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 nr. 175 860 van 6 oktober 2016 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Rwandese nationaliteit te zijn, op 18 mei 2016 heeft 

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

beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 4 april 2016 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk wordt 

verklaard en tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 33bis). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 13 juli 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 augustus 2016. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. VAN HOECKE, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat C. MUSSEN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De feiten die voorafgaan aan de bestreden beslissingen worden in de nota als volgt samengevat: 

 

“Verzoeker kwam op 13 september 2009 aan in België, in het bezit van een visum type D als student. 

Hij werd in het bezit gesteld van een A-kaart, geldig tot 31 oktober 2010. 

Op 4 december 2011 werd een administratief verslag vreemdelingencontrole opgesteld wegens illegaal 

verblijf. 

Er werd d.d. 5 februari 2014 een administratief verslag vreemdelingencontrole opgesteld naar aanleiding 

van een proces-verbaal wegens illegaal verblijf. 

Er werd d.d. 1 oktober 2014 een administratief verslag vreemdelingencontrole opgesteld nadat 

verzoeker werd aangetroffen in een bus zonder in het bezit te zijn van enig identiteitsbewijs. 
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Verzoeker diende d.d. 19 oktober 2015 bij de burgemeester van Kortrijk een aanvraag om machtiging 

tot verblijf in bij toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet.” 

 

Op 4 april 2016 trof de verwerende partij de beslissing tot onontvankelijkheid van een aanvraag om 

machtiging tot verblijf die ingediend werd op 19 oktober 2015. Dit vormt de eerste bestreden beslissing. 

Zij luidt als volgt:  

 

“aanvraag om machtiging tot verblijf, ingediend op 19 oktober 2015 bij de burgemeester van Kortrijk 

door (…) 

 

in toepassing van art 9 bis van de wet van 15/12/1980 gewijzigd door de wet van 15.09.2006 

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

vreemdelingen, is onontvankelijk. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

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 geen nabije familie meer heeft in Rwanda en problemen zou ondervinden inzake 

huisvesting en tewerkstelling aldaar vormen op zich geen buitengewone omstandigheid, omdat het erg 

onwaarschijnlijk is dat betrokkene geen familie, vrienden of kennissen meer zou hebben in het land van 

herkomst waar hij voor korte tijd zou kunnen verblijven in afwachting van een beslissing in het kader van 

zijn aanvraag tot regularisatie. Bovendien is betrokkene op 13/09/2009 België binnengekomen met een 

studentenvisum, dewelke steeds een tijdelijk verblijf met zich meebrengt.“ 

 

Eveneens op 4 april 2016 trof de verwerende partij de beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten. Dit vormt de tweede bestreden beslissing. Zij is gemotiveerd als volgt: 

 

“Gelet op artikel 61 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gewijzigd door de wet van 15 juli 1996 ;  

 

Overwegende dat de genaamde (…) gemachtigd was om te verblijven in België om er te studeren in de 

hoedanigheid van gezinslid van een vreemdeling (e), gemachtigd tot een verblijf als student(e) 

 

Reden van de beslissing 

 

Artikel 61,§ 2. De minister of zijn gemachtigde kan de vreemdeling die gemachtigd werd om in België te 

verblijven ten einde er te studeren, het bevel geven om het grondgebied te verlaten: 

2° wanneer hij geen bewijs meer aanbrengt dat hij over voldoende middelen van bestaan beschikt; 

 

Overwegende dat betrokkene tijdens het academiejaar 2009-2010 werd gemachtigd om te studeren aan 

de école supérieure de communication et de gestion te Brussel; 

 

Overwegende dat betrokkene niet over voldoene bestaansmiddelen beschikte voor het academiejaar 

2010-2011 gezien de garant onvoldoende solvabel was; 

 

Overwegende dat de verblijfsmachtiging in het kader van artikel 9 bis is geweigerd op 04/04/2016: 

 

Overwegende dat de verblijfskaart van betrokkene is verstreken sedert 31.10.2010.” 

 

2. Onderzoek van het beroep  

 

Uit de bespreking van onderstaand middel blijkt dat slechts korte debatten vereist zijn  

 

2.1. In wat kan worden beschouwd als een enig middel, werpt verzoeker op, “A. Schending van artikel 9 

bis van de vreemdelingenwet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. B. Schending van de wet van 29 juli 1991 
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betreffende de uitdrukkelijke motivering van een administratieve bestuurshandeling. Schending van de 

materiële motiveringsplicht van artikel 2 & 3 van de wet van 29 juli 1991.” 

 

Verzoeker betoogt als volgt: 

 

“De bestreden beslissing werd onontvankelijk verklaard om reden dat de aangehaalde elementen geen 

buitengewone omstandigheid vormen waarom verzoeker de aanvraag om machtiging tot verblijf niet kon 

indienen via de gewone procedure.  Verzoeker verbleef sinds 2009 in België en is steeds in België 

blijven wonen.  Verzoeker heeft geen enkele nabije familie in Rwanda. Zijn zus verblijft in België en 

zijn vader en moeder werden vermoord tijdens de genocide. Zij werden vermoord op 09.04.1994 zoals 

blijkt uit de twee “attestations de décès” die afgeleverd werden op 09.05.2016. In Rwanda leeft geen 

nabije familie meer van verzoeker.De motivering in de bestreden beslissing stelt volledig ten onrechte 

dat het onwaarschijnlijk is dat verzoeker geen familie, vrienden of kennissen meer zou hebben in het 

land van herkomst. Deze motivering kan misschien in een groot aantal aanvragen op grond van artikel 9 

bis, gebruikt worden omdat er in de meeste herkomstlanden inderdaad een familienetwerk achterblijft 

maar voor een aantal landen, waaronder Rwanda, is dit niet het geval. Spijtig genoeg zijn er bij een zeer 

groot aantal families uit Rwanda geen familieleden in leven gebleven. Wanneer men een afweging moet 

doen tussen enerzijds de verplichting om terug te keren naar het land van herkomst om van daaruit de 

verblijfsaanvraag te doen is deze verplichting overdreven zwaar en niet in evenredigheid met de 

mogelijkheid die geboden wordt om de aanvraag te doen bij de burgemeester van de verblijfplaats in 

België.  Wanneer het land van de aanvrager in oorlog is wordt dit beschouwd als een buitengewone 

omstandigheid. Rwanda is op dit ogenblik niet meer in oorlog maar de gevolgen van de genocide maken 

het voor vele alleenstaande personen in Rwanda zeer moeilijk om een menswaardig leven te lijden. De 

gevolgen van de genocide kunnen als blijvende buitengewone omstandigheden blijven gelden. 

Verzoeker is dan ook van mening dat er wel degelijk buitengewone omstandigheden in zijn hoofde 

aanwezig zijn.”  

 

2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de bestuurde in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, 

zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, 

nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). De Raad stelt vast dat de verzoekende partij de motieven 

die aan de grondslag liggen van de bestreden beslissingen kent nu zij deze aan een inhoudelijk 

onderzoek onderwerpt in een middel, zodat voldaan is aan de formele motiveringsplicht. Het middel 

dient derhalve te worden behandeld vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht. 

 

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

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

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

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

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

december 2001, nr. 101.624). 

 

2.3. 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) 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 diens 

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

(…)” 

 

2.4. Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond is om een vreemdeling een verblijfsmachtiging toe 

te kennen in het kader van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, dient de gemachtigde van de minister 

c.q. staatssecretaris na te gaan of de aanvraag wel regelmatig werd ingediend, te weten of er aanvaard-

bare buitengewone omstandigheden werden ingeroepen om de aanvraag van de verblijfsmachtiging in 

België te verantwoorden. Deze buitengewone omstandigheden mogen niet worden verward met de 

argumenten ten gronde die worden ingeroepen om een verblijfsmachtiging aan te vragen. De toepas-

sing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, houdt met andere woorden een dubbel onderzoek in: 
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1. wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of er buitengewone omstandig-

heden 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 voorhan-

den te zijn, kan de aanvraag tot het verkrijgen van een verblijfsmachtiging niet in aanmerking worden 

genomen;  

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.  

 

2.5. In de eerste bestreden beslissing verwijst de gemachtigde van de staatssecretaris naar de 

toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en stelt hij vast dat de aanvraag van verzoeker 

onontvankelijk is. Meer bepaald wordt er geoordeeld dat de door verzoeker aangehaalde elementen 

geen buitengewone omstandigheid vormen. 

 

2.6. Verzoeker somt de elementen op die zijn zaak kenmerken, wijst op zijn familiale situatie (ouders zijn 

vermoord, zus verblijft in België) en stelt dat hij in Rwanda geen nabije familie meer heeft. Verzoeker 

gaat er echter aan voorbij dat de verwerende partij in de eerste bestreden beslissing stelt, dat “het erg 

onwaarschijnlijk is dat betrokkene geen familie, vrienden of kennissen meer zou hebben in het land van 

herkomst waar hij voor korte tijd zou kunnen verblijven in afwachting van een beslissing in het kader van 

zijn aanvraag tot regularisatie.” Deze beoordeling, waarbij gewezen wordt op “familie”, waarbij het begrip 

andere familieleden kan omvatten dan “nabije” familieleden en waarbij tevens wordt gewezen op 

vrienden en kennissen, is niet kennelijk onredelijk en evenmin strijdig met artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet. Met zijn simpele overtuiging dat “de bestreden beslissing” niet deugt, zijn overtuiging 

dat “de bestreden beslissing” ten onrechte stelt dat het onwaarschijnlijk is dat hij geen familie, vrienden 

of kennissen meer zou hebben in het land van herkomst en zijn algemeen betoog dat er “bij een zeer 

groot aantal families uit Rwanda geen familieleden in leven [zijn] gebleven” toont verzoeker dit alleszins 

niet aan. Verzoeker is ervan overtuigd dat de situatie in Rwanda dusdanig is dat ze als buitengewone 

omstandigheid geldt en dat het onevenredig is om daar anders over te oordelen maar met deze eigen 

visie op zijn zaak kan hij de bestreden beslissingen niet aan het wankelen brengen.  

 

2.7. De stukken 5 en 6 die gevoegd werden bij het verzoekschrift betreffen de periode dat verzoeker als 

student actief was en zijn niet relevant voor huidige betwisting. De stukken 3 en 4 dienen aan te tonen 

dat verzoekers ouders overleden zijn. Ten eerste werden deze stukken volgens verklaringen van 

verzoeker zelf in het verzoekschrift afgeleverd op 9 mei 2016, zijnde na de bestreden beslissingen    

zodat de Raad er als annulatierechter geen rekening mee kan houden, ten tweede zijn deze stukken 

niet van aard de gegrondheid van het middel aan te tonen, gelet op het gestelde in punt 2.6.   

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zes oktober tweeduizend zestien door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 


