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 nr. 60 043 van 20 april 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, die verklaart van Keniaanse nationaliteit te zijn, op 29 januari 2011 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 

20 december 2010 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9 bis van de wet 

van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk verklaard wordt en van de beslissing van de gemachtig-

de van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 3 januari 2011 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 14 februari 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 maart 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat W. PEETERS 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE, 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. Verzoeker is van Keniaanse nationaliteit, geboren te Uasin Gishu (Kenia) op 18 augustus 1985. 

 

1.2. Hij diende in 2003 een aanvraag in tot het bekomen van een visum type C met het oog op 

familiebezoek. Dit werd hem geweigerd. 

 

1.3. Verzoeker diende een aanvraag in tot het bekomen van een visum gezinshereniging op 27 

september 2006. Dit werd hem geweigerd. 
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1.4. Hij verklaarde op 31 januari 2008 het Rijk te zijn binnengekomen en vroeg op 7 februari 2008 de 

erkenning van de hoedanigheid van vluchteling aan. 

 

1.5. Verzoeker werd op 25 maart 2008 gehoord nopens de aan zijn asielaanvraag ten grondslag 

liggende motieven. 

 

1.6. De Adjunct-Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen besliste op 18 maart 

2009 om aan verzoeker de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus te weigeren. Zijn 

asielaanvraag werd ongeloofwaardig bevonden. 

 

1.7. Tegen deze beslissing tekende verzoeker beroep aan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

Bij arrest nr. 28.120 van 29 mei 2009 werd het beroep verworpen. 

 

1.8. Op 7 juli 2009 werd aan verzoeker bevel gegeven om het grondgebied te verlaten (bijlage 

13quinquies). 

 

1.9. Op 28 december 2009 diende verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf overeenkomstig 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

 

1.10. Op 29 juni 2010 werd deze aanvraag onontvankelijk verklaard. 

 

1.11. Verzoeker diende op 26 juli 2010 een nieuwe aanvraag in om machtiging tot verblijf 

overeenkomstig artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

 

1.12. Door de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid werd deze 

aanvraag op 20 december 2010 onontvankelijk verklaard, met bevel om het grondgebied te verlaten. Dit 

is de thans bestreden beslissing, waarvan de motieven als volgt luiden:  

 

De eerste bestreden beslissing: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 26.07.2010 werd 

ingediend door :  

 

(M.R.) (…) 

 

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.  

 

Reden(en):  

 

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 sinds begin februari 2008 in België verblijft, geïntegreerd en aangepast zou 

zijn, Nederlands leert en spreekt, een cursus maatschappelijke oriëntatie heeft gevolgd, werkbereid is, 

een vrienden- en kennissenkring heeft uitgebouwd een sociaal leven heeft opgebouwd en al zijn 

verplichtingen nakomt, verantwoordt niet dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in België wordt 

ingediend.  

 

Betrokkene wist dat zijn verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de asielprocedure en 

dat hij bij een negatieve beslissing het land diende te verlaten. Zijn asielaanvraag, ingediend op 

07.02.2008, werd afgesloten op 03.06.2009 door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, die het 

beroep tegen de beslissing van het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 

verwierp. Betrokkene verkoos echter geen gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te 

verlaten en verblijft sindsdien illegaal in België.  
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De duur van de procedure – namelijk ongeveer 1 jaar en 4 maanden – was ook niet van die aard dat ze 

als onredelijk lang kan beschouwd worden.  

 

Betrokkene beweert dat hij vreest voor politieke problemen en voor zijn leven indien hij zou moeten 

terugkeren naar zijn land van herkomst doch hij legt geen bewijzen voor die deze bewering kunnen 

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

dat betrokkene vreest voor politieke problemen en voor zijn leven volstaat niet om als buitengewone 

omstandigheid aanvaard te worden. Bovendien voegt betrokkene geen enkel nieuw element toe aan de 

elementen die hij reeds tijdens zijn asielprocedure naar voor bracht 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.  

 

Het argument dat de vader van betrokkene hier legaal in België verblijft, vormt evenmin een 

buitengewone omstandigheid aangezien de verplichting om de aanvraag in te dienen bij de bevoegde 

diplomatieke of consulaire post in het land van herkomst enkel een eventuele tijdelijke scheiding 

impliceert, wat geen ernstig of moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt.  

 

Wat de vermeende schending van art. 8 EVRM betreft kan worden gesteld dat de terugkeer naar het 

land van herkomst om aldaar een machtiging aan te vragen niet in disproportionaliteit staat 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.  

 

Bijgevolg verzoek ik u door afgifte van het model van bijlage 13 van het K.B. van 8 oktober 

1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen (B.S. van 27 oktober 1981), zoals ingevoegd bij het K.B. van 22 november 1996 

(B.S. van 6 december 1996) en gewijzigd door het K.B. van 22 juli 2008 (B.S. van 29 augustus 2008), 

aan de betrokkene kennis te geven van de beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor 

Migratie- en asielbeleid waarbij hem bevel wordt gegeven om het grondgebied te verlaten binnen de 30 

(dertig) dagen na de kennisgeving.  

 

Reden van de maatregel: 

• De betrokkene verblijft langer in het Rijk dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of slaag 

ter niet in het bewijs te leveren dat hij deze termijn niet overschreden heeft (art. 7, alinea 1, 2° van de 

Wet van 15 december 1980).  

o Betrokkene werd niet als vluchteling erkend bij beslissing tot weigering van de erkenning door het 

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen op datum van 20.03.2009. Het beroep 

tegen deze beslissing bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen werd verworpen op 03.06.2009.  

o Betrokkene maakte reeds het voorwerp uit van een BGV d.d. 07.07.2009. Hij heeft echter geen gevolg 

gegeven aan dit bevel en verblijft nog steeds illegaal in het land (…)  

 

De tweede bestreden beslissing: 

 

“In uitvoering van de beslissing van de Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid (1) (2)  

wordt aan (M.J.M.)  

geboren te (…), op (…),  

van Kenia nationaliteit, het bevel gegeven om uiterlijk op 02/02/2011 (datum aanduiden) het 

grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van Denemarken, Duitsland, Estland, 

Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, 

Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden en 

Zwitserland (3), tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te 

begeven (4).   

REDEN VAN DE BESLISSING :  

 

De betrokkene verblijft langer in het Rijk dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of slaagt er 

niet in het bewijs te leveren dat hij deze termijn niet overschreden heeft (art. 7, alinea 1,2° van de Wet 

van 15 december 1980)  

- Betrokkene werd niet als vluchteling erkend bij beslissing tot weigering van de erkenning door het 

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen op datum van 20.03.2009. Het beroep 

tegen deze beslissing bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen werd verwopen op 03.06.2009  
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- Betrokkene maakte reeds het voorwerp uit van een BGV dd. 07.07.2009. Hij heeft echter geen gevolg 

gegeven aan dit bevel en verblijft nog steeds illegaal in het land.  

 

Indien dit bevel niet opgevolgd wordt, loopt hij (zij) gevaar, onverminderd rechtsvervolging 

overeenkomstig artikel 75 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, naar de grens te worden 

geleid en te dien einde te worden opgesloten gedurende de periode die strikt noodzakelijk is voor de 

uitvoering van de maatregel overeenkomstig artikel 27 van dezelfde wet.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel werpt verzoeker de schending op van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de 

vreemdelingenwet. 

  

2.2. Bij lezing van de toelichting van het middel blijkt dat verzoeker daarin inhoudelijke kritiek levert, het 

weze vanuit louter feitelijk oogpunt, het weze vanuit het oogpunt van het materieel recht, en daarbij blijk 

geeft kennis te hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing.  

 

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

bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft 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 geeft duidelijk de motieven aan op grond waarvan de beslissing is 

genomen.  

 

In de motivering van de eerste bestreden beslissing wordt vastgesteld dat:  

 

- De aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheid vormen 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 begin februari 2008 in België verblijft, geïntegreerd en aangepast zou 

zijn, Nederlands leert en spreekt, een cursus maatschappelijke oriëntatie heeft gevolgd, werkbereid is, 

een vrienden- en kennissenkring heeft uitgebouwd een sociaal leven heeft opgebouwd en al zijn 

verplichtingen nakomt, verantwoordt niet dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in België wordt 

ingediend.  

 

- Betrokkene wist dat zijn verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de asielprocedure 

en dat hij bij een negatieve beslissing het land diende te verlaten. Zijn asielaanvraag, ingediend op 

07.02.2008, werd afgesloten op 03.06.2009 door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, die het 

beroep tegen de beslissing van het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 

verwierp. Betrokkene verkoos echter geen gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te 

verlaten en verblijft sindsdien illegaal in België. De duur van de procedure – namelijk ongeveer 1 jaar en 

4 maanden – was ook niet van die aard dat ze als onredelijk lang kan beschouwd worden.  

 

- Betrokkene beweert dat hij vreest voor politieke problemen en voor zijn leven indien hij zou moeten 

terugkeren naar zijn land van herkomst doch hij legt geen bewijzen voor die deze bewering kunnen 

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

dat betrokkene vreest voor politieke problemen en voor zijn leven volstaat niet om als buitengewone 

omstandigheid aanvaard te worden. Bovendien voegt betrokkene geen enkel nieuw element toe aan de 

elementen die hij reeds tijdens zijn asielprocedure naar voor bracht 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.  
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- Het argument dat de vader van betrokkene hier legaal in België verblijft, vormt evenmin een 

buitengewone omstandigheid aangezien de verplichting om de aanvraag in te dienen bij de bevoegde 

diplomatieke of consulaire post in het land van herkomst enkel een eventuele tijdelijke scheiding 

impliceert, wat geen ernstig of moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt.  

 

- Wat de vermeende schending van artikel 8 EVRM betreft kan worden gesteld dat de terugkeer naar 

het land van herkomst om aldaar een machtiging aan te vragen niet in disproportionaliteit staat 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.  

 

In de motivering van de eerste bestreden beslissing wordt bovendien vastgesteld dat:  

 

De betrokkene langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of slaagt er 

niet in het bewijs te leveren dat hij deze termijn niet overschreden heeft (artikel 7, alinea 1,2° van de 

Wet van 15 december 1980)  

 

Betrokkene niet als vluchteling erkend werd bij beslissing tot weigering van de erkenning door het 

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen op datum van 20.03.2009. Het beroep 

tegen deze beslissing bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen werd verwopen op 03.06.2009  

 

Betrokkene reeds het voorwerp uitmaakte van een bevel om het grondgebied te verlaten van 7 juli 2009. 

Hij heeft echter geen gevolg gegeven aan dit bevel en verblijft nog steeds illegaal in het land.  

 

2.4. Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze beide uitvoerige motiveringen hem 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 artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 

1991. 

 

2.5. De formele motiveringsplicht vervat in de wetsartikelen waarvan verzoeker 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 van 4 juli 1996, T.B.P. 1996, 698), terwijl de voormelde vaststelling 

impliceert dat deze wettelijke doelstelling is bereikt. 

 

2.6. 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 januari 1979, Arr. Cass. 1978-79, 522; alsook wat 

feitelijke correctheid betreft: R.v.St. nr. 44.948 van 18 november 1993, Arr. R.v.St. 1993, z.p.; 

Antwerpen, 16 juni 1998, F.J.F. 1998, 693). 

 

Bij lezing van de bestreden beslissing blijkt genoegzaam dat de inhoud daarvan verzoeker het 

genoemde inzicht verschaft en aldus volstaat om hem 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 vermeld staan. 

 

2.7. Deze vermeldingen laten verzoeker toe om te achterhalen om welke redenen zijn aanvraag tot 

verblijfsmachtiging door de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid 

onontvankelijk wordt geacht, zodat het doel is bereikt dat met het bestaan van de betrokken formele 

motiveringsverplichting wordt beoogd. Immers, nu hij op grond van de in de bestreden beslissing 

opgenomen overwegingen weet dat de door hem in het kader van zijn aanvraag tot verblijfsmachtiging 

aangebrachte gegevens door het bestuur niet als ‘buitengewone omstandigheden’, zoals bedoeld in de 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet, worden aanzien en dat dit aan de basis ligt van het als 

onontvankelijk beschouwen van die aanvraag, moet verzoeker worden geacht voldoende te zijn ingelicht 

om zich te kunnen realiseren dat hij tegen de te zijnen opzichte genomen beslissing kan opkomen door 

aan te tonen dat de daarin tot uitdrukking gebrachte motieven juridisch niet opgaan, wat in casu 

concreet wil zeggen, dat verzoeker dient aan te tonen dat het niet opgaat de voormelde 

omstandigheden niet te beschouwen als zijnde ‘buitengewone omstandigheden’, zoals bedoeld in artikel 

9bis van de vreemdelingenwet. 
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2.8. In de motivering van de bestreden beslissing wordt duidelijk geantwoord op alle door verzoeker in 

zijn aanvraag om machtiging tot verblijf aangehaalde elementen, die vervolgens door de gemachtigde 

nader worden onderzocht, gewogen en vervolgens besproken in de bestreden beslissing en 

waaromtrent wordt verduidelijkt waarom deze niet als buitengewoon in de zin van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet kunnen worden beschouwd.  

 

2.9. Artikel 9 van de Vreemdelingenwet bepaalt als algemene regel dat een machtiging om langer dan 

drie maanden in het Rijk te verblijven door een vreemdeling moet worden aangevraagd bij de Belgische 

diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het 

buitenland. Luidens artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, kan in buitengewone omstandigheden en op 

voorwaarde dat de vreemdeling over een identiteitsdocument beschikt het hem evenwel worden 

toegestaan die aanvraag te richten tot de burgemeester van zijn verblijfplaats in België. Hieruit volgt dat 

enkel wanneer er buitengewone omstandigheden voorhanden zijn om het niet afhalen van de 

machtiging bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers in het buitenland te 

rechtvaardigen, de verblijfsmachtiging in België kan worden aangevraagd. Deze buitengewone 

omstandigheden mogen niet worden verward met de argumenten ten gronde die worden ingeroepen om 

een verblijfsmachtiging te bekomen. De toepassing van artikel 9bis, houdt met andere woorden een 

dubbel onderzoek in (R.v.St. nr. 167.847 van 15 februari 2007): 

 

- wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of er buitengewone 

omstandigheden worden ingeroepen om het niet aanvragen van de machtiging in het buitenland te 

rechtvaardigen en zo ja, of deze aanvaardbaar zijn; zo dergelijke buitengewone omstandigheden niet 

blijken voorhanden te zijn, kan de aanvraag tot het bekomen van een verblijfsmachtiging onontvankelijk 

worden verklaard; 

- wat de gegrondheid van de aanvraag betreft: of er reden is om de vreemdeling te machtigen langer 

dan drie maanden in het Rijk te verblijven; desbetreffend beschikt de bevoegde minister over een ruime 

appreciatiebevoegdheid; 

 

2.10. Wanneer de Raad als annulatierechter een administratieve beslissing aan de wet toetst treedt hij 

niet op als rechter in hoger beroep die op aanvraag van de rechtzoekende de ware toedracht van de 

feiten gaat beoordelen. Hij onderzoekt enkel of de gemachtigde van de Staatssecretaris van Migratie- 

en asielbeleid in redelijkheid is kunnen komen tot de door hem de gedane vaststelling van feiten en of 

er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn welke met die vaststelling onverenigbaar zijn. In het 

kader van een marginale toetsing wordt de aangeklaagde onwettigheid slechts dan gesanctioneerd 

wanneer daarover geen redelijke twijfel kan bestaan, m.a.w. wanneer de beslissing kennelijk onredelijk 

is (zie onder meer R.v.St. nr. 166.820 van 17 januari 2007). 

 

2.11. Verzoeker maakt met zijn betoog niet aannemelijk dat de verwerende partij op kennelijk 

onredelijke wijze de aanvraag onontvankelijk heeft verklaard door te besluiten dat de aangehaalde 

elementen geen buitengewone omstandigheden vormen.  

 

2.12. Verzoeker, in wiens hoofde geen buitengewone omstandigheden konden weerhouden worden, 

kan zich niet op een ontvankelijke wijze beroepen op artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Er diient 

aan herinnerd te worden dat artikel 9bis van de wet geenszins is ingevoerd om illegaal in het Rijk 

verblijvende vreemdelingen zonder meer de mogelijkheid te bieden alsnog een verblijfsvergunning voor 

langer dan drie maanden te bekomen. Verzoeker betoogt dan wel dat hij al sinds 2008 in het Rijk 

verblijft en hier goed geïntegreerd zou zijn. Verzoeker gaat echter volledig voorbij aan het feit dat hij 

illegaal in het Rijk verbleef. Nadat verzoekers asielaanvraag en zijn vraag tot het bekomen van 

subsidiaire bescherming definitief werd afgewezen door deze Raad bij arrest nr. 28.120 van 29 mei 

2009 verbleef hij immers illegaal in het Rijk. Op 7 juli 2009 werd aan verzoeker immers bevel gegeven 

om het grondgebied te verlaten.  

 

2.13. Verzoeker gaat kennelijk voorbij aan het feit dat de uitzondering op de algemene regel, zoals 

geformuleerd in artikel 9bis van de vreemdelingenwet ten overstaan van de algemene regel van artikel 9 

vreemdelingenwet wel degelijk een uitzondering uitmaakt waarbij dient te worden aangetoond dat, opdat 

de aanvraag ontvankelijk zou zijn, dat er buitengewone omstandigheden aanwezig zijn die verhinderen 

dat verzoeker zou terugkeren naar haar land van herkomst om aldaar conform artikel 9 een aanvraag in 

te dienen. 

 

2.14. Het loutere gegeven dat verzoeker kennelijk niet akkoord is met de beoordeling die de 

gemachtigde heeft gemaakt, en de door hem aangevoerde elementen naar mening van verzoeker wél 
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buitengewone omstandigheden uitmaken, volstaat niet om de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing te verantwoorden. De Raad onderzoekt immers enkel of de gemachtigde van de federale 

Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid in redelijkheid is kunnen komen tot de door hem gedane 

vaststelling van feiten en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn welke met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. In het kader van de marginale toetsing wordt de aangeklaagde onwettigheid slechts 

dan gesanctioneerd wanneer daarover geen redelijke twijfel kan bestaan, m.a.w. wanneer de beslissing 

kennelijk onredelijk is (zie o.m. R.v.St. 17 januari 2007, nr. 166.820). Als annulatierechter kan de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen zich daarbij niet in de plaats stellen van de gemachtigde van de 

federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid, wanneer deze zijn eigen 

beoordelingsbevoegdheid binnen diens wettelijk kader uitoefent, zoals in casu. Verzoeker toont geen 

enkele manifeste onredelijkheid aan. Het is niet omdat verzoeker kennelijk meent dat zijn voorgehouden 

integratie een buitengewone omstandigheid uitmaakt, dat het enkele gegeven dat de gemachtigde tot 

een ander oordeel is gekomen, onredelijk zou zijn. 

 

2.15. Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt afdoende dat het oordeel van de gemachtigde 

na onderzoek en op gemotiveerde en redelijke wijze is tot stand gekomen. Verzoekers ongestaafde 

beschouwingen kunnen niet worden aangenomen. 

 

2.16. Terwijl niet valt in te zien welk belang verzoeker heeft bij zijn beschouwingen als zou het niet zeker 

zijn dat een eventueel in het herkomstland aangevraagde machtiging tot verblijf ook daadwerkelijk zal 

worden toegekend. Immers, zelfs al zou geoordeeld worden dat verzoekers aanvraag ontvankelijk is, 

quod non, dan nog dient deze ten gronde te worden behandeld. Een eventuele nietigverklaring van de 

thans bestreden beslissing en een daaropvolgende ontvankelijkheidsbeslissing kan voor verzoeker 

enkel tot gevolg hebben dat de grond van zijn aanvraag zou worden onderzocht en biedt geen enkele 

garantie op een machtiging tot verblijf. Er valt dan ook niet in te zien waarom, bij het onontvankelijk 

verklaren van een aanvraag op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, zoals in casu, enige 

'garantie' zou moeten worden verleend dat een aanvraag in het herkomstland sowieso gegrond zal 

worden verklaard. Zo verzoeker hiervoor in aanmerking komt in het herkomstland, zal de beweerde 

scheiding van zijn familie slechts tijdelijk zijn. Zo verzoeker hiervoor niet in aanmerking komt, zal hij hoe 

dan ook het Belgische grondgebied dienen te verlaten, nu illegaal verblijf uiteraard niet is toegestaan. 

 

2.17. Door de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid werd geheel 

terecht, gelet op de gegevens die verzoekers concrete situatie kenmerken en geheel binnen de hem ter 

zake toebedeelde bevoegdheid, beslist om verzoekers aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing 

van het artikel 9bis van de vreemdelingenwet onontvankelijk te verklaren. 

 

  Het eerste middel is niet gegrond.  

 

2.18. In een tweede middel acht verzoeker de zorgvuldigheidsplicht geschonden. 

 

2.19. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan het bestuur de verplichting op om haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (R.v.St. nr. 167.411 van 2 

februari 2007; R.v.St. nr. 154.954 van 14 februari 2006). De correcte naleving van het 

zorgvuldigheidsbeginsel impliceert dat moet worden nagegaan of de overheid met zorgvuldigheid haar 

beslissingen heeft voorbereid en uitgevoerd. (J. DE STAERCKE, “Algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur en behoorlijk burgerschap. Beginselen van de openbare dienst”, Brugge, Vanden Broele, 2002, 

nr. 21). 

 

2.22. Verzoeker meent dat niet in concreto onderzocht werd of de door hem aangehaalde elementen 

van verblijf, integratie, e.d.m. geen 'buitengewone inspanning' uitmaken en hij acht de beslissing om die 

reden onzorgvuldig. Tevens is hij de mening toegedaan dat had moeten worden onderzocht in welke 

mate hij in zijn herkomstland in aanmerking zou komen voor een beslissing ten gronde. Hier verwijst de 

Raad naar haar bespreking van het eerste middel, in fine. Of verzoeker al dan niet in aanmerking zou 

komen voor een gegrondheidsbeslissing doet hier niet ter zake en staat ook los van de beoordeling van 

de ontvankelijkheid van voorliggende aanvraag. 

 

2.23. Uit de motieven van de bestreden beslissing wel degelijk blijkt dat de door verzoeker aangevoerde 

elementen werden onderzocht, doch dat werd vastgesteld dat dit geen buitengewone omstandigheden 

uitmaken. Zoals reeds afdoende toegelicht in de bespreking van het eerste middel, waarnaar hier kan –

verwezen wordt, is het niet omdat verzoeker de persoonlijke mening is toegedaan dat dit voor hem een 
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'buitengewone inspanning' betekent, dat de beoordeling van de gemachtigde kennelijk onredelijk zou 

zijn. 

 

2.24. Verzoeker toont allerminst aan dat er bepaalde elementen niet of onzorgvuldig zouden zijn 

onderzocht of dat niet alle 'nuttige feiten' in aanmerking werden genomen. Bij lezing van het omstandig 

motiverend gedeelte de bestreden beslissingen blijkt het tegendeel. 

 

2.25. De gemachtigde van de federale Staatssecretaris van Migratie- en Asielbeleid handelde daarbij na 

grondig onderzoek van de elementen die verzoekers concrete situatie daadwerkelijk kenmerken, en 

conform de terzake toepasselijke rechtsregels, het zorgvuldigheidsbeginsel incluis. De in casu 

bestreden beslissing werd rechtmatig genomen, zonder miskenning van de zorgvuldigheidsverplichting 

waarvan verzoeker de schending aanvoert. 

 

2.26. In een derde en laatste middel werpt verzoeker de schending op 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: EVRM). 

 

2.24. Artikel 8 EVRM waarborgt de eerbiediging van het recht op gezinsleven en de niet-inmenging van 

enig openbaar gezag bij de uitoefening van dat recht. 

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt het volgende:  

 

“Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling.  

 

Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit recht 

dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang van 's 

lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming van de 

openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede 

zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

2.25. In de gegeven omstandigheden vormt de niet noodzakelijk definitieve verwijdering van het 

grondgebied van verzoeker geen verboden inmenging in de uitoefening door deze laatste van zijn recht 

op privé- en gezinsleven in de zin van dit verdragsartikel. Het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens neemt zo onder meer aan dat uit artikel 8 EVRM niet kan worden afgeleid dat een vreemdeling er 

een staat toe kan verplichten om hem op zijn grondgebied te gedogen door het enkele feit te opteren 

voor een levensgezel die op dat grondgebied vermag te verblijven (cf. VAN DE PUTTE, M., "Straatsburg 

gaat vreemd. De vreemdeling in de jurisprudentie van de Straatburgse organen", T. V.R. 1994, (3), 12). 

 

Bovendien werd reeds geoordeeld dat een mogelijke toepassing van art. 8 EVRM de betrokken 

vreemdeling niet vrijstelt van het verkrijgen van de vereiste documenten om het Rijk binnen te komen, 

en dat een tijdelijke verwijdering om reden dat hij niet in het bezit is van die documenten dan ook 

geenszins strijdig is met dit verdragsartikel (zie R.v.St. nr 48.653 van 20 juli 1994, Arr. R. v. St. 1994, 

z.p.; R.v.St. nr. 42.039 van 22 februari 1993, Arr. R. v, St 1993, z.p.) 

 

2.26. Het onontvankelijk verklaren van verzoekers aanvraag heeft inderdaad niet tot gevolg dat 

verzoeker van zijn gezin of diens vader wordt gescheiden, doch enkel dat hij tijdelijk het land dient te 

verlaten met de mogelijkheid er terug te keren nadat hij zich in het bezit zal hebben gesteld van de 

nodige documenten voor een regelmatige binnenkomst in het Rijk. Verzoeker toont daarnaast op geen 

enkele wijze aan waarom hij geen 'familieleven' zou kunnen hebben in het land van herkomst. 

 

2.27. Artikel 8 EVRM kan niet worden uitgelegd als zou er in hoofde van de verwerende partij een 

algemene verplichting bestaan om een vreemdeling te gedogen op het grondgebied. Bovendien houdt 

de bestreden beslissing geen absoluut verbod in om het Belgisch grondgebied binnen te komen en er te 

verblijven, verzoeker dient evenwel te voldoen aan de door de Vreemdelingenwet opgelegde 

binnenkomst- en verblijfsvereisten (zie ook R.v.St. nr. 170.806 van 4 mei 2007). 

 

2.28. Overigens geldt dat artikel 8, 2
e
 lid van het EVRM uitdrukkelijk vermeldt dat een inmenging van het 

openbaar gezag met betrekking tot de uitoefening van het in artikel 8, 1
e
 lid  van het EVRM vermelde 

recht is toegestaan wanneer deze nodig is ter vrijwaring van de nationale veiligheid en de openbare 

orde, voor het economische welzijn van het land, voor de vrijwaring van de orde, de preventie van 
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strafrechterlijke inbreuken, de bescherming van de gezondheid en de moraal, of voor de verdediging 

van de rechten en vrijheden van derden. Terwijl het langdurig illegaal verblijf een strafrechtelijke inbreuk 

uitmaakt luidens artikel 75 van de vreemdelingenwet. Een schending van artikel 8 van het EVRM ligt 

niet voor. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, 

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: 

 

 

 

Enig artikel 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig april tweeduizend en elf door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. MILOJKOWIC 

 


