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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 23.849 van 26 februari 2009
in de zaak RvV X II

In zake: X
Gekozen woonplaats: ten kantore van X

tegen:

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

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Indiase nationaliteit te zijn, op 23
december 2008 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de
nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van
Migratie- en asielbeleid van 18 november 2008 waarbij de aanvraag om machtiging tot
verblijf, ingediend op grond 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, zonder voorwerp wordt verklaard.

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 22 januari 2009, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19
februari 2009.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. POKORNY, die verschijnt voor de verzoekende
partij en van advocaat E. MATTERNE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak.

1.1. Verzoeker kwam op 2 november 1999 toe op Belgisch grondgebied en diende op 5
november 1999 een asielaanvraag in.

1.2. Op 7 januari 2000 nam de gemachtigde van de minister een beslissing tot weigering
van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26bis).

1.3. Op 29 januari 2000 diende verzoeker een aanvraag in tot regularisatie van zijn verblijf
overeenkomstig de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf
van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk
(Regularisatiewet).
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1.4. Na dringend beroep nam de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de
Staatlozen op 13 juni 2000 een bevestigende beslissing van weigering van verblijf in het
kader van verzoekers asielaanvraag.

1.5. Op 15 februari 2002 nam de minister een weigeringsbeslissing naar aanleiding van de
in punt 1.3. vermelde aanvraag waarbij het negatieve advies van de Commissie voor
Regularisatie werd gevolgd. Verzoeker stelde tegen deze beslissing een beroep tot
nietigverklaring in bij de Raad van State dat bij arrest van 17 februari 2003 werd verworpen.

1.6. Op 9 maart 2004 diende verzoeker een aanvraag om machtiging tot verblijf in op grond
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).

1.7. Op 4 januari 2007 verklaarde de gemachtigde van de minister de in punt 1.6. vermelde
aanvraag zonder voorwerp. Verzoeker stelde tegen deze beslissing eveneens een beroep
tot schorsing en tot nietigverklaring in bij de Raad van State dat bij arrest van 28 augustus
2008 werd verworpen wegens afwezigheid ter terechtzitting.

1.8. Op 1 maart 2007 diende verzoeker een tweede aanvraag om machtiging tot verblijf in
op grond van artikel 9, derde lid, van de Vreemdelingenwet.

1.9. Op 18 november 2008 verklaarde de gemachtigde van de minister de in punt 1.8.
vermelde aanvraag zonder voorwerp. Deze beslissing werd betekend op 2 december 2008.

Dit vormt de bestreden beslissing.

2. Over de gegrondheid van het beroep.

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

2.1. De bestreden beslissing is als volgt gemotiveerd:

“Kandidaat ingeschreven bij de Regularisatiecommissie
Nummer Regularisatiecommissie: 38002000012900253
Betrokkene is ingeschreven bij de Regularisatiecommissie en heeft een negatieve beslissing
gekregen inzake zijn aanvraag tot regularisatie op grond van de wet van 22.12.1999. Artikel
16§1 van deze wet verbiedt immers wanneer de Regularisatiecommissie is gevat met een
verzoek, het indienen van een aanvraag om machtiging tot verblijf krachtens art. 9.3 van de wet
van 15.12.1980. Dit verbod geldt niet alleen op het ogenblik waarop de aanvraag wordt
verworpen, maar zolang genoemde wet van 22.12.1999 van kracht is.
Niettemin kan betrokkene de elementen in verband met de artikels 3 en 8 van de Europese
Conventie voor de Rechten van de Mens laten gelden in het kader van een nieuwe aanvraag
conform artikel 9bis van de wet van 15.12.1980 of op die basis een verlenging vragen van zijn
bevel om het grondgebied te verlaten, wat het voorwerp zal uitmaken van een grondig
onderzoek door de administratie van de Dienst Vreemdelingenzaken.”

2.2. Verzoeker voert in een enig middel de schending aan van “de motiveringsplicht (de
artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van

bestuurshandelingen).” Hij stelt dat de motivering van de bestreden beslissing niet ‘afdoende’
is zoals voorgeschreven door artikel 3 van de wet van 29 juli 1991. Verzoeker verwijt de
gemachtigde van de minister zonder meer toepassing te maken van artikel 16, § 1 van de
Regularisatiewet en niet geantwoord te hebben op zijn argumentatie, waarbij hij verwezen
heeft naar een arrest van de Raad van State van 18 december 2003 dat volgens verzoeker
gesteld heeft dat “de Dienst Vreemdelingenzaken, na een afwijzing van een aanvraag in het kader
van de regularisatiecampagne, toch een aanvraag op grond van artikel 9, § 3 van de
Vreemdelingenwet in overweging dient te nemen wanneer die aanvraag nieuwe elementen bevat, die



RvV X / Pagina 3 van 6

bij weigering en uitwijzing een schending zouden uitmaken van artikel 3 of 8 EVRM.” Verzoeker
meent dat hij dergelijke elementen heeft aangevoerd door te wijzen op “de belofte tot
indienstneming bij werkgever O.J. en L. te Sint-Truiden alsmede het onafgebroken verblijf van 9 jaar

in België.” Verzoeker gaat verder in op de motivering van de bestreden beslissing door te
stellen dat deze een “onpersoonlijke redengeving” bevat, hij poneert dat hij in het ongewisse
verkeert over de juiste motieven, dat de motivering te summier is, dat niet op alle elementen
uit de aanvraag werd geantwoord en dat de bestreden beslissing uit algemene
overwegingen bestaat die bovendien voorgedrukt zijn.

2.3. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet
van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft
tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve
overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe
bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voornoemde artikelen verplichten
de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de
beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr.
110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). De Raad stelt vast dat de verzoekende partij de
motieven die aan de grondslag liggen van de bestreden beslissing kent nu zij deze aan een
inhoudelijk onderzoek onderwerpt in een middel, zodat voldaan is aan de formele
motiveringsplicht. Het middel dient derhalve vanuit het oogpunt van de materiële
motiveringsplicht behandeld te worden.

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

2.4. De bestreden beslissing werd genomen in toepassing van artikel 9, derde lid van de
Vreemdelingenwet juncto artikel 16, § 1 van de Regularisatiewet. Dit laatste artikel bepaalt
het volgende:

“De indiening van een aanvraag op grond van artikel 2 verbiedt de aanvrager om een aanvraag
in te dienen op grond 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.”

2.5. Verzoeker betwist niet dat hij een aanvraag heeft ingediend op grond van de
Regularisatiewet.

2.6. Blijkens het administratief dossier stelde verzoeker het volgende in zijn in punt 1.8.
bedoelde aanvraag om machtiging tot verblijf:

“Dat cliënt terzake verwijst naar het arrest van 18 december 2003 van de Raad van State,
alwaar gepreciseerd wordt dat de Dienst Vreemdelingenzaken, na een afwijzing van een
aanvraag in het kader van de regularisatiecampagne, toch een aanvraag op grond van artikel 9
§ 3 van de Vreemdelingenwet in overweging te nemen wanneer die aanvraag nieuwe
elementen bevat, die bij weigering en uitwijzing een schending zouden uitmaken van artikel 3
of 8 EVRM.
Dat als nieuwe elementen worden aangevoerd de belofte tot indienstneming bij werkgever O.L.
en J. alsmede het onafgebroken verblijf van 7 jaar in België.”

2.7. In haar nota met opmerkingen poneert de verwerende partij hieromtrent het volgende:



RvV X / Pagina 4 van 6

“De verwijzing in zijn tweede aanvraag naar een mogelijke tewerkstelling in (…) is in die context
niet dienend, alleszins niet van aard om het bestaan van elementen aan te tonen van aard om
af te wijken van het wettelijk beginsel zoals vastgelegd in artikel 16, § 1 van de wet van 22
december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van sommige categorieën van
vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk.
Het argument dat wordt geput uit het langdurig verblijf, werd in de vorige aanvragen
aangehaald en is op zich geen element dat kan worden beoordeeld in het van toepassing
zijnde wettelijk kader. Verzoeker houdt zich immers op in de illegaliteit, ondanks de expliciete
en definitieve weigeringsbeslissingen die in zijnen hoofde werden uitgevaardigd. Illegaliteit kan
niet als een positief gegeven worden aangewend ter ondersteuning van een aanvraag om
machtiging tot verblijf, gezien het illiciet karakter.
Gezien het hierboven uiteengezette de evidentie zelf inhoudt, is het bestuur er ook niet toe
gehouden om extra motieven aan te wenden, temeer daar de door verzoeker aangehaalde
rechtspraak geen afbreuk doet aan de inhoud van artikel 16§ 1 van de wet van 22 december
1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van sommige categorieën van vreemdelingen
verblijvend op het grondgebied van het Rijk.
In zijn arrest nummer 141/2006 van 20 september 2006, oordeelde het Arbitragehof als volgt:
Het is juist dat de vreemdeling wiens regularisatieaanvraag ingediend op grond van de wet van
22 december 1999 werd verworpen nadien evenmin vermag een nieuwe procedure in te leiden
op grond van artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980, zelfs wanneer hij meent
zich te kunnen beroepen op buitengewone omstandigheden die van die aard zijn dat zij kunnen
verantwoorden dat hij zijn aanvraag voor een verblijfsvergunning van meer dan drie maanden
niet heeft ingediend bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn
verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland.
Die onmogelijkheid is evenwel het gevolg van een keuze inzake de te volgen procedure die
door de vreemdeling zelf werd gemaakt en waarvan de gevolgen door de wet waren bepaald.
De in artikel 16 besloten maatregel is van die aard dat hij een einde kan maken aan een
voortdurende indiening van nieuwe verblijfsaanvragen op grond van artikel 9, derde lid.
Het probleem in verband met de evenredigheid rijst in het bijzonder doordat de wetgever het in
het geding zijnde verbod om een beroep te doen op artikel 9, derde lid, niet in de tijd heeft
beperkt. Die bepaling kan wat dat betreft evenmin als onevenredig worden beschouwd.
Enerzijds, verhindert niets immers de vreemdeling om, met toepassing van artikel 9, tweede lid,
van de wet van 15 december 1980, een nieuwe verblijfsaanvraag in te dienen bij de Belgische
diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van
oponthoud in het buitenland; anderzijds, indien de vreemdeling onwettig in België verblijft,
wordt zijn toestand niet minder onwettig door het feit dat die toestand voortduurt.”

2.8. In het arrest nr. 103/2003 van 22 juli 2003 van het Grondwettelijk Hof (destijds
Arbitragehof) wordt overwogen, als volgt:

“B.5.3. Het is juist dat de vreemdeling wiens regularisatieaanvraag ingediend op grond van de
wet van 22 december 1999 werd verworpen nadien evenmin vermag een nieuwe procedure in
te leiden op grond van artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980, zelfs wanneer hij
meent zich te kunnen beroepen op buitengewone omstandigheden die van die aard zijn dat zij
kunnen verantwoorden dat hij zijn aanvraag voor een verblijfsvergunning van meer dan drie
maanden niet heeft ingediend bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is
voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland.
Die onmogelijkheid is evenwel het gevolg van een keuze inzake de te volgen procedure die
door de vreemdeling zelf werd gemaakt en waarvan de gevolgen door de wet waren bepaald.
De in artikel 16 besloten maatregel is van die aard dat hij een einde kan maken aan een
voortdurende indiening van nieuwe verblijfsaanvragen op grond van artikel 9, derde lid.
B.5.4. Het probleem in verband met de evenredigheid rijst in het bijzonder doordat de wetgever
het in het geding zijnde verbod om een beroep te doen op artikel 9, derde lid, niet in de tijd
heeft beperkt.
Die bepaling kan wat dat betreft evenmin als onevenredig worden beschouwd. Enerzijds,
verhindert niets immers de vreemdeling om, met toepassing van artikel 9, tweede lid, van de
wet van 15 december 1980, een nieuwe verblijfsaanvraag in te dienen bij de Belgische
diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van
oponthoud in het buitenland; anderzijds, indien de vreemdeling onwettig in België verblijft,
wordt zijn toestand niet minder onwettig door het feit dat die toestand voortduurt.”



RvV X / Pagina 5 van 6

2.9. De Raad stelt dus vast dat het Grondwettelijk Hof (toen Arbitragehof) in zijn arrest met
nummer 103/2003 van 20 juli 2003 de toepassing van artikel 16, § 1 van de
Regularisatiewet niet ongrondwettelijk achtte, zelfs niet wanneer de vreemdeling “meent zich
te kunnen beroepen op buitengewone omstandigheden die van die aard zijn dat zij kunnen
verantwoorden dat hij zijn aanvraag voor een verblijfsvergunning van meer dan drie maanden niet
heeft ingediend bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats

of zijn plaats van oponthoud in het buitenland." De gemachtigde van de minister heeft bij de
beoordeling van verzoekers in punt 1.8. bedoelde aanvraag dan ook terecht toepassing
gemaakt van artikel 16, § 1 van de Regularisatiewet. Ten overvloede merkt de Raad op dat
verzoekers verwijzing naar “de belofte tot indienstneming bij werkgever O.J. en L. te Sint-Truiden

alsmede het onafgebroken verblijf van 9 jaar in België.” bezwaarlijk kan vergeleken worden met
het door verzoeker aangehaalde arrest van de Raad van State, dat werd geveld in het kader
van een schorsingsprocedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid, waarin de schorsing
van de tenuitvoerlegging van de beslissing bevolen werd omdat de verzoekster, een
Soedanese ex-asielzoekster, in haar aanvraag om machtiging tot verblijf omstandig
gemotiveerd had waarom, in haar geval, een automatische toepassing van artikel 16, § 1
van de Regularisatiewet onverenigbaar zou zijn met de artikelen 3 en 8 van het EVRM.
Bijgevolg toont verzoeker evenmin aan dat zijn situatie analoog of commensurabel is met
deze van de betrokkene in het door hem aangehaalde arrest van de Raad van State.

2.10. Ten overvloede wijst de Raad erop dat in de bestreden beslissing en door de
verwerende partij in haar nota wordt opgeworpen dat verzoeker zijn beweerde nieuwe
elementen kan laten gelden in het kader van een aanvraag op grond van artikel 9 bis van de
Vreemdelingenwet, waarmee de gemachtigde van de minister aangeeft dat artikel 16, §1
van de Regularisatiewet zich niet uitstrekt tot aanvragen die ingediend worden op grond van
artikel 9 bis van de Vreemdelingenwet.

2.11. Verzoekers kritiek op het feit dat de nieuwe elementen niet in overweging werden
genomen en op het summier, onpersoonlijk en voorgedrukt karakter van de motivering zijn
in het licht van wat voorafgaat niet dienstig. Van de verwerende partij eisen dat ze meer
bijzonderheden zou verschaffen omtrent de reden waarom toepassing wordt gemaakt van
artikel 16, § 1 van de Regularisatiewet, zou erop neerkomen dat zij ertoe verplicht wordt de
motieven van de motieven van haar besluit te geven. De wettelijke verplichting tot
uitdrukkelijke motivering houdt zulks niet in (RvS 14 april 2006, nr. 157.584). De
verzoekende partij heeft geen schending van de motiveringsplicht aangetoond.

Het enig middel is ongegrond.

2.12. De verzoekende partij heeft geen gegrond middel tot nietigverklaring aangevoerd. Er
is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 december
2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De
vordering tot schorsing, als accessorium van de nietigverklaring, wordt derhalve samen met
het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak gedaan te
worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing,
opgeworpen door de verwerende partij.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
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Enig artikel.

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

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig februari twee-
duizend en negen door:

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

dhr. T. LEYSEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

T. LEYSEN. M. EKKA.


