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 nr. 165 898 van 14 april 2016 

in de zaak RvV X 

 

 

 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 Congolese (D.R.C.) nationaliteit te zijn, op 

23 oktober 2013 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing de gemachtigde 

van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans 

de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging  van 3 september 2013 

van 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, en van de beslissing van 3 september 2013 tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 8 januari 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 februari 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

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

advocaat E. MATTERNE, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 14 september 2009 dient verzoeker 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). Op 10 februari 2011 

neemt de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de beslissing waarbij de aanvraag onontvankelijk 

wordt verklaard. Op 22 februari 2011 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris tevens de 

beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. Tegen deze beslissingen dient 
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verzoeker een annulatieberoep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) die bij 

arrest nr. X van 14 juni 2011 het beroep verwerpt.  

 

Op 24 april 2012 dient verzoeker wederom een aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing 

van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Op 3 september 2013 neemt de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de beslissing 

waarbij de aanvraag onontvankelijk wordt verklaard, aan verzoeker ter kennis gebracht op 23 september 

2013. Dit is de eerste bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt:   

 

“Mijnheer de Burgemeester, 

 

Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 24.04.2012 werd 

ingediend en op 02.10.2012 werd aangevuld door : 

 

T., M. (N° R.N. …) geboren te Matadi op (…)1969 nationaliteit: Congo (Dem. Rep.)  

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. 

 

Redenen: 

 

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. 

 

De elementen met betrekking tot de duur van het verblijf en de integratie van betrokkene - namelijk dat 

hij sinds 1991 onafgebroken in België zou verblijven; dat hij volledig geïntegreerd zou zijn; dat hij kennis 

van het Nederlands zou hebben wat enkel gestaafd wordt met een bewijs van aanmelding bij het Huis 

van het Nederlands d.d. 24.08.2009; dat hij werkbereid zou zijn en zou willen voorzien in zijn eigen 

financieel onderhoud; dat hij hier duurzame sociale bindingen zou hebben; dat hij een grote vrienden- 

en kennissenkring zou opgebouwd hebben en ter staving vijf steunbrieven voorlegt; dat hij hier zijn 

leven opgebouwd zou hebben en alhier een stevige en stabiele structuur zou hebben; dat hij een rustig 

en kalm persoon zou zijn, zeer intellectueel zou zijn en een goede kennis van onze maatschappij zou 

hebben - hebben betrekking op de gegrondheid en worden in deze fase niet behandeld. Aangaande de 

duur van het verblijf, betrokkene zou hier sinds 1991 ononderbroken verblijven, dient opgemerkt te 

worden dat verzoeker erg weinig bewijzen voorlegt die dit kunnen staven. Betrokkene legt volgende 

documenten voor: een eerdere aanvraag tot regularisatie ingediend in september 2009, een schrijven 

van het CAW waarin gesteld wordt dat betrokkene zich op 27.11.2003 bij hun diensten heeft 

aangemeld, een verklaring van een medewerker van onthaal Sint-Antonius dat zij betrokkene gezien 

hebben in de periode 2003-2004 en in 2009 en vier informele verklaringen van personen die 

respectievelijk stellen dat zij betrokkene vele jaren, 15 jaar, 12 jaar en 5 jaar kennen. Er worden geen 

officiële bewijzen voorgelegd die een ononderbroken verblijf in de periode tussen 1991 en 2003 kunnen 

staven en tussen 2004 en 2008. De elementen met betrekking tot de integratie kunnen het voorwerp 

uitmaken van een eventueel onderzoek conform art. 9.2 van de wet van 15.12.1980. 

 

Betrokkene haalt aan dat hij geen enkele binding of contact meer heeft met zijn land van herkomst. Het 

is echter een persoonlijke keuze geweest van verzoeker om geen banden te onderhouden met zijn land 

van herkomst, waardoor dit element niet als buitengewone omstandigheid kan weerhouden worden. 

 

Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkene nooit een inbreuk beging tegen de openbare 

orde, dient opgemerkt te worden dat van alle vreemdelingen die in België verblijven, verwacht wordt dat 

zij zich houden aan de in België van kracht zijnde wetgeving. 

 

Ten slotte dient opgemerkt te worden dat betrokkene zich ter ondersteuning van zijn aanvraag om 

machtiging tot verblijf beroept op de instructie van 19.07.2009 betreffende de toepassing van artikel 9.3 

en 9bis van de wet van 15.12.1980. Deze instructie werd echter vernietigd door de Raad van State 
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(Raad van State arrest 198.769 d.d. 09.12.2009 en arrest 215.571 d.d. 05.10.2011.) Bijgevolg zijn de 

criteria van hogervernoemde instructie niet meer van toepassing.” 

 

Op 3 september 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris tevens de beslissing tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten, aan verzoeker ter kennis gebracht op 23 september 

2013. Dit is de tweede bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

 

Bevel om het grondgebied te verlaten 

 

De heer 

Naam, voornaam: T., M. 

geboortedatum: (…)1969 geboorteplaats: Matadi nationaliteit: Congo (Dem. Rep.) 

 

ook gekend als: BM, geboren op (…)1966 te Kinshasa, Congo (Dem. Rep.) 

 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten voile toepassen(1), tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven, 

 

binnen 30 dagen na de kennisgeving 

 

REDEN VAN DE BESLISSING 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

 

■ Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: 

 

Betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort met geldig visum.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

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

dagen, de griffie in kennis gesteld dat hij 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. Over de ontvankelijkheid 

 

De Raad stelt vast dat verzoeker in één verzoekschrift zowel een beslissing waarbij zijn aanvraag om 

machtiging tot verblijf wordt afgewezen als de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten aanvecht.  

 

In het belang van een goede rechtsbedeling dient diegene die een beroep doet op de rechter, voor elke 

vordering evenwel een afzonderlijk geding aan te spannen om alzo de rechtsstrijd overzichtelijk te 

houden en een vlotte afwikkeling van de zaak mogelijk te maken (R. STEVENS, Raad van State I. 

afdeling bestuursrechtspraak, 2. Het procesverloop, Brugge, die Keure, 2007, 65). Meerdere 

vorderingen kunnen slechts ontvankelijk in één enkel verzoekschrift worden ingesteld indien bij 

uitzondering de goede rechtsbedeling daardoor wordt bevorderd, meer bepaald indien de vorderingen, 

wat hun voorwerp of wat hun grondslag betreft, zo nauw samenhangen dat het als waarschijnlijk 

voorkomt dat vaststellingen gedaan of beslissingen genomen met betrekking tot de ene vordering, een 

weerslag zullen hebben op de uitkomst van de andere vordering. In casu toont verzoeker de 

samenhang tussen de eerste bestreden beslissing en de tweede bestreden beslissing die elk op grond 

van een andere juridische en feitelijke basis werden genomen, niet aan. De Raad merkt ook op dat de 

eventuele nietigverklaring van de eerste bestreden beslissing niet tot gevolg heeft dat de 

rechtsgeldigheid van de tweede bestreden beslissing hierdoor automatisch in het gedrang komt.  
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De raadsman van verzoeker repliceert ter terechtzitting zich te gedragen naar de wijsheid van de Raad.  

In deze omstandigheden, nu verscheidene vorderingen die niet samenhangen in één enkel 

verzoekschrift worden ingesteld, is enkel het beroep ingesteld tegen de eerst vermelde bestreden 

beslissing, ontvankelijk (RvS 4 januari 2012, nr. 217.105).  

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1 In het tweede middel voert verzoeker de schending aan van het materieel motiveringsbeginsel als 

beginsel van behoorlijk bestuur.  

 

Ter adstruering van het middel zet verzoeker het volgende uiteen:  

 

“Doordat de gemachtigde van de Staatssecretaris bij de beoordeling van de ontvankelijkheid van de 

aanvraag in toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980, weigert om rekening te 

houden met het ontbreken van banden en contacten met het land van herkomst, omdat dit zou 

voortvloeien uit de persoonlijke keuze van verzoeker 

Terwijl het administratief dossier geen steun biedt voor deze in motivering van de bestreden beslissing 

gehuldigde stelling 

Zodat het genoemde beginsel geschonden is 

Toelichting: 

1. De bestreden beslissing is gemotiveerd als volgt: 

Betrokkene haalt aan dat hij geen enkele binding of contact meer heeft met zijn land van herkomst. Het 

is echter een persoonlijke keuze geweest van verzoeker om geen banden te onderhouden met zijn land 

van herkomst, waardoor dit element niet als buitengewone omstandigheid kan weerhouden worden. 

De kwestie van het ontbreken van bindingen of contacten met het land van herkomst werd door de 

gemachtigde van de Staatssecretaris uitdrukkelijk onderzocht in het kader van de ontvankelijkheid van 

de regularisatieaanvraag. Verzoeker heeft er dus alle belang bij om de conclusie van dit onderzoek aan 

een kritisch onderzoek te onderwerpen: mocht blijken dat die 

conclusie in rechte of in feite verkeerd is, dan kan dit motief de bestreden beslissing niet schragen. 

Dat deze banden en contacten in hoofde van verzoeker afwezig zijn, wordt in de motivering van de 

bestreden beslissing blijkbaar niet betwist. De gemachtigde van de Staatssecretaris weigert dit element 

echter te aanvaarden als een buitengewone omstandigheid in de zin van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet, omdat verzoeker er zelf voor gekozen zou hebben om geen banden te onderhouden 

met zijn herkomstland. 

De vraag rijst waaruit de gemachtigde van de Staatssecretaris dit motief heeft gedistilleerd. Het betreft 

immers geen evidentie, in de zin dat het ontbreken van contacten met het herkomstland ipso facto het 

gevolg is van een persoonlijke keuze van de betrokken vreemdeling om die banden niet te 

onderhouden. 

Evengoed is denkbaar dat meergenoemde banden door omstandigheden allerlei verbroken zijn, 

niettegenstaande de inspanningen van de vreemdeling om ze te bestendigen. Zo zouden familieleden 

overleden kunnen zijn, ontheemd door natuurrampen of burgeroorlog, zouden communicatiemiddelen 

ontoereikend kunnen gebleken zijn om contact te onderhouden, enz. 

Verzoeker is afkomstig uit Congo, een land waarvan het van algemene bekendheid is dat het sinds 

1991 een zeer bewogen geschiedenis heeft gekend. 

In het verzoekschrift tot regularisatie dd. 20 april 2012 was meergenoemde buitengewone 

omstandigheid aangeduid als volgt: 

Op deze 21 jaar van verblijf in het Rijk heeft verzoeker talrijke vrienden leren kennen. Met zijn thuisland 

heeft hij geen enkele binding of geen enkel contact meer. 

Niets in de regularisatieaanvraag noch in het administratief dossier van verzoeker laat toe om te 

besluiten dat verzoeker er zelf voor gekozen heeft om de banden met zijn herkomstland niet te 

onderhouden. Nochtans wordt dit met grote stelligheid voorgehouden in de motivering van de bestreden 

beslissing. Het motief betreft een loutere veronderstelling en kan dus niet draagkrachtig zijn. De 

materiële motiveringsplicht is geschonden.” 

 

4.2 In de nota met opmerkingen repliceert de verwerende partij het volgende: 

 

“Volgens hem zou niet blijken uit het administratieve dossier dat hij zelf ervoor gekozen heeft geen 

contacten te onderhouden met zijn herkomstland. Echter, met zijn kritiek werpt verzoeker geen ander 

licht op de wijze waarop de aanvraag beoordeeld dient te worden. Verzoeker dient zelf bewijzen aan te 

voeren van de elementen die volgens hem beschouwd moeten worden als buitengewone 
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omstandigheden. Indien hij van oordeel was dat de afwezigheid van banden met zijn herkomstland een 

buitengewone omstandigheid uitmaakt, diende hij hiervan bewijzen voor te leggen. Het is niet kennelijk 

onredelijk te oordelen dat verzoeker zelf aan de oorzaak ligt van het niet hebben van enig contact, nu hij 

het tegendeel niet heeft aangetoond.” 

 

4.3 De Raad is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet bevoegd zijn beoordeling in de 

plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is bij de uitoefening van zijn wettelijk 

toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan 

van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet 

onredelijk tot haar besluit is gekomen (RvS 7 december 2001, nr. 101.624; RvS 28 oktober 2002, nr. 

111.954).  

 

Artikel 9bis, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet bepaalt het volgende:  

 

“In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een identiteitsdocument 

beschikt, kan de machtiging tot verblijf worden aangevraagd bij de burgemeester van de plaats waar hij 

verblijft. Deze maakt ze over aan de minister of aan diens gemachtigde. Indien de minister of diens 

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

afgegeven.”  

 

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

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

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

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

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

deze voorwaarde, enkel indien buitengewone omstandigheden dit rechtvaardigen een aanvraag 

indienen bij de burgemeester van zijn verblijfplaats in België. Buitengewone omstandigheden, in de zin 

van artikel 9bis zijn omstandigheden die het voor een vreemdeling zeer moeilijk of zelfs onmogelijk 

maken om een beroep te doen op de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post.  

 

De aanvrager heeft de plicht om klaar en duidelijk te vermelden welke de buitengewone 

omstandigheden zijn die hem verhinderen zijn verzoek via de diplomatieke of consulaire post bevoegd 

voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland in te dienen (RvS 20 juli 2000, nr. 

89.048). Uit zijn uiteenzetting dient duidelijk te blijken waaruit het ingeroepen beletsel precies bestaat.  

 

In de aanvraag van 24 april 2012 heeft verzoeker als buitengewone omstandigheid aangegeven dat hij 

met zijn thuisland geen enkele binding meer heeft of geen enkel contact meer heeft. In de bestreden 

beslissing motiveert verweerder aangaande dit argument het volgende: “Betrokkene haalt aan dat hij 

geen enkele binding of contact meer heeft met zijn land van herkomst. Het is echter een persoonlijke 

keuze geweest van verzoeker om geen banden te onderhouden met zijn land van herkomst, waardoor 

dit element niet als buitengewone omstandigheid kan weerhouden worden.” 

 

Verzoeker betoogt dat niets in de regularisatieaanvraag noch in het administratief dossier toelaat om te 

besluiten dat verzoeker er zelf voor gekozen heeft om de banden met zijn herkomstland niet te 

onderhouden.  

 

Verzoeker stelt terecht dat het motief een loutere veronderstelling betreft. Het voornoemde motief lijkt 

slechts een princiepsverklaring te zijn en vormt geen appreciatie van een situatie aangevoerd door 

verzoeker in zijn aanvraag. Een onderzoek van de stukken van het administratief dossier is niet bij 

machte het motief te ondersteunen. Waar verwerende partij in de nota met opmerkingen voorhoudt dat 

verzoeker met betrekking tot dit argument heeft nagelaten bewijzen voor te leggen, betreft het een post-

motivering van de bestreden beslissing.  

 

Nu de aangehaalde buitengewone omstandigheid slechts met een princiepsverklaring is gemotiveerd, 

zonder ondersteuning van elementen in het dossier kan de Raad niet anders dan concluderen dat de 

bestreden beslissing niet afdoende is gemotiveerd. De schending van de materiële motiveringsplicht is 

aangetoond.  

 

Het middel is in die mate gegrond.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Artikel 1 

 

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

Integratie en Armoedebestrijding van 3 september 2013 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, wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen wat de tweede bestreden beslissing betreft.  

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien april tweeduizend zestien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


