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 nr. 80 379 van 27 april 2012 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

asielbeleid, thans de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Syrische nationaliteit te zijn, op 19 oktober 2011 heeft 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 29 augustus 2011, waarbij de aanvraag om 

machtiging tot verblijf met 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, 

ontvankelijk doch ongegrond wordt 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 13 maart 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 4 april 2012. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat B. SOENEN, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat S. DE VRIEZE, 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 december 2009 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf met 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 verkort Vreemdelingenwet). 

 

Op 29 augustus 2011 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing waarbij de aanvraag ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard. Deze beslissing wordt 

hem op 19 september 2011 ter kennis gebracht en betreft de bestreden beslissing. Deze luidt als volgt: 
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“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. 

Redenen: 

Betrokkene haalt aan dat hij 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 instructies, te blijven toepassen. 

 

Betrokkene beroept zich op het criterium 2.8B van de vernietigde instructies van 19.07.2009. 

Niettegenstaande het feit dat hij een arbeidsovereenkomst voorlegt bij (…) SPRL d.d. 11.12.2009, 

hebben wij vastgesteld dat hij niet kan aantonen dat hij ten minste sinds 31.03.2007 ononderbroken in 

België verblijft. Betrokkene verklaart immers zelf dat hij pas in oktober 2007 België is binnengekomen. 

Bijgevolg komt hij niet in aanmerking voor regularisatie op basis van criterium 2.8B van de vernietigde 

instructies van 19.07.2009, doordat hij niet aan de voorwaarde voldoet hier te verblijven sinds ten minste 

31.03.2007.  

 

Hoe goed de duurzame lokale verankering ook moge zijn (betrokkene zou sinds oktober 2007 in België 

verblijven, zou geïntegreerd zijn, heeft Nederlandse lessen gevolgd, is werkbereid, zou een grote 

vrienden- en kennissenkring opgebouwd hebben, heeft een programma SenO gevolgd, legt een 

arbeidscontract en getuigenverklaringen voor), dit doet niets af aan de voorwaarden die gesteld worden 

met betrekking tot de vernietigde instructies van 19.07.2009. Dit element kan dus niet in betrokkenes 

voordeel weerhouden worden.” 

 

Op 2 september 2011 dient verzoeker een asielaanvraag in, die op 19 september 2011 werd 

overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.  

 

Tevens wordt aan verzoeker op 11 oktober 2011 een bevel om het grondgebied te verlaten ter kennis 

gebracht. Verzoeker heeft ook tegen deze beslissing een beroep ingediend bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (Rolnr. 81 444).  

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert in een enig middel de schending aan van de artikelen 9bis en 62 van de 

Vreemdelingenwet, van de motiveringsplicht, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van de algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur, meer bepaald van het zorgvuldigheids- en het redelijkheidsbeginsel, van het KB van 

7 oktober 2009 en van de artikelen 3 en 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 verkort EVRM). Tevens voert verzoeker een manifeste 

beoordelingsfout aan. 

 

2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de bestuurde in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid de beslissing heeft genomen, 

zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze 

(RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 19 maart 2004, nr. 129.466; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). 

Het begrip ‘afdoende’ impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn 

aan het gewicht van de genomen beslissing.  

 

De motieven die de bestreden beslissing onderbouwen, kunnen op eenvoudige wijze in die beslissing 

gelezen worden zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en hierdoor tevens heeft kunnen 

nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover 

hij in rechte beschikt. Er wordt immers, met verwijzing naar de toepasselijke wetsbepaling, met name 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet duidelijk gemotiveerd waarom de door verzoeker aangehaalde 

redenen waarom hij meent in aanmerking te komen voor een machtiging tot verblijf niet worden 
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aanvaard. De bestreden beslissing gaat aldus in op de door verzoeker aangehaalde elementen en 

neergelegde bewijsstukken. Uit het verzoekschrift blijkt ook dat verzoeker deze motieven kent, zodat de 

formele motiveringsplicht niet werd geschonden.  

 

Verzoeker voert tevens de schending aan van de materiële motiveringsverplichting, het 

zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel nu hij zich niet akkoord kan verklaren met de 

motieven van de bestreden beslissing.  

 

Verzoeker zet zijn middel dienaangaande als volgt uiteen: 

 

“4.1. 

Dat de verwerende partij in de bestreden beslissing, genomen ten aanzien van de verzoeker een 

manifeste beoordelingsfout begaat, door aan de verzoeker mede te delen dat zijn verblijfsaanvraag 

ongegrond wordt verklaard. 

4.2. 

Dat aan iedere administratieve rechtshandeling draagkrachtige motieven ten grondslag moeten liggen. 

Dat een bestuurshandeling aldus is gemotiveerd als niet alleen de concrete feiten maar ook de op die 

feiten toepasselijke rechtsregels worden vermeld en tevens wordt uitgelegd hoe de toepassing van die 

rechtsregels op de feiten naar de uiteindelijke beslissing heeft geleid. Dat dit hier niet op afdoende wijze 

is gebeurd. Er kan waargenomen worden dat de Dienst Vreemdelingenzaken verzoekers 

verblijfsaanvraag afwijst omdat niet sinds ten minste 31/03/2007 in België verblijft.” 

4.3. 

De grondgedachte van de instructienota is derhalve dat de vreemdeling die 2 jaar en ½ in België verblijft 

én beschikt over een arbeidscontract kan gemachtigd worden tot verblijf in functie van werk na het 

bekomen van een arbeidskaart B. 

a) De verzoeker beschikte over een arbeidscontract die voldoet aan de instructienota!! Dit wordt ook 

niet ontkend door de Dienst Vreemdelingenzaken. 

b) De verzoeker verbleef mogelijks niet sinds 31/03/2007 in België, hij voldoet wel aan de 

grondgedachte met name dat hij meer dan 2, ½ jaar in België verblijft.  

Sinds oktober 2007 tot en met de beslissing dd. 29/08/2011 is de verzoeker bijna 4 volle jaren in 

België 

c) Het is dan ook niet redelijk en draagkrachtig gemotiveerd vanwege de Dienst Vreemdelingen om te 

stellen dat de verzoeker onvoldoende lang in België zou zijn. 

Het is niet redelijk om verzoekers verblijfsaanvraag af te wijzen louter op basis van een datum terwijl de 

verzoeker ondertussen veel langer verblijft in België dan voorzien in de instructienota, meer bepaald 

bijna 4 jaar tegenover 2 ½ jaar. 

Professor SUETENS stelde in 1981 dat het redelijkheidsbeginsel is geschonden “wanneer het 

bestuursorgaan op evidente wijze een onjuist gebruik van zijn beleidsvrijheid heeft gemaakt, m.a.w. 

wanneer het bestuur kennelijk onredelijk heeft gehandeld” (zie M. BOES, “Het redelijkheidsbeginsel” in 

Administratieve Rechtsbibliotheek: Beginselen van behoorlijk bestuur, 1. OPDEBEEK en M. VAN 

DAMME (eds.), Brugge, die Keure, 2006, nr. 235). 

“Heel precies kan men stellen dat het redelijkheidsbeginsel een aspect is van het motiveringsbeginsel. 

Het motiveringsbeginsel is erg ruim, en zelfs al beperkt men het tot het “afdoende” karakter, omvat het 

vele aspecten zoals OPDEBEEK en COOLSAET aantonen: de motivering moet duidelijk zijn, niet 

tegenstrijdig, juist, pertinent, concreet, precies en volledig” (zie M. BOES, l.c., nr. 238, p. 179).  

“Om na te gaan of het bestuur de grenzen van redelijkheid niet heeft overschreden, zal de rechter tot 

een marginale toetsing van het bestuursoptreden overgaan en de kennelijke wanverhouding tot de 

feiten waarop de beslissing is gebaseerd, sanctioneren. Wat het redelijkheidsbeginsel de rechter 

toestaat, is niet het oordeel over te doen maar is enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het 

tegen alle redelijkheid ingaat, wanneer de door het bestuur geponeerde verhouding tussen beslissing en 

feiten in werkelijkheid ontbreekt” (zie A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE 

LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 55 — 56). 

Er kan worden verwezen naar de wijze waarop Advocaat-generaal DE SWAEF het redelijkheidsbeginsel 

invult (zie M. BOES, l.c., nr. 242): 

“Het evenredigheidsbeginsel, dat een meer precieze omschrijving inhoudt van het redelijkheidsbeginsel, 

het beginsel dat de titularis van een bevoegdheid, in casu het bestuur, die bevoegdheid naar 

redelijkheid moet uitoefenen concretiseert die eis van redelijkheid in gevallen van conflicterende 

belangen. Wanneer de uitoefening van een bevoegdheid in het algemeen belang conflicteert met een 

ander algemeen belang of een privébelang, wordt de redelijkheid van de genomen beslissing getoetst 

op basis van de volgende drie-fasen-test:  
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(1) is de beslissing waarvan de rechtmatigheid wordt beoordeeld, nuttig om het ermee nagestreefde 

doel te bereiken? 

(2) is de beslissing daartoe onmisbaar, dit is kan ze niet evengoed door een alternatieve, voor een 

ander belang minder bezwarende regeling worden vervangen en 

(3) is de beslissing, al is ze onmisbaar in de hiervoor genoemde betekenis, niet disproportioneel 

bezwarend voor een ander belang.” 

Het mag duidelijk zijn dat de bestreden beslissing tegen alle redelijkheid ingaat. De Dienst 

Vreemdelingenzaken negeert de verblijfsduur sinds de aanvraag tot de behandeling van de aanvraag. 

De beslissing gaat tegen alle redelijkheid in en doorstaat de drie fasen-test niet. 

- Inderdaad, de beslissing is niet nuttig te noemen omdat niet kan ontkend worden dat de verzoeker: 

- een arbeidscontract voorlegde dat voldeed aan de instructienota; 

- de verzoeker geïntegreerd is; 

- de verzoeker ondertussen 4 jaar ononderbroken in België verblijft 

- De beslissing is eveneens niet onmisbaar aangezien de overheid geen enkel belang zou schaden door 

de aanvraag niet te verwerpen. 

- De beslissing is duidelijk disproportioneel bezwarend voor het privé-belang van de verzoeker. 

Meer bepaald wordt hij niet in staat gesteld te werken en te vermijden dat hij ten laste zou vallen van de 

overheid. De weigering ten gronde is dan ook manifest onredelijk. 

4.4.  

Voors, is er geen enkele reden waarom verzoekers dossier niet aan de Commissie van Advies werd 

overgemaakt. Inderdaad, als de aanvraag ontvankelijk verklaard werd en niet manifest ongegrond is 

wordt het dossier ter advies aan de Commissie van Advies bezorgd. 

Deze werkwijze wordt eveneens bevestigd in een update verspreid via de VZW Kruispunt Migratie-

Integratie (zie Kruispunt M-l Nieuwsbrief Vreemdelingenrecht en IPR Nr. 3/114 februari 2011). 

‘Beoordeling van de “duurzame lokale verankering” (criteria 2.8.A en 2.8.B) 

Van 1 5/9/2009 tot 1 5/12/2009 konden vreemdelingen eenmalig het criterium “duurzame lokale 

verankering” inroepen, als zij aan bepaalde verblijfsvoorwaarden voldoen, zoals toegelicht in punt 2.8 (A 

en B) van de instructie van 19/7/2009. Dat kon door in die periode een nieuwe aanvraag 9bis in te 

dienen bij de gemeente van feitelijk verblijf, of door in die periode een actualisatie in te dienen bij de 

DVZ van een lopende regularisatie-aanvraag, of van een tijdelijk toegekende regularisatie. Eerst 

onderzoekt DVZ de ontvankelijkheidsvoorwaarden voor een 9bis aanvraag (identiteitsbewijs) en de 

basisvoorwaarden om beroep te kunnen doen op dit eenmalige criterium: 

- 2.8.A: 5 jaar ononderbroken verblijf in België sinds minstens 15/12/2004 + voor 18/3/2008 een 

wettig verblijf hebben gehad of een geloofwaardige poging hebben gedaan om een wettig verblijf te 

bekomen + bewijzen van de duurzame lokale verankering.  

- 2.8.B (economische regularisatie): ononderbroken verblijf in België sinds minstens 31 maart 2007+ 

een arbeidscontract van minstens 1 jaar voorleggen dat minstens het wettelijk minimumloon 

oplevert + bewijzen van de duurzame lokale verankering. 

Als de ontvankelijkheids- en verblijfs- (en voor 2.8.B ook de arbeidsvoorwaarden voldaan zijn, gaat DVZ 

na of de duurzame lokale verankering voldoende bewezen wordt in het aanvraagdossier. 

Aanvragers moeten best concrete en objectieve bewijzen en attesten voorleggen van de volgende drie 

elementen: 1) sociale banden in België; 2) kennis van het Frans, Nederlands of Duits; 3) 

werkperspectieven, -kwalificaties en -mogelijkheden. 

De DVZ verklaart de aanvraag dan ofwel gegrond, ofwel manifest ongegrond (geen enkel bewijs van 

duurzame lokale verankering), ofwel roept de DVZ de aanvrager op om te verschijnen voor de 

Commissie van Advies voor Vreemdelingen. 

Nieuwe info: De DVZ roept de aanvrager op om te verschijnen voor de Commissie van Advies voor 

Vreemdelingen als het dossier ontvankelijk en niet manifest ongegrond is én een begin van bewijs van 

de duurzame lokale verankering bevat waarbij DVZ toch twijfelt of dat criterium wel echt voldaan is. In 

dat geval krijgt de Commissie van Advies de opdracht om een advies over de duurzame lokale 

verankering te geven na een hoorzitting met de aanvrager. Na dat advies beslist (het kabinet van) de 

staatssecretaris over de aanvraag.” 

De verzoeker vraagt zich waarom zijn dossier niet overgeheveld is aan de Commissie voor Advies 

aangezien het dossier niet manifest ongegrond is. getuige de volgende omstandigheden: 

- de verzoeker legde een arbeidscontract voor dat voldeed aan de instructienota; 

- de verzoeker is al bijna 4 jaar ononderbroken in België; 

- de verzoeker is geïntegreerd. 

De Dienst Vreemdelingenzaken motiveert dan ook niet waarom het dossier van de verzoekers niet aan 

de Commissie voor Advies werd voorgelegd. 

Door dit nalaten, heeft de Dienst Vreemdelingenzaken een willekeurige en betwistbare toepassing 

gemaakt van de (vernietigde) instructie-nota.” 
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Hieruit blijkt dat verzoekers betoog tot doel heeft een ruimere toepassing van de vernietigde instructie 

van 19 juli 2009, met name van het criterium 2.8.B te verkrijgen. Zijn argumentatie beperkt zich tot het 

aantonen dat hij wel degelijk aan de voorwaarden van het criterium 2.8.B van de instructie voldoet; dat 

de instructie dient te worden gelezen rekening houdende met de grondgedachte van de instructie en dat 

zijn aanvraag diende voorgelegd te worden aan de Commissie voor advies. Verzoeker vraagt aldus om 

een strikte of ruimere toepassing van de instructie van 19 juli 2009.  

 

Artikel 9 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Om langer dan de in artikel 6 bepaalde termijn in het Rijk te mogen verblijven, moet de vreemdeling die 

zich niet in een der in artikel 10 voorziene gevallen bevindt, daartoe gemachtigd worden door de 

Minister of zijn gemachtigde. 

Behoudens de in een internationaal verdrag, in een wet of in een koninklijk besluit bepaalde afwijkingen, 

moet deze machtiging door de vreemdeling aangevraagd worden bij de Belgische diplomatieke of 

consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland.” 

 

Artikel 9bis van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“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 toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet houdt met andere woorden een dubbel 

onderzoek in: 

1. 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 verkrijgen van een verblijfsmachtiging niet in 

aanmerking worden genomen; 

2. 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 staatssecretaris over een ruime 

appreciatiebevoegdheid. 

 

De bestreden beslissing oordeelt dat de aanvraag ontvankelijk, doch ongegrond is en dat de 

verblijfsmachtiging dus niet wordt toegekend aan verzoeker. Artikel 9bis van de Vreemdelingenwet 

bevat geen criteria waaraan de aanvraag om machtiging tot verblijf moet voldoen om gegrond te worden 

verklaard noch criteria die ertoe leiden de aanvraag ongegrond te verklaren (RvS 5 oktober 2011, nr. 

215.571; RvS 1 december 2011, nr. 216.651). 

 

Met betrekking tot de gegrondheid van de aanvraag, met name of er reden is om de vreemdeling te 

machtigen langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven, beschikt de staatssecretaris over een ruime 

appreciatiebevoegdheid. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats 

te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in 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 in 

onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

De staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid heeft op 19 juli 2009 instructies opgesteld waarin 

criteria worden opgesomd voor het gegrondverklaren van de aanvraag en de toekenning van een 

verblijfsmachtiging. Deze instructie van 19 juli 2009 werd vernietigd bij arrest van de Raad van State van 

9 december 2009 met nr. 198.769 omdat zij “het mogelijk maakt dat vreemdelingen die zich in de daarin 

omschreven voorwaarden bevinden ervan ontslagen worden aan te tonen dat er in hun geval 

buitengewone omstandigheden voorhanden zijn, terwijl enkel de wetgever dit vermag te doen”, omdat 

“door dit in de bestreden instructie te doen, een aan de wetgever voorbehouden domein wordt betreden” 

en omdat “uit het bovenstaande volgt dat de bestreden instructie voor vernietiging vatbaar is aangezien 

ze een nieuwe rechtsregel aan de rechtsorde toevoegt.” 
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Voorts oordeelt de Raad van State dat bij de ongegrondverklaring van de aanvraag om machtiging tot 

verblijf, uitsluitend omdat niet aan de voorwaarden uit de vernietigde instructie is voldaan, de 

voorwaarden van de instructie van 19 juli 2009 als een dwingende regel worden toegepast waarbij de 

bevoegde staatssecretaris over geen enkele appreciatiemogelijkheid meer beschikt. Dergelijke 

handelswijze leidt tot de toevoeging van een voorwaarde die niet is voorzien in artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen kan niet toelaten dat bindende 

voorwaarden aan artikel 9bis van de Vreemdelingenwet worden toegevoegd, omdat dit artikel geen 

criteria bevat (RvS 5 oktober 2011, nr. 215.571; RvS 1 december 2011, nr. 216.651). Dienvolgens 

vermag de Raad niet te toetsen aan de vernietigde instructie. 

 

Uit hetgeen voorafgaat, volgt dat in casu het (gehele) betoog van verzoeker inzake de schending van de 

door hem aangehaalde bepalingen in de middelen dat een ruimere toepassing van de voorwaarden van 

de instructie van 19 juli 2009 vooropstelt, niet dienstig is.  

 

Een schending van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, het redelijkheidsbeginsel- of de 

zorgvuldigheidsplicht wordt niet aangetoond. 

 

Tevens voert verzoeker de schending aan van artikel 8 van het EVRM, waarbij hij het volgende 

uiteenzet: 

 

“4.5. 

De verzoeker is eveneens de mening toegedaan dat het art. 8 E.V.R.M. is geschonden omdat geen 

rekening gehouden werd met de huidige situatie in Syrië. Inderdaad, de politieke situatie in Syrië is op 

dit ogenblik uiterst ernstig. Er kan op ieder ogenblik een burgeroorlog uitbreken. Sinds het uitbreken van 

de revoluties in de Arabische lente in de regio van Syrië, zijn reeds duizenden burgers gedood en 

verwond door de ordediensten van de president en het regime. De Dienst Vreemdelingenzaken heeft 

dan ook ten onrechte geen rekening gehouden met het huidig politiek klimaat in Syrië.” 

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt: 

 

"1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen." 

 

Artikel 8 van het EVRM betreft de bescherming van het privé- en gezinsleven. Verzoeker zet in 

bovenstaande  geenszins zijn te beschermen privé- of gezinsleven uiteen, zodat het niet duidelijk is op 

welke wijze verzoeker artikel 8 van het EVRM geschonden acht. Uit verzoekers betoog blijkt eerder dat 

hij een schending van artikel 3 van het EVRM wenst aan te voeren zoals hij ook aangeeft in de hoofding 

van het middel. 

 

Artikel 3 van het EVRM bepaalt dat "Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen". Deze bepaling bekrachtigt een van de 

fundamentele waarden van elke democratische samenleving en verbiedt in absolute termen folteringen 

en onmenselijke of vernederende behandelingen, ongeacht de omstandigheden en de handelingen van 

het slachtoffer (vaste rechtspraak: zie bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 218). 

 

Het EHRM heeft reeds geoordeeld dat de verwijdering door een lidstaat een probleem ten aanzien van 

artikel 3 van het EVRM kan opleveren en dus een verdragsluitende Staat verantwoordelijk kan stellen, 

wanneer er ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat verzoeker in het land van 

bestemming een reëel gevaar loopt om te worden onderworpen aan behandelingen die in strijd zijn met 

artikel 3 van het EVRM. In deze omstandigheden houdt artikel 3 van het EVRM de verplichting in de 

persoon in kwestie niet naar dat land te verwijderen (zie EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 75 en 

de arresten waarnaar wordt verwezen; adde EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 66). 

 

Om te beoordelen of er ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat verzoeker een 

reëel gevaar loopt op een door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling, houdt de Raad zich aan 
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de door het EHRM gegeven aanwijzingen. In dezen heeft het EHRM geoordeeld dat, om het bestaan 

van een gevaar van slechte behandelingen na te gaan, de te verwachten gevolgen van de verwijdering 

van verzoeker naar het land van bestemming dienen te worden onderzocht, rekening houdend met de 

algemene situatie in dat land en met de omstandigheden die eigen zijn aan het geval van verzoeker (zie 

EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 78; EHRM 28 februari 2008, Saadi/Italië, §§ 128-129 en EHRM 

30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./ Verenigd Koninkrijk, § 108 in fine). 

 

Wat het onderzoek van de algemene situatie in een land betreft, hecht het EHRM vaak belang aan de 

informatie vervat in de recente verslagen afkomstig van onafhankelijke internationale organisaties voor 

de verdediging van de rechten van de mens zoals Amnesty International of van regeringsbronnen (zie 

bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, §§ 347 en 348; EHRM 5 juli 2005, 

Said/Nederland, § 54; EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 67; EHRM 15 november 1996, 

Chahal/Verenigd Koninkrijk, §§ 99-100). Het EHRM heeft eveneens geoordeeld dat een eventualiteit 

van slechte behandelingen wegens een instabiele conjunctuur in een land op zich niet leidt tot een 

inbreuk op artikel 3 van het EVRM (zie: EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./Verenigd 

Koninkrijk, § 111) en dat, wanneer de bronnen waarover het beschikt, een algemene situatie 

beschrijven, de specifieke beweringen van verzoeker in een geval moeten worden gestaafd door andere 

bewijselementen (zie: EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 9; EHRM 28 februari 2008, Saadi/Italië, 

§ 131; EHRM 4 februari 2005, Mamatkulov en Askarov/Turkije, § 73; EHRM 26 april 2005, 

Müslim/Turkije, § 68). 

 

In casu dient vooreerst vastgesteld te worden dat in de bestreden beslissing enkel geoordeeld wordt dat 

de door verzoeker aangebrachte elementen onvoldoende worden geacht om hem een machtiging tot 

verblijf van onbepaalde duur toe te kennen op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Hoewel 

aan verzoeker in een aparte beslissing ook een bevel om het grondgebied te verlaten werd genomen, 

heeft verzoeker ervoor gekozen dit bevel om het grondgebied te verlaten in een apart verzoekschrift aan 

te vechten, zodat het voorwerp van huidig beroep beperkt is tot de beslissing waarbij de aanvraag om 

machtiging tot verblijf ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard. De bestreden beslissing bevat geen 

verwijderingsmaatregel. 

 

Hoe dan ook blijkt dat verzoeker zich louter baseert op de algemene politieke situatie in Syrië en stelt hij 

dat er  op ieder ogenblik een burgeroorlog kan uitbreken in Syrië. Verzoeker voert dit voor het eerst aan 

zodat het verweerder niet ten kwade kan worden geduid hierover niet te hebben gemotiveerd. Verder 

stelt de Raad vast dat hoewel de media dagelijks over de politieke situatie in Syrië berichten, van 

verzoeker gelet op de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, toch enige 

vorm van bewijs mag worden verwacht aangaande het risico dat hij persoonlijk loopt bij een terugkeer 

naar Syrië. Verzoeker brengt een rapport bij van Amnesty International betreffende mogelijke 

schendingen van de mensenrechten in een specifieke stad in Syrië. Verzoeker geeft evenwel geen 

informatie over zijn persoonlijke situatie bij een eventuele terugkeer. Daarenboven blijk uit het 

administratief dossier dat verzoeker op 2 september 2011 een asielaanvraag indiende die op 19 

september 2011 werd overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen voor een onderzoek ten gronde. Aldus kan verzoeker gelet op het non-refoulementbeginsel, 

ondanks het feit dat zijn aanvraag om machtiging tot verblijf met toepassing van artikel 9bis ongegrond 

werd verklaard en hem een  bevel om het grondgebied te verlaten werd ter kennis gebracht, niet 

gedwongen worden gerepatrieerd naar zijn land van herkomst. 

 

Een schending van artikel 3 of artikel 8 van het EVRM wordt niet aangetoond. 

 

In de mate dat verzoeker eveneens de schending aanvoert van het KB van 7 oktober 2009, stelt de 

Raad vast dat verzoeker noch uiteenzet welk artikel van dit koninklijk besluit hij dan wel geschonden 

acht, noch op welke wijze de bestreden beslissing dit koninklijk besluit zou schenden. Dit onderdeel van 

het middel is derhalve niet ontvankelijk. De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist immers dat zowel 

de geschonden rechtsregel of het geschonden rechtsbeginsel wordt aangeduid als de wijze waarop die 

rechtsregel of dat rechtsbeginsel door de bestreden rechtshandeling werd geschonden (RvS 2 maart 

2007, nr. 168.403; RvS 8 januari 2007, nr. 166.392; RvS 29 november 2006, nr.165.291).  

 

Het enig 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 zevenentwintig april tweeduizend en twaalf 

door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


