
  

 

 

RvV  X - Pagina 1 

 
 

 nr. 81 665 van 24 mei 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 staatloos te zijn, op 7 juni 2011 heeft ingediend om de 

nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- 

en asielbeleid van 9 mei 2011 waarbij de aanvraag tot machtiging van 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 onontvankelijk 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 9 december 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

19 januari 2012. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat N. VERBEKE 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat A. DE MEU, die loco advocaten E. MATTERNE 

en N. LUCAS HABA verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 26 april 2010 dient verzoeker een aanvraag om machtiging tot verblijf in op grond 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).  

 

1.2. Op 9 mei 2011 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing waarbij deze aanvraag onontvankelijk wordt verklaard. Dat is de bestreden beslissing, die 

verzoeker ter kennis werd gebracht op 10 mei 2011 en waarvan de motieven luiden als volgt: 
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“Betreft: G. M. H., A.(R.R.: (…)) 

nationaliteit: Syrië(Syrisch-Arabische Rep.) 

geboren te (…) op (…) 

adres: (…) 

 

Redenen: 

 

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. 

 

Betrokkene beweert dat hij en zijn familie ernstige moeilijkheden hebben gekend in Syrië en dat een 

terugkeer voor hem onmogelijk is gelet op het feit dat zijn leven en fysieke integriteit in gevaar zou zijn 

bij een eventuele terugkeer 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 hij en zijn 

familie ernstige moeilijkheden hebben gekend in Syrië en dat een terugkeer voor hem onmogelijk is 

gelet op het feit dat zijn leven en fysieke integriteit in gevaar zouden zijn bij een eventuele terugkeer 

volstaat niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. 

 

Daarnaast haalt betrokkene aan dat de situatie in Syrië sterk zou gewijzigd zijn en dat België een 

negatief reisadvies zou geven. Ook hier legt betrokkene geen enkel bewijs van voor. Het is aan 

betrokkene om op zijn minst een begin van bewijs te leveren. De loutere bewering dat de situatie in 

Syrië sterk zou gewijzigd zijn en dat België een negatief reisadvies zou geven kan dan ook niet volstaan 

om als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. 

 

Het feit dat betrokkene een procedure tot staatloosheid heeft opgestart voor de Rechtbank van Eerste 

Aanleg vormt geen buitengewone omstandigheid aangezien een eventuele erkenning als staatloze geen 

automatisch recht op verblijf geeft. Bovendien heeft de procedure tot erkenning als staatloze geen 

enkele opschortende werking en verhindert deze niet dat betrokkene terugkeert naar zijn land van 

herkomst. De advocaat van betrokkene beweert dat betrokkene aanwezig dient te zijn om deze 

procedure verder af te handelen aangezien de rechtbank de originele identiteitsdocumenten zou willen 

zien. Betrokkene legt hier echter geen enkel bewijs van voor. Het is aan betrokkene om op zijn minst 

een begin van bewijs te leveren. 

 

Het feit dat betrokkene sinds december 2009 in België verblijft, geïntegreerd zou zijn, Nederlandse 

lessen volgde, een getuigschrift maatschappelijke oriëntatie heeft behaald en bereid is te werken in een 

knelpuntberoep, verantwoordt niet dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in België wordt ingediend. 

 

Wat betreft het aangehaalde argument dat er geen negatieve informatie is wat zijn strafrechterlijk 

verleden betreft 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. 

 

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. Betrokkene diende een eerste keer een 

asielaanvraag in op 10.12.2009. Op 18.10.2010 besliste de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen tot 

weigering van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus. Op 15.02.2011 diende 

betrokkene een tweede asielaanvraag in. De Dienst Vreemdelingenzaken besliste op 19.04.2011 tot 

weigering van in overwegingname van een asielaanvraag. Betrokkene diende op 27.04.2011 een derde 

asielaanvraag in. Op 02.05.2011 besliste de Dienst Vreemdelingenzaken tot weigering van in 

overwegingname van een asielaanvraag. 

 

De duur van de procedures – namelijk iets meer dan 10 maanden voor de eerste, iets meer dan twee 

maanden voor de tweede en ongeveer een week voor de derde procedure – was ook niet van die aard 

dat ze als onredelijk lang kan beschouwd worden.” 

 

 

2. Over de ontvankelijkheid 
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2.1. De verwerende partij doet gelden dat de vordering onontvankelijk is ratione tempore, omdat 

verzoeker op het ogenblik van de kennisgeving van de bestreden beslissing op 10 mei 2011 was 

opgesloten in het Centrum voor Illegalen in Vottem, zodat hij overeenkomstig artikel 39/57, § 1 van de 

vreemdelingenwet beschikte over een termijn van 15 dagen om een beroep in te stellen en het 

verzoekschrift dateert van 31 mei 2011. 

 

2.2. Ter zitting wijst verzoeker erop dat de bestreden beslissing zelf de beroepsmodaliteiten weergeeft 

en dat daarin melding wordt gemaakt van een beroepstermijn van dertig dagen, zodat het beroep tijdig 

werd ingediend. 

 

2.3. De bestreden beslissing bevat de volgende passage :  

 

“Gelieve betrokkene er van op de hoogte te brengen dat deze beslissing overeenkomstig artikel 39/2, § 

2, van de wet van 15 december 1980 vatbaar is voor een beroep tot nietigverklaring bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, dat ingediend moet worden, bij verzoekschrift, binnen de dertig dagen na 

de kennisgeving van deze beslissing.” 

 

Nu de verwerende partij zelf aan verzoeker te kennen gaf dat hem een termijn van dertig dagen ter 

beschikking stond, kan het deze laatste bezwaarlijk ten kwade worden geduid de instructies van het 

bestuur te hebben opgevolgd. Daar anders over oordelen zou de reglementering die de vermelding van 

de beroepsmodaliteiten verplicht oplegt aan de administratieve overheid bij het ter kennis brengen van 

een administratieve akte in het kader van de openbaarheid van bestuur volledig uithollen. Aangezien het 

beroep in ieder geval werd ingediend binnen de aangegeven termijn van dertig dagen, dient de exceptie 

te worden verworpen.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, van 

de zorgvuldigheidsplicht en van de materiële motiveringsplicht. 

 

Ter adstruering van het middel voert verzoeker aan wat volgt: 

 

“Eerste onderdeel:  

Het IBZ stelt: “Betrokkene beweert dat hij en zijn familie ernstige moeilijkheden hebben gekend in Syrië 

en dat een terugkeer voor hem onmogelijk is, gelet op het feit dat zijn leven en fysieke integriteit in 

gevaar zou zijn bij een eventuele terugkeer, 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 hij en zijn familie ernstige moeilijkheden hebben gekend in Syrië en dat een terugkeer voor hem 

onmogelijk is, gelet op het feit dat zijn leven en fysieke integriteit in gevaar zouden zijn bij een eventuele 

terugkeer volstaat niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden”.  

Repliek: Het IBZ verliest uit het oog dat verzoeker in zijn verzoekschrift sub A2 verwezen heeft naar de 

asielprocedure en de stukken ervan sub Bi tot B8 heeft meegedeeld. Het IBZ besteedt enkel aandacht 

aan de duur van deze procedure, maar gaat niet in op het feitenrelaas en de motieven in deze 

asielprocedure, waaruit blijkt welke moeilijkheden verzoeker en zijn familie heeft ondervonden en 

waarom hij schrik heeft om terug te keren. Elke Syrische Koerd, die politiek actief is of die na afgewezen 

asiel terugkeert, loopt ernstig risico op vervolging, arrestatie en foltering (stuk 5)  

Tweede onderdeel: Het IBZ gaat volledig voorbij aan de nieuwe situatie in Syrië. In het Midden-Oosten 

zijn sinds het begin van 2011 diverse betogingen tegen de bestaande autoritaire regimes aan de gang. 

Ook in Syrië zijn er duidelijk wijzigingen tegenover de periode waarin verzoeker zijn eerste 

asielaanvraag indiende (2009-2010).  

Na het Paasweekend van 24.04.2011 is de situatie aanzienlijk verslechterd. Verzoeker mag aannemen 

dat de politieke situatie in Syrië van algemene bekendheid is en niet door hem moet bewezen worden, 

vermits dit bijna elke dag door de media wordt verslaan (stukken 3).  

Inmiddels is er zelfs sprake van duizend doden, het binnenvallen van tanks in steden en 7.500 

arrestaties van manifestanten.  

Op 26.04.2011 heeft verzoeker verwezen naar de toenmalige situatie sub A4.  

Verzoeker verwijst naar de stukken E1 en E2 die hij meedeelde bij zijn aanvraag, zijnde verklaringen 

van zijn partij, waarin expliciet wordt verwezen naar het gevaar voor verzoeker als hij terugkeert naar 

Syrië.  

Het IBZ behandelt deze stukken niet.  
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Gelet op het voorgaande, bestaan er zwaarwegende gronden om aan te nemen dat, wanneer de heer 

Gun Mohammad Hasan naar Syrië terugkeert, hij reëel risico zou lopen op ernstige schade, met name:  

- de blootstelling aan foltering, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in zijn land van 

herkomst;  

- ernstige bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld. De 

motivering van het IBZ: “De loutere bewering dat de situatie in Syrië sterk zou gewijzigd zijn, enz,..”, 

getuigt van weinig zorgvuldigheid en faalt.  

Derde onderdeel:  

Het IBZ stelt:  

“Daarnaast haalt betrokkene aan dat de situatie in Syrië sterk zou gewijzigd zijn en dat België een 

negatief reisadvies zou geven. Ook hier legt betrokkene geen enkel bewijs van voor. Het is aan 

betrokkene om op zijn minst een begin van bewijs te leveren. De loutere bewering dat de situatie in 

Syrië sterk zou gewijzigd zijn en dat België een negatief reisadvies zou geven kan dan ook niet volstaan 

om als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden “.  

Repliek:  

De situatie in Syrië en dus ook het reisadvies van België was uitgebreid in de media gekomen (stuk 4). 

Het IBZ faalt dan ook in zijn motivering dat verzoeker geen enkel begin van bewijs leverde (stukken E1 

en E2 bij de aanvraag, alsook de medegedeelde stukken i.v.m. de asielprocedure, reeds besproken in 

het eerste en tweede onderdeel).  

Vierde onderdeel:  

De betreffende beslissing stelt:  

“Het feit dat betrokkene een procedure tot staatloosheid heeft opgestart voor de Rechtbank van Eerste 

Aanleg vormt geen buitengewone omstandigheid, aangezien een eventuele erkenning als staatloze 

geen automatisch recht op verblijf geeft. Bovendien heeft de procedure tot erkenning als staatloze geen 

enkele opschortende werking en verhindert deze niet dat betrokkene terugkeert naar zijn land van 

herkomst. De advocaat van betrokkene beweert dat betrokkene aanwezig dient te zijn om deze 

procedure verder af te handelen, aangezien de rechtbank de originele identiteitsdocumenten zou willen 

zien. Betrokkene legt hier echter geen enkel bewijs van voor. Het is aan betrokkene om op zijn minst 

een begin van bewijs te leveren”.  

Repliek:  

Niet alleen wordt aan betrokkene door de Rechtbank van Eerste Aanleg het origineel van zijn 

identiteitsdocumenten gevraagd, doch zijn aanwezigheid is verplicht i.v.m. de territoriale bevoegdheid 

(verblijfplaats in het arrondissement).  

Verzoeker verwijst naar het advies van het Parket in een gelijkaardige zaak:  

“Overwegende dat volgens art. 628, 9e Ger. W. alleen rechter van de hoofdverblijfplaats bevoegd is wat 

betreft de nationaliteitszaken.  

Dat de bevoegdheid moet worden beoordeeld op de datum van neerlegging van het verzoekschrift;  

Dat verzoekers op het moment van het neerleggen van het verzoekschrift strekkende tot erkenning van 

het statuut van staatloze, niet langer ingeschreven waren in het Rijksregister  

Dat hun laatst gekend adres Aywaille was;  

Dat ze op 01.02.2010 zonder een nieuw adres op te geven, vertrokken zijn;  

Verzoekers hebben bij het indienen van het verzoekschrift adreskeuze gedaan op het kantooradres van 

hun raadsman.  

Art. 628, 9& Ger. W. bepaalt dat alleen de rechter van de hoofdverblijfplaats bevoegd is wat betreft 

nationaliteitszaken. Deze bepaling is van dwingende aard en partijen kunnen hier niet van afwijken.  

Het Hof van Beroep van Luik heeft bij arrest van 19.02.2007 zelfs geoordeeld dat een woonplaatskeuze 

zonder waarde is inzake de materie van staatloosheid en dat het verzoekschrift, ingediend bij de 

territoriaal onbevoegde rechtbank, onontvankelijk is.  

Er kan niet worden toegestaan dat in een materie welke de openbare orde raakt, meer bepaald de staat 

van personen, het bezit van een nationaliteit, personen aan shopping zouden doen. Door een 

woonplaatskeuze toe te laten de hoofdverblijfplaats”. (stuk 6a).  

Het vonnis sloot zich hierbij aan (stuk 6b).  

De motivering van het IBZ is dan ook totaal onjuist.” 

 

2.2. De verwerende partij repliceert wat volgt: 

 

“In een enig middel beroept verzoeker zich op een schending van art. 9bis van de wet van 15 december 

1980 en de materiële motiveringsplicht. In een eerste onderdeel citeert verzoeker de 2
e
 alinea van de 

motivering van de bestreden beslissing. Hij stelt dat in zijn aanvraag verwezen werd naar de 

asielprocedure. Hij suggereert dat de bestreden beslissing moest ingaan op het feitenrelaas en de 

motieven van de asielprocedure. De bestreden beslissing stelt dienaangaande: “(…)” 
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Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat verzoeker in zijn aanvraag 9bis inderdaad verwijst 

naar zijn asielrelaas en vluchtmotieven. Verwerende partij merkt op dat verzoekers asielrelaas reeds 

onderzocht werd door de daartoe bevoegde autoriteiten: de eerste asielaanvraag d.d. 10 december 

2009 werd afgesloten op 18 oktober 2010 bij arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen tot 

weigering van de vluchtenlingenstatus en subsidiaire beschermingsstatus. Op 15 februari 2011 en 27 

april 2011 diende verzoeker respectievelijk een tweede en derde asielaanvraag in. Beide werden niet in 

overweging genomen bij beslissing d.d. 9 mei 2011 (zie feitenrelaas supra). 

Een aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van art. 9bis van de wet van 15 december 1980 

heeft niet de bedoeling om het vluchtrelaas nogmaals aan een onderzoek te onderwerpen. Een loutere 

verwijzing door verzoekende partij naar zijn vluchtrelaas zoals ontwikkeld tijdens de asielprocedure, is, 

mede gelet op het feit dat de vluchtelingenstatus of  subsidiaire beschermingsstatus hem niet werden 

toegekend, niet dienstig. Aangezien verzoeker voor het overige geen bijkomende stukken toevoegt aan 

zijn aanvraag 9bis dienaangaande, komt de bestreden beslissing alleszins tot een besluit dat niet 

kennelijk onredelijk is. Evenmin toont verzoeker aan dat het bestuur is uitgegaan van verkeerde feiten of 

dat deze verkeerd geïnterpreteerd werden. Een schending van de materiële motiveringsplicht kan 

desgevallend sowieso niet weerhouden worden. In een tweede onderdeel stelt verzoeker dat de 

bestreden beslissing voorbij gaat aan de nieuwe situatie in Syrië. Hij verwijst naar de diverse betogingen 

tegen het regime. Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de bestreden beslissing rekening 

gehouden heeft met verzoekers bewering in de aanvraag dienaangaande. Er werd echter besloten dat 

hiervan geen bewijs voorlag, terwijl het aan verzoeker toekomt minstens een begin van bewijs voor te 

leggen. Wederom is het prima facie niet kennelijk onredelijk tot dergelijk besluit te komen. Een 

schending van de materiële motiveringsplicht wordt niet aannemelijk gemaakt. In een derde onderdeel 

wijst verzoeker op het negatief reisadvies dat België zou geven met betrekking tot Syrië. De bestreden 

beslissing stelt terecht dat verzoeker hiervan geen enkel bewijs heeft voorgelegd bij zijn aanvraag 9bis. 

De thans bijgevoegde stukken doen hier geen afbreuk aan. Zij konden immers niet door verwerende 

partij in rekening worden gebracht bij de beoordeling. In een vierde onderdeel wijst verzoeker op zijn 

lopende procedure tot staatloosheid voor de Rechtbank van Eerste Aanleg. Hij stelt aanwezig te moeten 

zijn, omdat de rechtbank de originele identiteitsstukken zou hebben gevraagd en omdat zijn 

aanwezigheid territoriaal vereist zou zijn. Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat verzoeker bij 

zijn aanvraag 9bis enkel melding maakte van de vereiste aanwezigheid, omdat de rechtbank de 

originele identiteitsstukken zou willen zien. Er werd niets vermeld over de vereiste aanwezigheid voor 

wat betreft de territoriale bevoegdheid, zodat de bestreden beslissing hier niet over diende te motiveren. 

De bestreden beslissing stelt vervolgens terecht dat verzoeker bij zijn aanvraag 9bis geen enkel begin 

van bewijs voorgelegd heeft dat de rechtbank de originele bewijsstukken zou willen hebben.”  

 

2.3. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) is bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht, niet bevoegd om 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 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 onredelijk tot haar besluit is gekomen (RvS 7 

november 2001, nr. 101.624). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op zijn 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. 

 

2.4.1. Verzoeker betoogt onder meer dat de verwerende partij voorbij gaat aan de nieuwe situatie in 

Syrië die van algemene bekendheid is en die na 24 april 2011 aanzienlijk verslechterd is. Hij verwijst 

naar zijn uiteenzetting van de situatie in zijn aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis 

van de vreemdelingenwet sub A4, die terug te vinden is in het administratief dossier. Voorts verwijt hij de 

verwerende partij dat zij verklaringen van zijn partij, waarin expliciet wordt verwezen naar het gevaar als 

hij terugkeert naar Syrië en die hij bij zijn aanvraag heeft gevoegd als de stukken E1 en E2, niet 

behandeld heeft. 

 

2.4.2. De Raad stelt vast dat verzoeker in zijn aanvraag onder punt A4 uiteenzet wat volgt: 

 

“De huidige situatie in Syrië is sterk gewijzigd. In het weekend van 23 en 24.04.2011 vonden er 

verscheidene massale betogingen plaats, waarop de Syrische overheid het vuur heeft geopend.  

In dit weekend alleen al is er sprake van 120 doden.  

Toen daags nadien de doden werden begraven, werd er zelfs ook op de rouwstoeten geschoten op 

diverse plaatsen, wat weer nieuwe doden veroorzaakte. 
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Het is dan ook onmogelijk voor verzoeker om in de huidige politieke situatie als opposant terug te keren 

naar Syrië, daar zijn leven werkelijk in gevaar is. 

Er is sprake van massale aanhoudingen. België geeft bovendien een negatief reisadvies.” 

 

2.4.3. Verzoeker heeft dus duidelijk verwezen naar zijn precaire situatie als politiek opposant. Voorts 

stelt de Raad aan de hand van het administratief dossier vast dat er inderdaad een stuk E1 en E2 

gevoegd werden bij de aanvraag. De inventaris van de stukken van de aanvraag vermeldt: 

 

“E1. Bevestiging van de Koerdische Democratische Eenheidspartij 

E2. Schrijven vertegenwoordiger van de Belgische organisatie van de Koerdische Democratische 

Eenheidspartij in Syrië.” 

 

Het stuk E1 betreft een schrijven van de Europese vertegenwoordiger van de Kurdish Democratic Unity 

Party in Syria YEKITI, waarin wordt bevestigd dat verzoeker aanhanger is van voornoemde partij en dat 

zijn leven om die reden in gevaar zou zijn bij een terugkeer naar Syrië. 

 

Het stuk E2 betreft een schrijven van de vertegenwoordiger van de Belgische Organisatie van de 

Koerdische Democratische Eenheidspartij in Syrië, die verklaart dat verzoeker zijn politieke activiteiten 

voor de partij voortzette in België, en die vraagt zijn positie in overweging te willen nemen en hem niet te 

repatriëren. 

 

2.4.4. In de motivering van de bestreden beslissing wordt met geen van beide stukken rekening 

gehouden. Het klemt dan ook des te meer dat in deze beslissing wordt gesteld dat de verzoeker het 

houdt bij de loutere bewering dat zijn leven en fysieke integriteit in gevaar zou zijn bij een eventuele 

terugkeer en dat hij geen bewijzen voorlegt die zijn bewering kunnen staven, zonder te antwoorden op 

de stukken die de verzoeker ter staving van de buitengewone omstandigheden heeft voorgelegd bij zijn 

aanvraag. 

 

De verwerende partij is bij het nemen van de bestreden beslissing niet ingegaan op alle door 

verzoekende partij voorgelegde stukken betreffende de buitengewone omstandigheden. Een schending 

van de materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel zijn dan ook genoegzaam 

aangetoond. 

 

Het enig middel is in de aangegeven mate gegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel. 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 

9 mei 2011 waarbij de aanvraag tot machtiging van 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 onontvankelijk wordt verklaard, wordt vernietigd. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig mei tweeduizend en twaalf 

door: 

 

mevr. A. WIJNANTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT A. WIJNANTS 


