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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 21.273 van 9 januari 2009
in de zaak XII

In zake: X
  Gekozen woonplaats:  ten kantore van X

tegen :

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

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X van Nigeriaanse nationaliteit, op 17 september 2008 heeft
ingediend om de nietigverklaring en de schorsing van de tenuitvoerlegging te vorderen van de
beslissing van de gemachtigde van de minister van 8 augustus 2008 waarbij de aanvraag om
machtiging tot verblijf op basis van artikel 9, derde lid 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 18
augustus 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 nota met opmerkingen.

Gelet op de beschikking van 18 november 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17
december 2008.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter Ch. BAMPS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. VAN BELLINGEN, die verschijnt voor de
verzoekende partij en van advocaat M. JOPPEN, die loco advocaat C. DECORDIER
verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak

1.1. Verzoekster dient op 6 januari 2006 volgens de bestreden beslissing (op 4 januari 2004
volgens de verweernota, op 21 januari 2004 volgens verzoekster) een aanvraag in om, met
toepassing van artikel 9, derde 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), tot een verblijf te worden gemachtigd.
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1.2. Op 8 augustus 2008 neemt de gemachtigde van de minister de beslissing waarbij de
aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk wordt verklaard, aan verzoekster ter kennis
gebracht op 18 augustus 2008. Dit is de bestreden beslissing die als volgt is gemotiveerd:

“In toepassing 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, deel ik  u mee dat dit
verzoek onontvankelijk  is.

Reden(en) :

De aangehaalde elementen vormen geen uitzonderlijke omstandigheid waarom de betrokkene de
aanvraag om machtiging tot verblijf niet kan indienen via de gewone procedure namelijk  via de
diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het
buitenland.

Het feit dat betrokkene sinds november 2001 in België verblijft, geïntegreerd is, Nederlands leert en
spreekt, opleidingen bij de VDAB heeft gevolgd en werkbereid is, vrijwilligerswerk verricht, een vrienden-
en kennissenkring heeft uitgebouwd en getuigenverklaringen voorlegt, verantwoordt niet dat de aanvraag
tot regularisatie op grond van artikel 9 van de wet van 1980 in België wordt ingediend. Deze 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.

Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkene geen gevaar betekent voor de openbare
veiligheid en nooit fraude heeft gepleegd of arglistigheden heeft gebruikt, dient opgemerkt te worden dat
van alle vreemdelingen die in België verblijven, verwacht wordt dat zij zich houden aan de in België van
kracht zijnde wetgeving.

Betrokkene wist dat haar verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van haar asielprocedure
en dat zij bij een negatieve beslissing het land zou dienen te verlaten. De asielprocedure werd op
22.02.2002 afgesloten met een negatieve beslissing ‘niet ontvankelijk , weigering van verblijf’ van het
Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, haar betekend op 26.02.2002.
Betrokkene verkoos geen gevolg te geven aan een bevel om het grondgebied te verlaten en verbleef van
26.02.2002 tot 08.02.2007 illegaal in België. Uit dit langdurig illegaal verblijf kunnen geen rechten geput
worden met het oog op regularisatie. De duur van de asielprocedure (namelijk  3 maanden) was ook niet
van die aard dat ze als onredelijk  lang kan beschouwd worden. Op 09.02.2007 vroeg betrokkene een
tweede maal asiel aan. Betrokkene werd opgeroepen om zich aan te bieden op 08.04.2008, doch zij gaf
geen gevolg aan deze oproeping, en deed op die manier afstand van haar tweede asielaanvraag.
Betrokkene verblijft sindsdien illegaal in het land.

Betrokkene beweert dat zij, maar vooral haar dochter O. Y. bij gedwongen terugkeer naar Nigeria gevaar
lopen voor hun fysische en psychische integriteit. Genitale verminking bij jonge vrouwen/meisjes komt
namelijk  in hoge mate (in 58% van de gevallen) voor in Jos, Plateau, de verblijfplaats van betrokkene in
Nigeria. Verder stelt betrokkene zelf gevaar te lopen als alleenstaande moeder in Nigeria, immers als zij
niet tot de dood zal worden veroordeeld, zou zij hoogstwaarschijnlijk  verbannen worden uit haar sociale
gemeenschap. Deze elementen kunnen bezwaarlijk  worden weerhouden als buitengewone
omstandigheden en wel om volgende redenen:
Ten eerste dient betrokkene niet noodzakelijker wijze terug te keren naar Jos, in de staat Plateau. Zij
toont niet aan dat zij zich niet kan vestigen in een staat of derde land, buiten Schengen, waar
vrouwenbesnijdenis niet wordt toegepast.
Daarenboven dient vermeld dat de Belgische ambassade voor Nigeria gevestigd is in Abuja, waar
volgens onze bronnen (en in bijlage ook te zien in de bronnen van het verzoekschrift, ingediend door
betrokkene) de kans op besnijdenis van vrouwen slechts 7% bedraagt, een kans die nog verkleind
wordt aangezien betrokkene slechts in Nigeria hoeft te blijven gedurende de tijd van de behandeling van
haar aanvraag conform art. 9.2. van de wet van 15.12.1980.
Wat de kans op doodstraf betreft, volgens de gegevens in het World Report 2007 van Human Rights
Watch zijn er sinds het jaar 2002 geen executies noch amputaties uitgesproken door Shariarechtbanken
in Nigeria en werden bovendien alle doodstraffen in hoger beroep geannuleerd.
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Bovendien dient er opgemerkt te worden dat betrokkene na het indienen van een tweede asielaanvraag,
heeft nagelaten om binnen de vooropgestelde termijn en zonder opgave van geldige reden, gevolg te
geven aan de oproeping van de Dienst Vreemdelingenzaken om haar motieven te komen uiteenzetten.
Deze houding van betrokkene doet ernstige twijfels rijzen aangaande de gegrondheid van de
zogenaamde problemen in het land van herkomst. Het is immers zo dat betrokkene zich, met de
aangehaalde argumenten kon beroepen op de subsidiaire-beschermingsstatus zoals gesteld in art.
48/4, §1 van de wet van 15.12.80.

Wat het inroepen van art. 8 van het EVRM betreft dient er opgemerkt te worden dat dit artikel hier niet
van toepassing is aangezien de verplichting om terug te keren naar het land van herkomst om aldaar
machtiging tot verblijf te vragen het hele gezin (betrokkene en haar twee kinderen) geldt zodat er van
een verbreking van de familiale banden geen sprake is. Gewone sociale relaties vallen niet onder de
bescherming van artikel 8 van het EVRM.
Verder beweert betrokkene een gezin te vormen met de heer M.L., doch hiervan is geen enkel bewijs
terug te vinden in het dossier. Mocht betrokkene hiervan toch bewijzen kunnen voorleggen; om in
aanmerking te komen voor een regularisatie in het kader van een duurzame relatie dient betrokkene te
voldoen aan de basisvoorwaarden zoals vermeld in het artikel 40bis van de wet van 15.12.1980.

Niets verhindert betrokkene derhalve om terug te keren en via de reguliere weg een aanvraag om
machtiging tot verblijf in te dienen. Het staat betrokkene vrij hiertoe een beroep te doen op de
Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) om zo de nodige steun te verkrijgen voor een terugreis.
(…)”

2.      Ontvankelijkheid

Verwerende partij werpt bij wege van exceptie de onontvankelijkheid van het beroep op
wegens het niet ontwikkelen van een ernstig middel en het niet op basis van concrete
gegevens aantonen van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel, beiden vereist ingevolge
artikel 39/82, § 2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna:
Vreemdelingenwet).

Vastgesteld wordt dat verwerende partij in haar nota zelf een middel in de uiteenzetting van
verzoekster onderscheidt en erin geslaagd is deze vrij omstandig te beantwoorden. Voor wat
betreft de opgeworpen exceptie aangaande het bestaan van een moeilijk te herstellen ernstig
nadeel, bestaat er geen noodzaak om hierover uitspraak te doen aangezien, zoals hierna zal
blijken, de vordering tot schorsing zonder voorwerp is. De exceptie wordt derhalve niet
bijgetreden.

3. Onderzoek van het beroep

3.1. In het enige middel voert verzoekster de schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel,
van artikel 9, lid 3 en 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 (hierna: Wet Motivering Bestuurshandelingen), omdat
de bestreden beslissing tegenstrijdig is met de fax van 5 augustus 2008 wat de datum van de
aanvraag om machtiging tot verblijf betreft, dat verzoekster naar aanleiding van een aanvulling
op de regularisatieaanvraag van 29 oktober 2003 een bericht kreeg van Dienst
Vreemdelingenzaken waarin wordt gesteld dat deze aanvraag zonder voorwerp is verklaard
maar dat de aanvraag van 6 januari 2008 wél zal worden behandeld, terwijl in de bestreden
beslissing wordt verwezen naar de aanvraag van 6 januari 2006, dat verzoekster op 7 juli
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2008 bijkomende argumenten en stukken heeft ingediend op de regularisatieaanvraag en dat
het nu onmogelijk is voor verzoekster om na te gaan welke aanvraag tot machtiging van
verblijf het voorwerp uitmaakt van de bestreden beslissing, dat uit de bestreden beslissing
evenmin blijkt dat rekening werd gehouden met haar bijkomende argumenten ingediend op 1
juli 2008, minstens verwijst de bestreden beslissing niet naar deze aanvullende stukken, dat
bijkomende buitengewone omstandigheden werden ingediend waarop niet is gemotiveerd, de
omstandigheid van gevaar voor een vrouwenbesnijdenis van haar dochter wordt op geen
enkele wijze weerlegd en de opgeworpen toepassing van artikel 3 EVRM wordt niet betwist in
de bestreden beslissing, de omstandigheid van gevaar omwille van haar geloofsovertuiging
wordt evenmin weerlegd en met de opgeworpen toepassing van artikel 8 EVRM wordt
evenmin rekening gehouden, dat ten onrechte haar aanvraag om machtiging tot verblijf
onontvankelijk is verklaard en dat een duidelijke schending van de motiveringsplicht blijkt.

3.2. Verwerende partij antwoordt in haar nota met opmerkingen het volgende:

“Betreffende een enig middel van de verzoekende partij.
In een eerste middel beroept verzoekster zich op een vermeende schending van het
zorgvuldigheidsbeginsel en artikel 9, alinea 3.
Ter ondersteuning poneert verzoekster dat niet duidelijk  is welke aanvraag in de bestreden beslissing
wordt behandeld en dat op verschillende buitengewone omstandigheden niet zou zijn ingegaan in de
bestreden beslissing
De verwerende partij laat dienaangaande gelden dat in de bestreden beslissing zeer duidelijk  wordt
vermeld:
"Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 6.1.2006 werd ingediend
door (...)"
Het is de verwerende partij niet duidelijk  hoe de motivering van de in casu bestreden beslissing
tegenstrijdig of onzorgvuldig zou zijn.
Te meer nu niet ernstig kan worden betwist dat verzoekster een aanvraag heeft ingediend in toepassing
van het oude art. 9,3° lid van de Vreemdelingenwet dd. 15.12.1980.
De verwerende partij wijst er op dat uit het oude art. 9 van de wet dd. 15.12.1980 betreffende de toegang
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, duidelijk  blijk t dat in
lid 2 van dit wetsartikel een algemene regel is gesteld ten aanzien waarvan lid 3 zich verhoudt als een
restrictief toe te passen uitzondering.
Laatstgenoemd lid heeft slechts tot doel om vreemdelingen die in hun land van herkomst of van
oponthoud geen Belgische diplomatieke overheid ter beschikking hebben of om een aan henzelf
vreemde reden de aanvraag niet kunnen doen bij die overheid (dus vreemdelingen in wiens hoofde
sprake is van buitengewone omstandigheden), toch de gelegenheid te geven een machtiging aan te
vragen tot langdurig verblijf in België.
Verzoekster, in wiens hoofde geen uitzonderlijke omstandigheden kunnen weerhouden worden, kan zich
niet op een ontvankelijke wijze beroepen op art. 9, lid 3 van de wet dd. 15.12.1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
In casu besliste de gemachtigde van de federale Minister van Migratie- en Asielbeleid naar oordeel van
de verwerende partij terecht, gelet op de gegevens die verzoeksters concrete situatie kenmerken en
geheel binnen de hem ter zake toebedeelde bevoegdheid, betrokkenes aanvraag om machtiging tot
verblijf in toepassing van het (oude) art. 9, 3° lid van de Vreemdelingenwet dd. 15.12.1980
onontvankelijk  te verklaren.
Terwijl in de in casu bestreden beslissing - geheel terecht en geenszins tegenstrijdig - wordt vermeld dat
de elementen van integratie het voorwerp kunnen uitmaken van een procedure conform het nieuwe art. 9
van de Vreemdelingenwet dd. 15.12.1980, dat verband houdt met het indienen van de aanvraag in het
land van herkomst of van oponthoud (het vroegere art. 9.2 van de Vreemdelingenwet dd. 15.12.1980).
Van een tegenstrijdige motivering is dan ook geen sprake.
Verzoeksters vage en ongestaafde beschouwingen, aangevoerd ter ondersteuning van het middel, zijn
niet ernstig.
Kennelijk  is het de verzoekende partij die niet zorgvuldig te werk gaat.
In haar enig middel beroept verzoekster zich ook op een vermeende schending van art. 62 van de
Vreemdelingenwet dd. 15.12.1980, en de art. 2 en 3 van de Wet dd. 29.07.1991.
Bij lezing van de toelichting van het middel stelt de verwerende partij evenwel vast dat verzoekster daarin
inhoudelijke kritiek levert, het weze vanuit louter feitelijk  oogpunt, het weze vanuit het oogpunt van het
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materieel recht, en daarbij blijk  geeft kennis te hebben van de motieven vervat in de bestreden
beslissing.
De verwerende partij is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekster
het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek (cf. R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St.
1994, z.p.).
De formele motiveringsplicht vervat in de wetsartikelen waarvan verzoekster de schending aanvoert,
heeft immers geen ander doel dan het in kennis stellen van de bestuurde van de redenen  die  ten
grondslag  liggen  aan  de  te  zijnen  of te  haren  opzichte  genomen bestuursbeslissing, zodanig dat
deze in staat is om te oordelen of het zinvol is om daartegen op te komen met de ter beschikking
staande rechtsmiddelen (R.v.St. nr, 60.751, 4.7,1996, T.B.P. 1996, 698), terwijl de voormelde
vaststelling impliceert dat deze wettelijke doelstelling is bereikt.
De naleving van de genoemde plicht houdt daarentegen geen verband met de inhoudelijke juridische of
feitelijke correctheid van de tot uitdrukking gebrachte motieven (cf. wat inhoudelijke juridische
correctheid betreft, naar analogie, Cass., 10.1.1979, Arr. Cass. 1978-79, 522; alsook wat feitelijke
correctheid betreft: R.v.St nr. 44.948, 18.11.1993, Arr. R.v.St. 1993, z.p.; Antwerpen, 16.6.1998, F.J.F.
1998, 693).
Ten overvloede laat de verwerende partij gelden dat bij lezing van de bestreden beslissing blijk t
genoegzaam dat de inhoud daarvan verzoekster het genoemde inzicht verschaft en aldus volstaat om
haar toe te laten de bedoelde nuttigheidsafweging te maken.
De bestreden beslissing is immers genoegzaam met redenen omkleed, aangezien daarin zowel haar
juridische grondslag als haar feitelijke grondslag zijn vermeld.
Deze vermeldingen, die betrekking hebben op verzoeksters concrete situatie en de elementen die haar
situatie daadwerkelijk  kenmerken, laten verzoekster toe kennis te hebben van de gronden op basis
waarvan de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk  werd verklaard, en maken dat het doel is
bereikt dat met het bestaan van de betrokken formele motiveringsverplichting wordt beoogd.
Het normdoel dat ten grondslag ligt aan de in het besproken middel als geschonden aangeduide
wetsartikelen is dus bereikt en de bestreden beslissing is genoegzaam gemotiveerd.
Verzoeksters summiere en ter zake niet relevante beschouwingen kunnen aan het voorgaande geen
afbreuk doen, te meer nu deze feitelijke grondslag missen.
Betreffende de kritiek van verzoekster dat geen rekening wordt gehouden met de vrees voor een
schending van artikel 3 of 8 EVRM, laat de verwerende partij gelden dat in de beslissing uitvoerig wordt
ingegaan op de vermeende vrees voor de "psychische en fysieke integriteit en het inroepen van artikel 8
EVRM :
"- Betrokkene beweert dat zij, maar vooral haar dochter O. Y. bij gedwongen terugkeer naar Nigeria
gevaar lopen voor hun fysische en psychische integriteit. Genitale verminking bij jonge vrouwen/ meisjes
komt namelk in hoge mate (in 58% van de gevallen) voor in Jos, Plateau, de verblijfplaats van
betrokkene in Nigeria: Vérder stelt betrokkene zelf gevaar te lopen als alleenstaande moeder in Nigeria,
immers als zij niet tot de dood zal worden veroordeeld, zou zij hoogstwaarschijnlijk  verbannen worden uit
haar sociale gemeenschap.  Deze elementen kunnen bezwaarlijk  worden weerhouden als buitengewone
omstandigheden en wel om volgende redenen: Ten eerste dient betrokkene niet noodzakelijker wijze
terug te keren naar Jos, in de staat Plateau. Zij toont niet aan dat zij zich niet kan vestigen in een staat
of derde land, buiten Schengen, waar vrouwenbesnijdenis niet wordt toegepast. Daarenboven dient
vermeld dat de Belgische ambassade voor Nigeria gevestigd is in Abuja, waar volgens onze bronnen (en
in bijlage ook te zien in de bronnen van het verzoekschrift, ingediend door betrokkene) de kans op
besnijdenis van vrouwen slechts 7% bedraagt, een kans die nog verkleind wordt aangezien betrokkene
slechts in Nigeria hoeft te blijven gedurende de tijd van de behandeling van haar aanvraag conform art.
9.2 van de wet van 15.12.1980. Wat de kans op doodstraf betreft, volgens de gegevens in het World
Report 2007 van Human Rights Watch zijn er sinds het jaar 2002 geen executies noch amputaties
uitgesproken door shanarechtbanken in Nigeria en werden bovendien alle doodstraffen in hoger beroep
geannuleerd. Bovendien dient er opgemerkt te worden dat betrokkene na het  indienen van een tweede
asielaanvraag, heeft nagelaten om binnen de vooropgestelde termijn en zonder opgave van geldige
reden, gevolg te geven aan de oproeping van de Dienst Vreemdelingenzaken om haar motieven te
komen uiteenzetten. Deze houding van betrokkene doet ernstige twijfels rijzen aangaande de
gegrondheid van de zogenaamde problemen in het land van herkomst. Het is immers zo dat betrokkene
zich, met de aangehaalde argumenten kon beroepen op de subsidiaire-beschermingsstatus zoals
gesteld in art.48/4,1 van de wet van 15.12.80.
- Wat het inroepen van art. 8 van het EVRM betreft dient er opgemerkt te worden dat dit artikel hier niet
van toepassing aangezien de verplichting om terug te keren naar het land van herkomst om aldaar
machtiging tot verblijf te vragen voor het hele gezin (betrokkene en haar twee kinderen) geldt zodat er
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van een verbreking van de familiale banden geen sprake is. Gewone sociale relaties vallen niet onder de
bescherming van artikel 8 van het EVRM. Verder beweert betrokkene een gezin te vormen met de heer
M L, F, doch hiervan is geen enkel bewijs terug te vinden in het dossier. Mocht betrokkene hiervan toch
bewijzen van kunnen voorleggen; om in aanmerking te komen voor een regularisatie in het kader van
een duurzame relatie dient betrokkene te voldoen aan de basisvoorwaarden zoals vermeld in het artikel
40bis van de wet van 15.12.1980. "
Verzoekster kan niet dienstig voorhouden dat op de door haar aangehaalde argumenten niet zou zijn
geantwoord in de bestreden beslissing.
Het enig middel van verzoekster is niet ernstig.”

3.3. De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motivering van de bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht en artikel
62 van de Vreemdelingenwet, hebben 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 kan worden beoordeeld 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 beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond
waarvan tot de onontvankelijkheid van de aanvraag wordt besloten.

Verzoekster stelt dat het voor haar onmogelijk is om na te gaan welke aanvraag om
machtiging tot verblijf het voorwerp uitmaakt van de bestreden beslissing en of er rekening
werd gehouden met de door haar ingediende aanvullende stukken. Uit het administratief
dossier blijkt dat een aanvraag om machtiging tot verblijf werd ingediend op 29 oktober 2003
te Brussel en op 4 januari 2004 te Halle. Vervolgens blijkt dat op 15 juni 2004 de gemeente
Brussel weigert de aanvraag in overweging te nemen wegens een negatieve woonstcontrole.
Op 21 december 2004 verklaart de gemachtigde van de minister deze aanvraag ingediend op
29 oktober 2003 zonder voorwerp. De toenmalige raadsman van verzoekster wordt hiervan in
kennis gesteld. Deze betwist op 13 januari 2005 het zonder voorwerp verklaren van de
aanvraag en wijst op de ondertussen geboren dochter van verzoekster. Voor wat de tweede
ingediende aanvraag om machtiging tot verblijf op 4 januari 2004 betreft, maakt de gemeente
Halle op 21 januari 2004 een attest op voor ontvangst van de aanvraag, naar aanleiding van
de positieve woonstcontrole. Vervolgens blijkt uit het administratief dossier dat verschillende
aanvullingen en bijkomende stukken zijn ingediend, met name op: 1 december 2003, op 10
juni 2004, op 18 november 2004, op 3 januari 2005, op 13 juni 2005, op 11 september 2006,
op 6 februari 2007 en op 3 juli 2008, waarbij het niet altijd duidelijk is ter aanvulling van welke
aanvraag deze stukken en argumenten zijn ingediend. Het feit dat de bestreden beslissing
verwijst naar een aanvraag ingediend op 6 januari 2006, dat in het bericht van 5 augustus
2008 gericht tot verzoeksters raadsman wordt verwezen naar een aanvraag ingediend op 6
januari 2008, dat uit het administratief dossier een aanvraag blijkt te zijn ingediend op 29
oktober 2003 te Brussel, die echter zonder voorwerp is verklaard en een aanvraag blijkt te zijn
ingediend op 4 januari 2004 te Halle met een attest voor ontvangst van de aanvraag op 21
januari 2004, dat uit de beslissing op geen enkele wijze blijkt of en met welke bijkomende
ingediende stukken en argumenten is rekening gehouden, doet de Raad besluiten dat het
onmogelijk is om na te gaan welke aanvraag om machtiging tot verblijf en eventueel welke
bijkomende stukken het voorwerp uitmaken van de bestreden beslissing. Zelfs indien wordt
aangenomen dat de vermelde datum in de bestreden beslissing een materiële vergissing
betreft en dat de aanvraag ingediend op 4 januari 2004 te Halle het voorwerp zou uitmaken
van de bestreden beslissing, moet worden vastgesteld dat uit de bestreden beslissing niet
blijkt met welke bijkomend ingediende stukken en argumenten eventueel is rekening
gehouden. Het feit of de gemachtigde van de minister op de in de aanvraag om machtiging tot
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verblijf en aanvullende stukken aangevoerde elementen uitdrukkelijk is ingegaan kan bijgevolg
niet worden onderzocht door de Raad.

Dit onderdeel van het middel is gegrond. 

Aangezien de eventuele gegrondheid van de overige middelen niet tot een ruimere
vernietiging kan leiden, dienen deze niet meer te worden onderzocht.

3.4. Uit voorgaande blijkt dat de zaak slechts korte debatten heeft vereist. Verzoekster heeft
een gegrond middel aangevoerd. Er is derhalve grond om toepassing te maken van artikel 36
van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad
voor Vreemdelingenbetwistingen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

Vernietigd wordt de beslissing van de gemachtigde van de minister van 8 augustus 2008
waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9, derde lid 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 18 augustus 2008.

Artikel 2

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen januari tweeduizend en
negen door:

mevr. Ch. BAMPS,   kamervoorzitter

dhr. M. DENYS,              griffier.

 De griffier,     De voorzitter,

 M. DENYS                           Ch. BAMPS.


