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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 20.343 van 12 december 2008
in de zaak RvV X/ II

In zake: X
 Gekozen woonplaats:  ten kantore van advocaat X

 tegen:

 de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Migratie- en
asielbeleid.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Braziliaanse nationaliteit te zijn, op 1 oktober
2008 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de
gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid van 11 augustus 2008 waarbij de
aanvraag om machtiging tot verblijf 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 onontvankelijk wordt verklaard, aan verzoekster ter kennis gebracht op 4
september 2008.

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 regelmatig gewisselde memories.

Gelet op de beschikking van 7 november 2008, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5
december 2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU.

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. VAN DEN STEEN, die loco advocaat A. VAN DE
STEEN verschijnt voor verzoekende partij en van advocaat Th. SCHREURS, die loco
advocaat E. MATTERNE verschijnt voor verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak

Verzoekster verklaart van Braziliaanse nationaliteit te zijn.

Op 14 december 2006 dient verzoekster een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond
van artikel 9, 3de lid 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).
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Op 20 juli 2007 neemt de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken een
beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9, 3de lid van de
Vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard.

Op 25 januari 2008 dient verzoekster een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van
artikel 9bis van de Vreemdelingenwet.

Op 11 augustus 2008 neemt de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid een
beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de wet
van de Vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard. Dit is de bestreden beslissing die
als volgt gemotiveerd wordt:

“(…)
De elementen werden reeds ingeroepen tijdens een vorige aanvraag tot het bekomen van een machtiging
tot verblijf in het Rijk op grond van artikel 9.3 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. De vorige beslissing
werd op 20.07.2007 genomen en haar betekend op 06.08.2007. Deze elementen kunnen bijgevolg niet
aanvaard worden als buitengewone omstandigheden (art. 9bis, §2, 3° van de wet van 15/12/1980,
gewijzigd door art. 4 van de wet van 15/09/2006).
(…)”

2. Onderzoek van het beroep

In een eerste middel voert verzoekster de schending aan van het recht van verdediging door
een gebrek, onduidelijkheid en dubbelzinnigheid in de motivering van de beslissing, zij voert
de schending aan van artikel 62 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) en van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motivering van de bestuurshandelingen.

Verzoekster is van mening dat de bestreden beslissing niet afdoende antwoordt op de door
verzoekster ingediende regularisatieaanvraag van 25 januari 2008, waaruit duidelijk blijkt dat
zij voldoet aan de voorwaarden voor regularisatie. Na een theoretische uiteenzetting
aangaande de motiveringsplicht stelt verzoekster dat de Dienst Vreemdelingenzaken slechts
één argument weerhoudt om de machtiging tot verblijf te weigeren, met name dat er ten
opzichte van de vorige aanvraag geen nieuwe elementen werden aangehaald. Verzoekster
meent dat het voor zich spreekt dat dit absoluut onvoldoende is om een weigering van een
machtiging tot verblijf te rechtvaardigen. Zij stelt dat de tweede aanvraag allesbehalve grondig
werd behandeld door de Dienst Vreemdelingenzaken, zoniet hadden zij zeker de nieuwe
elementen niet over het hoofd gezien, dat zij immers haar integratie duidelijk voortgezet heeft,
dat zij onder andere haar kennis van het Frans, Nederlands en Engels bijgewerkt heeft.
Verzoekster is van mening dat het feit dat er niet wordt ingegaan op de argumenten, strijdig is
met haar recht op verdediging. Dat de Dienst Vreemdelingenzaken deze weigering minimaal
had moeten motiveren, wat zij in casu niet deed. Dat, indien men al kan spreken van een
motivering, deze ondermaats is. Dat het duidelijk is dat de Dienst Vreemdelingenzaken bij
haar motivering substantieel in gebreke gebleven is daar zij slechts één vaag argument
aanhaalt, waardoor de weigering ongemotiveerd blijft. Verzoekster is van mening dat indien
de Dienst Vreemdelingenzaken de aangehaalde argumenten nauwkeurig had bekeken,
duidelijk zou gebleken zijn dat verzoekster nieuwe elementen aanbracht en aldus in
aanmerking komt voor een machtiging tot verblijf, minstens voor een grondig onderzoek van
de aanvraag.

De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en in artikel 62 van de Vreemdelingenwet
opgenomen uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van
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de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft genomen, zodat kan worden
beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. In de
bestreden beslissing worden duidelijk de motieven aangegeven op grond waarvan de
beslissing werd genomen. Verzoekster maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar
niet in staat stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden
beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele
motiveringsplicht (RvS 26 maart 2002, nr. 105.103).

Uit de verdere bewoordingen van het verzoekschrift kan afgeleid worden dat verzoekster met
haar kritiek doelt op de schending van de materiële motiveringsplicht.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) is bij de beoordeling van de
materiële motiveringsplicht niet bevoegd om zijn beoordeling in de plaats te stellen van die
van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel
bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan
van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan
niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (RvS 7 november 2001, nr. 101.624).

Artikel 9bis van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:

§1. In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een
identiteits-document 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. Onverminderd de andere elementen van de aanvraag, kunnen niet aanvaard worden als
buitengewone omstandigheden en worden onontvankelijk verklaard :
1° elementen die reeds aangehaald werden ter ondersteuning van een asielaanvraag in de zin
van de artikelen 50, 50bis, 50ter en 51 en die verworpen werden door de asieldiensten, met
uitzondering van elementen die verworpen werden omdat ze vreemd zijn aan de criteria van de
Conventie van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en aan de criteria voorzien in artikel 48/4
met betrekking tot de subsidiaire bescherming of omdat de beoordeling ervan niet behoort tot de
bevoegdheid van die instanties;
2° elementen die in de loop van de procedure ter behandeling van de asielaanvraag in de zin van
artikel 50, 50bis, 50ter en 51 hadden moeten worden ingeroepen, aangezien zij reeds bestonden
en gekend waren voor het einde van deze procedure;
3° elementen die reeds ingeroepen werden bij een vorige aanvraag tot het bekomen
van een machtiging tot verblijf in het Rijk;
(…)” (markering toegevoegd)

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoekster reeds op 14 december
2006 een aanvraag heeft ingediend om machtiging tot verblijf op grond van (oud) artikel 9, 3de
lid van de Vreemdelingenwet.

Opdat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zou kunnen oordelen of de gemachtigde van
de minister van Migratie- en asielbeleid correct heeft geoordeeld tot onontvankelijkheid van de
aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, dient
aldus te worden nagegaan of de elementen die verzoekster heeft ingeroepen bij haar vorige
aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf van 14 december 2006, dezelfde zijn als deze
die ze heeft ingeroepen bij haar aanvraag tot het verkrijgen van een machtiging tot verblijf in
het Rijk van 25 januari 2008.
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Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de aanvraag tot machtiging tot verblijf
op grond van (oud) artikel 9, 3de lid van de Vreemdelingenwet van 14 december 2006,
volgende elementen aanvoert als buitengewone omstandigheid:

interpretatie van Dienst Vreemdelingenzaken van de begrippen ‘verblijfplaats of plaats van
oponthoud in het buitenland’ impliceert respectievelijk  ‘een stabiele plaats in het land van oorsprong
die niet de woonplaats van de vreemdeling in het betrokken land is’ en een ‘voorafgaande
verplaatsing van het land van oorsprong naar een derde land, waar de vreemdeling op niet-precaire
wijze verblijft, m.a.w. op een legale wijze voor een periode van meer dan drie maand’. Dergelijke
verblijfstitel dient op de Belgische diplomatieke post te worden voorgelegd. Voor verzoekster
betekent dit Brazilië. Aanvraag indienen via diplomatieke post die bevoegd is voor plaats van
oponthoud in buitenland, onmogelijk  gezien zij niet over een niet-precaire verblijfstitel beschikt voor
om het even welk derde land.
Verzoekster verblijft op legale wijze in het land (nog lopende asielprocedure)
Heeft niets of niemand meer om op terug te vallen in Brazilië
Onmogelijkheid om de terugreis te bekostigen. Kosteloze repatriëringsformule van IOM biedt ook
geen oplossing aangezien reiskosten integraal moeten terugbetaald worden indien men binnen 5
jaar terug naar België keert. Geen geld voor verblijf in Brazilië.
In Brazilië is het niet evident om binnen een redelijke termijn de nodige documenten te verkrijgen,
gelet op de technische problemen van de administratie, alsmede de onwil van de corrupte
ambtenaren die zich zwaar laten betalen om de nodige documenten af te leveren.
Zij heeft werk gevonden als au pair en staat in voor haar onderhoud. Verplichten terug te keren zou
jobverlies inhouden, wat onredelijk  is.
Zal nog minstens half jaar nodig hebben om nieuw visum te krijgen, als ze er ooit één zal krijgen
Permanente inbreuk op haar leven (woonst in Sint-Gillis, vrienden die haar Belgische familie vormen)
is een buitengewoon nadeel dat niet in verhouding staat met de beoogde situatie.
Aanvraag in buitenland is een buitengewone inspanning voor betrokkene
Rechtspraak Raad van State waar deze stelt dat er een belangenafweging dient te gebeuren tussen
enerzijds het doel en de gevolgen van de administratieve voorschriften voorzien in artikel 9, 3de lid
van de Vreemdelingenwet  en anderzijds de min of meer gemakkelijke toepassing ervan en de
ongemakken die dit veroorzaakt in een concreet geval. Indien de ongemakken niet in verhouding
staan tot het beoogde doel en de beoogde gevolgen, dan is de administratieve handeling
‘buitengewoon’ nadelig voor de betrokkene en kunnen buitengewone omstandigheden ingeroepen
worden.

Wat betreft de gegrondheid van haar aanvraag heeft verzoekster volgende elementen
ingeroepen:

“(…)
2. M.b.t. gegrondheid : het vermelden van (doorgaans) humanitaire redenen waarom een machtiging tot
verblijf toegekend kan worden Cfr. Pari. Vr. en Antw., 1995-96, 6170 vraag nr. 224, Decroly, 27 februari
1996 : Pari. Vr. en Antw. 1995-96, 6173 vraag nr. 247, Detienne, 21 maart 1996

Verzoekende partij beseft dat haar dossier niet onder toepassing valt van de bijzondere gevallen waar in
een machtiging tot verblijf wordt voorzien mits aan expliciete voorwaarden is voldaan. Zij doet derhalve
beroep op de - quasi onbeperkte -appreciatiebevoegdheid van de Minister, teneinde te bekomen dat
haar aanvraag voor een verblijfsmachtiging op grond van artikel 9, derde lid van de Vw. wordt
toegestaan.

In de voorgaande uiteenzetting werden reeds een aantal redenen uiteengezet die aantonen dat
verzoekende partij een nieuw leven heeft opgebouwd in België, en die een verblijfsmachtiging om
humanitaire redenen kunnen verantwoorden :

Een terugkeer naar Brazilië zou verzoekende partij in een compleet uitzichtloze situatie brengen
ten gevolge van het complete gebrek aan familie, huisvesting en financiële middelen.
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Het zou voor haar elke dag opnieuw een strijd om te overleven betekenen, waarbij niemand haar
enig toekomstperspectief zou kunnen bieden.

Haar angst voor een genoodzaakte terugkeer probeert zij telkens te verdringen door de overtuiging
dat zij, net als iedereen, recht heeft op een menswaardig bestaan.

Verzoekende partij blijk t een zeer gemotiveerde en sterke leerling te zijn, niet alleen m.b.t. het leren
van de Nederlandse taal, doch eveneens m.b.t. het leren van een beroep.

Zij spreekt buiten haar moedertaal (Braziliaans Portugees), perfect Spaans, perfect Frans en zeer vlot
Engels. Sinds kort volgt zij ook een cursus Nederlands, hetgeen haar toelaat om vele sociale contacten
te onderhouden.
Van bij het begin van haar verblijf in België heeft zij overigens ingezien dat het leren van de Franse en
Nederlandse taal belangrijk  was voor haar integratie. Zij voelde zich dan ook zeer gemotiveerd om naar
school te gaan, vooral om op die manier haar kansen op een betere toekomst te verhogen.
Verzoekende partij volgde diverse taalcursussen, tot grote tevredenheid van zijn leraars. In bijlage vindt
u de attesten van haar lessen Engels, Frans, Spaans en ten slotte ook Nederlands.

Verzoekende partij is actief op zoek gegaan naar werk, en heeft inmiddels een job gevonden als au
pair. Bovendien heeft ze zicht op een arbeidscontract voor onbepaalde duur. In bijlage gaat de brief van
de heer J. D. die zich engageert om haar een job te verschaffen in het geval van regularisatie van
verzoekende partijen. De heer D. is "Business Unit Manager" van de afdeling (…) en in het kader van
hun expansieplannen toetst hij de markt af in Zuid-Amerika. Zij hebben een partnership met (…). Dit is
een kantoor in Santos die het agentschap binnen Brazilië vertegenwoordigt voor (…) en tevens een
verkoopkantoor is van temperature recorders. Bedrijfsleider is dhr. H. V. Doorheen diverse gesprekken
met dhr. V. groeide het idee om Belgische chocolade te exporteren richting Brazilië. Hier is een zeker
een potentiële grote markt Er zijn reeds verscheidene contacten geweest met een groot aantal mensen
en bedrijven, en met succes!
Nu zitten ze in de fase om de beslissing te nemen om een bedrijf op te starten. Ze hebben een zeer
goede fabrikant van Belgische chocolade en een verkoopskantoor in Brazilië. De ontbrekende schakel
is de geknipte man/vrouw die voor hen alle contacten en praktische afhandelingen regelt tussen België
en Brazilië. Na een aantal gesprekken met diverse personen, is de heer D. ervan overtuigd dat
verzoekende partij de ideale kandidate is. De heer J. D. staaft zijn redenering als volgt:
1. Talenkennis   :   verzoekende   partij   spreekt,   buiten   haar moedertaal (Braziliaans Portugees),

perfect Frans en perfect Spaans en zeer vlot Engels.  Sinds kort volgt zij ook een cursus
Nederlands.

2. Haar   universitair   diploma   +   diploma's   van    al haar taalcursussen die ze in België gevolgd
heeft

3. Zij is van origine Braziliaanse.   Om met Brazilië zaken te doen, is het absoluut noodzakelijk  om
met Brazilianen te werken. Indien een klant je belt, heb je meteen een band van vertrouwen
wanneer die persoon merkt dat hij een landgenoot aan de lijn krijgt. Hun "chauvinisme" speelt zeker
een belangrijke rol. Haar commerciële feeling. Zij heeft de West-Europese commerciële mentaliteit
maar weet als geen ander hoe je de Braziliaanse markt moet benaderen. De twee markten
verschillen nu éénmaal van mentaliteit. Verzoekende partij vindt het ideale evenwicht om beide
markten samen te brengen.

4. Inzet: verzoekende partij wil absoluut slagen en iets bereiken in het leven. Zij zet zich daar voor de
volle 100 procent voor in.

Op deze manier wil verzoekende partij duidelijk  maken dat zij in staat is om over een eigen inkomen te
beschikken. Van motivatie en integratie gesproken !!

- Doorgedreven graad van integratie in Sint-Gillis.
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Na enkele weken en maanden van aanpassing, komen goede contacten tot stand met een aantal
mensen uit de omgeving van verzoekende partij.
In de gegeven omstandigheden is het voor verzoekende partij niet evident om zich op een snelle en
degelijke manier te integreren in onze samenleving, doch het dient gezegd dat zij daar wonderwel in
slaagt.

Zij heeft zich ondertussen perfect ingeburgerd en is voor de buurt een vertrouwd gegeven geworden, in
die mate dat een verder verblijf aangewezen is.
Getuige daarvan ondermeer de diverse welgemeende steunbetuigingen die aan dit verzoek worden
toegevoegd.
- Verzoekende partij geeft tevens blijk  van grote burgerzin. Zo draagt zij er zorg voor dat alle door hem
verschuldigde sommen zo snel mogelijk  en binnen een redelijke termijn voldaan worden, en dit binnen
het budget waarover zij beschikt. In bijlage gaan als voorbeeld de facturen van Electrabel betreffende
haar woning en de betalingsbewijzen die aantonen dat ze telkens stipt haar schulden aflost.
Verzoekende partij is bescheiden en verantwoordelijk : zij kent zijn geldelijke beperkingen en doet geen
aankopen die zij zich niet kan veroorloven, noch Iaat zij zich verleiden door allerlei duistere zaakjes om
op die manier aan extra financiële middelen te raken.
- Verzoekende partij heeft nooit problemen gehad met justitie en heeft dan ook een blanco strafregister.
Er kan dan ook met zekerheid gesteld worden dat zij geen gevaar vormt voor de openbare orde en
veiligheid.
- Verzoekende partij bezit intussen een goede kennis van het Nederlands en doet haar uiterste best om
deze kennis voortdurend te verbeteren.
 - Het feit dat verzoekende partij een uiterst minzaam persoon is die met niemand moeilijkheden
zoekt/heeft wordt aangetoond door het feit dat zij wijdverspreide steun geniet van de plaatselijke
bevolk ing. Getuige daarvan de diverse steunbetuigingen van Belgische kennissen en vrienden die
worden toegevoegd aan het dossier.
- Lange duur van verblijf (sinds mei 2001, hetzij inmiddels ruim meer dan vijf jaar).

Een machtiging tot verblijf zou voor verzoekende partij de énige oplossing zijn, in het licht van de
continue onzekerheid waarmee zij reeds al die tijd verplicht moet mee leven.
Het zou hem de gelegenheid bieden om zich nog beter te integreren en zichzelf nog verder te kunnen
ontplooien.
Gelet op het voorgaande kan zonder twijfel gesteld worden dat verzoekende partij op zeer intense wijze
is overgegaan tot de verinnerlijk ing van onze Belgische taal, zeden en gewoonten en zich de Belgische
samenlevingsnormen in hoge mate heeft eigen gemaakt, zowel op economisch, sociaal en cultureel
terrein alsook op andere terreinen van het maatschappelijk  leven.
Aan de integratie van verzoekende partij kan er derhalve geenszins getwijfeld worden. (…)”

Uit de stukken van hat administratief dossier blijkt dat de aanvraag tot machtiging tot verblijf
op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet van 25 januari 2008, volgende elementen
aanvoert als buitengewone omstandigheid:

interpretatie van Dienst Vreemdelingenzaken van de begrippen ‘verblijfplaats of plaats van
oponthoud in het buitenland’ impliceert respectievelijk  ‘een stabiele plaats in het land van oorsprong
die niet de woonplaats van de vreemdeling in het betrokken land is’ en een ‘voorafgaande
verplaatsing van het land van oorsprong naar een derde land, waar de vreemdeling op niet-precaire
wijze verblijft, m.a.w. op een legale wijze voor een periode van meer dan drie maand’.Dergelijke
verblijfstitel dient op de Belgische diplomatieke post te worden voorgelegd. Voor verzoekster
betekent dit Brazilië. Aanvraag indienen via diplomatieke post die bevoegd is voor plaats van
oponthoud in buitenland, onmogelijk  gezien zij niet over een niet-precaire verblijfstitel beschikt voor
om het even welk derde land.
In Brazilië is het niet evident om binnen redelijke termijn nodige documenten te verkrijgen, gelet op
de technische problemen van de administratie, alsmede de onwil van de corrupte ambtenaren die
zich zwaar laten betalen om de nodige documenten af te leveren.
Zij heeft werk gevonden als au pair en staat in voor haar onderhoud. Verplichten terug te keren zou
een jobverlies inhouden, wat onredelijk  is.
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Zal nog minstens half jaar nodig hebben om nieuw visum te krijgen, als ze er ooit één zal krijgen
Permanente inbreuk op haar leven (woonst in Sint-Gillis, vrienden die haar Belgische familie vormen)
is een buitengewoon nadeel dat niet in verhouding staat met de beoogde situatie.
Aanvraag in het buitenland is buitengewone inspanning voor betrokkene
Rechtspraak Raad van State waar deze stelt dat er een belangenafweging dient te gebeuren tussen
enerzijds het doel en de gevolgen van de administratieve voorschriften voorzien in artikel 9, 3de lid
van de Vreemdelingenwet  en anderzijds de min of meer gemakkelijke toepassing ervan en de
ongemakken die dit veroorzaakt in een concreet geval. Indien de ongemakken niet in verhouding
staan tot het beoogde doel en de beoogde gevolgen, dan is de administratieve handeling
‘buitengewoon’ nadelig voor de betrokkene en kunnen buitengewone omstandigheden ingeroepen
worden.

Wat de gegrondheid betreft worden volgende elementen ingeroepen:

 “ (…)
 M.b.t. gegrondheid: het vermelden van (doorgaans) humanitaire redenen waarom een machtiging tot
verblijf toegekend kan worden Cfr. Pari. Vr. en Antw., 1995-96, 6170 vraag nr. 224, Decroly, 27 februari
1996 : Pari. Vr. en Antw. 1995-96, 6173 vraag nr. 247, Detienne, 21 maart 1996

Verzoekende partij beseft dat haar dossier niet onder toepassing valt van de bijzondere gevallen waar in
een machtiging tot verblijf wordt voorzien mits aan expliciete voorwaarden is voldaan.

Zij doet derhalve beroep op de - quasi onbeperkte - appreciatiebevoegdheid van de Minister, teneinde te
bekomen dat haar aanvraag voor een verblijfsmachtiging op grond van artikel 9bis van de Vw. wordt
toegestaan.

In de voorgaande uiteenzetting werden reeds een aantal redenen uiteengezet die aantonen dat
verzoekende partij een nieuw leven heeft opgebouwd in België, en die een verblijfsmachtiging om
humanitaire redenen kunnen verantwoorden:
- Een terugkeer naar Brazilië zou verzoekende partij in een compleet uitzichtloze situatie brengen ten
gevolge van het complete gebrek aan familie, huisvesting en financiële middelen. Het zou voor haar elke
dag opnieuw een strijd om te overleven betekenen, waarbij niemand haar enig toekomstperspectief zou
kunnen bieden. Haar angst voor een genoodzaakte terugkeer probeert zij telkens te verdringen door de
overtuiging dat zij, net als iedereen, recht heeft op een menswaardig bestaan.
-Verzoekende partij blijk t een zeer gemotiveerde en sterke leerling te zijn, niet
alleen m.b.t. het leren van de Nederlandse taal, doch eveneens m.b.t. het leren
van een beroep.
-Zij spreekt buiten haar moedertaal (Braziliaans Portugees), perfect Spaans,
perfect Frans en zeer vlot Engels.    Sinds kort volgt zij ook een cursus
Nederlands, hetgeen haar toelaat om vele sociale contacten te onderhouden.
Van bij het begin van haar verblijf in België heeft zij overigens ingezien dat het
leren van de Franse en Nederlandse taal belangrijk  was voor haar integratie.
-Zij voelde zich dan ook zeer gemotiveerd om naar school te gaan, vooral om op die manier haar kansen
op een betere toekomst te verhogen. Verzoekende partij volgde diverse taalcursussen, tot grote
tevredenheid van zijn leraars. In bijlage vindt u de attesten van haar lessen Engels, Frans, Spaans en
ten slotte ook Nederlands.

Verzoekende partij is actief op zoek gegaan naar werk, en heeft inmiddels een job gevonden als au pair.
Bovendien heeft ze zicht op een arbeidscontract voor onbepaalde duur.

De heer J. D. engageert zich om haar een job te verschaffen in het geval van regularisatie van
verzoekende partij.

De heer D. is "Business Unit Manager" van de afdeling (…) en in het kader van hun expansieplannen
toetst hij de markt af in Zuid-Amerika. Zij hebben een partnership met (…). Dit is een kantoor in Santos
die het agentschap binnen Brazilië vertegenwoordigt voor (…) en tevens een verkoopkantoor is van
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temperature recorders. Bedrijfsleider is dhr. H.V.. Doorheen diverse gesprekken met dhr. V. groeide het
idee om Belgische chocolade te exporteren richting Brazilië. Hier is een zeker een potentiële grote
markt. Er zijn reeds verscheidene contacten geweest met een groot aantal mensen en bedrijven, en
met succes!

Nu zitten ze in de fase om de beslissing te nemen om een bedrijf op te starten. Ze hebben een zeer
goede fabrikant van Belgische chocolade en een verkoopskantoor in Brazilië. De ontbrekende schakel
is de geknipte man/vrouw die voor hen alle contacten en praktische afhandelingen regelt tussen België
en Brazilië. Na een aantal gesprekken met diverse personen, is de heer D. ervan overtuigd dat
verzoekende partij de ideale kandidate is. De heer J. D. staaft zijn redenering als volgt:

1. Talenkennis : verzoekende partij spreekt, buiten haar moedertaal (Braziliaans Portugees),
perfect Frans en perfect Spaans en zeer vlot Engels. Sinds kort volgt zij ook een cursus
Nederlands.

2. Haar universitair diploma + diploma's van al haar taalcursussen die ze in België gevolgd heeft
3. Zij is van origine Braziliaanse.  Om met Brazilië zaken te doen, is het absoluut noodzakelijk

om met Brazilianen te werken. Indien een klant je belt, heb je meteen een band van
vertrouwen wanneer die persoon merkt dat hij een landgenoot aan de lijn krijgt. Hun
"chauvinisme" speelt zeker een belangrijke rol.

4. Haar commerciële feeling. Zij heeft de West-Europese commerciële mentaliteit maar weet als
geen ander hoe je de Braziliaanse markt moet benaderen. De twee markten verschillen nu
éénmaal van mentaliteit. Verzoekende partij vindt het ideale evenwicht om beide
markten samen te brengen.

5. Inzet: verzoekende partij wil absoluut slagen en iets bereiken in het leven. Zij zet zich daar
voor de volle 100 procent voor in.

Ook bij deze nieuwe aanvraag, wenst dhr. D. nogmaals te benadrukken hoezeer hij verzoekende partij
in dienst wenst te nemen, nadat haar een verblijfsvergunning en arbeidskaart kan afgeleverd worden :

"Bij deze vraag ik vriendelijk  een gunstig gevolg te geven aan de vraag van mevrouw K. N. P.
Zoals, in mijn vorige correspondentie aangegeven, is het mijn intentie om in Brazilië op te starten met
de verkoop van chocoladebonbons. Op dit moment is er van een echte opstart geen sprake omdat ik
de juiste persoon niet vind om dit project te begeleiden. Dhr. H. V. (cfr. vermelding vorige brief) en
mezelf hebben getracht om het project zelf te trekken maar na enige tijd zijn we ermee gestopt. Het
ontbrak dhr. V. om de nodige tijd te kunnen spenderen aan dit project omdat zijn hoofdactiviteit in
Brazilië als het ware explodeert.  In België ben ik op zoek naar een geschikte kandidate, maar zonder
succes. De combinatie van de benodigde kwalificaties is blijkbaar onmogelijk  om hier te
vinden. Ik blijf echter overtuigd dat het project een succes wordt mits de juiste persoon.
Voor Chili, is dhr. P. G. (telefoon : …) samen met zijn zus eenzelfde project gestart. Dhr. G. begeleidt
vanuit België de zaken en zijn zus realiseert de verkoop van chocolade in Chili. Beiden zijn enorm
enthousiast en overtuigd dat het project zal slagen. Voor verdere vragen blijf ik  steeds ter uwer
beschikking."
(verklaring dhr. D. N. 4 november 2007)

Op deze manier wil verzoekende partij duidelijk  maken dat zij in staat is om over een eigen inkomen te
beschikken. Van motivatie en integratie gesproken !!

- Doorgedreven graad van integratie in Sint-Gillis.
Na enkele weken en maanden van aanpassing, komen goede contacten tot stand met een aantal
mensen uit de omgeving van verzoekende partij. In de gegeven omstandigheden is het voor
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verzoekende partij niet evident om zich op een snelle en degelijke manier te integreren in onze
samenleving, doch het dient gezegd dat zij daar wonderwel in slaagt.
Zij heeft zich ondertussen perfect ingeburgerd en is voor de buurt een vertrouwd gegeven geworden, in
die mate dat een verder verblijf aangewezen is.
Getuige daarvan ondermeer de diverse welgemeende steunbetuigingen die aan dit verzoek worden
toegevoegd.
- Verzoekende partij geeft tevens blijk  van grote burgerzin. Zo draagt zij er zorg voor dat alle door hem
verschuldigde sommen zo snel mogelijk  en binnen een redelijke termijn voldaan worden, en dit binnen
het budget waarover zij beschikt. In bijlage gaan als voorbeeld de facturen van Electrabel betreffende
haar woning en de betalingsbewijzen die aantonen dat ze telkens stipt haar schulden (huur en
electriciteit) aflost.

Verzoekende partij is bescheiden en verantwoordelijk ; zij kent haar geldelijke beperkingen en doet
geen aankopen die zij zich niet kan veroorloven, noch laat zij zich verleiden door allerlei duistere
zaakjes om op die manier aan extra financiële middelen te raken.

- Verzoekende partij heeft nooit problemen gehad met justitie en heeft dan ook een blanco
strafregister. Er kan dan ook met zekerheid gesteld worden dat zij geen gevaar vormt voor de
openbare orde en veiligheid.

-Verzoekende partij bezit intussen een goede kennis van het Nederlands en doet haar uiterste best om
deze kennis voortdurend te verbeteren.

-Het feit dat verzoekende partij een uiterst minzaam persoon is die met niemand moeilijkheden
zoekt/heeft wordt aangetoond door het feit dat zij wijdverspreide steun geniet van de plaatselijke
bevolk ing. Getuige daarvan de diverse steunbetuigingen van Belgische kennissen en vrienden die
worden toegevoegd aan het dossier.

- Lange duur van verblijf (sinds mei 2001, hetzij inmiddels ruim meer dan 6,5 jaar).

 Een machtiging tot verblijf zou voor verzoekende partij de énige oplossing zijn, in het licht van de
continue onzekerheid waarmee zij reeds al die tijd verplicht moet mee leven.

Het zou hem de gelegenheid bieden om zich nog beter te integreren en zichzelf nog verder te kunnen
ontplooien.

Gelet op het voorgaande kan zonder twijfel gesteld worden dat verzoekende partij op zeer intense wijze
is overgegaan tot de verinnerlijk ing van onze Belgische taal, zeden en gewoonten en zich de Belgische
samenlevingsnormen in hoge mate heeft eigen gemaakt, zowel op economisch, sociaal en cultureel
terrein alsook op andere terreinen van het maatschappelijk  leven. (…)”

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt aldus duidelijk dat bij de nieuwe aanvraag
op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet van 25 januari 2008 geen nieuwe
elementen werden aangevoerd, zodat de gemachtigde van de minister kon volstaan met het
motief dat de elementen reeds ingeroepen werden tijdens een vorige aanvraag tot het
verkrijgen van een machtiging tot verblijf en deze elementen bijgevolg niet aanvaard kunnen
worden als buitengewone omstandigheden.

Bovendien gezien eerst dient te worden nagegaan of er buitengewone omstandigheden
aanwezig zijn om een aanvraag in België in te dienen en dit in casu niet het geval is gezien de
ingeroepen buitengewone omstandigheden dezelfde zijn als in de eerste aanvraag en toen
reeds geoordeeld werd dat er geen buitengewone omstandigheden waren, diende de
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gemachtigde van de minister zich niet uit te spreken over de (on)gegrondheid van de zaak.
De verweerder diende aldus niet in te gaan op de elementen die aangevoerd werden
betreffende de gegrondheid, ook al zouden deze elementen niet gelijk zijn aan de elementen
ten gronde aangevoerd in de eerste aanvraag tot machtiging tot verblijf van 14 december
2006, hetgeen verzoekster echter nalaat op een overtuigende manier aan te tonen. Aldus kan
verzoekster niet dienstig voorhouden dat de tweede aanvraag allesbehalve grondig werd
behandeld door de Dienst Vreemdelingenzaken, daar zij anders de nieuwe elementen niet
over het hoofd gezien hadden, dat zij immers haar integratie duidelijk voortgezet heeft, dat zij
onder andere haar kennis van het Frans, Nederlands en Engels bijgewerkt heeft. Zoals reeds
gesteld, diende de Dienst Vreemdelingenzaken op deze argumenten niet in te gaan, nu de
eventuele gegrondheid van de aanvraag niet diende onderzocht te worden, gezien er geen
buitengewone omstandigheden aanwezig zijn om de aanvraag in België te rechtvaardigen.
Aldus kan verzoekster ook niet dienstig voorhouden als zouden haar rechten van verdediging
zijn geschonden, nu op deze elementen niet werd ingegaan.

Een schending van de materiële motiveringsplicht wordt niet aangetoond.

Het eerste middel is ongegrond.

In een tweede middel voert verzoekster de schending aan van het algemeen beginsel van
behoorlijk bestuur en de zorgvuldigheidsplicht.

Verzoekster is van mening dat de weigering genomen is zonder zorgvuldig onderzoek van de
aanvraag, terwijl het de taak is van elke zorgvuldige overheid om elke genomen beslissing
voldoende te motiveren. Volgens verzoekster heeft de overheid de taak zorgvuldig op te
treden, dat als men de aanvraag weigert, hiertoe de redenen dient op te geven, hetgeen in
casu niet gebeurd is. Dat de Dienst Vreemdelingenzaken enkel aangeeft dat er geen nieuwe
redenen werden aangebracht en zij bijgevolg niet antwoordt op de –nieuwe- argumenten van
verzoekster.

Verzoekster is aldus van mening dat het zorgvuldigheidsbeginsel geschonden is daar de
overheid de redenen diende op te geven en dit niet is gebeurd. De Raad stelt vast dat
verzoekster hier opnieuw een schending van de motiveringsplicht aanvoert. Zoals blijkt uit de
bespreking van het eerste middel, wordt een schending van de motiveringsplicht niet
aangetoond.

Eveneens dient opgemerkt te worden dat nergens uit de bestreden beslissing en de stukken
van het administratief dossier blijkt als zou de verwerende partij zich schuldig hebben
gemaakt aan een onzorgvuldig onderzoek.

Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt niet aannemelijk gemaakt.

Het tweede middel is ongegrond.

In een derde middel voert verzoekster de schending aan van het redelijkheidsbeginsel.

Verzoekster stelt dat dit beginsel veronderstelt dat de genomen beslissing dient voort te
spruiten uit een zorgvuldig onderzoek en een beslissing moet zijn die door ieder ander redelijk
denkend mens of orgaan zou kunnen worden genomen en die men als een redelijk
verantwoorde beslissing zou kunnen zien en aanvaarden. Zij is van mening dat zij haar
aanvraag meer dan voldoende staafde met argumenten, die bovendien verschilden van haar
vorige aanvraag, terwijl toch arbitrair beslist werd tot weigering omdat er zogezegd geen
nieuwe argumenten werden aangebracht, dat de beslissing geenszins op redelijke wijze werd
genomen. Verzoekster stelt dat zij haar motieven om een machtiging tot verblijf aan te vragen
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klaar en duidelijk heeft gesteld, dat de Dienst Vreemdelingenzaken haar aanvraag echter
afgewezen heeft op basis van het loutere argument dat er in vergelijking met de vorige
aanvraag geen nieuwe redenen werden aangebracht. Dat dit duidelijk weergeeft dat er aan
deze beslissing geen grondig onderzoek is voorafgegaan, dat men zich daarom terecht de
vraag stelt in hoeverre dergelijke behandeling van een visumdossier nog correct, objectief en
rechtvaardig gebeurt. Dat de Dienst vreemdelingenzaken volledig ongefundeerd tot de
weigering beslist, hetgeen niet redelijk is.

Betreffende de aangevoerde schending van het redelijkheidsbeginsel, merkt de Raad op dat
het redelijkheidsbeginsel de Raad niet toestaat het oordeel van het bestuur over te doen,
maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat
doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief
volkomen ontbreekt (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). Zoals reeds besproken naar
aanleiding van het eerste middel, kon de gemachtigde van de minister in alle redelijkheid tot
de vaststelling komen dat verzoekster geen nieuwe elementen naar voren bracht als
buitengewone omstandigheid. Minstens valt de kritiek samen met de kritiek die geuit werd bij
de schending van de materiële motiveringsplicht en de schending van het
zorgvuldigheidsbeginsel.

Het derde middel is ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf december tweeduizend en
acht door:

mevr. J. CAMU,      wnd. voorzitter,
     rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. M. DENYS,     griffier.

De griffier, De voorzitter,

 M. DENYS. J. CAMU.


