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 nr. 67 661 van 30 september 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 verklaren van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 10 juni 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 11 april 2011 

waarbij de 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 onontvankelijk wordt verklaard en van het bevel om het grondgebied te verlaten, ter 

kennis gebracht op 11 mei 2011. 

 

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 beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 12 juli 2011 met refertenummer X. 

 

Gelet op de beschikking van 23 augustus 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 september 

2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. SCHOUTEN, die loco advocaat Z. OTHMAN verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat C. DECORDIER, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De bestreden beslissing tot onontvankelijkheid van de 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 is gemotiveerd als volgt: 

 

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

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

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

verzoek onontvankelijk is.  
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Redenen: 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkenen de 

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

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

buitenland. 

Betrokkenen halen aan dat zij geregulariseerd willen worden op basis van criterium 2.3 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. 

Betrokkenen wensen beroep te doen op het criterium 2.3 van de vernietigde instructies. Betrokkenen 

tonen niet aan dat zij zich dienstig op dit criterium kunnen beroepen. Zij tonen de geclaimde 

verwantschap niet afdoende aan. Zij leggen verschillende geboorteakten voor waaruit de verwantschap 

moet blijken. Ook wordt een beëdigde vertaling voorgelegd van de legalisatie van de handtekening 

voorzien op de geboorteakte van de vermeende Belgische broer van verzoekster. Echter de originele 

legalisatie ontbreekt. Ook ontbreekt een bewijs van legalisatie van de geboorteakte van verzoekster. De 

verwantschap tussen verzoekster en de vermeende Belgische broer is dus niet afdoende aangetoond. 

Dit argument kan dan ook geen buitengewone omstandigheid vormen. 

Het feit dat betrokkenen in België verblijven, werkbereid zijn, zicht op werk hebben en een woning 

huren, verantwoordt niet dat de aanvraag vanuit België wordt ingediend. Deze elementen hebben 

betrekking op de integratie en kunnen het voorwerp uitmaken van een eventueel onderzoek conform art. 

9, al 2 van de wet van 15.12.1980. 

Betrokkenen halen aan dat zij, in geval van een negatieve beslissing van Dienst Vreemdelingenzaken, 

gehoord willen worden door de Commissie van Advies voor Vreemdelingen. Deze commissie maakt 

inderdaad deel uit van het engagement dat de regering is aangegaan. Echter, zij is enkel bedoeld voor 

mensen die qua verblijfsduur in aanmerking zouden kunnen komen voor regularisatie onder criterium 

2.8A, maar voor wie twijfels bestaan over de lokale verankering. Dit is dus niet het geval voor 

betrokkenen. Dit kan dan ook geen buitengewone omstandigheid vormen. 

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 22juli 2008 (B.S. van 29 augustus 2008), aan de 

betrokkenen kennis te geven van de beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor 

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

(dertig) dagen na de kennisgeving. 

Reden van de maatregel: 

De betrokkenen verblijven in het Rijk zonder in het bezit te zijn van de vereiste binnenkomstdocumenten 

(art. 7, al 1,1° van de Wet van 15december1980). Niet in het bezit van een geldig visum” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Verzoekers voeren een eerste middel aan dat luidt als volgt: 

 

“EERSTE MIDDEL: Ontvankelijkheid 

Gedaagde stelt in de bestreden beslissing “de aangehaalde elementen vormen geen buitengewone 

omstandigheden waarom de betrokkenen de aanvraag om machtiging tot verblijf niet kunnen indienen 

via de gewone procedure namelijk via de diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats 

of de plaats van oponthoud in het buitenland.” Verzoekers wensen het volgende op te merken: De 

instructie van 19 juli 2009 vangt aan met de stelling dat “Bepaalde specifieke humanitaire situaties 

kunnen de toekenning rechtvaardigen van een machtiging tot verblijf van een vreemdeling in toepassing 

van het oude artikel 9, derde lid en artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.” Uit de 

tekst blijkt duidelijk dat zulke omstandigheden voldoende zijn zowel voor de ontvankelijkheid als voor de 

grond van de aanvraag. Er wordt met andere woorden geen onderscheid gemaakt tussen 

‘buitengewone omstandigheden’ en ‘omstandigheden ten gronde’. De Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen stelde op 16 december 2010 het volgende ‘de verwerende partij kan zich in deze niet 

verschuilen achter haar ruime discretionaire bevoegdheid. Het is correct dat de verwerende partij ook bij 

de ontvankelijkheidsfase over een ruime discretionaire bevoegdheid beschikt, doch deze ruime 

discretionaire bevoegdheid heeft betrekking op de beoordeling van de buitengewone omstandigheden. 

De verwerende partij kan haar ruime appreciatiebevoegdheid niet misbruiken om voorwaarden aan de 
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wet toe te voegen.” Door de ontvankelijkheidscriteria van de instructie verder toe te passen miskent de 

staatssecretaris aldus het vernietigingsarrest van de Raad van State d.d. 09.12.2009. De staats-

secretaris heeft wel een ruime discretionaire bevoegdheid met betrekking tot de beoordeling van 

buitengewone omstandigheden, maar hij mag deze discretionaire bevoegdheid niet misbruiken om 

voorwaarden aan de wet toe te voegen. Voor de beoordeling van de gegrondheid van de aanvraag zijn 

geen wettelijke criteria voorzien en kan de staatssecretaris dus wel nog de criteria van de instructie 

toepassen.” 

 

2.1.2. Artikel 9bis, §1, eerste lid van de vreemdelingenwet luidt als volgt: “§1. In buitengewone 

omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een identiteitsdocument beschikt; kan de 

machtiging tot verblijf worden aangevraagd bij de burgemeester van de plaats waar hij verblijft. Deze 

maakt ze over aan de minister of aan diens gemachtigde. Indien de minister of diens gemachtigde de 

machtiging tot verblijf toekent; zal de machtiging tot verblijf in België worden afgegeven.” 

 

De gemachtigde heeft verzoekers aanvraag beoordeeld overeenkomstig artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet, dat uitdrukkelijk voorziet dat een vreemdeling buitengewone omstandigheden moet 

aanhalen waarom de aanvraag niet via de gewone procedure in het buitenland kan worden ingediend. 

Verzoekers beschouwingen missen feitelijke en juridische grondslag. In de bestreden beslissing worden 

de door verzoekers aangehaalde elementen beoordeeld in dit licht, doch wordt vastgesteld dat geen van 

de aangehaalde elementen een buitengewone omstandigheid zoals bedoeld in artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet betreffen. Geenszins wordt een voorwaarde toegevoegd aan de wet.  

 

Het arrest nr. 53 240 van 16 december 2010 van de Raad, waarnaar verzoekers verwijzen, is niet 

dienstig. In voornoemd arrest is het te beslechten rechtspunt het gegeven dat de verwerende partij een 

onderscheid maakt tussen vreemdelingen die vóór 16 december 2009 een regularisatieaanvraag 

hebben ingediend en deze die dit na deze datum hebben gedaan. 

 

Het eerste middel in ongegrond. 

 

2.1.1. Verzoekers voeren een tweede middel aan dat luidt als volgt: 

 

“TWEEDE MIDDEL: Criterium 2.3 van de instructie van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Verzoekers beroepen zich op criterium 2.3 van de instructie van 

19 juli 2009 betreffende de toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Deze instructie werd 

op 11 december door de Raad van State vernietigd, doch heeft de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratiebeleid, heer Melchior Wathelet, zich geëngageerd om binnen zijn discretionaire bevoegdheid de 

criteria voor regularisatie te blijven toepassen. In casu betreft het twistpunt de neergelegde bewijzen van 

verwantschap. Verzoekers hebben bij hun aanvraag volgende documenten neergelegd waaruit de 

verwantschap afdoende blijkt: 

-  Geboorteakte van mevrouw (S.H.B.); verzoekster 

- De vertaling van bovengenoemde geboorteakte door een beëdigd vertaler van de Rechtbank van 

Eerste Aanleg te Antwerpen 

-  Geboorteakte van de heer (N.A.B.); de broer van verzoekster 

- De vertaling van bovenvermelde geboorteakte door een beëdigd vertaler van de Rechtbank van Eerste 

Aanleg te Antwerpen 

Zowel de geboorteakte van verzoekster, mevrouw (S.H.B.), als de geboorteakte van haar broer, de heer 

(N.A.B.), werd gelegaliseerd. Bovendien werd er van beide gelegaliseerde documenten een beëdigde 

vertaling voorgelegd. Gedaagde stelt dat de originele legalisatie van de geboorteakte van de heer 

(N.A.B.) ontbreekt. Er werd echter een kopie voorgelegd van zowel de gelegaliseerde geboorteakte als 

van de beëdigde vertaling ervan. Er wordt nergens bepaald dat de originele legalisatie dient te worden 

overgemaakt. Dat de echtheid van de documenten en de verwantschap aan de hand van voorgelegde 

stukken kan worden nagegaan, dat de verwantschap afdoende werd bewezen en verzoekers zich dus 

kunnen beroepen op het criterium 2.3 van de instructie van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Door voorgelegde documenten te negeren als geldig bewijs van 

de verwantschap tussen verzoekster en haar broer, door te weigeren hier een verder onderzoek naar te 

voeren, en in tegendeel een bijlage 13 af te leveren, heeft verweerder onzorgvuldig gehandeld en een 

onredelijke beslissing genomen.” 

 

2.2.2. In hun tweede middel werpen verzoekers de schending op van criterium 2.3 van de instructie van 

19 juli 2008. Ter ondersteuning houden zij voor dat de verwantschap tussen verzoekster en haar broer 

duidelijk blijkt. Verzoekers herhalen dat uit een vergelijking van de geboorteaktes de verwantschap 
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duidelijk blijkt, alsmede dat nergens bepaald wordt dat de originele legalisatie ook moet worden 

voorgelegd. 

De bestreden beslissing motiveert als volgt: “Betrokkenen wensen beroep te doen op het criterium 2.3 

van de vernietigde instructies. Betrokkenen tonen niet aan dat zij zich dienstig op dit criterium kunnen 

beroepen. Zij tonen de geclaimde verwantschap niet afdoende aan. Zij leggen verschillende 

geboorteakten voor waaruit de verwantschap moet blijken. Ook wordt een beëdigde vertaling 

voorgelegd van de legalisatie van de handtekening voorzien op de geboorteakte van de vermeende 

Belgische broer van verzoekster. Echter de originele legalisatie ontbreekt. Ook ontbreekt een bewijs van 

legalisatie van de geboorteakte van verzoekster. De verwantschap tussen verzoekster en de vermeende 

Belgische broer is dus niet afdoende aangetoond. Dit argument kan dan ook geen buitengewone 

omstandigheid vormen.” 

 

Vooreerst gaan verzoekers niet in op het motief dat een bewijs van legalisatie van de geboorteakte van 

verzoekster ontbreekt, noch op het determinerende motief: ‘dit argument kan dan ook geen 

buitengewone omstandigheid vormen’. Het is niet kennelijk onredelijk dat de gemachtigde heeft beslist 

dat “een beëdigde vertaling voorgelegd (wordt) van de legalisatie van de handtekening voorzien op de 

geboorteakte van de vermeende Belgische broer van verzoekster. Echter de originele legalisatie 

ontbreekt.” Verzoekers kunnen niet dienstig anders voorhouden. Geenszins werd er onredelijk 

gehandeld; integendeel heeft de gemachtigde vastgesteld dat verzoekers in hun aanvraag geen 

buitengewone omstandigheden hebben aangebracht waarom de betrokkenen de aanvraag om 

machtiging tot verblijf niet kunnen 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 tweede middel in ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partijen hebben geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen 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. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partijen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 5 van 5 

Artikel 1 

 

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

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 700 euro, komen ten laste van de verzoekende partijen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig september tweeduizend en elf door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. MILOJKOWIC 

 


