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 nr. 206 912 van 18 juli 2018 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. JANSSENS 

Duboisstraat 43 

2060 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 1 juni 2017 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 4 mei 2017 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 onontvankelijk wordt 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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 6 juni 2018 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 22 mei 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 juni 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat P. JANSSENS verschijnt voor 

verzoeker en van attaché T. VERSCHUEREN, die verschijnt voor verweerder. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 8 maart 2017 dient verzoeker een aanvraag om machtiging in 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: de vreemdelingenwet). 

Op 4 mei 2017 wordt de aanvraag onontvankelijk verklaard, ter kennis gebracht aan verzoeker op 17 

mei 2017. Dit is de bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt: 
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“Mijnheer de Burgemeester, 

 

Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 08.03.2017 werd 

ingediend door :  

A. L. O. (R.R.: …)    nationaliteit: Nigeria     

geboren te Bénin City op (…)1974     

adres: (…) ANTWERPEN 

 

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.   

 

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 beroept zich op het feit dat hij een relatie heeft met mevrouw O. J. en dat zij samen een kind    

hebben, namelijk A. O. D. (R.R….) Echter, we stellen vast dat noch zijn partner noch zijn kind over enig 

verblijfsrecht beschiktken in België. Betrokkene kan zich dan ook niet nuttig beroepen op zijn partner en 

kind. Verder stellen we vast dat zijn partner en kind, net als betrokkene, de Nigeriaanse nationaliteit 

hebben. Dit maakt dat er geen hinderpalen vastgesteld kunnen worden voor de voortzetting van hun    

gezinsleven in het land van herkomst, namelijk Nigeria. Gezien geen enkel gezinslid over enig 

verblijfsrecht    beschikt, kunnen zij verzoeker vergezellen naar Nigeria. Er is dan ook geen sprake van 

enige scheiding van zijn    kind en zijn vriendin. Dit element kan dan ook niet aanvaard worden als 

buitengewone omstandigheid.   

 

Betrokkene haalt aan dat zijn kind onmogelijk kan terugkeren gelet op de jonge leeftijd en de 

onbestaande mogelijkheden tot overleven in het land van herkomst. Echter, we stellen vast dat het kind 

in kwestie reeds één jaar oud is. Betrokkene maakt op geen enkele wijze aannemelijk waarom dit kind 

niet in staat zou zijn om te reizen. Het gaat hier om een loutere bewering van betrokkene die niet 

gestaafd wordt door enige vorm van bewijs. Een loutere bewering is onvoldoende om aanvaard te 

worden als buitengewone omstandigheid. Het    staat betrokkene vrij om voor zijn terugkeer een beroep 

te doen op de Internationale Organisatie voor Migratie    (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. Dit fonds is ontworpen om 

mensen bij te staan in het vinden van inkomensgenererende activiteiten.  Reïntegratiebijstand kan het 

volgende bevatten: beroepsopleidingen, opstarten van kleine zakenprojecten, kosten om een cursus of 

opleiding te volgen, kosten om informatie over beschikbare jobs te verkrijgen, bijvoorbeeld door middel 

van tewerkstellingsbureaus, accommodatie/huur, extra bagage. Hierdoor kan de bewering dat er geen 

mogelijkheden zijn om overleven in het land van herkomst niet aanvaard worden als een buitengewone    

omstandigheid.        

 

Het feit dat zijn zus de Belgische nationaliteit heeft verworven, kan niet weerhouden worden als 

buitengewone omstandigheid. Het hebben van familieleden in België ontslaat betrokkene geenszins van 

de verplichting om zijn aanvraag om machtiging tot verblijf in te dienen via de diplomatieke of consulaire 

post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland. Evenmin kan dit 

element worden aangewend als zijnde een belemmering om terug te keren naar het land van herkomst 

om daar een aanvraag in te dienen. Bovendien betreft de verplichting om terug te keren slechts een 

eventueel tijdelijke verwijdering van het grondgebied. We stellen bovendien vast dat betrokkene de 

familieband niet bewijst. Een verklaring van een  derde en/of het louter voorleggen van een identiteits- of 

verblijfskaart van de personen waarop betrokkene zich beroept, heeft onvoldoende bewijskracht om te 

kunnen spreken van verwantschap. Bovendien dient er gesteld te worden dat de terugkeer naar het land 

van herkomst om aldaar een machtiging aan te vragen niet in disproportionaliteit staat ten aanzien van 

het recht op een gezins- of privéleven. De verplichting om terug te keren naar het land van herkomst 

betekent geen breuk van de familiale relaties maar enkel een eventuele tijdelijke verwijdering van het 

grondgebied wat geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt.   
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Betrokkene beroept zich op het feit dat hij werkzaam is de haven van Antwerpen met een vast contract 

en dat hij    zijn werk zal verliezen indien hij dient terug te keren naar Nigeria. Echter, we stellen vast dat 

betrokkene sinds 06.01.2017 geen recht meer heeft op het verrichten van betaalde arbeid op het 

Belgische grondgebied. Betrokkene wist bovendien sinds 16.06.2015, datum waarop zijn verblijfsrecht 

werd ingetrokken, dat zijn verblijf precair geworden was en dat hij bij een verwerping van zijn beroep 

door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het land diende te verlaten en dat er dus ook een einde 

zou komen aan zijn tewerkstelling. Indien betrokkene een verblijfsvergunning wenst te verkrijgen omdat 

hij alhier wenst te werken dient hij hiertoe de nodige vergunningen via de geijkte wegen aan te vragen. 

Dit element kan dan ook niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid.  

 

Wat betreft het aangehaalde argument dat er geen sprake is voor enig gevaar voor de openbare orde of 

de  nationale veiligheid van het land en dat er geen negatieve informatie bekend is wat betreft zijn 

strafrechterlijk verleden en dat er geen sprake is van enige manifeste of opzettelijke fraude, 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.  

 

De elementen van lang verblijf en integratie (met name het feit dat betrokkene al zeven jaar in België 

zou verblijven, dat hij perfect geïntegreerd zou zijn, dat al zijn belangen zich in België zouden bevinden, 

dat hij zeer veel familie en vrienden in België zou hebben, dat hij zijn leven volledig in België zou 

hebben opgebouwd en dat hij verschillende getuigenverklaringen voorlegt evenals verschillende 

loonfiches, een aanslagbiljet personenbelasting voor aanslagjaar 2016, een arbeidsovereenkomst voor 

arbeiders d.d. 10.04.2015) kunnen niet als buitengewone omstandigheid aanvaard worden, aangezien 

deze behoren tot  de gegrondheid van de    aanvraag en bijgevolg in deze fase niet behandeld worden 

(RvS 9 december 2009, nr. 198.769).” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Verzoeker heeft binnen de in artikel 39/81, vierde lid van de vreemdelingenwet voorziene termijn van 8 

dagen, de griffie in kennis gesteld dat hij geen synthesememorie wenst neer te leggen. Met toepassing 

van artikel 39/81, laatste lid van voormelde wet wordt de procedure voortgezet overeenkomstig het 

eerste lid. De Raad doet uitspraak op basis van de middelen uiteengezet in het inleidend verzoekschrift 

en zonder afbreuk te doen aan artikel 39/60 van de vreemdelingenwet.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 Verzoeker voert in het enige middel de schending aan van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), van het 

proportionaliteitsbeginsel en van artikel 62 van de vreemdelingenwet. 

 

Ter adstruering van het middel zet verzoeker het volgende uiteen: 

 

 “2.1 EERSTE MIDDEL : Schending van artikel 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; schending van de proportionaliteitstoets, schending 

van art. 62 van de Vreemdelingenwet. 

 

1. Algemeen juridisch kader 

Krachtens artikel 62 van de Vreemdelingenwet dienen alle administratieve beslissingen, genomen in 

toepassing van deze wet, gemotiveerd te worden. Die motiveringsplicht omvat de verschillende 

verwijderingsmaatregelen, waaronder het bevel om het grondgebied te verlaten.  

Met de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen werd die 

motivering aangevuld met substantiële componenten. Bestuurshandelingen moeten overeenkomstig 

deze wet afdoende gemotiveerd zijn en dienen de juridische en feitelijke overwegingen te vermelden die 

aan de beslissing ten grondslag liggen.3 Een afdoende motivering houdt in dat de aangehaalde redenen 

moeten volstaan om de beslissing te kunnen dragen. De motivering moet m.a.w. draagkrachtig zijn. De 

aangevoerde motieven moeten pertinent zijn en de beslissing verantwoorden. Dit wil zeggen dat ze 

duidelijk en concreet de redenen moet weergeven die haar kunnen verantwoorden. De motivering moet 

ook volledig zijn, wat betekent dat zij een voldoende grondslag voor alle onderdelen van de beslissing 

behoort te zijn. 

2. Toetsing van de bestreden beslissing aan de materiële en formele motiveringsplicht schending van 

artikel 9bis Vw., schending van de proportionaliteitstoets, schending van artikel 62 van de 
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Vreemdelingenwet. De motivering is niet afdoende, zoals vereist door de Wet Motivering 

Bestuurshandelingen. 

Dat de Staatssecretaris derhalve de bewijswaarde van de door verzoekende partij  ingediende 

documenten miskent en hiermee de art. 2 en 3 van de Wet Motivering  Bestuurshandelingen miskent.  

De staatssecretaris argumenteert zijn beslissing onder meer als volgt:  “(…) Verder stellen we vast dat 

zijn partner en kind, net als betrokkene, de  Nigeriaanse nationaliteit hebben. Dit maakt dat er geen 

hinderpalen vastgesteld  kunnen worden voor de voortzetting van hun gezinsleven in hun land van 

herkomst  (…).”  De staatssecretaris gaat evenwel voorbij aan het feit dat verzoeker werkt in België,  en 

dat zowel verzoeker als zijn vrouw en kind, hun volledige leven in België hebben  opgebouwd. Zij 

hebben hier dan ook hun gezinsleven, en hebben geen enkele band  meer met hun land van herkomst.  

Er dient tevens te worden gewezen op het feit dat de zus van verzoeker reeds enige  tijd in het bezit is 

van de Belgische nationaliteit.  Tevens houdt men geen enkele reden met de persoonlijke situatie van 

betrokkene  en ontneemt men hem elke kans om zich met zijn verblijf in België in regel te stellen  (zowel 

in België als in zijn land van herkomst).  Verzoeker heeft immers in België werk. Verzoeker kan op 

relatief eenvoudige wijze  in regel stellen met zijn verblijf.  Verzoeker verblijft inderdaad nog illegaal in 

België, doch wenst zich met zijn verblijf  in regel te stellen.   

- Conclusie   

Uit al de bovenstaande elementen dient te worden afgeleid dat er in eerste instantie  niet is voldaan aan 

de formele en de materiële motiveringsplicht. Één en ander blijkt  uit de motivering, waarin weliswaar 

wordt geantwoord op de door verzoeker aangebrachte argumenten, doch de conclusie uit de 

argumentatie van de  staatssecretaris niet correct. Als gevolg hiervan is het proportionaliteitsbeginsel 

eveneens geschonden, gelet op  het feit dat verzoeker reeds lang in België woont en werkt en hier zijn 

volledige leven  heeft opgebouwd.   

 

Verzoeker wijst vervolgens op zijn goede integratie in de Belgische samenleving. Het   weigeren van het 

verblijf is derhalve niet proportioneel in vergelijking met de sociale, familiale en financiële gevolgen voor 

verzoeker.   

Het moge duidelijk zijn dat de staatssecretaris art. 9bis Vw. en het proportionaliteitsbeginsel heeft 

geschonden bij het nemen van de bestreden beslissing.  

De Staatssecretaris heeft bij zijn beslissing tevens geen rekening gehouden met deze concrete 

omstandigheden en schendt bijgevolg de artikelen 2 en 3 van de Wet Motivering Bestuurshandelingen. 

Dat het middel bijgevolg ernstig is.” 

 

3.2 De uitdrukkelijke motiveringsplicht, vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en 

artikel 62 van de vreemdelingenwet, heeft tot doel de burger, 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.   

 

In dit kader dient te worden vastgesteld dat verzoeker nalaat aan te tonen dat in de bestreden beslissing 

de juridische en feitelijke overwegingen niet zouden zijn opgenomen die aan de beslissing ten grondslag 

liggen. De Raad stelt vast dat de gemachtigde in de bestreden beslissing onder verwijzing naar artikel 

9bis van de vreemdelingenwet uiteenzet om welke reden de aangevoerde elementen geen 

buitengewone omstandigheden vormen waarom verzoeker 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, waarbij per aangehaald element omstandig 

wordt toegelicht waarom dit zo is en de aanvraag onontvankelijk wordt verklaard. Verzoeker maakt niet 

duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt te begrijpen op basis van welke juridische 

en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn 

aan het doel van de formele motiveringsplicht.  

 

Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en van artikel 62 van de 

vreemdelingenwet wordt niet aangetoond.  

 

Waar verzoeker in zijn betoog verwijst naar de materiële motiveringsplicht, wijst de Raad erop dat bij de 

beoordeling van de materiële motiveringsplicht de Raad niet bevoegd is 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 
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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 materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, 

op grond waarvan de bestreden beslissing is genomen. Dit artikel bepaalt het volgende:  

 

“§ 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.  

(…)”  

 

Deze bepaling voorziet in een uitzondering op de regel vervat in artikel 9 van de vreemdelingenwet, die 

bepaalt dat een vreemdeling een machtiging om langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven moet 

aanvragen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn 

plaats van oponthoud in het buitenland. Overeenkomstig artikel 9bis van de vreemdelingenwet kan een 

vreemdeling die over een identiteitsdocument beschikt of vrijgesteld is van deze voorwaarde, enkel 

indien buitengewone omstandigheden dit rechtvaardigen een aanvraag om tot een verblijf gemachtigd te 

worden indienen bij de burgemeester van zijn verblijfplaats in België. Buitengewone omstandigheden in 

de zin van artikel 9bis van de vreemdelingenwet zijn omstandigheden die het voor een vreemdeling zeer 

moeilijk of zelfs onmogelijk maken om een beroep te doen op de bevoegde Belgische diplomatieke of 

consulaire post. De mogelijkheid om in België een verblijfsmachtiging aan te vragen dient als 

uitzonderingsbepaling restrictief te worden geïnterpreteerd.  

 

In casu dient te worden vastgesteld dat verzoeker zich hoofdzakelijk beperkt tot een theoretische 

uiteenzetting. Wat de concrete elementen betreft, richt verzoeker zijn betoog vooreerst tot het motief uit 

de bestreden beslissing waarin wordt gesteld dat hij, zijn partner en kind de Nigeriaanse nationaliteit 

hebben en dat dit maakt dat er geen hinderpalen vastgesteld kunnen worden voor de voortzetting van 

hun gezinsleven in hun land van herkomst. Verzoeker betoogt dat de gemachtigde evenwel voorbijgaat 

aan het feit dat hij werkt in België en dat zowel hij als zijn vrouw en kind hun volledige leven in België 

hebben opgebouwd. Zij hebben hier dan ook hun gezinsleven en hebben geen enkele band meer met 

hun land van herkomst, aldus verzoeker. Tevens stelt verzoeker dat hij inderdaad nog illegaal in België 

verblijft, doch zich met zijn verblijf in regel wenst te stellen en dat hij dit op relatief eenvoudige wijze kan. 

 

De Raad merkt in de eerste plaats op dat verzoeker slechts een beperkte weergave van de motieven 

geeft. Zo stelt de gemachtigde tevens dat gezien geen enkel gezinslid over enig verblijfsrecht beschikt, 

zij verzoeker kunnen vergezellen naar Nigeria en dat er dan ook geen sprake is van enige scheiding van 

zijn kind en zijn vriendin. Tevens motiveert de gemachtigde dat het kind reeds één jaar oud is, niet 

aannemelijk wordt gemaakt waarom dit kind niet in staat zou zijn om te reizen en het gaat om een 

loutere bewering die niet gestaafd wordt door enige vorm van bewijs. De gemachtigde verwijst tevens 

naar de mogelijkheid om een beroep te doen op de Internationale Organisatie voor Migratie. De 

gemachtigde motiveert omtrent de tewerkstelling van verzoeker dat wordt vastgesteld dat verzoeker 

sinds 6 januari 2017 geen recht meer heeft op het verrichten van betaalde arbeid op het Belgische 

grondgebied. Tevens motiveert de gemachtigde dat verzoeker bovendien sinds 16 juni 2015, datum 

waarop zijn verblijfsrecht werd ingetrokken, wist dat zijn verblijf precair geworden was en dat hij bij een 

verwerping van zijn beroep door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het land diende te verlaten, 

en dat er dus ook een einde zou komen aan zijn tewerkstelling. De gemachtigde besluit in dit kader dat 

indien verzoeker een verblijfsvergunning wenst te verkrijgen omdat hij alhier wenst te werken, hij hiertoe 

de nodige vergunningen via de geijkte weg dient aan te vragen.  

 

De Raad merkt hierbij vooreerst op dat de bestreden beslissing inderdaad slechts betrekking heeft op 

de ontvankelijkheid van de aanvraag. Daarnaast dient te worden vastgesteld dat verzoeker geenszins 

ingaat op de concrete motieven van de bestreden beslissing zodat eraan geen afbreuk wordt gedaan. 

 

Waar verzoeker met zijn betoog verwijst naar (de elementen van) zijn integratie, blijkt uit de bestreden 

beslissing dat de gemachtigde van de staatssecretaris wel degelijk rekening heeft gehouden met de 

door verzoeker opgeworpen elementen en dat in de bestreden beslissing wordt gemotiveerd waarom de 

betrokken elementen van integratie thans niet aan de orde zijn. Meer bepaald stelt de gemachtigde van 

de staatssecretaris dat elementen die hij opsomt behoren tot de gegrondheid van de aanvraag en 

bijgevolg in deze fase niet behandeld worden. Verzoeker kan niet voorhouden dat hiermee geen 
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rekening zou zijn gehouden, doch verliest de verwijzing naar de rechtspraak uit het oog. In het arrest 

van de Raad van State waarnaar in de bestreden beslissing wordt verwezen, wordt inderdaad 

geoordeeld: “omstandigheden die bijvoorbeeld betrekking hebben op de lange duur van het verblijf in 

België, de lange duur van de asielprocedure, de goede integratie, het zoeken naar werk, het hebben 

van vele vrienden en kennissen, de gegrondheid van de aanvraag betreffen en derhalve niet kunnen 

verantwoorden waarom deze in België, en niet in het buitenland, is ingediend.” (zie ook RvS 4 december 

2014, nr. 10.943 (c)). Verzoeker toont niet aan waarom daar in zijn geval anders over zou moeten 

worden gedacht of om welke reden deze motieven onevenredig zouden zijn. Het feit dat een 

vreemdeling een aanvraag om machtiging tot verblijf moet indienen via de Belgische diplomatieke of 

consulaire post impliceert ook geenszins dat zijn banden met België teloor gaan of dat gegevens die 

wijzen op een integratie plotseling niet langer zouden bestaan.  

 

Waar verzoeker verwijst naar zijn zus die reeds enige tijd in het bezit is van de Belgische nationaliteit, 

stelt de Raad vast dat de gemachtigde uitgebreid motiveert om welke reden dit element niet kan 

weerhouden worden als buitengewone omstandigheid en om welke reden dit element niet kan worden 

aangewend als zijnde een belemmering om terug te keren naar het land van herkomst om daar een 

aanvraag in te dienen: “Het feit dat zijn zus de Belgische nationaliteit heeft verworven, kan niet 

weerhouden worden als buitengewone omstandigheid. Het hebben van familieleden in België ontslaat 

betrokkene geenszins van de verplichting om zijn aanvraag om machtiging tot verblijf in te dienen via de 

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

buitenland. Evenmin kan dit element worden aangewend als zijnde een belemmering om terug te keren 

naar het land van herkomst om daar een aanvraag in te dienen. Bovendien betreft de verplichting om 

terug te keren slechts een eventueel tijdelijke verwijdering van het grondgebied. We stellen bovendien 

vast dat betrokkene de familieband niet bewijst. Een verklaring van een  derde en/of het louter 

voorleggen van een identiteits- of verblijfskaart van de personen waarop betrokkene zich beroept, heeft 

onvoldoende bewijskracht om te kunnen spreken van verwantschap. Bovendien dient er gesteld te 

worden dat de terugkeer naar het land van herkomst om aldaar een machtiging aan te vragen niet in 

disproportionaliteit staat ten aanzien van het recht op een gezins- of privéleven. De verplichting om 

terug te keren naar het land van herkomst betekent geen breuk van de familiale relaties maar enkel een 

eventuele tijdelijke verwijdering van het grondgebied wat geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel 

met zich meebrengt.” Op deze motieven gaat verzoeker evenmin in zodat hieraan geen afbreuk wordt 

gedaan. 

 

Waar verzoeker nog algemeen stelt: “men (houdt) geen enkele reden met de persoonlijke situatie van 

betrokkene en ontneemt men hem elke kans om zich met zijn verblijf in België in regel te stellen (zowel 

in België als in zijn land van herkomst)”, duidt hij voor het overige niet op concrete wijze aan met welke 

elementen uit zijn aanvraag geen rekening zou zijn gehouden. 

 

Waar verzoeker stelt dat één en ander blijkt uit de motivering, waarin weliswaar wordt geantwoord op de 

door verzoeker aangebrachte argumenten, doch de conclusie uit de argumentatie van de 

staatssecretaris niet correct is, wijst de Raad er nog op dat de gemachtigde over een discretionaire 

bevoegdheid beschikt om te oordelen of al dan niet buitengewone omstandigheden worden aangetoond 

die het in België indienen – als afwijking op de algemene regel van een indiening in het buitenland – van 

een aanvraag om machtiging tot verblijf rechtvaardigen. In de bestreden beslissing wordt wel degelijk 

gemotiveerd waarom de gemachtigde oordeelde dat de betrokken elementen thans niet aan de orde 

zijn. Met zijn betoog, waarin hij voorhoudt dat de door hem aangevoerde elementen juist wel 

buitengewone omstandigheden uitmaken en dat het weigeren van het verblijf derhalve niet proportioneel 

is in vergelijking met de sociale, familiale en financiële gevolgen voor hem, toont verzoeker niet aan dat 

deze motivering niet zou volstaan. Verzoeker slaagt er niet in op concrete wijze uiteen te zetten op 

welke manier de motivering van de gemachtigde niet zou volstaan in het licht van de elementen die hij in 

het kader van zijn aanvraag heeft aangehaald of met welke elementen of documenten de gemachtigde 

geen rekening zou hebben gehouden. Daarenboven kan niet ingezien worden hoe het 

proportionaliteitsbeginsel zou kunnen geschonden zijn nu het bestuur, nadat was vastgesteld dat er 

geen buitengewone omstandigheden werden aangevoerd, niet anders kon dan de aanvraag om 

machtiging tot verblijf onontvankelijk te verklaren en er dus geen andere opties aanwezig waren die 

konden leiden tot een beslissing die minder nadelig voor verzoeker zou uitvallen. Daar waar verzoeker 

met zijn kritiek blijk geeft van een andere feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak dan die 

van de bevoegde overheid, dient erop gewezen te worden dat het onderzoek van deze andere 

beoordeling de Raad uitnodigt tot een opportuniteitsonderzoek, hetgeen echter niet tot zijn bevoegdheid 

behoort. Met zijn betoog toont verzoeker dan ook niet aan dat de bewijswaarde van de ingediende 

documenten wordt miskend, de motivering niet afdoende zou zijn, noch dat de bestreden beslissing niet 
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zou stoelen op een correcte feitenvinding. Een schending van – in de mate dat verzoeker deze aanvoert 

– de materiële motiveringsplicht, van artikel 9bis van de vreemdelingenwet of van de 

proportionaliteitstoets wordt niet aangetoond. 

 

Het enige middel is ongegrond. 

 

4. Kosten 

 

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

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van verzoeker. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien juli tweeduizend achttien door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 

 

 


