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 nr. 33 322 van 28 oktober 2009 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

 

  tegen: 

 

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

thans de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 22 juli 2009 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van 

Migratie- en asielbeleid van 9 juni 2009 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk 

verklaard wordt en van de beslissing van de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid 

van dezelfde datum tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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 en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 16 september 2009, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 oktober 

2009. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. VANHERCK, die loco advocaat P. STAELENS verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat M. JOPPEN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker diende op 17 januari 2000 een regularisatieaanvraag in op basis van artikel 2, 4° van de 

wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van 

vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk. 

 

1.2. De minister van Binnenlandse Zaken weigerde op 25 februari 2003 de verblijfstoestand van 

verzoeker te regulariseren.  

 

1.3. Op 31 januari 2006 werd verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten ter kennis gebracht. 
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1.4. Verzoeker diende bij schrijven gedateerd op 16 maart 2006 een aanvraag in om, in 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. 

 

1.5. Op 13 december 2006 nam de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken de beslissing 

waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf zonder voorwerp werd verklaard. 

 

1.6. Verzoeker diende bij schrijven gedateerd op 3 oktober 2007 een aanvraag in om, in toepassing van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, tot een verblijf te worden gemachtigd. 

 

1.7. Op 9 juni 2009 nam de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid de beslissing 

waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk werd verklaard en de beslissing tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

De beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk werd verklaard, die 

verzoeker op 24 juni 2009 ter kennis werd gebracht, is gemotiveerd als volgt: 

 

“(…) 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.  

 

Redenen:  

 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de 

aanvraag om machtiging tot verblijf niet kan indienen via de gewone procedure namelijk via de 

diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het 

buitenland.  

 

Het feit dat betrokkene sedert 1994 in België zou verblijven, samenwoont met een gevestigde 

vreemdeling, samen een kind hebben, kennissen en vrienden zou hebben, religieus gehuwd is met 

partner, vormen geen buitengewone omstandigheden die het indienen van een aanvraag in België zou 

rechtvaardigen.  

 

Uit illegaal verblijf kunnen geen rechten geput worden.  

 

Een tijdelijke scheiding met zijn partner en kind verhindert hem niet om tijdelijk terug te keren naar het 

land van herkomst. Betrokkene toont niet aan waarom hij geen aanvraag kan indienen in het land van 

herkomst aangezien zijn partner en kind hem kunnen vergezellen. Uit de voorgelegde documenten blijkt 

dat de partner van betrokkene niet tewerkgesteld is en aldus kunnen zij en haar kind betrokkene 

vergezellen om de aanvraag in het land van herkomst in te dienen.  

 

Wat de verwijzing naar art.10 van de Vreemdelingenwet van 15.12.1980 betreft; betrokkene stelt dat hij 

recht op verblijf heeft op grond van art.8 EVRM. Echter dit artikel stelt dat hij recht op een gezins- of 

familieleven. Dit wordt niet geschaad aangezien het een tijdelijke terugkeer naar het land van herkomst 

betreft.  

 

De loutere vermelding van een schending van art.3 en 8 EVRM kan niet weerhouden worden 

aangezien betrokkenen hiervan geen bewijzen voorleggen. De bescherming verleend via art.3 van het 

EVRM zal slechts in uitzonderlijke gevallen toepassing vinden. Hiervoor dienen verzoekers hun 

beweringen te staven met een begin van bewijs terwijl in casu het enkel bij een bewering blijft en dit niet 

kan volstaan om een inbreuk uit te maken op het vernoemde artikel 3. De algemene bewering wordt niet 

toegepast op de eigen situatie. Ook staat een terugkeer naar het land van herkomst om aldaar een 

machtiging aan te vragen niet in disproportionaliteit ten aanzien van het recht op een gezins- of 

privéleven. De verplichting om terug te keren naar het land van herkomst betekent geen breuk van de 

familiale relaties maar enkel een eventuele tijdelijke verwijdering van het grondgebied wat geen ernstig 

en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt.  
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Niets verhindert betrokkene zich te schikken naar de in voege zijnde wetten met betrekking tot de 

toegang, het verblijf en de vestiging op het Belgische grondgebied, te weten: de vereiste vragen bij de 

diplomatieke overheden bevoegd voor het verblijf in te dienen.  

 

De aanvraag kan in het land van herkomst gebeuren.(…)”  

 

De motivering van het bevel om het grondgebied te verlaten, dat verzoeker evenzeer op 24 juni 2009 ter 

kennis werd gebracht, luidt als volgt: 

 

“(…) Reden van de maatregel:  

• De betrokkene verblijft in het Rijk zonder in het bezit te zijn van de vereiste binnenkomst-

documenten (art. 7, al 1,1° van de Wet van 15 december 1980). Niet in het bezit van een geldig 

paspoort. (…)”  

 

Dit zijn de bestreden beslissingen. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Waar verzoeker vraagt om verweerder te veroordelen tot de kosten van het geding dient erop te worden 

gewezen dat wat betreft de procedures voor de Raad vooralsnog geen rolrecht verschuldigd is en deze 

procedures dus kosteloos zijn. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

Ambtshalve dient opgemerkt te worden dat, overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid, van de 

Vreemdelingenwet, de beroepen bedoeld in artikel 39/2 van dezelfde wet slechts voor de Raad kunnen 

gebracht worden door de vreemdeling die doet blijken van een benadeling of een belang. Uit de memorie 

van toelichting bij het wetsontwerp waarbij de voornoemde bepaling in de Vreemdelingenwet werd 

ingevoerd (Parl. St. Kamer, 2005-2006, nr. 2479/001, 118) blijkt dat voor de interpretatie van het begrip 

“belang” kan worden verwezen naar de invulling die de Raad van State aan hetzelfde begrip heeft 

verleend (met verwijzing naar J. BAERT en G. DEBERSAQUES, Raad van State. Ontvankelijkheid, Brugge, 

die Keure, 1996, nrs. 198 - 413).  

 

Opdat hij een belang zou hebben bij de vordering volstaat het niet dat verzoeker gegriefd is door de 

bestreden rechtshandelingen en dat hij nadeel ondervindt. De vernietiging van de bestreden beslissingen 

moet verzoeker bovendien enig voordeel verschaffen en dus een nuttig effect sorteren. 

 

Het is niet betwist dat verzoekster op 31 januari 2006 reeds een bevel om het grondgebied te verlaten ter 

kennis werd gebracht. Dit bevel om het grondgebied te verlaten maakt niet het voorwerp uit van enige 

procedure en is uitvoerbaar. De vernietiging van het in het kader van de huidige vordering bestreden 

bevel om het grondgebied te verlaten kan verzoeker derhalve niet tot voordeel strekken. Verzoeker heeft 

dan ook geen belang bij de nietigverklaring van deze beslissing (RvS 22 maart 2006, nr. 156.746; RvS 4 

augustus 2006, nr. 161.703). 

 

Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk in de mate dat het gericht is tegen het aan verzoeker op 

24 juni 2009 betekende bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

4. Onderzoek van het beroep gericht tegen de eerste bestreden beslissing 

 

4.1. Verzoeker voert in een eerste middel 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) en van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Verzoeker betoogt dat zijn familienaam in de bestreden beslissing verkeerd werd gespeld en hij dus niet 

weet of deze beslissing wel aan hem gericht is. 

 

De Raad merkt op dat de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 voorzien dat de beslissingen van 

de besturen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de motivering de juridische en de feitelijke 

overwegingen dient te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat deze motivering 

afdoende moet zijn. Deze 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 
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deze heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen 

waarover hij beschikt. Het begrip “afdoende”, zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, 

impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de 

genomen beslissing. In de bestreden beslissing worden duidelijk de determinerende motieven 

aangegeven op basis waarvan deze beslissing werd genomen. In de motivering van de bestreden 

beslissing wordt, met verwijzing naar artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, vastgesteld dat de door 

verzoeker aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheden vormen die verklaren waarom 

hij zijn aanvraag om machtiging tot verblijf niet kan indienen via de gewone procedure, namelijk via de 

diplomatieke of consulaire post bevoegd voor hun verblijfplaats of plaats van oponthoud in het 

buitenland. Er wordt tevens toegelicht waarom de door verzoeker aangebrachte gegevens niet 

weerhouden worden als buitengewone omstandigheden. Het loutere feit dat de naam van verzoeker in 

de bestreden beslissing foutief gespeld werd is niet meer dan een materiële vergissing en leidt niet tot de 

vaststelling dat de formele motiveringsplicht niet werd nageleefd. Verzoeker kan bovendien niet in 

redelijkheid voorhouden niet te weten of de bestreden beslissing wel aan hem gericht is, nu in deze 

beslissing wordt verwezen naar de door hem ingediende aanvraag en zijn geboortedatum, adres en 

referentienummer bij het bestuur zijn opgenomen. Los hiervan merkt de Raad op dat verzoeker zijn 

naam zelf ook verkeerd spelt in punt II.1.3., tweede alinea, van zijn verzoekschrift.  

 

Verzoeker toont met zijn uiteenzetting geen schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991. 

 

Door louter te verwijzen naar een spellingsfout toont verzoeker voorts ook niet aan dat de gemachtigde 

van de minister van Migratie- en asielbeleid niet op basis van een correcte feitenvinding tot zijn conclusie 

is gekomen, zodat ook geen schending van het zorgvuldigheidsbeginsel kan weerhouden worden.  

 

4.2. In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van het algemeen rechtsbeginsel “Patere 

legem quam ipse fecisti” en “van de instructie van de minister betreffende de toepassing van het oude 

artikel 9, derde lid en het artikel 9bis van de Vreemdelingenwet.” 

 

Verzoeker betoogt te voldoen aan het zevende criterium dat is opgenomen in voormelde instructie en 

dat luidt als volgt. 

 

 “7. Families met schoolgaande kinderen met een afgesloten of hangende asielprocedure voor zover 

 

1) Ze een ononderbroken verblijf van tenminste vijf jaar in België kunnen aantonen en een 

asielaanvraag hebben ingediend voor 1 januari 2007 – datum van inwerkingtreding van de nieuwe 

asielprocedure – waarvan het onderzoek ten minste één jaar heeft genomen bij de asielinstanties, 

namelijk, de Dienst Vreemdelingenzaken, het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen, of in het voorkomend geval, de voormalige Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen. De 

vereiste periode van vijf jaar ononderbroken verblijf vangt aan op de datum van de eerste asielaanvraag 

in België. 

2) De (een) schoolgaande kind(eren) minstens sedert 1 september 2007 school liep(en) in een door de 

één van de Gemeenschappen georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling waar ze 

regelmatig de lessen gevolgd hebben in het kleuter-, lager-, secundair onderwijs en/of hoger onderwijs 

tijdens de duur van de asielprocedure en/of tijdens de periode van verblijf volgend op de 

asielprocedure.” 

 

De Raad merkt op dat nergens uit het neergelegde administratief dossier blijkt dat verzoeker een 

asielprocedure doorlopen heeft of dat er nog een asielprocedure hangende is. Derhalve moet worden 

gesteld dat, wat ook de juridische relevantie van de instructie is, verzoeker niet dienstig naar een 

bepaling van deze instructie kan verwijzen waaraan hij niet voldoet. 

 

Verzoeker maakt geen schending van het beginsel “Patere legem quam ipse fecisti” en van de 

ministeriële instructie aannemelijk. 

 

4.3. Verzoeker voert in een derde middel de schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag tot 

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 

november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM), van artikel 21 § 2, 2°, 

van de Vreemdelingenwet en van het redelijkheidsbeginsel. 
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4.3.1. In wat kan beschouwd worden als een eerste onderdeel van het middel stelt verzoeker dat het 

niet ernstig is om in de bestreden beslissing aan te geven dat een terugkeer naar zijn land van herkomst 

slechts zal leiden tot een tijdelijke scheiding van zijn vrouw en kinderen en dat het evenzeer onredelijk is 

om te stellen dat zijn gezinsleden hem eventueel kunnen vergezellen. Hij licht toe niet over de middelen 

te beschikken om een dergelijke reis te ondernemen en dat het algemeen bekend is dat “de Belgische 

overheid geen behandeling van een verzoek tot regularisatie binnen redelijke termijn kan garanderen.” 

 

De Raad kan slechts opmerken dat verzoeker zijn financiële situatie en de behandelingstermijn van een 

aanvraag om machtiging tot verblijf conform artikel 9 van de Vreemdelingenwet niet heeft aangevoerd 

als omstandigheden die hem zouden verhinderen zijn aanvraag in te dienen via de reguliere procedure, 

zodat het bestuur over deze elementen ook geen standpunt diende in te nemen. Daarnaast moet 

worden geduid dat de stelling van het bestuur - dat uit het feit dat een vreemdeling tijdelijk dient terug te 

keren naar zijn land van herkomst teneinde zich op verblijfsrechtelijk vlak regel te stellen het in artikel 8 

van het EVRM vervatte recht op een gezins- of privéleven niet schendt - niet kennelijk onredelijk is en 

zelfs steun vindt in de vaste rechtspraak van de Raad van State (RvS 22 februari 1993, nr. 42.039; RvS 

20 juli 1994, nr. 48.653; RvS 13 december 2005, nr. 152.639). 

 

Verzoeker toont dan ook geen schending van artikel 8 van het EVRM of van het redelijkheidsbeginsel 

aan. 

 

4.3.2. Wat betreft de, in een tweede onderdeel van het middel, aangevoerde schending van artikel 21 

van de Vreemdelingenwet moet worden geduid dat ten aanzien van verzoeker geen ministerieel besluit 

tot terugwijzing of een koninklijk besluit tot uitzetting werd genomen, zodat hij niet nuttig naar deze 

wetsbepaling kan verwijzen. 

 

4.4. Verzoeker heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan 

leiden aangevoerd.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig oktober tweeduizend en negen 

door: 

 

dhr. G. DE BOECK, wnd. voorzitter,  

 rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   G. DE BOECK 

 


