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 nr. 62 026 van 23 mei 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 VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Angolese nationaliteit te zijn, op 23 maart 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 1 februari 2011 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, de vestiging het verblijf en de verwijdering van 

vreemdelingen ongegrond verklaard wordt, samen met het 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 12 april 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 mei 2011. 

 

Gehoord het verslag van de kamervoorzitter C. BAMPS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. VERRELST, die loco advocaat K. VERSTREPEN 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 

 

Op 14 november 2009 dient de verzoekende partij een aanvraag om machtiging tot verblijf 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 (hierna: de vreemdelingenwet) in. 

 

Op 1 februari 2011 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij de aanvraag  

ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing waarvan de 

motieven luiden als volgt: 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 2 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 14.11.2009 (met 

aanvullingen d.d. 12.10.2010 en d.d. 05.11.2010) werd ingediend door : 

(…) 

 

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): 

 

De redenen die aangehaald worden om het verblijf toe te staan zijn onvoldoende : 

 

Betrokkene haalt aan dat zij geregulariseerd wil worden op basis van de instructies van 19 juli 2009 

betreffende de toepassing van art 9bis van de vreemdelingenwet. Zoals algemeen bekend, werden deze 

instructies door de Raad van State vernietigd op 11 december 2009. Zoals eveneens algemeen bekend, 

heeft de Staatssecretaris voor Asiel en Migratiebeleid, de heer Melchior Wathelet, zich geëngageerd om 

binnen zijn discretionaire bevoegdheid de criteria voor regularisatie zoals beschreven in eerder 

vernoemde instructie, te blijven toepassen. 

 

Betrokkene meent dat zij zich in een prangende humanitaire situatie bevindt omdat zij zich reeds sinds 

voor de datum van 31.03.2007 in België bevond en omdat zij sindsdien steeds schoolgaand is geweest. 

Betrokkene legt schoolattesten en rapporten voor die dit bewijzen. 

De advocaat van betrokkene merkt terecht op dat mensen die minder dan 5 jaar voorafgaand aan hun 

aanvraag maar wel sinds 31.03.2007 in België verblijven, een behoorlijk ingevuld arbeidscontract 

moeten voorleggen teneinde geregulariseerd te worden. Aangezien betrokkene deze voorwaarde niet 

vervult, kan zij zich dus inderdaad niet dienstig beroepen op een verblijfsregularisatie op basis van punt 

2.8B van de vernietigde instructie. 

Wat de voortgezette scholing van betrokkene betreft sinds haar aankomst als niet-begeleide 

minderjarige, merken we op dat betrokkene niet aantoont dat een scholing niet in het land van herkomst 

kan verkregen worden indien zij ervoor zou kiezen om zich opnieuw daar te vestigen. Tevens behoeft de 

scholing van betrokkene geen gespecialiseerd onderwijs, noch een gespecialiseerde infrastructuur die 

niet in het land van herkomst te vinden is. Betrokkene is bovendien niet langer schoolplichtig. Wat 

betreft de opmerking van de advocaat dat betrokkene recht heeft op een studie en dat deze haar 

kansen op de arbeidsmarkt zal vergroten, kunnen we opmerken dat betrokkene niet bewijst dat deze 

kansen niet in haar thuisland kunnen verkregen worden. 

 

Het feit dat betrokkene sinds februari 2007 in België verblijft, uitstekend Nederlands praat, attesten van 

de Nederlandse les voorlegt, gemotiveerd is om te studeren en schoolattesten voorlegt, een vrienden- 

en kennissenkring heeft die haar steunt, getuigenverklaringen voorlegt, attesten van OCMW voorlegt en 

een inburgeringscontract voorlegt, kan niet weerhouden worden als een grond voor regularisatie. 

Ondanks deze elementen aangaande de integratie van betrokkene, doet dit niets af aan de 

voorwaarden die gesteld worden met betrekking tot de instructies dd. 19.07.2009 en volstaat het loutere 

feit geïntegreerd te zijn dus niet. 

 

Betrokkene beweert dat zij onmogelijk kan terugkeren naar Angola. Zij heeft reeds een poging tot 

terugkeer gedaan in 2008, zoals wordt aangetoond met voorlegde attesten, en deze is mislukt. 

Betrokkene beweert ook geen familie te hebben in Angola en legt onder andere een attest van het Rode 

Kruis voor om dit te bewijzen. Toch lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkene geen vrienden of 

kennissen meer zou hebben in het land van herkomst waar zij bij terecht zou kunnen indien zij ervoor 

kiest zich opnieuw ginds te vestigen. Aangezien verzoekster sinds 2010 in het bezit is van een Angolees 

paspoort kan zij zich opnieuw richten tot IOM om zo de nodige steun te verkrijgen voor een terugreis. 

Ook beschikt de IOM over een Reïntegratiefonds dat als doel heeft een duurzame terugkeer naar en 

reïntegratie in het land van herkomst te vergemakkelijken. Betrokkene dient niet verplicht terug te keren 

naar Angola aangezien er enkel wordt verlangd dat zij het Schengengrondgebied verlaat. 

 

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

en dat zij bij een negatieve beslissing het land diende te verlaten. Haar asielaanvraag werd afgesloten 

op 25.04.2008 met een beslissing van weigering vluchtelingenstatus en weigering subsidiaire 

bescherming door de Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen. Betrokkene verkoos echter geen gevolg 

te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten. 
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De duur van de procedure – namelijk 1 jaar en iets minder dan 2 maanden – was ook niet van die aard 

dat ze als onredelijk lang kan beschouwd worden.” 

 

Op 21 februari 2011 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris tevens een bevel om het 

grondgebied te verlaten. Dit is de tweede bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“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). 

 

o Betrokkene werd niet als vluchteling erkend bij beslissing tot weigering vluchtelingenstatus en 

weigering subsidiaire bescherming door de Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen op datum van 

25.04.2008. 

 

o Betrokkene maakte reeds het voorwerp uit van een BGV d.d. 29.05.2008. Zij heeft echter geen gevolg 

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

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

De verwerende partij werpt de exceptie van gebrek aan belang op, daar een eventuele nietigverklaring 

van het thans bestreden bevel niets afdoet aan de illegale verblijfsstatus van de verzoekende partij. 

 

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van 

State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen blijkt dat het de uitdrukkelijke wil 

van de wetgever is dat de procedure van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zoveel als mogelijk 

aansluit bij die welke geldt voor de Raad van State. Dienvolgens kan voor de interpretatie van de 

verschillende begrippen en rechtsfiguren worden teruggegrepen naar die welke thans bij de Raad van 

State wordt aangewend (Parl.St. Kamer, 2005-2006, nr. 51 2479/001, 116-117). 

 

Volgens vaststaande rechtspraak van de Raad van State moet het belang persoonlijk, rechtstreeks, 

actueel en geoorloofd zijn (RvS 4 augustus 2005, nr. 148 037). 

 

Opdat de verzoekende partij een belang zou hebben bij de vordering volstaat het niet dat zij gegriefd is 

door de bestreden rechtshandeling en dat zij nadeel ondervindt. De vernietiging van de bestreden 

beslissing moet aan verzoekende partij bovendien enig voordeel verschaffen en dus een nuttig effect 

sorteren. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij reeds het voorwerp heeft uitgemaakt van 

een bevel om het grondgebied te verlaten. Het bevel om het grondgebied te verlaten van 26 mei 2008 is 

genomen in toepassing van artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet, met name ‘hij verblijf in het 

Rijk zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van deze wet vereiste documenten, inderdaad, betrokkene 

is niet in het bezit van een geldig paspoort met geldig visum’. Uit de gegevens van het administratief 

dossier blijkt verder, wat tevens niet wordt ontkracht door de verzoekende partij, dat voormelde bevel 

van 26 mei 2008 niet werden aangevochten en dienvolgens definitief is, zodat dit principieel uitvoerbaar 

is. 

 

De eventuele nietigverklaring van het thans bestreden bevel wijzigt bijgevolg de illegale verblijfssituatie 

van verzoekende partij niet en levert voor haar geen nut op, omdat de verwerende partij het bevel om 

het grondgebied te verlaten van 26 mei 2008 kan uitvoeren, vermits deze definitief is geworden (RvS 2 

oktober 2003, nr. 123 774, RvS 11 mei 2005, nr. 144 319). Er dient daarom te worden vastgesteld dat 

verzoekende partij geen wettig belang heeft bij de vordering (RvS 15 september 2003, nr. 122 790). 

 

De verzoekende partij heeft geen belang bij de vernietiging van het thans bestreden bevel.  

 

 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 Gelet op hun onderlinge samenhang worden het eerste en het tweede middel samen behandeld. 
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In het eerste middel voert de verzoekende partij een schending aan van de motiveringsplicht vervat in 

artikel 62 van de vreemdelingenwet en artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. 

 

Ter adstruering van het eerste middel stelt de verzoekende partij wat volgt: 

 

“(…)Schending van de motiveringsplicht vervat in artikel 62 Vreemdelingenwet en artikel 2 en 3 van de 

Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. 

 

Uit de aangehaalde wetteksten blijkt dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. De motivering moet tevens 

afdoende zijn. 

 

De bestreden beslissing beweert dat er voor verzoekster geen enkel probleem is om terug te keren naar 

haar land van herkomst.  

 

Een machtiging tot verblijfsvergunning dringt zich in dit dossier op. Verzoekster kwam als niet-begeleide 

minderjarige naar België, en heeft haar best gedaan om zich hier te integreren en school te volgen, 

waar zij overigens behoorlijk in slaagt. 

 

Met haar argumenten dat zij niet kan terugkeren naar Angola wordt volledig geen rekening gehouden. 

Zij heeft reeds een poging ondernomen om vrijwillig terug te keren, wat door lOM niet kon 

georganiseerd worden, na contact met de Angolese ambassade. De bestreden beslissing weigert 

hiermee rekening te houden bij het beoordelen van het dossier van verzoekster. 

 

Ook met haar argumenten dat verzoekster geen familie of kennissen meer heeft in het land van 

herkomst wordt geen rekening gehouden. Het Tracing onderzoek dat door het Rode Kruis werd 

uitgevoerd heeft duidelijk aangetoond dat haar familie in Angola niet kan teruggevonden worden. De 

bestreden beslissing steelt eenvoudig dat dit niet geloofwaardig is en weigert hiermee rekening te 

houden bij het beoordelen van het dossier van verzoekster. 

 

De bestreden beslissing berust dan ook op een volledig foutieve motivering. 

 

Dit maakt dat de motiveringsplicht werd geschonden door tegenpartij. (…)” 

 

In een tweede middel voert de verzoekende partij een schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Ter adstruering van het tweede middel stelt de verzoekende partij wat volgt: 

 

“(…)Tweede middel: Schending van de zorgvuldigheidsplicht 

 

Tegenpartij heeft onzorgvuldig gehandeld aangezien zij geen rekening gehouden heeft met de 

specifieke kenmerken van het dossier van verzoekster. Tegenpartij heeft het dossier van verzoekster 

onvoldoende onderzocht en heeft niet met alle elementen van het dossier rekening gehouden alvorens 

een beslissing te nemen. (…)” 

 

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

bestuurshandelingen en in artikel 62 van de Vreemdelingenwet 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 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, en dit in tegenstelling tot 

de beweringen van de verzoekende partij. 
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Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene 

overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een stereotiepe, geijkte en gestandaardiseerde 

motivering, zoals gesteld door de verzoekende partij, dit louter feit op zich alleen nog niet betekent dat 

de bestreden beslissing niet naar behoren gemotiveerd is.  

 

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

ongegrondheid van de aanvraag om machtiging tot verblijf 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 aanvraag ontvankelijk doch ongegrond 

werd bevonden aangezien de redenen die aangehaald worden om het verblijf toe te staan onvoldoende 

zijn.  

 

Dienvolgens moet worden vastgesteld dat de verzoekende partij niet duidelijk maakt op welk punt deze 

motivering haar 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. 

 

Uit het verzoekschrift blijkt tevens dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing 

kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en zij bijgevolg de 

schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat het eerste middel vanuit dat oogpunt 

wordt onderzocht. 

 

Tevens dient te worden benadrukt dat het bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet tot 

de bevoegdheid van de Raad behoort zijn beoordeling met betrekking tot het al dan niet beëindigen van 

het verblijf in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening 

van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van deze 

aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op 

grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is kunnen komen. 

 

3.3 De verzoekende partij stelt dat met de argumenten dat zij niet kan terugkeren naar Angola en dat zij 

geen familie of kennissen meer heeft in het land van herkomst volledig geen rekening wordt gehouden. 

 

Er dient te worden vastgesteld dat de verwerende partij hieromtrent het volgende stelt in de bestreden 

beslissing: ‘Betrokkene beweert dat zij onmogelijk kan terugkeren naar Angola. Zij heeft reeds een 

poging tot terugkeer gedaan in 2008, zoals wordt aangetoond met voorlegde attesten, en deze is 

mislukt. Betrokkene beweert ook geen familie te hebben in Angola en legt onder andere een attest van 

het Rode Kruis voor om dit te bewijzen. Toch lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkene geen vrienden 

of kennissen meer zou hebben in het land van herkomst waar zij bij terecht zou kunnen indien zij ervoor 

kiest zich opnieuw ginds te vestigen. Aangezien verzoekster sinds 2010 in het bezit is van een Angolees 

paspoort kan zij zich opnieuw richten tot IOM om zo de nodige steun te verkrijgen voor een terugreis. 

Ook beschikt de IOM over een Reïntegratiefonds dat als doel heeft een duurzame terugkeer naar en 

reïntegratie in het land van herkomst te vergemakkelijken. Betrokkene dient niet verplicht terug te keren 

naar Angola aangezien er enkel wordt verlangd dat zij het Schengengrondgebied verlaat.’ De 

verzoekende partij kan zodoende niet voorhouden dat de verwerende partij hiermee geen rekening heeft 

gehouden.  

 

In de mate dat het de bedoeling van de verzoekende partij zou zijn om aan de hand van haar betoog de 

Raad haar aanvraag te laten heronderzoeken, dient te worden benadrukt dat het evenwel niet tot de 

bevoegdheid van de Raad behoort zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd 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 in onredelijkheid tot haar besluit is kunnen 

komen.   

 

3.4 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 verblijf aangevoerde elementen uitdrukkelijk is ingegaan. Voorts maakt de 
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verzoekende partij in het licht van haar betoog niet duidelijk dat de gemachtigde van de staatssecretaris 

de bestreden beslissing niet zorgvuldig heeft voorbereid en niet gestoeld heeft op een correcte 

feitenvinding. Dienvolgens maakt zij een schending van de door haar aangehaalde bepaling geenszins 

aannemelijk. 

 

De verzoekende partij maakt met haar betoog op generlei wijze aannemelijk dat voormelde motivering 

niet afdoende zou zijn en de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid niet in 

alle redelijkheid tot de door hem in de bestreden beslissing gedane vaststellingen kon komen. Het feit 

dat de verzoekende partij het niet eens is met de gevolgtrekkingen van de gemachtigde van de 

staatssecretaris volstaat evenwel niet om de motieven te weerleggen. De gemachtigde van de 

staatssecretaris is in casu alle pertinente gegevens nagegaan die hij noodzakelijk acht om zijn 

beslissing te kunnen nemen. De door de verzoekende partij aangevoerde grieven maken geenszins 

aannemelijk dat de gemachtigde van de staatssecretaris niet in alle redelijkheid tot de bestreden 

beslissing is gekomen, dat de motiveringsplicht of de zorgvuldigheidsverplichting zou zijn geschonden of 

dat hij een manifeste appreciatiefout zou hebben gemaakt. 

 

Het eerste en het tweede middel zijn ongegrond. 

 

4. 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 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

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 drieëntwintig mei tweeduizend en elf door: 

 

mevr. C. BAMPS, voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS C. BAMPS 

 


