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 nr. 191 387 van 4 september 2017 

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 WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart staatloze te zijn, op 18 mei 2017 heeft ingediend om de 

nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 6 april 2017 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 wordt 

verklaard en van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging van 6 april 2017 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten (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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 29 juni 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 juli 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat F. LANDUYT 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij verklaart staatloos te zijn en geboren te zijn op 21 december 1986.  

 

Op 5 januari 2015 dient de verzoekende partij een asielaanvraag in. Op 29 juni 2015 neemt de 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing tot uitsluiting van de 

vluchtelingenstatus en weigert eveneens de subsidiaire beschermingsstatus. De verzoekende partij 

tekent op 3 augustus 2015 beroep aan tegen deze beslissing bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). Bij arrest van 23 november 2015 met nummer 156 834 
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neemt de Raad ook de beslissing tot uitsluiting van de vluchtelingenstatus en weigering van de 

subsidiaire beschermingsstatus.  

 

Op 9 juli 2015 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging (hierna: de staatssecretaris) de beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies). 

 

Op 28 februari 2017 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf van meer 

dan drie maanden op grond 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 6 april 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij de aanvraag van 

28 februari 2017 onontvankelijk wordt verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing die op 19 april 

2017 aan de verzoekende partij ter kennis wordt gebracht en waarvan de motieven als volgt luiden:  

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 28.02.2017 werd 

ingediend door:  

M., R. M. H.(…)  (R.R.: (…))  

nationaliteit: Staatloos 

geboren te A. A. op 21.12.1986 

adres: (…)  

 

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

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

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

verzoek onontvankelijk is.  

Reden(en):  

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.  

Betrokkene is volgens eigen verklaringen een soenniet van Palestijnse origine en geboren in het kamp 

Ain el- Hilweh, te Libanon. Betrokkene is er geregistreerd bij UNRWA. Op 26 juni 2014 verliet 

betrokkene Libanon. Na enkele dagen in Istanbul reisde hij door naar Griekenland. Hij verliet daarop 

Griekenland op 2 januari 2015 en hij vroeg asiel aan in België op 5 januari 2015. 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. Hij diende op 05.01.2015 een asielaanvraag, die 

afgesloten werd op 26.11.2015 met een beslissing 'uitsluiting van de vluchtelingenstatus en weigering 

subsidiaire bescherming' door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De duur van de 

asielprocedure (namelijk iets meer dan tien maanden) was niet van die aard dat ze als onredelijk lang 

kan beschouwd worden.  

Het statuut van staatloze op zich, toegekend middels een vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg 

te Gent d.d. 08.09.2016, kan niet aanvaard worden als een buitengewone omstandigheid. Ook 

staatlozen zijn onderworpen aan de vreemdelingenreglementering. Bovendien staat het niet vast dat 

betrokkene niet over een verblijfsrecht zou beschikken in Libanon. Betrokkene legde in het kader van 

zijn asielprocedure een originele Libanese identiteitskaart voor Palestijnen en een kopie van zijn 

UNRWA kaart voor. Betrokkene toont onvoldoende aan dat hij de nodige stappen heeft ondernomen om 

te achterhalen of hij nog over een verblijfsrecht in Libanon beschikt. De enkelvoudige omstandigheid 

zijnde de erkenning als staatloze kan niet aanvaard worden als een buitengewone omstandigheid daar 

niet op voldoende wijze aannemelijk wordt gemaakt dat betrokkene zich niet kan richten tot de Libanese 

autoriteiten teneinde van daaruit de aanvraag tot machtiging in te dienen. Bovendien merken wij op dat 

het CGVS in haar beslissing duidelijk stipuleerde dat UNRWA-geregistreerde vluchtelingen zonder 

problemen kunnen terugkeren. Betrokkene toont niet aan dat hij dit niet zou kunnen.  

De overige elementen met betrekking tot de integratie van mijnheer - nl. dat hij alhier sedert januari 2015 

onafgebroken zou verblijven, dat hij volledig geïntegreerd zou zijn, dat hij sociaal verankerd zou zijn, dat 

hij perfect ingeburgerd zou zijn, dat hij cursussen Nederlands heeft gevolgd, dat hij een cursus 
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organisatie multicultureel feest heeft gevolgd, dat hij een inburgeringscontract sloot, dat hij werkbereid 

zou zijn en dat hij twee werkaanbiedingen kan voorleggen- hebben betrekking op de gegrondheid en 

worden in deze fase niet behandeld (RvS 9 december 2009, nr. 198.769). 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.  

Tot slot; indien betrokkene een verblijfsvergunning wenst te verkrijgen omdat hij alhier wenst te werken 

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

Eveneens op 6 april 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing tot afgifte van 

een bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de tweede bestreden beslissing die tevens op 19 april 

2017 aan de verzoekende partij ter kennis wordt gebracht en waarvan de motieven als volgt luiden:  

 

“Bevel om het grondgebied te verlaten  

De heer:  

Naam, voornaam: M., R. M. H.(…)  

geboortedatum: 21.12.1986 

geboorteplaats: A. A.  

nationaliteit: Staatloos  

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven,  

binnen 0 (nul) 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:  

X Krachtens artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 15 december 1980: hij langer in het Rijk verblijft dan 

de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn 

niet overschreden werd: betrokkene werd niet erkend als vluchteling bij beslissing van uitsluiting van de 

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire bescherming door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen op datum van 26.11.2015. Betrokkene is niet gemachtigd tot het verblijf: zijn 

aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van art. 9bis van de wet van 15.12.1980 ingediend op 

28.02.2017 werd onontvankelijk verklaard op datum van 06.04.2017.  

Met toepassing van artikel 74/14 §3, werd de termijn om het grondgebied te verlaten naar 0 (nul dagen) 

verminderd omdat:  

X 4° de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing tot 

verwijdering gevolg heeft gegeven: betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het 

grondgebied te verlaten van 09.07.2015. Dit bevel werd weliswaar even opgeschort (tijdens de 

procedure bij de RW). Maar kwam terug invoege op 30.11.2015. Betrokkene werd een verlenging 

toegestaan om het grondgebied te verlaten tot 10.12.2015. Tot op heden heeft betrokkene hier geen 

gevolg aan gegeven.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet 

van 29 juli 1991), van de artikelen 9bis, 9quater en 62 van de Vreemdelingenwet, van de 

motiveringsplicht, van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en van het 

zorgvuldigheidsbeginsel. De verzoekende partij betoogt tevens dat er sprake is van een manifeste 

beoordelingsfout.  

 

2.1.1. De verzoekende partij adstrueert haar enig middel als volgt: 
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“Dat de verwerende partij in de bestreden beslissing, genomen ten aanzien van de verzoeker, in 

toepassing van artikel 9 bis Vreemdelingenwet een manifeste beoordelingsfout begaat, door aan de 

verzoeker mede te delen zijn aanvraag tot verblijf niet ontvankelijk wordt verklaard. Dat aan iedere 

administratieve rechtshandeling draagkrachtige motieven ten grondslag moeten liggen. Dat een 

bestuurshandeling aldus is gemotiveerd als niet alleen de concrete feiten maar ook de op die feiten 

toepasselijke rechtsregels worden vermeld en tevens wordt uitgelegd hoe de toepassing van die 

rechtsregels op de feiten naar de uiteindelijke beslissing heeft geleid. Dat dit hier niet op afdoende wijze 

is gebeurd.  

 

Dat de bestreden beslissing erkent dat mijn verzoeker thans staatloze is, maar de hij niet bewijst dat hij 

onverwijderbaar is, noch alle mogelijke inspanningen gedaan heeft om na te gaan of hij dezelfde 

verblijfsrechten in Libanon heeft.  

 

Dat het inderdaad zo is dat de erkenning van verzoeker in België erkend als staatloze, niet automatisch 

een verblijfsrecht oplevert. Mijn verzoeker blijft onderworpen aan de algemene verblijfsreglementering 

(artikel 98 van Verblijfsbesluit). Om het verblijfsrecht in België te krijgen heeft mijn verzoeker een 

'aanvraag tot machtiging tot verblijf op grond van een onmogelijkheid tot terugkeer' ingediend bij de 

Dienst Vreemdelingenzaken in toepassing van artikel 9bis Verblijfswet.  

 

Ten onrechte stelt met dat verzoeker onvoldoende bewijst dat hij niet dezelfde rechten heeft als een 

Libanees staatsburger. Dit is nochtans niet zo :  

 

In Libanon kreeg een deel van de Palestijnen het Libanese staatsburgerschap. Het grootste deel van de 

Palestijnen is echter stateloos. Zij hadden tot 2005 geen toegang tot 73 beroepsgroepen [13]. Inmiddels 

is het aantal verboden beroepsgroepen teruggebracht tot 20, waaronder medische beroepen. 

(https://nl.wikipedia.org/wiki/Palestijnse_vluchtelingen)  

 

Men schrijft over Ein El Helweh :  

 

“An Desmet, medewerkster aan het Hoger Instituut voor de Arbeid, bezocht Libanon al meerdere keren. 

In het kader van een stage verbleef ze vijf maanden in het vluchtelingenkamp Ein El Helweh. Ein El 

Helweh is het grootste vluchtelingenkamp van Libanon. Het bevindt zich vijfenveertig kilometer ten 

zuiden van Beiroet. Op een oppervlakte van een vierkante kilometer wonen er meer dan zeventig 

duizend mensen samen. Het kamp werd opgericht in 1948. De tenten werden al in 1952 vervangen door 

betonnen konstrukties.  

 

Om het kamp binnen te komen of buiten te raken moet je drie checkpoints passeren. De buitenste 

kontrolepost is Syrisch, daarna volgt een Libanese en tenslotte een Palestijnse checkpoint. De 

Palestijnen willen verhinderen dat de Libanese of Syrische autoriteiten een voet aan de grond krijgen in 

de kampen. Libanon en Syrië van hun kant willen dan weer de Palestijnen in de gaten houden. 

Eens iemand het kamp binnen geraakt is, wordt men gekonfronteerd met schrijnende toestanden, zo 

vertelt An Desmet ons. Zestig percent van de Palestijnen in de kampen leeft onder armoedegrens. De 

werkloosheid bedraagt – afhankelijk van de gehanteerde definitie – tussen veertig en negentig procent. 

De miserabele ekonomische en sociale omstandigheden hebben alles te maken met de gevoerde 

Libansese politiek. Een werkvergunning is moeilijk te verkrijgen. Bovendien mogen tweeënzeventig 

beroepen niet uitgeoefend worden door Palestijnen. Het betreft vooral beroepen waarvoor hogere 

diploma’s vereist zijn. Voor de midner goed betaalde, vaak tijdelijke jobs moeten de Palestijnen 

konkurreren met vele Syrische gastarbeiders. 

Onderwijs en gezondheidzorg worden in de vluchtelingenkampen georganiseerd door de UNRWA. 

Sinds 1990 moet de UNRWA het echter met steeds minder middelen stellen. Anders dan de overige 

VN-organisaties beschikt de UNRWA niet overeen stabiele financiering: de VN-instelling is aangewezen 

op rechtstreekse giften van individuele landen. Ook de PLO schroefde de financiering van haar sociale 

programma's in Libanon vanaf 1982 steeds verder terug. 

De gevolgen laten zich raden. De scholen in de vluchtelingenkampen hebben een tekort aan 

lesmateriaal. Door een gebrek aan lokalen wordt er in 'shifts' lesgegeven. Doordat heel wat kinderen 

moeten werken, is er een hoge 'drop-out'. Slechts weinig Palestijnse jongeren slagen erin toegelaten te 

worden tot een Libanese universiteit. De ziekenhuizen in de kampen zijn slecht uitgerust en overvol. Tot 

de Libanese gezondheidzorg hebben de Palestijnen geen toegang. 

Met de woonomstandigheden is het weinig beter gesteld. De Libanese overheid verbiedt de oprichting 

van nieuwe kampen. De kampen, die tijdens de burgeroorlog verwoest werden, mogen niet opnieuw 

opgebouwd worden; de bestaande kampen mogen niet uitgebreid worden. Er mogen geen nieuwe 
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huizen opgetrokken worden; bestaande huizen mogen niet verhoogd of verbouwd worden. An Desmet: 

"Bouwmaterialen - zelfs nagels -mogen het kamp niet binnengebracht worden. De maatregelen zorgen 

ervoor dat de bestaande kampen steeds voller raken. Een gezin moet het vaak met een kamer stellen. 

De watervoorziening, het rioleringsysteem en de afvalophaling laten eveneens te wensen over. 

Over burgerrechten beschikken de Palestijnse vluchtelingen niet. De Palestijnen mogen in Libanon 

slechts in beperkte mate onroerend goed bezitten. Elke vorm van politieke, syndikale of kulturele 

organisatie wordt door de Libanese regelgeving zo veel mogelijk verhinderd. Er bestaan wel lokale 

kommitees die de dagelijkse leiding in de kampen op zich nemen. Een invloed op de Libanese politieke 

besluitvorming hebben de Palestijnen echter niet. (http://www.veto.be/jg28/veto2822/palestina.html) 

 

Er zijn voldoende rapporten dat er discriminatie is . 

(http://fafsweb.aub.edu.lb/aub-unrwa/files/AUB_UNRWA_report_final_draft.pdf). 

(http://www.socialwatch.org/node/10601) 

(https://www.theguardian.com/commentisfree/2010/jun/24/middleeast-palestinianterritories) 

(http<;://riata.unhcr.org/svrianrefugees/download.php?id=11305) 

 

Dat uit de bestreden beslissing blijkt dat men een niet-geoorloofd onderscheid maakt tussen niet-

repatrieerbare staatlozen en vluchtelingen. Dat het hof van beroep van Brussel oordeelde in een arrest 

van 17 september 2014 dat niet-repatrieerbare staatlozen zich in een situatie bevinden die vergelijkbaar 

is met de situatie waarin erkende vluchtelingen zich bevinden. Hierdoor is het verschil in behandeling 

tussen die groepen op het vlak van verblijfsrecht discriminatoir. Het hof besliste dan ook dat de overheid 

verplicht is om een verblijfsrecht te geven aan erkende staatlozen die niet gerepatrieerd kunnen worden, 

omdat ze geen wettige en duurzame verblijfstitel kunnen krijgen met een andere staat waarmee ze 

banden hebben. Het verschil in behandeling tussen de staatloze die zich in een dergelijke situatie op het 

Belgisch grondgebied bevindt en de erkende vluchteling is met redelijk verantwoord. Deze discriminatie 

vloeit niet voort uit artikel 49 Vw. maar uit het gebrek aan een wettelijke bepaling die aan de voormelde 

staatlozen een verblijfsrecht toekent dat vergelijkbaar is met datgene dat die vluchtelingen genieten. De 

wetgever heeft deze lacune niet ingevuld door voor die erkende staatlozen een bepaling aan te nemen 

die gelijkwaardig is aan artikel 49 Vw. De discriminatie volgt evenmin uit artikel 1, achtste lid Wet 

Gewaarborgde Gezinsbijslag. De Vreemdelingenwet zelf is niet in overeenstemming met artikelen 10 en 

11 Gw. waar deze niet voorziet in een bepaling die soortgelijk is als artikel 49 ervan waardoor de 

voormelde staatlozen een verblijfsrecht zouden hebben dat vergelijkbaar is met datgene dat de 

vluchtelingen genieten. De wetgever moet de voorwaarden bepalen onder welke bepaalde categorieën 

van staatlozen in België: een verblijfsdocument kunnen krijgen. De verwijzende rechter moet een einde 

maken aan gevolgen van de ongrondwettigheid die voortvloeit uit de lacune in ^ Vreemdelingenwet 

aangezien deze vaststelling in voldoende precieze en volledige bewoordingen is uitgedrukt. 

 

Dat het federale regeerakkoord van 2014 enkele passages rond de verbetering van de situatie en 

rechtsbescherming van staatloze personen (Federaal regeerakkoord 9 oktober 2014, p. 154.) bevat. Zo 

stelt het dat: 

1. De bevoegdheid met betrekking tot een adequate procedure inzake de erkenning van de status van 

staatloosheid wordt gecentraliseerd op het niveau van het gerechtelijk arrondissement. 

2. Dit met het oog op de afhandeling van deze dossiers binnen een redelijke termijn en de specialisatie 

van de betrokken magistraten, die advies kunnen vragen aan het CGVS. Deze procedure wordt 

gevoerd met een maximale medewerking van de betrokkene aan zijn identificatie. 

3. De erkenning zal in principe, na een toets van de DVZ met het oog op het vaststellen van eventuele 

inbreuken op de openbare orde of de nationale veiligheid, de verkrijging van een tijdelijke 

verblijfsvergunning tot gevolg hebben. 

 

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

1991 heeft tot doel de burger in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid 

de bestreden bestuurshandeling heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Hetzelfde geldt voor artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet. 

 

De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de administratieve overheid ertoe 

in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag 

liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in 

rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. De bestreden 

beslissing moet duidelijke het determinerende motief aangeven op grond waarvan ze is genomen.” 
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2.1.2. De verwerende partij repliceert als volgt op het middel van de verzoekende partij:  

 

“Verweerder merkt vooreerst op dat de door verzoekende partij aangevoerde schending van ‘de 

beginselen van behoorlijk bestuur’ als onontvankelijk dient te worden beschouwd. 

 

Immers, bij de verwijzing naar het beginsel van behoorlijk bestuur wordt nagelaten om aan te geven 

welk aspect van dit veelzijdige beginsel precies geschonden wordt geacht. 

 

“(…).” (R.v.V. nr. 113.377 dd. 06.11.2013) 

Nu verzoekende partij zich evenwel in haar eerste middel tevens beroept op het 

zorgvuldigheidsbeginsel, zal verweerder het eerste middel beantwoorden in het licht van de vermeende 

schending van gemeld beginsel 

 

Voorts stelt verweerder vast dat verzoekende partij zich beroept op een vermeende schending van ‘de 

algemene rechtsbeginselen’ 

 

De verweerder acht tevens dit onderdeel van het enig middel niet ontvankelijk. 

 

Immers, de Raad van State heeft er reeds herhaaldelijk op gewezen dat het wettelijk of reglementair 

voorschrift luidens hetwelk het beroep bij een administratief rechtscollege gemotiveerd moet zijn, van 

substantiële aard is (zie o.m. R.v.St., nr. 3199, 4.3.1954, Belgische Staat/Hos ; R.v.St., nr. 8323, 

6.1.1961, Belgische Staat/ Javaux ; H. LENAERTS : Administratieve rechtscolleges, Adm.Lex., nr. 91, p. 

48 ; Les Novelles : Le Conseil d'Etat, nr. 1763, p. 605). 

 

De niet-naleving van deze vereiste heeft de onontvankelijkheid van het beroep tot gevolg (R.v.St., nr. 

4934, 7.2.56, Kosinsky ; R.v.St., nr. 7521, 6.1.1960, Verboomen). 

 

Deze niet-ontvankelijkheid moet het rechtscollege desnoods ambtshalve vaststellen, daar de 

ontvankelijkheid van een beroep bij een rechtscollege de openbare orde aanbelangt. 

 

De rechter zou zijn bevoegdheid te buiten gaan mocht hij een niet regelmatig aangebracht beroep ten 

gronde behandelen. 

 

In casu merkt verweerder op dat betreffende het middel van verzoekende partij voor ogen dient 

gehouden te worden dat onontvankelijk is, het onderdeel (en a fortiori het middel) dat met het oog op 

een vernietiging van een beslissing, geen duidelijke omschrijving geeft van de rechtsregel die 

geschonden wordt geacht. (cf. R.v.St. nr. 50.142, 9.11.1994, R.A.C.E. 1994, z.p.; R.v.St. nr. 48.643, 

20.7.1994, Arr. R.v.St. 1994, z.p.; R.v.St. nr. 43.137, 2.6.1993, R.A.C.E. 1993, z.p.). 

 

Aan deze laatste vereiste beantwoordt volgens de verweerder niet de loutere verwijzing naar “de 

algemene rechtsbeginselen” 

 

Nopens de vermeende schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29.07.1991 en art. 62 van de 

Vreemdelingenwet, die allen de formele motiveringsplicht betreffen, laat verweerder gelden dat bij lezing 

van het inleidend verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij daarin niet enkel inhoudelijke kritiek levert, 

maar er ook in slaagt de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer te geven en daarbij 

blijk geeft kennis te hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing. 

 

De verweerder is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekende 

partij het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek nopens de formele motiveringsverplichting (cf. 

R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 1994, z.p.). 

 

De verweerder merkt op dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die 

beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en heeft 

kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden 

waarover verzoekende partij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de 

formele motiveringsplicht voldaan (RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298; RvS 5 februari 2007, nr. 167.477). 

In antwoord op de in het middel ontwikkelde concrete kritiek die de inhoud van de motivering en aldus 

de materiële motiveringsplicht betreft, laat verweerder gelden dat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris geheel terecht besliste de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van art. 9bis 

Vreemdelingenwet onontvankelijk te verklaren. 
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Verweerder laat gelden dat de bestreden beslissing luidt als volgt: “(…).” 

Verweerder laat gelden dat uit de motieven van de bestreden beslissing afdoende blijkt dat de 

gemachtigde van de Staatssecretaris terecht besloten heeft dat de aanvraag van verzoekende partij om 

machtiging tot verblijf o.g.v. art. 9bis van de Vreemdelingenwet onontvankelijk diende te worden 

verklaard. 

 

Verzoekende partij heeft in kader van haar asielprocedure immers een originele Libanese 

identiteitskaart voor Palestijnen en een kopie van zijn UNRWA kaart voorgelegd, terwijl de gemachtigde 

van de Staatssecretaris heeft vastgesteld dat zij onvoldoende aantoont dat zij de nodige stappen heeft 

ondernomen om te achterhalen of zij nog over een verblijfsrecht in Libanon beschikt. 

 

Geheel terecht heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris dan ook geoordeeld dat de enkelvoudige 

omstandigheid, zijnde de erkenning als staatloze niet kan worden aanvaard als een buitengewone 

omstandigheid daar verzoekende partij niet op voldoende wijze aannemelijk maakt dat zij zich niet kan 

richten tot de Libanese autoriteiten teneinde van daaruit de aanvraag tot machtiging in te dienen. 

 

Terwijl de gemachtigde van de Staatssecretaris ook terecht heeft benadrukt dat het CGVS in haar 

beslissing dd.29.06.2015 stipuleerde dat UNRWA-geregistreerde vluchtelingen zonder problemen 

kunnen terugkeren. 

 

Verweerder laat gelden dat de motieven van de bestreden beslissing verzoekende partij toelaten om te 

achterhalen om welke redenen de aanvraag tot verblijfsmachtiging door de gemachtigde van de 

Staatssecretaris onontvankelijk wordt geacht. 

 

Het komt dat ook aan verzoekende partij toe om met concrete argumenten aannemelijk te maken dat bij 

de beoordeling ervan niet werd uitgegaan van de juiste, feitelijke gegevens, deze niet correct werden 

beoordeeld dan wel dat de gemachtigde van de Staatssecretaris op kennelijk onredelijke wijze tot zijn 

besluit is gekomen. 

 

Zij blijft daartoe volledig in gebreke. 

 

Verweerder merkt op dat verzoekende partij een verkeerde lezing maakt van de bestreden beslissing 

waar zij voorhoudt dat de gemachtigde van de Staatssecretaris “ten onrechte stelt dat verzoeker 

onvoldoende bewijst dat hij niet dezelfde rechten heeft als een Libanees staatsburger” 

Zoals blijkt uit de supra weergeven motieven heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris louter 

geoordeeld dat verzoekende partij niet aannemelijk maakt dat zij zich niet kan richten tot de Libanese 

autoriteiten teneinde van daaruit de aanvraag tot machtiging in te dienen. 

 

Waar verzoekende partij aldus een aantal artikels citeert en een aantal websites aanhaalt, teneinde aan 

te tonen dat zij niet dezelfde rechten zou hebben als een Libanees staatsburger, laat verweerder, los 

van de vaststelling dat het gegeven dat eender welk analoog of digitaal medium een artikel publiceert 

niet de correctheid en objectiviteit van de erin vermeldde feiten bewijst, gelden dat het betoog van 

verzoekende partij niet dienstig is. 

 

In geen geval maakt verzoekende partij aannemelijk dat zij niet tijdelijk naar Libanon zou kunnen 

terugkeren om aldaar een aanvraag om machtiging tot verblijf in te dienen. 

 

Zij gaat hier zelfs niet op in, zodat zij er niet in slaagt aan te tonen dat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris op kennelijk onredelijke wijze zou hebben geoordeeld dat de door verzoekende partij 

aangehaalde argumenten betreffende de ingeroepen buitengewone omstandigheden niet kunnen 

worden aangenomen. 

 

Bovendien heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris een ruime beleidsvrijheid bij het beoordelen of 

elementen, die worden aangevoerd in een aanvraag, buitengewone omstandigheden uitmaken in de zin 

van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

Wanneer de Raad als annulatierechter een administratieve beslissing aan de wet toetst, treedt hij niet 

op als rechter in hoger beroep die, op aanvraag van de rechtzoekende, de ware toedracht van de feiten 

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

kunnen komen tot de door hem gedane vaststelling van feiten en of er in het dossier geen gegevens 

voorhanden zijn welke met die vaststelling onverenigbaar zijn. In het kader van een marginale toetsing 
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wordt de aangeklaagde onwettigheid slechts dan gesanctioneerd wanneer daarover geen redelijke 

twijfel kan bestaan m.a.w. wanneer de beslissing kennelijk onredelijk is (R.v.V. nr. 14.410 van 25 juli 

2008). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vermag zich niet in de plaats te stellen van de 

gemachtigde van de Staatssecretaris, hetgeen verzoekende partij schijnbaar vergeet. 

 

Voorts voert verzoekende partij aan “dat uit de bestreden beslissing blijkt dat men een ongeoorloofd 

onderscheid maakt tussen niet-repatrieerbare staatlozen en vluchtelingen”. 

 

Er zou sprake zijn van discriminatie die zou voortvloeien “uit het gebrek aan een wettelijke bepaling die 

aan voormelde staatlozen een verblijfsrecht toekent dat vergelijkbaar is met datgene dat die 

vluchtelingen genieten”. Bijgevolg zou de Vreemdelingenwet niet in overeenstemming zou zijn met art. 

10 en 11 van de GW. 

 

Verweerder laat gelden dat de kritiek van de verzoekende partij niet kan aangenomen worden. 

 

Er moet opgemerkt worden dat deze kritiek geen kritiek op de bestreden beslissing betreft maar wel 

gericht is tegen ‘de Vreemdelingenwet’ en aldus wetskritiek behelst. Dergelijke vordering kan niet 

ontvankelijk worden ingesteld voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen vermag immers niet een oordeel te vellen over een wettelijke bepaling an 

sich. 

 

Een beroep tot nietigverklaring moet krachtens de artt. 39/2,§2 en 39/82, §1, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet dd. 15.12.1980, een beslissing of bestuurshandeling tot voorwerp hebben. 

Desbetreffend dient voor het begrip ‘beslissing’ teruggegrepen worden naar de inhoud die de Raad van 

State er in zijn contentieux aan geeft (Gedr. St. Kamer, 2005-206, nr. 2479/001,83). 

 

Immers bepaalt artikel 39/2 §2 van de Wet dd. 15.12.1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, aangaande de 

beoordelingsbevoegdheid van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen: “(…).” 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen kan enkel de wettigheid van de bestreden beslissing nagaan, 

maar kan daarbij niet de wet zelf beoordelen aan de hand van de door verzoekende partij opgeworpen 

schending. De gevraagde beoordeling kan dan ook niet worden gemaakt door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Verweerder wijst ook op de volgende rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen: 

“(…).” (RvV nr. 176.940 dd. 26.10.2016) 

 

Het is dan ook louter ten overvloede dat verweerder nog laat gelden dat de kritiek van verzoekende 

partij niet van die aard is om afbreuk te doen aan de bestreden beslissing. 

Verweerder herhaalt dat de gemachtigde van de Staatssecretaris vastgesteld dat zij niet op voldoende 

wijze aannemelijk maakt dat zij zich niet kan richten tot de Libanese autoriteiten teneinde van daaruit de 

aanvraag tot machtiging in te dienen. 

 

Zij toont dit ook niet aan door voor te houden dat er sprake zou zijn van discriminatie tusseneen niet-

repatrieerbare staatloze en een erkende vluchteling. 

 

Verweerder stelt vast dat de vage beschouwingen van verzoekende partij een louter theoretisch betoog 

betreft, welke geen betrekking heeft op de bestreden beslissing. 

 

De beschouwingen van verzoekende partij kunnen bijgevolg niet worden aangenomen. 

 

Volledigheidshalve laat verweerder nog gelden dat de toestand van apatride niet noodzakelijk een 

verblijfsrecht tot gevolg heeft. Verzoekende partij erkent dit bovendien ook zelf in haar verzoekschrift. 

Ook als staatloze blijft verzoeker een vreemdeling in de zin van art. 1 Vreemdelingenwet en op wie de 

bepalingen van deze wet onverkort van toepassing blijven. 

 

Aldus kan de apatride die niet op regelmatige wijze in België verblijft, zoals in casu verzoeker, worden 

uitgezet op grond van de bepalingen van de Vreemdelingenwet - wat niet in strijd is met het 

Apatridenverdrag - daar art. 31 van dit verdrag enkel de situatie van een staatloze beoogt die op 

regelmatige wijze in België verblijft. 
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De staatloze kan immers niet meer rechten laten gelden dan een andere vreemdeling wiens verblijf in 

ons land opgehouden heeft regelmatig te zijn. 

 

Immers art. 31 van het Staatlozenverdrag voorziet enkel dat de verdragsluitende staten een rechtmatig 

op hun grondgebied vertoevende staatloze niet kunnen uitzetten. 

 

Verzoeker verblijft niet rechtmatig meer in het land, zodat zijn erkenning als staatloze geen verblijfsrecht 

tot gevolg kan hebben dit in tegenstelling met de personen die erkend worden als vluchteling en die uit 

dien hoofde van een onbeperkt verblijfsrecht kunnen genieten. 

 

Het gaat niet op dat vreemdelingen die zoals verzoeker in casu, in een onwettige situatie in België 

verblijven gewoon door het eventueel bekomen van het statuut van staatloze deze onwettige 

verblijfstoestand zouden kunnen regulariseren. 

 

Een andere behandeling voorzien voor staatlozen t.o.v. andere vreemdelingen zou in strijd zijn met het 

gelijkheidsbeginsel. 

 

In die zin: arrest dd. 23.02.1996 van de Raad van State: 

“overwegende dat de omstandigheid dat verzoeker […] staatloos zou zijn geworden, geen beletsel 

vormde om hem van het grondgebied van het Rijk te verwijderen, vermits hij langer dan drie maanden in 

het Rijk verbleef, zonder daartoe gemachtigd te zijn. 

 

Overwegende dat de staatloze aan de algemene reglementering inzake vreemdelingen onderworpen 

zijn (art. 98 van het [KB dd. 08.10.1991] betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen), hetgeen betekent dat ze moeten gemachtigd worden 

om in het Rijk te verblijven, wat in deze niet is gebeurd. 

 

Overwegende dat enkel het bekomen van een verblijfsmachtiging, niet de aanvraag ervan, een bezwaar 

ware geweest om een verwijderingsmaatregel t.a.v. verzoeker te nemen.” (onderlijning toegevoegd). 

 

Ook artikel 98 van het K.B. dd. 08.10.1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen voorziet dat de staatloze en zijn familieleden 

onderworpen zijn aan de algemene reglementering. 

 

Terwijl uit artikel 6 van het Staatlozenverdrag blijkt dat er geen positieve discriminatie ten aanzien van 

apatriden mag worden doorgevoerd. Een positieve discriminatie ten aanzien van staatlozen zou 

indruisen tegen de geest van het Staatlozenverdrag. De opstellers van het verdrag zijn er terecht van 

uitgegaan dat de staatloosheid niet kon aangemoedigd worden. 

 

Het voormelde artikel 6 bepaalt immers dat: “(…)”. 

Gelet op het voorgaande is ook de verwijzing van verzoekende partij naar het federale regeerakkoord 

van 2014 dan ook niet dienstig om de nietigverklaring van de bestreden beslissing te bekomen, dit nog 

geheel los van de vaststelling dat het regeerakkoord geen geschonden wetsartikel of algemeen beginsel 

van behoorlijk bestuur betreft. 

Tot slot stelt verweerder nog vast dat nergens in de toelichting bij het middel nader wordt ingegaan op 

de, blijkens de opgave van beweerdelijk geschonden rechtsregels, door verzoekende partij nochtans 

voorgehouden schending van 9quater van de Vreemdelingenwet. 

 

Bij gebreke van een weergave in de toelichting van het middel van de wijze waarop de door 

verzoekende partij vermelde rechtsregel zou zijn geschonden, kan de verweerder zich desbetreffend 

niet met kennis van zaken verdedigen, zodat het middel vanuit het oogpunt van de opgeworpen 

schending van deze rechtsregel naar het oordeel van laatstgenoemde om die reden als onontvankelijk 

dient te worden beschouwd (R.v.St. nr. 39.750, 18.6.1992, Arr. R.v.St. 1992, z.p.). 

 

Verweerder laat gelden dat de gemachtigde van de federale Staatssecretaris geheel terecht, en binnen 

de hem ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat verzoekers aanvraag om machtiging tot 

verblijf in toepassing van art. 9bis onontvankelijk is. 

 

De gemachtigde van de federale Staatssecretaris van Migratie- en Asielbeleid handelde daarbij na 

grondig onderzoek van de elementen die verzoekers concrete situatie daadwerkelijk kenmerken, en 

conform de ter zake toepasselijke rechtsregels, het zorgvuldigheidsbeginsel incluis.” 
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2.1.3. De in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing 

niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de 

akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en 

dit op een ‘afdoende’ wijze. Het begrip ‘afdoende’ impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in 

feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. De bestreden beslissingen geven 

duidelijk de determinerend motieven aan op grond waarvan deze werden genomen. In de motivering 

van de eerste bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, met name artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet. In het bevel om het grondgebied te verlaten, in casu de tweede bestreden 

beslissing, wordt verwezen naar de artikelen 7, 1, 2° en 74/14, §3, 4°, van de Vreemdelingenwet.  

 

Ook de feitelijke overwegingen worden weergegeven in de bestreden beslissingen. In de eerste 

bestreden beslissing wordt gesteld dat de door de verzoekende partij aangehaalde elementen geen 

buitengewone omstandigheid vormen waarom zij de aanvraag om machtiging tot verblijf niet kan 

indienen in het land van herkomst. De asielaanvraag van de verzoekende partij is met een negatieve 

beslissing afgesloten. De duur van de asielaanvraag, namelijk 10 maanden, kan niet als onredelijk lang 

beschouwd worden. Het statuut van staatloze kan op zich niet aanvaard worden als een buitengewone 

omstandigheid. Het staat immers niet vast dat de verzoekende partij niet zou kunnen beschikken over 

een verblijfsrecht in Libanon. De verzoekende partij heeft in het kader van haar asielprocedure een 

Libanese identiteitskaart voor Palestijnen en een kopie van haar UNRWA kaart voorgelegd. De 

verzoekende partij toont overigens onvoldoende aan dat zij de nodige stappen heeft ondernomen om te 

achterhalen of zij nog over een verblijfsrecht in Libanon kan beschikken. Er wordt niet op voldoende 

wijze aannemelijk gemaakt dat de verzoekende partij zich niet kan richten tot de Libanese autoriteiten 

teneinde vanuit Libanon een aanvraag in te dienen. De gemachtigde van de staatssecretaris verwijst 

hierbij naar de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen waarin 

wordt gesteld dat UNRWA-geregistreerde vluchtelingen zonder problemen kunnen terugkeren. Verder 

wordt gesteld dat de elementen met betrekking tot de integratie, zoals het verblijf sinds 2015, totale 

verankering in België, werkbereidheid, inburgeringscontract, enz. enkel betrekking hebben op de 

gegrondheid van de aanvraag en dat deze in de huidige fase niet wordt behandeld.  

 

In de tweede bestreden beslissing wordt gesteld dat de verzoekende partij langer in het Rijk verblijft dan 

de overeenkomstig artikel 6 van de Vreemdelingenwet bepaalde termijn of er niet in slaagt om het 

bewijs te leveren dat deze termijn niet werd overschreden. Er wordt verwezen naar de negatief 

afgesloten asielaanvraag en naar de onontvankelijke verklaarde aanvraag op grond van artikel 9bis van 

de Vreemdelingenwet. Wat betreft de afwezigheid van de termijn om het grondgebied te verlaten, stelt 

de gemachtigde van de staatssecretaris dat de verzoekende partij geen gevolg heeft gegeven aan het 

bevel om het grondgebied te verlaten van 9 juli 2015.  

 

De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende administratieve overheid 

de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet “verder” te 

motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor 

elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden. 

 

Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene 

overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een gestandaardiseerde, stereotiepe en geijkte 

motivering, dit louter feit op zich nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren 

gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171 en 27 juni 2007, nr. 172.821).  

 

De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt om te 

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

derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 

2002, nr. 105.103). Een schending van de formele motiveringsplicht blijkt niet. Dit onderdeel van het 

middel is ongegrond. 

 

2.1.3.1. Waar de verzoekende partij de inhoudelijke motieven van de bestreden beslissingen 

bekritiseert, voert zij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht. De Raad 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 
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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). 

 

Nazicht van de materiële motiveringsplicht houdt in casu eveneens nazicht in van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet, daar de eerste bestreden beslissing op deze bepaling is gestoeld en de 

verzoekende partij eveneens de schending van deze bepaling aanvoert. 

 

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 een der in artikel 10 voorziene gevallen bevindt, daartoe gemachtigd worden door de 

Minister of zijn gemachtigde.  

Behoudens de in een internationaal verdrag, in een wet of in een koninklijk besluit bepaalde afwijkingen, 

moet deze machtiging door de vreemdeling aangevraagd worden bij de Belgische diplomatieke of 

consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland.”  

 

Artikel 9bis van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

“§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 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. 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 aanvragen van de 

machtiging bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers in het buitenland te 

rechtvaardigen, kan de verblijfsmachtiging in België worden aangevraagd.  

 

De buitengewone omstandigheden, waarvan sprake in artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, mogen 

niet worden verward met de argumenten ten gronde die kunnen worden ingeroepen om een machtiging 

tot verblijf te verkrijgen. De toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet houdt met andere 

woorden een dubbel onderzoek in: 

  

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

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

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

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

aanmerking worden genomen; 

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

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

appreciatiebevoegdheid.  

 

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

verblijfsmachtiging toe te kennen, diende de verwerende partij na te gaan of de aanvraag van de 

verzoekende partij wel regelmatig was ingediend, te weten of er aanvaardbare buitengewone 

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

verantwoorden.  

 

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

omstandigheden zijn die hem verhinderen zijn aanvraag bij de diplomatieke dienst in het buitenland in te 

dienen. Uit zijn uiteenzetting moet duidelijk blijken waaruit het ingeroepen beletsel precies bestaat.  

 

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

buitengewone omstandigheden die de verzoekende partij heeft ingeroepen om te verantwoorden 

waarom zij geen aanvraag om machtiging tot verblijf in het land van oorsprong heeft ingediend, niet 

werden aanvaard of bewezen. 
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In de aanvraag van 28 februari 2017 heeft de verzoekende partij samengevat het volgende aangehaald: 

- Statuut van staatloze; 

- Nergens anders verblijfsrecht;  

- Sinds 2015 ononderbroken in België; 

- Perfect ingeburgerd;  

- Cursussen Nederlands gevolgd;  

- Werkwilligheid;  

- Duurzame banden met Belgische onderdanen. 

 

De verzoekende partij stelt in haar verzoekschrift niet dat op één van deze elementen niet geantwoord is 

geweest in de eerste bestreden beslissing.  

 

De verzoekende partij stelt dat de verwerende partij ten onrechte motiveert dat de verzoekende partij 

niet dezelfde rechten heeft als een Libanees staatsburger. Zij verwijst hierbij naar meerdere artikelen en 

rapporten waaruit een discriminatie zou moeten blijken.  

 

De Raad stelt vooreerst vast dat in de eerste bestreden beslissing niet gelezen kan worden dat de 

verzoekende partij onvoldoende aantoont dat zij niet evenveel rechten zou hebben als een Libanees 

staatsburger. Er wordt enkel gemotiveerd dat het niet vaststaat dat de verzoekende partij niet meer over 

een verblijfsrecht zou beschikken in Libanon. Er wordt tevens gesteld dat de verzoekende partij 

onvoldoende aantoont dat zij de nodige stappen heeft ondernomen om te achterhalen of zij nog over 

een verblijfsrecht in Libanon beschikt. De verzoekende partij betwist deze motieven niet. Zij betoogt 

enkel dat er discriminatie bestaat in Libanon tussen staatsburgers en Palestijnse vluchtelingen in het 

UNRWA-kamp. De verzoekende partij heeft echter nagelaten deze elementen in te roepen in haar 

aanvraag van 28 februari 2017, noch heeft zij in de aanvraag verwezen naar één van de artikelen en 

rapporten waarop zij zich in het verzoekschrift beroept.  

 

De verzoekende partij betoogt verder dat in de eerste bestreden beslissing een ongeoorloofd 

onderscheid wordt gemaakt tussen niet-repatrieerbare staatlozen en mensen met de 

vluchtelingenstatus. Zij verwijst hierbij naar een arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 17 

september 2014. De Raad wijst erop dat de verzoekende partij geenszins aantoont dat zij een niet-

repatrieerbare staatloze is. In de eerste bestreden beslissing wordt immers gemotiveerd dat de 

verzoekende partij niet aantoont dat zij geen verblijfsrecht meer heeft in Libanon. Er wordt gesteld dat 

het niet aannemelijk wordt gemaakt dat de verzoekende partij de nodige stappen heeft ondernomen om 

na te gaan of zij nog verblijfsrecht heeft Libanon. De verzoekende partij laat na om deze motieven te 

betwisten en toont ook in haar verzoekschrift niet aan dat zij niet over een verblijfsrecht in Libanon 

beschikt. De verzoekende partij kan zich daarom ook niet dienstig beroepen op het arrest van het Hof 

van Beroep te Brussel van 17 september 2014. In dit arrest wordt immers gesteld dat de vreemdeling 

niet verder moet aantonen dat hij onverwijderbaar is, nu hij attesten voorlegt van de drie diplomatieke 

missies van de landen waarmee hij eerder een verblijfsband had en uit die attesten blijkt dat geen van 

deze drie landen hem een paspoort of laissez-passer kunnen afleveren. In casu blijkt niet dat de 

verzoekende partij dergelijke attesten heeft voorgelegd, meer zelfs, zij heeft geen stappen ondernomen 

om een dergelijk attest te bekomen. Nu de verzoekende partij niet aantoont dat zij stappen heeft 

ondernomen om de diplomatieke missie van Libanon aan te spreken inzake haar mogelijk verblijfsrecht, 

is het in casu niet kennelijk onredelijk van de gemachtigde van de staatssecretaris om de loutere status 

van staatloze niet als een buitengewone omstandigheid te aanvaarden. De verzoekende partij kan niet 

anders voorhouden.  

 

Door enkel te blijven volharden in de aanvraag opgeworpen elementen als zouden zij een buitengewone 

omstandigheid vormen in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, toont de verzoekende partij 

niet aan dat de beoordeling van de gemachtigde van de staatssecretaris incorrect of kennelijk onredelijk 

is. Evenmin kan de verzoekende partij erop aansturen dat de Raad zou overgaan tot een 

herbeoordeling op de supra besproken punten. In de mate dat de verzoekende partij met haar kritiek 

blijk geeft van een andere feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak dan die van de bevoegde 

overheid en de elementen uit de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet herhalen, nodigt het onderzoek van deze andere beoordeling en deze elementen de 

Raad immers uit tot een opportuniteitsonderzoek, hetgeen echter niet tot zijn bevoegdheid behoort.  

 

Waar de verzoekende partij in het verzoekschrift enkele passages uit het regeerakkoord van 2014 

citeert, wijst de Raad erop dat deze passages louter betrekking hebben op de procedures tot erkenning 

van de status van staatloosheid, en niet op de machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de 
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Vreemdelingenwet. Daarenboven mag een regeerakkoord geen afbreuk doen aan de wettelijke 

bepalingen van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, waarin duidelijk wordt aangegeven dat 

buitengewone omstandigheden moeten worden aangetoond om het niet aanvragen van de machtiging 

in het buitenland te rechtvaardigen; zo dergelijke buitengewone omstandigheden niet blijken 

voorhanden te zijn, dient de aanvraag onontvankelijk verklaard te worden. 

 

Er dient dan ook te worden vastgesteld dat de verzoekende partij niet aantoont in hoeverre de motieven 

van de eerste bestreden beslissing zouden kunnen wijzen op een onzorgvuldige feitenvinding of een 

onaanvaardbare motivering. De verzoekende partij maakt niet aannemelijk dat met enig relevant 

gegeven uit hun aanvraag ten onrechte geen rekening zou zijn gehouden. Het betoog van de 

verzoekende partij laat dan ook niet toe te concluderen dat de eerste bestreden beslissing is genomen 

op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de 

appreciatiebevoegdheid, waarover de verwerende partij beschikt. Een schending van de materiële 

motiveringsplicht juncto artikel 9bis van de Vreemdelingenwet wordt niet aannemelijk gemaakt. Dit 

onderdeel van het middel is ongegrond. 

 

2.1.3.2. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 

154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). De verzoekende partij voert geen andere argumenten aan 

dan deze die hoger werden besproken zodat de grief samenvalt met het voorgaande. Dit onderdeel van 

het middel is ongegrond. 

 

2.1.3.3. Voor het overige laat de verzoekende partij na aan te geven welke andere beginselen van 

behoorlijk bestuur of algemene rechtsbeginselen ze geschonden acht en de wijze waarop de eerste 

bestreden beslissing andere beginselen van behoorlijk bestuur schendt. Een middel dat gesteund is op 

de schending van een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, waaromtrent geen nadere 

aanduidingen worden verschaft, is onontvankelijk (RvS 16 februari 1999, nr. 78 751). Dit onderdeel van 

het middel is derhalve onontvankelijk. 

 

2.1.3.4. Waar de verzoekende partij kritiek uit op de Vreemdelingenwet omdat er geen wettelijk bepaling 

is die niet-verwijderbare staatlozen eenzelfde verblijfsrecht als vluchtelingen geeft, gelijkwaardig aan 

artikel 49 van de Vreemdelingenwet en dit niet in overeenstemming is met de artikelen 10 en 11 van de 

Belgische Grondwet, wijst de Raad op het volgende.  

 

Een beroep tot nietigverklaring moet krachtens de artikelen 39/2, § 2, en 39/82, § 1, eerste lid, van de 

Vreemdelingenwet een individuele beslissing of bestuurshandeling tot voorwerp hebben. Desbetreffend 

dient voor het begrip 'beslissing' teruggegrepen worden naar de inhoud die de Raad van State er in zijn 

contentieux aan geeft (Gedr. St. Kamer, 2005-206, nr. 2479/001, 83). Immers bepaalt artikel 39/2, § 2, 

van de Vreemdelingenwet aangaande de beoordelingsbevoegdheid van deze Raad: “§ 2. De Raad doet 

uitspraak, bij wijze van arresten als annulatierechter over de overige beroepen wegens overtreding van 

hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending 

van macht.”  

 

De Raad kan enkel de wettigheid van de bestreden beslissing nagaan, maar kan daarbij niet de 

opportuniteit of de intrinsieke waarde van de wet zelf beoordelen aan de hand van de door de 

verzoekende partij opgeworpen schending. Terwijl het betoog van de verzoekende partij als dusdanig 

niet toelaat vast te stellen dat de eerste bestreden beslissing zelf zou genomen zijn met miskenning van 

de door haar aangevoerde rechtsbeginselen en bepalingen.  

 

De verzoekende partij houdt in wezen voor dat er een lacune is in de Vreemdelingenwet dat leidt tot een 

discriminatie. Gelet op het voorgaande komt het deze Raad evenwel niet toe om een wetsbepaling te 

toetsen aan de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Dit onderdeel van het middel is derhalve 

onontvankelijk. 

 

2.1.3.5. De verzoekende partij heeft geen gegrond middel ontwikkeld en laat na enig ander middel te 

ontwikkelen, ook niet tegen de tweede bestreden beslissing. De vordering tot nietigverklaring dient 

bijgevolg verworpen te worden. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier september tweeduizend zeventien door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN M. RYCKASEYS 

 


