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 nr. 56 332 van 21 februari 2011 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Iraanse nationaliteit te zijn, op 9 november 2010 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 4 oktober 2010 waarbij de aanvraag om machtiging tot 

verblijf op basis van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ontvankelijk doch 

ongegrond 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 regelmatig gewisselde memories en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 20 december 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

9 februari 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij, bijgestaan door haar advocaat T. MOSKOFIDIS 

loco advocaat M. SAMPERMANS en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 2 maart 2009 dienen verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf om medische redenen, 

met toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de 

Vreemdelingenwet). Op 11 augustus 2009 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- 

en asielbeleid de beslissing waarbij deze aanvraag ontvankelijk wordt verklaard. 
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Op 26 oktober 2009 dienen verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Op 16 april 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris 

voor Migratie- en asielbeleid de beslissing waarbij de aanvraag onontvankelijk wordt verklaard. 

 

Op 18 mei 2010 dienen verzoekers opnieuw een aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing 

van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet.  

 

Op 2 juni 2010 dienen verzoekers opnieuw een aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing 

van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Op 4 oktober 2010 neemt de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de beslissing waarbij de aanvraag ontvankelijk doch 

ongegrond wordt verklaard. Dit is de bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 02.06.2010 werd 

ingediend door:  

M.K., A. (R.R.: 000)  

geboren te (…)  

+ echtgenote G., L. (R.R.: 000)  

geboren te (…)  

+ kind  

M.K., H. geboren op 28.08.2006  

nationaliteit: Iran  

adres: (…)  

 

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

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

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

verzoek ontvankelijk is doch ongegrond.  

 

Reden(en):  

Er dient opgemerkt te worden dat de aanvraag dd. 02.06.2010 ontvankelijk werd verklaard omwille van 

het feit dat betrokkenen een Attest van Immatriculatie hebben gekregen in het kader van hun procedure 

9ter. De overige elementen die worden aangehaald in de ontvankelijkheid (zijnde artikel 8 van het 

EVRM; de wet van 22.12.1999; het feit dat het onwenselijk is om hen gedwongen terug naar het land 

van herkomst te sturen aangezien dit voor hen een trauma zou betekenen, dat een terugleiding naar de 

grens niet in verhouding staat met het doel dat men wil bereiken en dat het werkelijk onmogelijk en 

onverantwoord is om terug te keren vermits het ongeoorloofd zou zijn om hun leven dat zij hier hebben 

opgebouwd te beëindigen) worden dan ook niet aanvaard als zijnde buitengewone omstandigheden en 

hebben tevens niet geleid tot de ontvankelijkheid van de aanvraag.  

 

Het feit dat betrokkenen sedert 22.05.2008 op het Belgisch grondgebied verblijven; dat er sprake zou 

zijn van een sublieme integratie alhier op allerlei vlakken die niemand onberoerd kan laten; dat 

verzoeker een cursus maatschappelijke oriëntatie heeft gevolgd; dat betrokkenen kosten noch moeite 

hebben gespaard om zich de Nederlandse taal eigen te maken en momenteel over een actieve en 

passieve kennis van het Nederlands beschikken en dit beiden staven met een verklaring van H.P. 

(directeur volwassenenonderwijs Sint- Niklaas) dd. 24.09.2009 waarin wordt gesteld dat betrokkenen 

zijn ingeschreven voor de cursus Nederlands voor anderstaligen 1 (breakthrough A&B); dat hun 

integratie zeker duurzame sociale bindingen heeft teweeggebracht, ze zich op intensieve wijze hebben 

gemengd onder de Belgische bevolking en ten gevolge van deze open en geïnteresseerde mentaliteit 

een grote vrienden – en kennissenkring hebben opgebouwd die hen willen steunen en helpen, 

verzoekers als aangename en gedreven personen door deze Belgische vrienden en kennissen worden 

gewaardeerd, dat door hun intense omgang met Belgen en uiterst gedreven wil om zich voor 

honderd percent te integreren, hun vrienden en kennissen hen dan ook willen steunen omdat zij 

verwijdering uit België als inhumaan beschouwen en dat het betrokkenen aan energie en sociaal-

meelevendheid niet ontbreekt; dat verzoekers bij de Belgische bevolking niet overkomen als profiteurs 

maar wel als integere en werkwillige mensen die een diepe en positieve indruk nalaten waar zelfs onze 

gemeenschap een voorbeeld kan aan nemen en dat onze maatschappij enorm veel van deze mensen 

krijgt en dat zij zich tot het uiterste inzetten zonder zelf enige last van deze maatschappij te willen zijn; 

dat op arbeidsvlak niet onopgemerkt mag voorbijgaan dat het verzoekers aan inzet en enthousiasme om 

te werken zeker niet ontbreekt en dat ze sinds hun aankomst alhier blijk hebben gegeven van hun 

motivatie om te werken en hun leven op een onafhankelijke en zelfstandige manier uit te bouwen; dat 

zonder twijfel kan gesteld worden dat verzoekers op zeer intense wijze zijn overgegaan tot 
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de verinnerlijking van onze Belgische taal, zeden en gewoonten en zich de Belgische 

samenlevingsnormen in hoge mate hebben eigen gemaakt op economisch, sociaal en cultureel terrein 

en op andere terreinen van het maatschappelijk leven, is lovenswaardig maar integratie op zich vormt 

geen grond tot verblijfsregularisatie. Daartoe moet aan cumulatieve voorwaarden worden voldaan die 

betrokkenen niet vervullen.  

 

Verzoekers beweren dat zij omwille van enorme problemen in hun land waardoor hun vrijheid en leven 

bedreigd werden hun land dienden te verlaten doch zij leggen geen bewijzen voor die deze bewering 

kunnen staven. Het is aan betrokkenen om op zijn minst een begin van bewijs te leveren. De loutere 

vermelding dat betrokkenen hun land omwille van enorme problemen dienden te verlaten volstaat niet 

als grond voor regularisatie. Bovendien voegen betrokkenen geen enkel nieuw element toe aan de 

elementen die zij reeds tijdens hun asielprocedure naar voor brachten en die niet weerhouden werden 

door de bevoegde instanties. De elementen ter ondersteuning van huidig verzoek om machtiging tot 

verblijf wettigen bijgevolg geen andere beoordeling dan die van deze instanties.  

 

Wat betreft het aangehaalde element dat betrokkenen nooit een inbreuk begingen tegen de openbare 

orde 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.  

Betrokkenen wisten dat hun verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de 

asielprocedure en dat zij bij een negatieve beslissing het land dienden te verlaten. Hun eerste 

asielaanvraag, ingediend op 22.05.2008, werd afgesloten op 05.02.2009 met een beslissing van 

‘weigering vluchtelingenstatus en weigering subsidiaire bescherming’ door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. Hun tweede asielaanvraag, ingediend op 26.02.2009, werd afgesloten op 

04.03.2009 met een beslissing ‘weigering van in overwegingname van een asielaanvraag’ door de 

Dienst Vreemdelingenzaken. Betrokkenen verkozen echter geen gevolg te geven aan het bevel om het 

grondgebied te verlaten. De duur van de procedure – namelijk iets meer dan acht maanden bij de eerste 

asielprocedure en negen dagen bij de tweede asielprocedure – was ook niet van die aard dat ze 

als onredelijk lang kan beschouwd worden. “ 

 

2. Rechtspleging 

 

In fine van het verzoekschrift vragen verzoekers de bestreden beslissing “te willen schorsen en nietig te 

verklaren” terwijl in het opschrift van het verzoekschrift verzoekers vermelden “VERZOEKSCHRIFT Ter 

indiening van een BEROEP TOT NIETIGVERKLARING bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen” 

dat het verzoekschrift bijgevolg wordt geacht enkel een beroep tot nietigverklaring te bevatten.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 In het middel voeren verzoekers de schending aan van de wet betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van bestuurshandelingen (wet 29 juli 1991) en van de beginselen van behoorlijk bestuur: 

zorgvuldigheidsplicht.  

 

Ter adstruering van het middel zetten verzoekers het volgende uiteen: 

 

“Deze wet schrijft voor dat de overheid op straffe van onwettigheid van de beslissing in de akte die de 

beslissing zelf bevat ook de motivering voor deze beslissing moet opnemen. Deze motivering moet niet 

enkel weergegeven worden doch daarenboven moet ze ook afdoende zijn, dit wil zeggen draagkrachtig 

en deugdelijk. 

De minister van Migratie- en asielbeleid heeft tevens de plicht zijn beslissingen zorgvuldig voor te 

bereiden en te stoelen op correcte feitenvinding. Dat er geval per geval moet gekeken worden naar de 

concrete omstandigheden van de zaak. 

Dat in hoofde van verzoekers zeker sprake is van een sublieme integratie die niemand onberoerd kan 

laten. 

Dat deze integratie zéker duurzame sociale bindingen heeft teweeggebracht die zij gedurende hun 

verblijf alhier ontwikkeld hebben en ook op deze basis kunnen geregulariseerd worden conform artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet. 

Deze integratie van verzoekers heeft zich op allerlei vlakken afgespeeld. 

Vooreerst waren zij zich maar al te goed bewust van het feit dat integratie en het actief kunnen 

deelnemen in onze samenleving ook inhield dat zij één der landstalen zo snel mogelijk diende aan te 

leren en daarom hebben zij kost noch moeite gespaard om zich de Nederlandse taal eigen te maken 

door het volgen van cursussen. 
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Dat zij momenteel over een actieve als passieve kennis van het Nederlands beschikken. 

Onze maatschappij krijgt enorm veel van hen en zij zetten zich in tot het uiterste zonder zelf enige last 

van deze maatschappij te willen zijn. 

Dit kan niet zomaar opzij geschoven worden maar dient beloond te worden. 

Dat het hen aan energie en sociaal-meelevendheid niet ontbreekt. 

Op sociaal vlak hebben verzoekers zich steeds op intensieve wijze gemengd onder de Belgische 

bevolking en ten gevolge van deze open en geïnteresseerde mentaliteit hebben zij een grote vrienden- 

en kennissenkring opgebouwd die hen willen steunen en helpen. 

Dat deze Belgische vrienden en kennissen verzoekers als aangename en gedreven personen leerden 

waarderen. 

Dat juist door zijn intense omgang met Belgen en uiterst gedreven wil om zich voor 100% te integreren, 

zijn vrienden en kennissen verzoekers dan ook willen steunen omdat zij een verwijdering uit België als 

inhumaan beschouwen. 

Verzoekers komen bij de Belgische bevolking helemaal niet over als profiteur maar wel als integere en 

werkwillige personen die een diepe en positieve indruk nalaten en waar zelfs onze gemeenschap een 

voorbeeld van kan aannemen. 

Op arbeidsvlak mag niet onopgemerkt voorbijgaan dat het verzoekers aan inzet en enthousiasme om te 

werken zeker niet ontbreekt. 

Bovendien zijn verzoeker voor al die tijd dat zij al in ons land verblijven nooit in aanraking gekomen met 

het gerecht. Verzoekers hebben ook een blanco strafregister. 

Dat gelet op het voorgaande er zonder twijfel kan gesteld worden dat verzoekers op zeer intense wijze 

zijn overgegaan tot de verinnerlijking van onze Belgische taal, zeden en gewoonten en zich de 

Belgische samenlevingsnormen in hoge mate hebben eigen gemaakt en op economisch, sociaal en 

cultureel terrein en op andere terreinen van het maatschappelijk leven. 

Dat er namelijk aan de integratie van verzoekers geenszins kan getwijfeld worden. 

Dat verzoekers derhalve tevens verzoeken, op grond van menselijkheid, billijkheid en redelijkheid, om 

reeds te willen overgaan tot de regularisatie van hun verblijf. 

Dat de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken dan ook geenszins kan aanvaard worden, waar 

de Dienst stelt dat het verzoek overeenkomstig artikel 9bis van verzoekers geweigerd wordt. 

De bestreden beslissing bevat geen voldoende motivering en komt tekort aan de zorgvuldigheidplicht 

die men mag verwachten in elk concreet geval. 

'De beslissing die steunt op onjuiste of op juridisch onaanvaardbare motieven is met 

machtsoverschrijding genomen' (R.v.St. 04 maart 1960, Brinkhuysen, nr. 7681; R.v.St. 30 september 

1960, Janssens, nr. 8094; R.v.St. 23 november 1965, stad Oostende, nr. 11.519) 

Krachtens de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen is 

het een substantiële vormvereiste dat motivering, en dan nog noodzakelijkerwijze een juiste en juridisch 

aanvaardbare motivering, gebeurt van de door de overheid genomen beslissingen. 

Uit het voorgaande blijkt dat de bestreden beslissing niet juist of juridisch aanvaardbaar is en dat zij 

steunt op onjuiste, juridisch onaanvaardbare en onwettige motieven en dat zij derhalve niet behoorlijk 

naar recht gemotiveerd is. 

 De Raad van State eist dat de overheid tot haar voorstelling van de feiten (R.v.St. SPELEERS, nr. 

21.037, 17 maart 1981) en tot de feitenvinding (R.v.St. VAN KOUTER, nr. 21.094, 17 april 1981) komt 

met inachtneming van de zorgvuldigheidsplicht.”  

 

3.2 In de repliekmemorie verwijzen verzoekers naar de uiteenzetting van het middel in het inleidend 

verzoekschrift.  

 

3.3  Wat de ingeroepen schending van de motiveringsplicht betreft, dient te worden benadrukt dat de 

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen tot doel heeft 

betrokkenen een zodanig inzicht in de motieven van de bestreden beslissing te verschaffen, dat zij in 

staat zijn te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht 

hen verschaft. 

 

De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft, zoals hoger reeds is gesteld, tot 

doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de 

redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er 

aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de 

genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. 
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Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn 

aan het gewicht van de genomen beslissing.  

 

Verzoekers voeren aan dat de motivering daarenboven afdoende moet zijn, dit wil zeggen, 

draagkrachtig en deugdelijk en dat de bestreden beslissing niet juist of juridisch aanvaardbaar is, 

onwettige motieven bevat en derhalve niet naar recht gemotiveerd is.   

 

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

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

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

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

 

De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan tot de 

ongegrondheid van de aanvraag wordt besloten. 

 

In de motivering van de bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, met name 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en naar het feit dat de aangehaalde elementen van integratie op 

zich geen grond vormen tot verblijfsregularisatie, dat daartoe aan cumulatieve voorwaarden moet 

worden voldaan, dat de loutere vermelding van problemen in hun land van herkomst niet volstaat als 

grond van regularisatie, dat van alle vreemdelingen die in België verblijven, verwacht wordt dat zij zich 

houden aan de in België van kracht zijnde wetgeving en dat duur van de asielprocedure niet van aard 

was dat ze als onredelijk lang kan worden beschouwd. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de 

gemachtigde van de staatssecretaris op al de in de aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf 

aangevoerde elementen ten gronde uitdrukkelijk is ingegaan. Dit wordt niet betwist door verzoekers 

waardoor zij een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel niet aannemelijk maken.   

 

Dienvolgens moet worden vastgesteld dat verzoekers niet duidelijk maken op welk punt deze motivering 

hen niet in staat stelt te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden 

beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele 

motiveringsplicht. 

    

Verzoekers herhalen en benadrukken hun integratie in de Belgische samenleving en betogen dat de 

beslissing geenszins kan worden aanvaard waar de Dienst Vreemdelingenzaken hun verzoek 

overeenkomstig artikel 9bis weigert. In de mate dat verzoekers met dit onderdeel van het middel 

aanvoeren dat zij het niet eens zijn met de beoordeling van de gemachtigde van de staatssecretaris, 

wijst de Raad erop dat het feit dat verzoekers het niet eens zijn met de gevolgtrekkingen van de 

gemachtigde niet volstaat om de motieven te weerleggen. De door verzoekers aangevoerde grieven 

maken geenszins aannemelijk dat de gemachtigde van de staatssecretaris niet in alle redelijkheid tot de 

bestreden beslissing is gekomen 

 

Waar verzoekers “derhalve tevens verzoeken, op grond van menselijkheid, billijkheid en redelijkheid, om 

reeds te willen overgaan tot de regularisatie van hun verblijf”,  merkt de Raad op dat hij in voorliggend 

geschil overeenkomstig artikel 39/2 van de Vreemdelingenwet optreedt als annulatierechter. Hij is 

derhalve niet bevoegd om een “regularisatie van hun verblijf” te verlenen of te oordelen dat verzoekers 

gerechtigd zijn tot een verblijfsmachtiging. In de mate dat het beroep dit tot voorwerp heeft, is het niet 

ontvankelijk.  

 

De Raad wijst erop dat het zorgvuldigheidsbeginsel aan de overheid de verplichting oplegt haar 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 

2 februari 2007, nr. 167 411; RvS 14 februari 2006, nr. 154 954). Vooreerst dient te worden opgemerkt 

dat uit de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde van de staatssecretaris op al de in de aanvraag 

om machtiging tot voorlopig verblijf aangevoerde elementen ten gronde uitdrukkelijk is ingegaan. Dit 

wordt niet betwist door verzoekers. Voorts maken verzoekers in het licht van hun betoog niet duidelijk 

dat de gemachtigde de beslissing niet zorgvuldig heeft voorbereid en niet gestoeld heeft op een correcte 

feitenvinding. Dienvolgens maken zij een schending van de door hun aangehaalde bepaling geenszins 

aannemelijk. 

 

Het middel is ongegrond.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig februari tweeduizend en elf 

door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


