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 nr. 64 062 van 28 juni 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 Iraakse nationaliteit te zijn, op 14 april 2011 
hebben 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 18 maart 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, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen ongegrond verklaard. 
 
Gezien titel Ibis, 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 6 mei 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 juni 2011. 
 
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 
 
Gehoord de opmerkingen van advocaat J. BELDÉ, die loco advocaat N. DE FAUW verschijnt voor de 
verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE, die verschijnt voor de verwerende partij. 
 
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
 
De bestreden beslissing 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 ontvankelijk is doch ongegrond. 

Reden(en): 

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

Het feit dat betrokkenen sinds het jaar 2007 in België verblijven, Nederlands leren en daar verschillende 

attesten van voorleggen, werkbereid zijn, reeds legaal werken en een arbeidsovereenkomst voorleggen, 
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attesten van inburgering voorleggen, aangesloten zijn bij de voetbalploeg, een vrienden- en kennissen-

kring hebben uitgebouwd en getuigenverklaringen voorleggen, kunnen niet weerhouden worden als een 

grond voor de machtiging tot een onbeperkt verblijf omdat het loutere feit geïntegreerd te zijn niet 

volstaat om geregulariseerd te worden op basis van art. 9bis van de wet van 15 december 1980. 

De scholing van het kind en het feit dat betrokkenen schoolattesten voorleggen kan eveneens niet als 

grond weerhouden worden aangezien betrokkenen niet aantonen dat een scholing niet in het land van 

herkomst zou kunnen verkregen worden indien zij wensen terug te keren. We merken echter op dat 

betrokkenen reeds gemachtigd zijn tot een beperkt verblijf en er dus geen sprake is van een onder-

breking van de scholing van het kind. 

Het argument dat de zoon van betrokkenen geen enkele band heeft met Irak vormt evenmin een grond 

tot onbeperkte regularisatie aangezien er van betrokkenen momenteel niet wordt verlang dat zij 

terugkeren naar hun land van herkomst. 

Wat betreft de in het verzoekschrift aangehaalde argumenten die betrekking hebben op de medische 

toestand van de zoon van betrokkenen: de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 

december 1980 maakt duidelijk een onderscheid tussen twee verschillende procedures: aan de ene 

kant het artikel 9bis en aan de andere kant het artikel 9ter als een unieke procedure voor in België 

verblijvende personen met een medische aandoening op welke basis betrokkenen een beperkt verblijf 

hebben bekomen. De hier ingeroepen medische elementen vallen buiten de context van artikel 9bis en 

derhalve kan in dit verzoek aan deze medische argumenten geen verder gevolg worden gegeven 

Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkenen nooit een gevaar betekenden voor de openbare 

orde of nationale veiligheid of nooit in aanraking kwamen met politie en gerecht en een blanco 

strafregister bijbrengen, 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 dienden een eerste asielaanvraag in België in op 02.05.2007. Deze asielaanvraag werd 

afgesloten op 08.02.2008 met een beslissing ‘beroep verworpen’ door de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen. Betrokkenen dienden een tweede asielaanvraag in op 17.06.2008. Deze asielaanvraag 

werd afgesloten op 15.07.2008 met de beslissing ‘weigering van in overwegingname van een 

asielaanvraag door Dienst Vreemdelingenzaken’. De duur van de procedures — namelijk iets meer dan 

9 maanden voor de eerste en iets minder dan 1 maand voor de tweede procedure — was ook niet van 

die aard dat ze als onredelijk lang kan beschouwd worden. (…)” 
 
2. Onderzoek van het beroep 
 
1.1.  Verzoekers voeren een enig middel aan dat luidt als volgt: 
 
“Eerste middel, afgeleid uit de schending van de materiële motiveringsverplichting en van het 

zorgvuldigheidsbeginsel. 

1. De motivering in de bestreden beslissing: De redenen die door verzoekers worden aangehaald 

zouden onvoldoende zijn. Meer bepaald stelt de bestreden beslissing: (…). Verder wordt gesteld dat 

verzoekers het onderscheid niet maken tussen de procedure conform artikel 9ter en deze voorzien in 

artikel 9bis van de Wet van 15 december 1980. Een verwijzing naar de medische elementen is 

zodoende uit den boze naar de mening van de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid. 

2. Juridisch kader 

Op grond van het algemeen beginsel betreffende de materiële motiveringsverplichting moet elke 

bestuurshandeling worden gedragen door motieven die in rechte en in feite aanvaardbaar zijn en die 

daarom moeten kunnen worden gecontroleerd. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur bij 

het nemen van een bepaalde beslissing deze zorgvuldig moet voorbereiden, nemen en uitvoeren. Dit 

houdt ondermeer in dat het bestuur op zorgvuldige wijze feiten moet vergaren. 

3. Toetsing en grieven 

3.1. Eerste onderdeel, afgeleid uit de schending van het algemeen beginsel van de materiële 

motivering. 

1. Iedere administratieve rechtshandeling moet worden gedragen door motieven die rechtens en feitelijk 

aanvaardbaar zijn, met andere woorden, de beslissing moet worden gedragen door deugdelijke 

motieven. Dit houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling op motieven moet steunen waarvan 

het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van die handeling in 

aanmerking kunnen genomen worden. Zoals gezegd moet het motief feitelijk juist zijn. 

2. Volgens de bestreden beslissing zou er geen onderbreking zijn van de scholing van de zoon van 

verzoekers De bestreden beslissing werd genomen op 18 maart 2011 Verzoekers hadden een 

verblijfsrecht in België tot en met 17 maart 2011. Op het moment van het nemen van de beslissing, was 

het toegestane beperkte verblijf van verzoekers reeds afgelopen. Een onderbreking van de scholing van 

de zoon van verzoekers staat als een paal boven water. Momenteel volgt de zoon van verzoekers 
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lessen in het derde leerjaar. Hij is in de school in kwestie ingeschreven sinds januari 2008, kort nadat 

verzoekers aankwamen in België. De zoon van verzoekers spreekt perfect Nederlands, heeft Belgische 

vriendjes en heeft geen enkele band meer met Irak. De staatssecretaris kan onmogelijk volhouden dat 

er geen onderbreking in de scholing zou zijn. De zoon van verzoekers zou in zijn land van herkomst 

vooreerst de taal gewoon moeten worden, de gewoonten en de cultuur leren kennen en zou sowieso 

een hele eind achterop raken. Het leven van een kind in Irak is dermate verschillend van het leven van 

een kind in België. Een onderbreking in de scholing van de zoon van verzoekers is een vaststaand 

gegeven in geval van weigering van regularisatie aan verzoekers. 

3. De bestreden beslissing vermeldt letterlijk: “Het argument dat de zoon van betrokkenen geen enkele 

band heeft met Irak vormt evenmin een grond tot onbeperkte regularisatie aangezien er van 

betrokkenen momenteel niet wordt verlangd dat zij terugkeren naar hun land van herkomst.” Dit is 

manifest onjuist. Op het moment dat de beslissing werd genomen, zijnde 18 maart 2011, was het tijdelijk 

verblijf dat werd toegestaan aan verzoekers reeds tot een eind gekomen. De bijgevoegde stukken en 

meer bepaald stuk 3 vormen hiervan het bewijs. Nu het tijdelijk verblijf tot een eind is gekomen, wordt 

wel degelijk van verzoekers verlangd terug te keren naar hun land van herkomst. Het tijdelijk verblijf 

werd namelijk niet verlengd. In elk geval is het zo dat voor zover het recht tot tijdelijk verblijf nog niet zou 

zijn afgelopen op het moment van het nemen van de beslissing door de staatssecretaris, dit in elk geval 

op heden wel degelijk het geval is. De motivatie in de bestreden beslissing strookt niet met de realiteit. 

4. Verder in de bestreden beslissing wordt aan verzoekers verweten geen onderscheid te maken tussen 

de procedure op basis van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet. Verzoekers zijn wel degelijk op de hoogte van het verschil tussen beiden. Hun 

aanvraag was duidelijk niet gebaseerd op medische redenen. Het kan verzoekers evenwel met kwalijk 

worden genomen duidelijk te maken, zelfs in het kader van een procedure op basis van artikel 9 bis, dat 

zij een verwijzing maken naar de medische toestand van hun zoon en het feit dat op basis van 

medische gegevens reeds in het verleden een regularisatie werd bekomen. Verzoekers wensen immers 

aan te tonen dat zij, in de korte periode waarin zij hier mochten verblijven, het nodige hebben gedaan 

teneinde zich voldoende in te burgeren. 

5. De intussen vernietigde instructie vermeldt bovendien een aantal bijzondere omstandigheden waarin 

de regularisatie kan worden toegestaan. Verzoekers zijn er zich van bewust dat de bijzondere 

omstandigheden die worden omschreven strikt gezien niet op hen van toepassing zijn: telkens is één of 

ander gegeven niet volledig van toepassing op verzoekers. Desalniettemin kan niet uit het oog worden 

verloren dat verzoekers: 

- een schoolgaand kind hebben dat in België geschoold wordt en dit sedert minstens 15 januari 2008; 

- duurzaam verankerd zijn in de Belgische maatschappij; legaal werken in België, werk dat verzoeker 

dreigt te verliezen wanneer hij hier plots als illegaal zou worden beschouwd; 

- attesten van inburgering voorleggen en de Nederlandse taal voldoende onder de knie hebben; 

- zich gedragen als een modaal Belgisch gezin en meer zelfs: trachten op eigen benen te staan en in 

hun eigen onderhoud te voorzien, zodat zij zonder steun van de Belgische Staat kunnen leven. 

3.2. Tweede onderdeel, afgeleid uit de schending van het zorgvuldigheidsbeginsel. Het 

zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. De Staatssecretaris voor Migratie- en 

Asielbeleid kan verweten worden op onzorgvuldige wijze zijn beslissing voorbereid en genomen te 

hebben aangezien hij zich baseert op een motief dat manifest onjuist is, gezien hetgeen boven reeds 

werd vermeld. 

3.3. Derde onderdeel, afgeleid uit een schending van artikel 27 tot en met 29 van het Internationaal 

Verdrag voor de Rechten van het Kind. De genoemde artikelen hebben betrekking op het recht op 

onderwijs voor de zoon van verzoekers. Boven werd reeds beargumenteerd dat de scholing van de 

zoon van verzoekers zou onderbroken worden. Daarnaast is het zo dat de zoon van verzoekers enkel 

en alleen het Belgische onderwijssysteem kent en enkel en alleen onderwijs in de Nederlandse taal 

heeft genoten. Een terugkeer naar het land van herkomst (Irak) zou enorme onderwijsproblemen met 

zich meebrengen en zou ervoor zorgen dat de opleiding geheel inadequaat zou verlopen. Artikel 27.1. 

van het aangehaalde Verdrag: “De Staten die partij zijn, erkennen het recht van ieder kind op een 

levensstandaard die toereikend is voor de lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke en 

maatschappelijke ontwikkeling van het kind.” Dit recht wordt aan de zoon van verzoekers ontnomen 

wanneer hij onderwijs moet gaan volgen in het land van herkomst. Hij kent de taal niet, zou zijn vrienden 

moeten missen en zijn opleiding zou enorme vertragingen oplopen. Artikel 29 bepaalt verder: “De Staten 

die partij zijn, komen overeen dat het onderwijs aan het kind dient te zijn gericht op: 

a. de zo volledig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke 

vermogens van het kind; 

b. het bijbrengen van eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, en voor de in 

het Handvest van de Verenigde Naties vastgelegde beginselen. 
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De schending van dit artikel is een feit wanneer verzoekers naar hun land van herkomst dienen terug te 

keren. De ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten en geestelijke vermogens van de zoon van 

verzoekers wordt in het gedrang gebracht door een dergelijke maatregel.” 

 
2.2. 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 (RvS 2 februari 2007, nr. 
167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). 
 
De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet 
bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is bij 
de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de 
beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft 
beoordeeld en of zij op grond daarvan niet kennelijk onredelijk tot haar besluit is gekomen (RvS 7 
december 2001, nr. 101 624). 
 
In een eerste onderdeel betogen verzoekers dat de scholing van hun zoon zal worden onderbroken 
(punt 2), omdat hun verblijfsrecht afloopt op 17 maart 2001, terwijl de beslissing is genomen op 18 
maart 2011, en dat “nu het tijdelijk verblijf tot een eind is gekomen, wordt wel degelijk van verzoekers 

verlangd terug te keren naar hun land van herkomst” (punt 3). 
 
Uit het administratief dossier blijkt dat aan verzoekers geen bevel om het grondgebied te verlaten is 
gegeven. Bovendien wordt in de bestreden beslissing gesteld dat “er van betrokkenen momenteel niet 

wordt verlangd dat zij terugkeren naar hun land van herkomst.” Hieruit volgt dat de scholing van 
verzoekers zoon niet zal worden onderbroken. Het feit dat het tijdelijk verblijf is verstreken doet geen 
afbreuk aan deze vaststelling. 
 
Verzoekers betogen voorts in het eerste onderdeel dat zij “wel degelijk op de hoogte van het verschil” 
tussen “de procedure op basis van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet” en “Hun aanvraag was duidelijk niet gebaseerd op medische redenen” (punt 4) en 
dat zij niet onder de toepassing vallen van “De intussen vernietigde instructie”. Dit betoog kan niet 
worden beschouwd als een kritiek op de bestreden beslissing, zodat het niet dienstig is. 
 
In een tweede onderdeel voeren verzoekers de schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel door te 
verwijzen naar “hetgeen boven reeds werd vermeld”. Het volstaat te verwijzen naar de bespreking van 
het eerste onderdeel. 
 
In een derde onderdeel voeren verzoekers de schending van artikel 27 tot en met 29 van het 
Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. Daargelaten of deze verdragsbepalingen, wat de 
geest, de inhoud en de bewoordingen ervan betreft, op zichzelf volstaan om direct toepasbaar te zijn 
zonder dat verdere precisering of vervollediging noodzakelijk is, dient te worden vastgesteld dat aan 
verzoekers geen bevel om het grondgebied te verlaten is gegeven. Bovendien wordt in de bestreden 
beslissing gesteld dat “er van betrokkenen momenteel niet wordt verlangd dat zij terugkeren naar hun 
land van herkomst.” 
 
Verzoekers tonen geen schending aan van de materiële motiveringsverplichting en van het zorgvuldig-
heidsbeginsel. 
 
Het enig middel is ongegrond. 
 
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.  
 
OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel 

 
De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 
 
 
 
Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig juni tweeduizend en elf door: 
 
dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 
 
dhr. T. LEYSEN, griffier. 
 
 
 
 De griffier,   De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
 T. LEYSEN   M. MILOJKOWIC 
 


