzoeker zijn beweringen te staven met een begin van bewijs terwijl in casu het enkel bij 

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

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

EVRM volstaat dus niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. 

 

Wat betreft de verwijzing naar rapporten van diverse mensenrechtenorganisaties; dit kan niet aanzien 

worden als een buitengewone omstandigheid daar deze rapporten gaan over de algemene toestand in 

Siërra Leone en betrokkene geen persoonlijke bewijzen levert dat zijn leven in gevaar zou zijn. De Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen herinnert eraan dat het louter inroepen van rapporten die op algemene 

wijze melding maken van de schending van mensenrechten in een land, niet volstaat om te staven dat 

iedere onderdaan van dat land een risico loopt onderworpen te worden aan marteling of aan 

onmenselijke of mensonterende behandelingen. In dit geval constateert de RVV dat, hoewel bronnen 

melding maken van schendingen van de fundamentele rechten van het individu in het land van 

herkomst van verzoekende partij, geen enkel middel wordt aangewend dat bewijst dat verzoekende 

partij persoonlijk een reëel risico zou lopen onderworpen te worden aan ernstige schade in de zin van 

artikel 48/4 van de wet. » (R.V.V., 27 jul. 2007, nr 1.018). 

 

Betrokkene zou een relatie onderhouden met R(…) B(…) (Ovnr: (…)). Hiervan wordt geen enkel bewijs 

voorgelegd. Loutere beweringen worden niet weerhouden als buitengewone omstandigheid. 

Daarenboven, om in aanmerking te komen voor een duurzame relatie dient betrokkene te voldoen aan 

de basisvoorwaarden zoals gesteld in het artikel 10bis van de wet van 15.12.1980.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste en enig middel werpt de verzoekende partij de schending op van het 

zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel en de 

motiveringsplicht. 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel 

en de motiveringsplicht. 

Dat het vaststaat dat de asielaanvraag van verzoeker 4 jaar en 6 maanden heeft geduurd met inbegrip 

van de procedure voor de Raad van State. 

Dat dit een onredelijk lange termijn uitmaakt alvorens over de asielaanvraag een eindarrest werd 

uitgesproken. 

Dat het beroep bij de Raad van State wel degelijk een effectief rechtsmiddel is dat gericht kan worden 

tegen een negatieve asielbeslissing, zodat de duur van dit beroep dan ook wel degelijk dient meegeteld 

te worden bij de duur van de procedure. 

Dat de duur van de procedure voor de Raad van State wel degelijk wordt meegeteld door verwerende 

partij zelf in toepassing van art. 1.2 van de vernietigde instructie van 19 juli 2009, doch de 

Staatssecretaris en de DVZ hebben publiek op hun websites op 11 december 2009 en in de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers op 17 december 2009 meegedeeld dat de criteria zoals vermeld in de 

vernietigde instructie nog steeds worden toegepast en als basis dienen voor een beoordeling in het 

kader van hun discretionaire bevoegdheid. 

Dat het pure willekeur en een manifeste schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, het 

rechtszekerheidsbeginsel en de motiveringsplicht uitmaakt van verwerende partij wanneer zij in de 

bestreden beslissing stelt dat de criteria van de vernietigde instructie van 19 juli 2009 niet meer gelden 

vanaf het moment van de vernietiging door de Raad van State. 

Dat dit tegenstrijdig is met de verklaringen en beloften van de Staatssecretaris en de DVZ zelf gedaan 

aan onder meer verzoeker nadat de instructie van 19 juli 2009 reeds vernietigd was, en dat deze 

tegenstrijdigheid dan ook een schending uitmaakt van het motiveringsbeginsel. 

Dat de Staatssecretaris en de DVZ nog altijd geen datum hebben bepaald dat deze instructie niet langer 

toegepast zou worden en dat de criteria van deze instructie alleszins niet retroactief niet meer toegepast 

zouden kunnen worden. 

Dat verwerende partij zelf erkent in een dat een termijn van 5 jaar een "onredelijk lange asielprocedure" 

uitmaakt, hetgeen volgens verwerende partij - alleszins op het ogenblik van de instructie - dan per 

definitie een schending van het redelijkheidsbeginsel zou uitmaken. 

Dat verwerende partij zelfs de onredelijke duur op 4 jaar brengt voor asielzoekers die schoolgaande 

kinderen hebben. 
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Dat dergelijke duur van een procedure het gevolg heeft dat een asielzoeker reeds geïntegreerd is in de 

Belgische samenleving en de banden met zijn land van herkomst verloren heeft. 

Dat de procedure van verzoeker 4 jaar en 6 maanden heeft geduurd. 

Dat verzoeker de mening is toegedaan dat een asielprocedure van 4 jaar en 6 maanden - een half jaar 

minder lang dan wat verwerende partij inschat als een per definitie schending van het 

redelijkheidsbeginsel - een schending is van het redelijkheidsbeginsel.“  

 

2. 2. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op 

zijn beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. 

Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde bij het nemen van 

een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige 

stukken. 

 

Er is sprake van een schending van het redelijkheidsbeginsel, wanneer een beslissing steunt op feitelijk 

juiste en rechtens relevante motieven, maar er een kennelijke wanverhouding bestaat tussen die 

motieven en de inhoud van de beslissing. De Raad mag zich bij het beoordelen van de redelijkheid van 

de genomen beslissing niet in de plaats stellen van de bevoegde overheid. Hij beschikt te dezen slechts 

over een marginale toetsingsbevoegdheid. Dit betekent dat hij alleen die beslissing strijdig met het 

redelijkheidsbeginsel kan bevinden die dermate buiten verhouding staat tot de feiten dat geen enkele 

redelijk oordelende overheid die beslissing zou nemen (RvS 17 juni 2013, nr. 223.931, VAN LAETHEM). 

 

Het rechtszekerheidsbeginsel is een uit de rechtsstaat voortvloeiend beginsel dat inhoudt dat het recht 

voorzienbaar en toegankelijk dient te zijn zodat de rechtssubjecten in staat zijn de rechtsgevolgen van 

hun handelingen op voorhand in te schatten, en dat die rechtssubjecten moeten kunnen vertrouwen op 

een zekere standvastigheid bij het bestuur (I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van 

behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure, 2006, 315- 349). Het vertrouwensbeginsel kan verder worden 

omschreven als een van de beginselen van behoorlijk bestuur krachtens hetwelk de burger moet 

kunnen vertrouwen op een vaste gedragslijn van de overheid, of op toezeggingen of beloften die de 

overheid in het concrete geval heeft gedaan (RvS 6 februari 2001, nr. 93.104). Het vertrouwensbeginsel 

houdt in dat door het bestuur bij een rechtsonderhorige gewekte rechtmatige verwachtingen zo mogelijk 

dienen te worden gehonoreerd (RvS 28 januari 2008, nr. 179.021). 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd 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 op 

kennelijk onredelijke wijze tot haar besluit is gekomen (RvS 7 november 2001, nr. 101.624). 

 

2. 3.  Met de thans bestreden beslissing wordt de aanvraag van verzoeker om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet  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 
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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. 

 

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.  

 

2.4. De bestreden beslissing verklaart de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet onontvankelijk. In casu is dus de vraag aan de orde of de verwerende partij 

kon oordelen of verzoeker afdoende aannemelijk heeft gemaakt dat het voor hem onmogelijk, dan wel 

bijzonder moeilijk is om zijn aanvraag te doen vanuit zijn land van oorsprong of het land waar hij 

gemachtigd is te verblijven. 

 

In de bestreden beslissing valt te lezen dat de instructie van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van 

artikel 9.3 en artikel 9bis van de Vreemdelingenwet werd vernietigd door de Raad van State en de 

criteria bijgevolg niet meer van toepassing zijn. Het hele betoog van verzoeker komt er echter op neer 

dat hij de mening is toegedaan dat hij zich alsnog op de criteria van de vernietigde instructie kan 

beroepen en dat de verwerende partij desbetreffend , in strijd met de door hem opgesomde algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur, heeft geoordeeld, temeer nu zij zelf verklaringen heeft afgelegd en 

beloften heeft gedaan na de vernietiging. Hij kan daarin niet worden bijgetreden om de volgende 

redenen:  

 

De staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid heeft op 19 juli 2009 instructies opgesteld waarin 

criteria worden opgesomd voor het gegrond verklaren van de aanvraag en de toekenning van een 

verblijfsmachtiging. Deze instructie van 19 juli 2009 werd vernietigd bij arrest van de Raad van State nr. 

198 769 van 9 december 2009 omdat ze “het mogelijk maakt dat vreemdelingen die zich in de daarin 

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 vernietigde instructie werd ingevolge de 

vernietiging ervan ex tunc uit het rechtsverkeer gehaald, zodat de verwerende partij er geen toepassing 

van kon maken en verzoeker er zich niet op kan beroepen.  
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De stelling van verzoeker dat de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding zou hebben bevestigd dat de criteria van de instructie nog gelden doet aan 

voorgaande vaststelling geen afbreuk. Het is gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding niet toegestaan om in strijd met de door de 

wetgever voorziene voorwaarden een verblijfsaanvraag te beoordelen en de loutere verwijzing naar een 

beginsel van behoorlijk bestuur laat niet toe af te wijken van een door de wetgever voorziene norm (cf. 

Cass.12 december 2005, AR C040157F). Het wettelijkheidsbeginsel, dat rechtstreeks is gegrond op 

artikel 159 van de Grondwet, primeert immers. Met andere woorden: het door verzoeker ingeroepen  

rechtszekerheids, redelijkheids- en zorgvuldigheidsbeginsel kunnen niet contra legem worden 

toegepast, en  impliceren niet dat een jarenlange administratieve praktijk in casu zou moeten leiden tot 

het handhaven van een onwettige situatie. Van een bestuur kan immers niet worden verwacht dat het 

zijn recht om de uit kracht van de wet toekomende bevoegdheden te gebruiken, heeft verwerkt door 

gedurende een jarenlange praktijk niet de hand aan de wet te houden (cf. RvS 4 maart 2002, nr. 

104.270).  

 

Waar verzoeker er zich over beklaagt dat hij niet de toepassing krijgt van criteria van de instructie van 

19 juli 2009 –in het bijzonder deze met betrekking tot de duur van de asielprocedure, dient de Raad 

aldus op te merken dat hij niet kan toelaten dat bindende voorwaarden aan artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet worden toegevoegd of vrijstelling verleend wordt van wettelijk vereiste voorwaarden. 

Dienvolgens vermag de Raad niet te toetsen aan de bedoelde instructies. Hieruit kan geen rechtsmiddel 

geput worden om tot de onwettigheid van de bestreden beslissing te besluiten (cf. RvS 13 maart 2012, 

nrs. 218.429, 218.431, 218.432 en 218.434; RvS 17 april 2012, nrs. 218.922 en 218.923; RvS 5 juni 

2012, nrs. 219.608, 220.181 en 220.182; RvS 14 juni 2012, nrs. 219.743, 219.744 en 219.745). 

 

Waar verzoeker alsnog de duur van zijn asielprocedure benadrukt, zonder meer, gaat hij volledig voorbij 

aan de motieven van de bestreden beslissing, terwijl het hem toekomt om met concrete argumenten aan 

te tonen dat deze niet deugdelijk zijn. Hij blijft daartoe volledig in gebreke, hetgeen des te meer klemt nu 

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 niet kunnen verantwoorden waarom deze 

in België, en niet in het buitenland, is ingediend (RvS 9 december 2009, nr. 198.769).  

 

2.5. Derhalve zijn de schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel, het 

redelijkheidbeginsel niet aangetoond, en verzoeker toont niet aan dat de verwerende partij haar 

beslissing niet deugdzaam zou hebben gemotiveerd. Het enig middel is niet gegrond.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel. 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig januari tweeduizend zestien 

door: 

 

mevr. A. WIJNANTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. VALGAERTS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

T. VALGAERTS A. WIJNANTS 


