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 nr. 233 914 van 12 maart 2020 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat R. JESPERS 

Broederminstraat 38 

2018 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, X en hun minderjarige kinderen X, X en X, die allen verklaren van 

Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 17 oktober 2019 hebben ingediend om de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 2 september 2019 waarbij de aanvraag om machtiging 

tot verblijf op basis van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 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 6 januari 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 januari 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat R. JESPERS verschijnt voor 

de verzoekende partijen en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 21 augustus 2018 dienen de verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf 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). 

 

Op 2 september 2019 beslist de gemachtigde van de bevoegde minister (hierna: de gemachtigde) dat 

deze verblijfsaanvraag onontvankelijk is. 
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Het betreft de thans bestreden beslissing. Zij werd op onbekende datum aan de verzoekers ter kennis 

gebracht en is als volgt gemotiveerd: 

 

“(…) 

Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 21.08.2018 werd 

ingediend te Wommelgem en op data van 03.09.2018 en 10.02.2019 werd geactualiseerd door : 

 

B., I. (R.R.: …) 

geboren te T. op 14.08.1972 

C., H. (R.R. …) 

Geboren op 30.01.1982 te T. 

Wettelijke vertegenwoordigers van: 

B., A. (R.R. …) 

Geboren op 20.07.2005 

B., I. (R.R. …) 

Geboren op 16.10.2013 te A. 

B., R. (R.R. …) 

Geboren op 07.08.2017 te A. 

adres: (…)  te 2100 Antwerpen 

nationaliteit: Marokko 

 

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 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. 

 

Uit het administratief dossier van betrokkenen blijkt dat mijnheer B. op datum van 19.04.199 een 

verblijfskaart EEG verkreeg op basis van een valse Franse identiteitskaart. Op datum van 10.08.2004 

wordt deze valsheid vastgesteld op de luchthaven van Zaventem. Het verblijf van betrokkene wordt 

ingetrokken daar het bekomen is op frauduleuze gronden. Betrokkene keerde op 10.08.2004 terug naar 

Marokko. Op datum van 24.08.2004 wendt betrokkene zich tot de Belgische ambassade in Marokko om 

een terugkeervisum te bekomen maar dit wordt hem geweigerd. Ook de visumaanvraag van zijn 

echtgenote, ingediend bij de Belgische ambassade op 19.12.2005 wordt geweigerd op 15.09.2006. Het 

administratief dossier bevat een positieve woonstcontrole, uitsluitend voor mijnheer, op 03.02.2006. 

Betrokkene diende drie aanvragen op basis van artikel 9.3 in, die allen negatief afgesloten werden. 

Daarnaast diende betrokkene ook drie aanvragen op basis van artikel 9bis in, die eveneens negatief 

werden afgesloten. Al deze aanvragen tot verblijfsmachtiging werden uitsluitend in naam van mijnheer 

ingediend. In de loop van het jaar 2013 komen zijn echtgenote en oudste dochter naar België. Dit blijkt 

uit de verklaringen van betrokkenen zelf (zoals duidelijk gestipuleerd in het verzoekschrift) maar 

daarnaast ook uit het schoolattest van dochter A. waaruit blijkt dat zij haar scholing hier startte op 

18.02.2013 en de geboorte van hun zoon I. op 16.10.2013. Op 06.07.2015 wordt een aanvraag 9bis 

ingediend voor het hele gezin, deze werd echter negatief afgesloten op 23.08.2018. Betrokkenen 

dienden geen beroep in tegen deze negatieve beslissing. Volledigheidshalve merken we dus op dat uit 

het administratief dossier van betrokkenen blijkt dat mijnheer van 1999 tot 2004 in België verbleef, met 

een op frauduleuze gronden verkregen verblijfsmachtiging, waarna hij terugkeerde naar Marokko op 

10.08.2004. Pas op 03.02.2006 vond er een nieuwe woonstcontrole plaats. De bewering dat mijnheer 

reeds 25 jaar in België verblijft, wordt dus niet ondersteund door de objectieve informatie uit het 

administratief dossier. Wat mevrouw betreft, het administratief dossier bevat geen bewijzen van haar 

aanwezigheid op het Belgische grondgebied voor 2013. Dus haar veronderstelde verblijf van 14 jaar op 

het Belgische grondgebied, zoals aangehaald door haar raadsman, wordt dus evenmin ondersteund 

door de objectieve informatie uit het administratief dossier. 

 

Betrokkenen beroepen zich op artikel 6.4 van de Richtlijn 2008/115/EG van 16 december 2008 over 

gemeenschappelijke normen en procedures van de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van 
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derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven. Deze richtlijn stelt dat de lidstaten in 

schrijnende gevallen een onderdaan van een derde land die illegaal op hun grondgebied verblijft een 

verblijfsvergunning kunnen geven. Deze richtlijn bestaat reeds in de Belgische wetgeving via artikel 

9bis. Betrokkenen tonen echter niet aan dat zij zich in buitengewone omstandigheden bevinden. 

 

Betrokkenen beroepen zich op de zogenaamde ‘Omzendbrief Turtelboom’. Echter deze omzendbrief 

werd integraal overgenomen door de instructies Wathelet. We merken echter op dat deze vernietigd 

werden door de Raad van State (RvS arrest 198.769 van 09.12.2009 en arrest 215.571 van 

05.10.2011). Bijgevolg zijn de criteria van deze instructie niet meer van toepassing. 

 

Wat betreft de bewering dat mijnheer verschillende periodes van legaal verblijf kende, met name van 

20.09.1999 tot 10.08.2004 en later van 19.06.2009 (datum van aanvraag 9bis) tot 12.09.2012 (datum 

waarop de RVV het beroep tegen de negatieve beslissing inzake deze 9bis verwierp). We merken op 

dat het legale verblijf van mijnheer, in de periode van 1999 tot 2004 bekomen werd op volkomen 

frauduleuze gronden met name door gebruik te maken van valse Franse identiteitskaart. Betrokkene 

maakte bewust gebruik van een valse Franse identiteitskaart om zo de Belgische autoriteiten te 

misleiden om verblijfsrecht te bekomen. Betrokkene kan zich dan ook niet nuttig beroepen op zijn 

frauduleus bekomen verblijfsrecht. Wat betreft zijn beweerde legale verblijf van 2009 tot 2012, noch een 

aanvraag 9bis noch een ingediend beroep bij de RVV tegen een negatieve beslissing 9bis heeft een 

opschortende werking. Dergelijke procedures staan uitvoeringsmaatregelen ook niet in de weg. Er is 

dan ook geen sprake van enig legaal verblijf in deze periode. 

 

Wat betreft de verwijzing naar de aanvraag tot verblijfsmachtiging ingediend op 06.07.2015 waartegen 

nog een lopend beroep tot nietigverklaring hangende zou zijn bij de RVV, merken we op dat deze 

aanvraag een eerste maal afgesloten werd op 26.11.2015. Echter, op 26.01.2016 werd deze beslissing 

ingetrokken en op 09.12.2016 werd een nieuwe onontvankelijke beslissing genomen en aan 

betrokkenen betekend op 23.01.2017. De RVV vernietigde deze beslissing op 08.11.2017. Door onze 

diensten werd een nieuwe onontvankelijke beslissing genomen op 23.08.2018 en door betrokkenen 

betekend op 04.09.2018. Hiertegen werd geen beroep ingediend bij de RVV. Betrokkenen kunnen zich 

dan ook niet nuttig beroepen op een lopend verzoek bij de RVV. 

 

Bovendien wijzen we er nogmaals op noch een aanvraag 9bis noch een ingediend beroep bij de RVV 

tegen een negatieve beslissing 9bis een opschortende werking heeft. Er is dan ook geen sprake van 

enig legaal verblijf van betrokkenen. Betrokkenen beroepen zich op het feit dat hun twee jongste 

kinderen in België geboren zijn. Echter, het loutere feit in België geboren te zijn, opent naar Belgisch 

recht, niet automatisch enig recht op verblijf. Evenmin maakt dit een terugkeer naar het land van 

herkomst bijzonder moeilijk. Dit element kan dan ook niet aanvaard worden als buitengewone 

omstandigheid. 

 

Verzoekers maken niet aannemelijk dat hun kinderen geen enkele band met Marokko hebben, noch dat 

ze een zodanige taal-en culturele achterstand hebben dat ze in Marokko niet zouden kunnen aansluiten 

op school. Hoewel de twee jongste kinderen niet in Marokko zijn geboren, hebben ze wel via hun ouders 

een band met Marokko. Verzoekers hebben immers de Marokkaanse nationaliteit en zijn in Marokko 

geboren. Er mag dan ook van worden uitgegaan dat verzoekers hun kinderen tot op zekere hoogte de 

Marokkaanse taal en cultuur hebben bijgebracht, zeker gelet op het feit dat verzoekers nooit een 

verblijfsrecht van onbepaalde duur hebben gehad in België en ze dus moeten beseft hebben dat hun 

verblijf en dat van hun kinderen in België slechts voorlopig was. Dit wordt verder ondersteund door de 

vaststelling dat mevrouw geen enkel bewijs voorlegt van het volgen van Nederlandse taallessen. 

Mevrouw maakt het dan ook niet aannemelijk dat zij het Nederlands in voldoende mate zou beheersen 

om haar kinderen in het Nederlands op te voeden. Dit element kan dan ook niet aanvaard worden als 

buitengewone omstandigheid. Betrokkenen beroepen zich op het feit dat het voor hen zowel financieel 

als materieel onmogelijk is om de aanvraag in Marokko te doen daar zij slechts over beperkte financiële 

middelen beschikken om te overleven. Een reis naar Marokko met het hele gezin zou hierdoor financieel 

niet haalbaar zijn. Betrokkenen beroepen zich daarnaast op het feit dat hun banden met Marokko 

beperkt zouden zijn omwille van het jarenlange verblijf van mijnheer in België en dat zij geen enkele 

binding meer zouden voelen met hun land van herkomst. Echter, het gaat hier om een loutere bewering 

die niet gestaafd wordt door enig begin van bewijs. Het is aan betrokkenen om hun beweringen te 

staven met minstens een begin van bewijs. Verder lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkenen geen 

familie, vrienden of kennissen meer zouden hebben in het land van herkomst waar zij voor korte tijd 

zouden kunnen verblijven in afwachting van een beslissing in het kader van hun aanvraag tot 

machtiging tot verblijf. Betrokkenen zijn immers beiden geboren en getogen in Marokko waar het 
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merendeel van hun familie verblijft. Mevrouw C. kwam pas in 2013 naar België en verbleef aldus ruim 

30 jaar in Marokko en haar verblijf in België, haar integratie en opgebouwde banden kunnen bijgevolg 

geenszins vergeleken worden met haar relaties in het land van herkomst. Ook mijnheer B. verbleef 

geruime tijd in Marokko, waar hij geboren en getogen is, waar hij in het huwelijk trad, waar hij in 2004 

vrijwillig naar terugkeerde en waar zijn gezin verbleef tot 2013. Hun verblijf in België, hun integratie en 

opgebouwde banden kunnen bijgevolg geenszins vergeleken worden met hun relaties in het land van 

herkomst. Het staat betrokkenen vrij om voor hun 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 betrokkenen noch materiaal noch 

financieel over de nodige middelen zouden beschikken niet aanvaard worden als een buitengewone 

omstandigheid. 

 

Het feit dat hun kinderen hier naar school gaan, kan niet aanzien worden als een buitengewone 

omstandigheid daar betrokkenen niet aantonen dat een scholing niet in het land van herkomst kan 

verkregen worden. Tevens behoeft de scholing van het kind geen gespecialiseerd onderwijs, noch een 

gespecialiseerde infrastructuur die niet in het land van herkomst te vinden is. Bovendien dient er op 

gewezen te worden dat de verplichte scholing van de kinderen steeds plaats vond in illegaal verblijf. 

Hierbij kan bijgevolg opgemerkt worden dat het de ouders zijn die de belangen van de kinderen hebben 

geschaad door zich te nestelen in dergelijk verblijf. Volledigheidshalve merken we op dat het oudste 

kind leerplichtig is evenals hun zoon I. wiens leerplicht net, op 01.09.2019, gestart is. Het jongste kind 

heeft de leerplichtige leeftijd nog niet bereikt. Het feit dat hun kinderen in België school gelopen hebben, 

geeft enkel aan dat hen het recht op onderwijs niet werd ontzegd. Dit verandert echter niets aan de 

vaststelling dat de ouders bewust de keuze hebben gemaakt om hun uiterst precaire verblijf verder te 

zetten ondanks alle weigeringsbeslissingen en bevelen om het grondgebied te verlaten, die aan hen al 

betekend werden. Zij lieten het schoolbezoek van hun kinderen bewust plaatsvinden in deze precaire 

situatie. 

 

Betrokkenen beroepen zich op het kinderrechtenverdrag, met name op artikel 3 en artikel 28. Wat dit 

aangehaalde Verdrag van de Rechten van het Kind betreft; de Raad van State heeft gesteld dat dit 

Verdrag in zijn geheel geen directe werking heeft (RvS, arrestnr. 100.509 van 31.10.2001, RVV nr. 

107.646 van 30.07.2013, RVV nr. 107.495 dd 29.07.2013, RVV nr. 107.068 van 22.07.2013 en RVV nr. 

106.055 van 28.06.2013). Deze verdragsbepalingen zijn geen duidelijke en juridisch volledige 

bepalingen die de verdragspartijen of een onthoudingsplicht of een strikt omschreven plicht om op een 

welbepaalde wijze te handelen opleggen. Aan deze bepalingen moet derhalve een directe werking 

worden ontzegd (cf. RvS 28 juni 2001, nr. 97 206). De bepalingen van het VN Kinderrechtenverdrag 

volstaan wat de geest, de inhoud en de bewoordingen ervan betreft, op zichzelf niet om toepasbaar te 

zijn zonder dat verdere reglementering met het oog op precisering of vervollediging noodzakelijk is. In 

deze zin kunnen verzoekers de rechtstreekse schending van deze artikels van het Kinderrechtenverdrag 

niet dienstig inroepen. Volledigheidshalve merken we op, met betrekking tot de vermeende schending 

van artikel 3 van dit verdrag, dat betrokkenen niet concreet verduidelijken of aantonen dat een terugkeer 

naar het land van herkomst het belang van hun kinderen schaadt, temeer daar een dergelijke terugkeer 

niet steeds noodzakelijkerwijs tegen het belang van het kind is (RVV nr 107.495 dd 29.07.2013). Inzake 

art. 28 van het Kinderrechtenverdrag, dient gesteld dat het recht op onderwijs niet ontzegd wordt bij een 

terugkeer. Betrokkenen tonen niet aan dat een scholing niet kan verkregen worden in het land van 

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

 

Betrokkenen halen aan dat Dienst Vreemdelingenzaken zou aanvaard hebben dat er in hoofde van 

betrokkenen buitengewone omstandigheden zouden zijn die rechtvaardigen dat betrokkenen hun 

aanvraag hier indienen en niet in hun land van herkomst. En dit omdat de vorige aanvraag 9bis d.d. 

27.07.2009 ontvankelijk doch ongegrond werd verklaard op 10.01.2012 en dit uitsluitend in hoofde van 

mijnheer. Noch mevrouw noch haar dochter verbleef op dat ogenblik al in België. Hieromtrent dient 

echter opgemerkt te worden dat het niet is omdat een aanvraag ooit ontvankelijk werd verklaard, dat dit 

in de toekomst ook altijd zo zal zijn. Elke aanvraag wordt namelijk apart onderzocht. Het is namelijk zo 

dat de omstandigheden waarom een aanvraag in het verleden ontvankelijk werd verklaard ondertussen 

verdwenen of gewijzigd kunnen zijn. Bijgevolg lijkt het logisch dat iedere aanvraag opnieuw dient te 

worden onderzocht (RVV: arrestnr: 60 173 van 26 april 2011). 
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Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkenen geen gevaar zouden betekenen voor de 

openbare orde of de nationale veiligheid van het land, dat zij zich steeds als voorbeeldige burgers 

gedragen zouden hebben en dat zij nooit onjuiste gegevens verstrekt zouden hebben noch valse of 

vervalste documenten aangeboden zou hebben zodat er geen sprake is van 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. Bovendien blijkt uit het dossier van 

betrokkenen dat er wel degelijk sprake is van manifeste en opzettelijke fraude. 

 

De elementen van lang verblijf en integratie (met name het feit dat mijnheer al een zeer lange tijd, met 

name 25 jaar, in België zou verblijven, dat hij ruim vijf jaar op legale wijze in België verbleven zou 

hebben, dat hij op alle vlakken zou geparticipeerd hebben in de Belgische samenleving, dat hij een 

sociale kring opgebouwd zou hebben, dat hij een huis gekocht zou hebben, dat hij eigenlijk altijd 

gewerkt zou hebben, dat het een volledig geïntegreerde familie zou betreffen, dat zij hun uiterste best 

zouden doen om deel uit te maken van de Belgische maatschappij, dat ook hun dochter zich in snel 

tempo de taal en cultuur eigen gemaakt zou hebben, dat hun dochter hier veel vriendjes en 

vriendinnetjes zou hebben, dat zij hier in zou meezingen in het koor, dat zij volledig verankerd zouden 

zijn in België, dat mijnheer goed Nederlands zou spreken, dat hij altijd cursussen gevolgd zou hebben 

en zich maximaal ingezet zou hebben om de taal machtig te worden, dat mijnheer steeds gewerkt zou 

hebben in België, dat hij onmiddellijk aan de slag zou kunnen, dat hij niets liever zou willen dan aan de 

slag gaan, dat zij perfect in hun eigen levensonderhoud zouden kunnen voorzien, dat mijnheer meer 

dan werkbereid zou zijn, dat het centrum van hun belangen in België zou liggen, dat mijnheer 

gemotiveerd zou zijn en zich zou inzetten voor de mensen om hem heen, dat hun dochter hier een 

hartsvriendin zou hebben waarvan zij onafscheidelijk zou zijn, dat mijnheer twee 

arbeidsovereenkomsten d.d. 03.10.2005 en 20.11.2013 voorlegt evenals een inschrijvingsformulier 

Nederlandse taallessen voor het schooljaar 2009-2010, één deelcertificaat Waystage Nederlandse 

taallessen d.d. 07.04.2011, verschillende getuigenverklaringen, verschillende foto’s van hun dochter A. 

en een bewijs van lidmaatschap van het koor van hun dochter A. in het schooljaar 2014-2015) 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 

 

Aan de verzoekers werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

In een eerste en enig middel voeren de verzoekers de schending aan van de artikelen 9bis en 62 van de 

vreemdelingenwet, van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), van de materiële motiveringsplicht, van de 

zorgvuldigheidsplicht, van artikel 6, lid 4, van de richtlijn 2008/115/EG van het Europees parlement en 

de Raad over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van 

onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (hierna: de Terugkeerrichtlijn), 

van de artikelen 3, 24 en 28 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, 

aangenomen te New York op 20 november 1989 en goedgekeurd bij wet van 25 november 1991 

(hierna: het Kinderrechtenverdrag), van de artikelen 24 en 41 van het Handvest van de Grondrechten 

van de Europese Unie (hierna: het Handvest), van artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming 

van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te New York op 4 november 

1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM), van de zorgvuldigheidsplicht, van 

het redelijkheids- en proportionaliteitsbeginsel en van het gelijkheidsbeginsel.  

 

Het enig middel wordt als volgt toegelicht: 

 

“Artikel 9bis van de vreemdelingenwet van 15 december 1980 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.” 
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Artikel 6.4. van de Richtlijn 2008/115/EG luidt als volgt: 

“De lidstaten kunnen te allen tijde in schrijnende gevallen, om humanitaire of om andere redenen 

beslissen een onderdaan van een derde land die illegaal op hun grondgebied verblijft een zelfstandige 

verblijfsvergunning of een andere vorm van toestemming tot verblijf te geven. In dat geval wordt geen 

terugkeerbesluit uitgevaardigd. Indien al een terugkeerbesluit is uitgevaardigd, wordt het ingetrokken of 

opgeschort voor de duur van de geldigheid van de verblijfsvergunning of andere vorm van toestemming 

tot legaal verblijf.” 

 

Eerste onderdeel, 

 

Verzoekers hadden (zie aanvraag punt 2 Ontvankelijkheid van de verblijfsaanvraag) opgeworpen dat de 

aanvraag niet onontvankelijk kon verklaard worden, gezien de reeds eerder aanvaarde ontvankelijkheid 

en gezien ook nieuwe buitengewone omstandigheden. 

 

In verband met verzoeker heeft de Minister reeds de ontvankelijkheid aanvaard namelijk met de 

beslissingen over de vroegere aanvragen op basis van artikel 9bis vreemdelingenwet van 10.01.2012. 

 

Het kan thans niet ernstig gesteld worden dat waar de ontvankelijkheid van de aanvraag van verzoeker 

aanvaard werd in 2012 deze thans, nu verzoeker en zijn gezin nog langer verwijderd is van zijn land van 

herkomst waar de aanvraag zou dienen te geschieden in geval van onontvankelijkheid, niet zou 

aanvaard worden. 

 

De bestreden beslissing geeft als motief: 

 

“Hieromtrent dient echter opgemerkt te worden dat het niet is omdat een aanvraag ooit ontvankelijk 

werd verklaard, dat dit in de toekomst ook altijd zo zal zijn. Elke aanvraag wordt namelijk apart 

onderzocht. Het is namelijk zo dat de omstandigheden waarom een aanvraag in het verleden 

ontvankelijk werd verklaard ondertussen verdwenen of gewijzigd kunnen zijn. Bijgevolg lijkt het logisch 

dat iedere aanvraag opnieuw dient te worden onderzocht (RvV, nr. 60 173 van 26 april 2011)”. 

 

Verzoekers betwisten dit motief principieel. Eens de ontvankelijkheid aanvaard kan hier niet op worden 

teruggekomen wanneer het gaat om dezelfde betrokkene. De beslissing heeft gezag van gewijsde. Er 

dient aanvaard te worden dat wanneer voorheen de ontvankelijkheid werd aanvaard, later hierop niet 

kan worden teruggekomen. Het gaat in beide aanvragen over een aanvraag op basis van hetzelfde 

artikel 9bis vreemdelingenwet, en niet om een aanvraag in het kader van een andere procedure. De 

rechtsgronden van beide aanvragen zijn identiek. 

 

De onmogelijkheid om van een eerdere beslissing van ontvankelijkheid af te wijken, is nog des te meer 

het geval daar de ontvankelijkheidsverklaring betrekking heeft op een aanvraag uit 2009, met beslissing 

in 2012, en de hier behandelde aanvraag dateert van 2018, zodat verzoekster nog negen, 

respectievelijk 6/7 jaar langer is weggebleven van het land van herkomst, zodat de buitengewone 

omstandigheden die maken dat zij de aanvraag niet in dat land van herkomst kan indienen, nog 

pertinenter zijn. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de huidige beslissing zeven jaar valt na de 

eerdere beslissing van ontvankelijkheid. Er was dus zeven jaar langer verblijf, wat de buitengewone 

omstandigheden nog  evidenter maakt. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt ook bij verwerende partij 

die een beslissing neemt een jaar na de aanvraag. 

 

In tweede instantie faalt de bestreden beslissing waar deze stelt dat er toch de onontvankelijkheid kan 

uitgesproken worden ‘namelijk zo de omstandigheden waarom een aanvraag in het verleden 

ontvankelijk werd verklaard ondertussen verdwenen of gewijzigd kunnen zijn’. Zo deze stelling al kan 

aanvaard worden, quod non, is het dan ook aan verwerende partij om aan te tonen en uitdrukkelijk te 

motiveren dat de omstandigheden waarom de aanvraag in het verleden ontvankelijk werd verklaard 

ondertussen verdwenen of gewijzigd zijn. De beslissing motiveert hierover niet. De beslissing stelt 

duidelijk niet waarom de beslissing in het verleden ontvankelijk werd verklaard, laat staan dat zij in de 

thans bestreden beslissing, zou motiveren wat er aan die omstandigheden van de 

ontvankelijkheidsverklaring (omstandigheden die dus niet worden aangeduid), zou gewijzigd zijn of dat 

zij zouden verdwenen zijn. 

 

In derde instantie betwisten verzoekers, ondergeschikt, het motief ook concreet. Verzoekers hadden (zie 
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hierboven) concrete argumenten aangehaald om te stellen waarom een voorheen ontvankelijk 

verklaarde aanvraag thans opnieuw ontvankelijk diende verklaard te worden. Zo hadden zij gewezen op 

het feit dat zij ‘nog langer van hun land van herkomst verwijderd waren’. 

 

De bestreden beslissing kan niet in algemene termen, zonder te antwoorden op de concrete 

argumenten van verzoekers, stellen dat omdat een aanvraag ontvankelijk werd verklaard dat dit in de 

toekomst niet altijd zo zal zijn. 

 

De beslissing diende te motiveren waarom de door verzoekers concreet gegeven argumenten om thans 

te stellen dat de aanvraag opnieuw ontvankelijk diende verklaard te worden, niet konden weerhouden 

worden. De bestreden beslissing doet dit niet. Er is geen enkel motief ter weerlegging van deze 

argumenten. 

 

De Raad van State bepaalde bij arrest nr. 73.025 dd. 9 april 1998 dat buitengewone omstandigheden 

geen omstandigheden van overmacht zijn. (R.v.St. nr. 73.025, 9 april 1998, R.v.St. 1998, 69). 

Buitengewone omstandigheden “zijn omstandigheden die het onmogelijk of bijzonder moeilijk maken om 

de aanvraag in het land van herkomst in te dienen’. 

 

Gezien het tijdsverloop diende aanvaard te worden dat er omstandigheden waren die het onmogelijk, 

minstens bijzonder moeilijk maken om de aanvraag in het land van herkomst in te dienen. 

 

In vierde instantie stellen verzoekers dat het gegeven dat de ontvankelijkheidsverklaring in 2012 enkel 

de vader betreft en niet de moeder en de kinderen, de hogervermelde argumenten van verzoekers niet 

weerlegt. Wanneer bij een aanvraag machtiging tot verblijf van een gezin voor één persoon reeds de 

ontvankelijkheid werd aanvaard, kan dit niet ongedaan worden gemaakt door het feit dat zich andere 

familieleden zich hierbij aansluiten. 

 

Zowel de motiveringsverplichting als de redelijkheidsverplichting en artikel 9bis vreemdelingenwet zijn 

hier geschonden. 

 

Tweede onderdeel, 

 

Verzoekers hebben hun aanvraag ondermeer gesteund op de instructies van de toenmalige minister 

Turtelboom van 26.3.2009, de zogenaamde ‘omzendbrief Turtelboom’, die nog steeds gelding heeft. 

Verzoekers hadden gesteld: ‘In deze omzendbrief worden prangende humanitaire redenen aanvaard als 

grond voor regularisatie en bijgevolg als buitengewone omstandigheden.’ 

 

De bestreden beslissing motiveert dat deze instructie niet meer van toepassing is. 

 

Vermelde instructies zijn nog wel van toepassing ondanks het gegeven dat zij zouden vernietigd zijn 

door twee arresten van de Raad van State. 

 

De instructie van 19 juli 2009 werd inderdaad vernietigd door de Raad van State. Deze vernietiging 

impliceert dat ook de opname van de instructie Turtelboom in die instructie van 19 juli 2009 vernietigd 

werd, wat voor gevolg heeft dat de instructie Turtelboom opnieuw haar volle draagkracht heeft 

hernomen. 

Deze instructie geldt nog steeds. 

 

Het is juist dat het om een instructie gaat en niet om een wet. Artikel 9bis vreemdelingenwet houdt een 

discretionaire bevoegdheid in uit te oefenen door de bevoegde minister. In die zin zijn de criteria 

opgenomen in die instructie de basis waarop de aanvragen beoordeeld werden en beoordeeld dienen te 

worden. De instructie Turtelboom is lange tijd gehanteerd en honderden beslissingen zijn op die basis 

genomen. 

 

De instructie Turtelboom blijft bijgevolg deel uitmaken van het rechtsverkeer, en de beslissing faalt door 

te stellen dat deze niet meer van toepassing is. Vanuit deze onjuiste premissen wordt dan ook geen 

enkele invulling gegeven op basis van die instructie, bij de beoordeling van de aanvraag. 

Verder wordt op basis van de instructie Turtelboom gesteld dat verzoeker zich kan beroepen op het 

gelijkheidsbeginsel, in die zin dat waar honderden beslissingen op die basis werden genomen, hij er niet 

van kan uitgesloten worden. 
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Meer concreet hadden verzoekers in hun aanvraag gewezen op ondermeer de criteria lang verblijf, 

lange asielprocedure, schoolgaande kinderen ... die in de instructie een basis vormden voor 

ontvankelijkheids- en gegrondverklaring van een aanvraag op basis van artikel 9bis vreemdelingenwet. 

 

Door de instructie Turtelboom eenvoudigweg buiten beschouwing te laten schendt de bestreden 

beslissing minstens de motiverings- en zorgvuldigheidsverplichting. 

 

Derde onderdeel, 

 

Verzoekers hadden de prangende humanitaire situatie op grond van artikel 6.4. Richtlijn 2008/115/EG 

als buitengewone omstandigheid vermeld als basis voor de aanvraag. 

 

De bestreden beslissing stelt dat dit artikel reeds bestaat in de Belgische wetgeving via artikel 9bis en 

dat verzoekers niet aantonen dat zij zich in buitengewone omstandigheden bevinden. 

 

Dit motief is onjuist, minstens niet afdoende. 

 

Verzoekers hebben artikel 6.4. van de Richtlijn in de aanvraag opgenomen als algemene rechtsbasis 

voor de aanvraag, dus ook wat betrof het aspect ontvankelijkheid. 

 

Artikel 6.4. van de Richtlijn heeft die algemene draagwijdte en slaat door haar inhoud en formulering op 

alle fases van de beoordeling, dus ook op de ontvankelijkheidsfase. De Richtlijn 6.4. zegt letterlijk: ‘De 

lidstaten kunnen ten allen tijde in schrijnende gevallen...’. Het begrip ‘ten allen tijde’ houdt in dat hier 

geen specifieke voorwaarden voor ontvankelijkheid kunnen geëist worden. 

 

Alleszins faalt de bestreden beslissing door artikel 6.4. Richtlijn niet in overweging te nemen bij de 

beoordeling van de ontvankelijkheid van de aanvraag. Er is geen criterium van ‘schrijnend geval, 

humanitaire of andere redenen’ in overweging genomen bij de beoordeling van de ontvankelijkheid, 

hoewel verzoekers dit uitdrukkelijk hadden opgeworpen. 

 

Verzoekers wijzen er op dat verwerende partij in gelijkaardige betwistingen met betrekking tot het 

ingeroepen artikel 6.4. van de Richtlijn 2008/115/EG wel in het kader van de ontvankelijkheid over dit 

artikel motiveert, maar dan in alle richtingen. De ene keer, zoals in casu, wordt gesteld dat het artikel al 

is opgenomen in de Belgische wet door artikel 9bis vreemdelingenwet; de andere keer wordt gesteld dat 

het artikel niet van toepassing is. 

 

Verzoekers blijven bij hun stelling dat de aanvraag op basis van artikel 6.4. Richtlijn dient beoordeeld te 

worden ook wat de ontvankelijkheid betreft. Door dit niet te doen wordt het artikel zelf en de 

motiveringsverplichting geschonden. 

 

Vierde onderdeel, 

 

1. 

De kernredenering van de bestreden beslissing is dat verzoekers ‘de duur van hun lang verblijf volledig 

aan zichzelf te danken hebben’, dat zij de wettelijke verplichting om het grondgebied te verlaten naast 

zich hebben neergelegd. 

 

Het door de Raad van State bij arrest van 9 april 1998 ontwikkelde criterium en dat door verzoekers in 

de aanvraag is geciteerd stelt dat buitengewone omstandigheden zijn ‘omstandigheden die het 

onmogelijk of bijzonder moeilijk maken om de aanvraag in het land van herkomst in te dienen.’' Dat het 

bijzonder moeilijk is om de aanvraag in het land van herkomst in te dienen volstaat als criterium. 

 

Het is op die grondslag dat de buitengewone omstandigheden moeten beoordeeld worden. De 

bestreden beslissing doet dit niet. 

 

Er moet geoordeeld worden of de concrete toestand van verzoekers anno 2018-2019 dermate is dat 

deze buitengewone omstandigheden uitmaakt dat zij de aanvraag niet of bijzonder moeilijk in hun land 

van herkomst, in casu Marokko, kunnen indienen. 

 

In die zin dient de reële situatie van verzoekers beoordeeld te worden, volledig te buiten gelaten of zij 

hiervoor zelf een verantwoordelijkheid dragen, of hoe groot die verantwoordelijkheid ook is. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 9 

In essentie dient de toestand geobjectiveerd te worden naar de reële mogelijkheden van verzoekers om 

de aanvraag in Marokko te kunnen doen. Dit heeft op zich niets te maken met hun handelswijze in 

België; het gaat er om dat zij, welke ook hun verantwoordelijkheid hiervoor is, zeer lange tijd in België 

zijn, met alle gevolgen van dien. Los van wie hiervoor verantwoordelijk is, zijn deze gevolgen reëel, met 

name dat zij normaal gesproken niet meer terug kunnen naar hun land van herkomst om daar de 

aanvraag te doen. 

 

De bestreden beslissing maakt deze beoordeling niet, maar wijst de buitengewone omstandigheden 

gewoonweg af omdat verzoekers door het bekomen van verblijf met een vals Frans paspoort (de vader), 

via regularisatieprocedures en met negatie van bevelen om het grondgebied te verlaten, zelf 

verantwoordelijk zijn voor hun lang verblijf in België. 

 

Het gegeven dat er regularisatieprocedures zijn gevoerd en bevelen zijn genegeerd, zegt op zich dan 

ook niets over het al of niet bestaan van buitengewone omstandigheden. 

 

2. 

2.1. 

 

Verzoekers hadden als buitengewone omstandigheid om de aanvraag in België te kunnen doen, de 

situatie van de minderjarige kinderen ingeroepen en zich hiervoor gesteund op de bepalingen van artikel 

3 en 24 van het Kinderrechten verdrag. 

 

De bestreden beslissing stelt dat het Kinderrechtenverdrag geen directe werking heeft en dat de 

bepalingen van dat verdrag op zichzelf wat de 'geest, inhoud en bewoordingen’ betreft niet om van 

toepassing te zijn zonder verdere reglementering. 

 

Dit standpunt van de bestreden beslissing is in strijd met het Verdrag zelf en met de heersende 

rechtspraak van uw Raad. 

 

Reeds om die reden dient de bestreden beslissing vernietigd te worden. 

 

2.2. 

De beslissing stelt ‘volledigheidshalve’ dat verzoekers niet concreet zouden verduidelijken hoe de 

terugkeer naar het land van herkomst van de kinderen een schending zou inhouden van artikel 3 van 

het Kinderrechten verdrag. 

 

Verzoekers hebben dit wel concreet ‘verduidelijkt’ in de aanvraag als volgt: 

 

De oudste kinderen lopen van meet af aan school in België. De oudste, A., start weldra aan het tweede 

middelbaar Kantoor en Verkoop, Verzorging en Voeding aan de Sint-Ursulamiddenschool te Lier. Het 

middelste kind, I., start weldra aan het derde kleuterklasje op de Sint-Johannaschool te Wommelgem. 

Indien verzoekers de aanvraag van een machtiging tot verblijf in België bij de Belgische diplomatieke of 

consulaire post in Marokko zouden moeten doen, verliezen de kinderen belangrijke schooljaren, 

minstens belangrijke schoolmaanden. Dit zou leiden tot een schending van de artikelen 3 en 24 van het 

Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. 

 

De beslissing kan die beweringen overigens niet weerhouden zonder enig onderzoek of zonder 

verzoekers hierover gehoord te hebben. 

 

Het gaat over drie kinderen, waarvan er twee in België zijn geboren en waarvan de oudste twee 

schoolplichtig zijn. Inzonderheid B. I. die in België is geboren en thans 6 jaar oud is verblijft sedert zijn 

geboorte in België en heeft hier de kleuterklas gevolgd en thans het eerste leerjaar. 

 

Verzoekers hadden opgeworpen dat het Kinderrechtenverdrag en met name de artikels 3 en 24 en door 

de feitelijke opwerping ervan artikel 28 (onderwijs) ervan dienden gerespecteerd te worden en dat bij 

‘die redelijke overweging de proportionaliteit in acht diende te worden genomen’, en het buiten proportie 

is de aanvraag in Kosovo te moeten gaan doen. 

 

Artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag bepaalt dat bij elke maatregel de belangen van het kind de 

eerste overweging vormen. Dit is duidelijk niet het geval. 
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Artikel 24 erkent het recht op gezondheid. Artikel 28 erkent het recht op onderwijs. 

 

Ook deze elementen zijn niet afdoend, minstens niet met een correcte motivering, betrokken in de 

beslissing. 

 

Twee kinderen zijn in België geboren. Op het ogenblik van de aanvraag waren zij vijf en één jaar oud; 

op het ogenblik van de beslissing 6 en 2 jaar. Het oudste in België geboren kind is schoolplichting; het 

jongste gaat weldra naar de kleuterklas. Het oudste niet in België geboren kind is thans 14 jaar oud en 

al lang schoolplichtig en gaat sedert haar aankomst in België in 2013, of ruim zes jaar, naar school in 

België. 

 

De bestreden beslissing is in haar motivering ook voor wat de kinderen betreft niet uitgegaan van een 

tijdelijke terugkeer, maar van een definitieve terugkeer. Dit blijkt niet alleen uit het gegeven dat 

verwezen wordt naar de mogelijkheid om op het IOM beroep te doen, maar ook uit het gegeven dat het 

recht op scholing van de kinderen principieel niet wordt aanvaard omdat zij hun onderwijs in België 

gekregen hebben in illegaal verblijf en doordat de ouders zich genesteld hebben in België. De beslissing 

gaat dus niet uit van het recht op onderwijs van de kinderen, maar van het feit dat zij hier in feite niet of 

nooit hadden mogen zijn, en in feite geen ‘recht op onderwijs’ hebben kunnen opbouwen. 

 

De bestreden beslissing maakt verder geen faire proportionaliteitsafweging tussen de belangen van de 

staat enerzijds en de belangen van verzoekers en hun kinderen, anderzijds, en motiveert in louter 

algemene termen. 

 

3. 

In tegenstelling tot wat de bestreden beslissing stelt zijn de door verzoekers in de aanvraag 9bis 

vreemdelingenwet in verband met lang verblijf en integratie ontwikkelde elementen, geen elementen die 

kunnen genegeerd worden bij de beoordeling van de ontvankelijkheid. 

 

De beslissing doet dit wel op pagina4, tweede alinea. Het gaat om een lange reeks van elementen die 

worden uitgesloten van de beoordeling van de ontvankelijkheid * aangezien zij behoren tot de 

gegrondheid van de aanvraag’. 

 

De wet legt terzake de beoordeling van de buitengewone omstandigheden geen uitsluitingscriteria vast. 

 

Vermelde elementen hadden moeten betrokken worden bij de beoordeling van de ontvankelijkheid. 

 

Bovendien sloeg ondermeer de verwijzing in de aanvang naar artikel 6.4. van de Richtlijn zowel op het 

onderdeel ontvankelijkheid als op het onderdeel gegrondheid. 

 

Deze elementen konden dan ook niet miskend worden door ze af te doen als ‘overige elementen’ die 

enkel betrekking zouden hebben ten gronde. 

 

In tegenstelling tot wat de beslissing stelt diende er wel ‘te worden ingegaan’ op deze elementen. 

 

Reeds om reden dat dit niet is gebeurd dient de bestreden beslissing vernietigd te worden. 

 

Vijfde onderdeel, 

 

Verwerende partij heeft een discretionaire bevoegdheid, maar dit houdt niet in dat naar goeddunken 

criteria die in tientallen dossiers werden gehanteerd, thans zonder meer naast zich kunnen neergelegd 

worden. De discretionaire bevoegdheid houdt precies in dat de overheid haar eigen beleidslijn aanhoudt 

en niet naar willekeur kan aanpassen naargelang de zaak die voorligt. 

 

Meer concreet hadden verzoekers in hun aanvraag gewezen op ondermeer de criteria lang verblijf, 

lange regularisatie procedure, schoolgaande kinderen ... die in diverse andere dossiers een basis 

vormden voor ontvankelijkheids- en gegrond verklaring van een aanvraag op basis van artikel 9bis 

vreemdelingenwet. 

 

Het is gekend dat verwerende partij in het recente verleden is overgegaan en nog overgaat tot het 

geven van een machtiging tot verblijf op basis van artikel 9bis vreemdelingenwet aan gezinnen met 
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kinderen die in een gelijkaardige situatie als verzoekers zijn (meer dan 10 jaar verblijf in België; 

schoolgaande kinderen; perspectief op werk; relatief jong gezin...). 

 

Verzoekers refereren in dit kader naar gelijkaardige dossiers met ondermeer de OV nummers 6277196, 

5974811,5522857,... 

 

Het gelijkheids-, zorgvuldigheids- en redelijkheidsprincipe vereisen dat de overheid in gelijkaardige 

situaties gelijklopende beslissingen neemt; zo niet is er sprake van willekeur en schending van het 

gelijkheidsbeginsel. 

 

In casu werden deze principes door de bestreden beslissing niet gerespecteerd. 

 

Zesde onderdeel, 

 

Wat verder bepaalde concrete redenen van de beslissing betreft maken verzoekers volgende 

opmerkingen. 

 

-Het verblijf van de vader op basis van een valse Franse identiteitskaart. 

 

Dit is een juist gegeven dat bij de aanvraag niet ter kennis was van de raadsman. 

 

Bij navraag deelt de vader mee dat die identiteitskaart hem werd gegeven door een werkgever die hem 

absoluut voor hem wilde laten werken. Deze werkgever is zelf met verzoeker naar de gemeente 

gegaan. 

 

Verzoeker stelt dat hij niet kon lezen. Dit zijn geen excuses maar een mededeling van hoe zich dat in 

zijn werk heeft gedaan. 

 

-De periodes van legaal verblijf. 

 

In essentie gaat het bij de beoordeling van de buitengewone omstandigheden er om dat de periodes 

van verblijf worden aangetoond, om de lange verblijfsduur als element hierbij in aanmerking te nemen. 

 

Te buiten gelaten het gegeven dat de vader de periode van verblijf van 1999 tot 2004 met de valse 

Franse identiteitskaart heeft bekomen, is de realiteit dat hij die periode effectief in België is geweest, en 

hier gewerkt heeft. 

 

Zoals uit de beslissing zelf blijkt waren er aanvragen machtiging tot verblijf die gelopen hebben van 

27.7.2009 tot 10.1.2012 en van 6.7.2015 tot minstens 4.9.2018, of samen ruim zes jaar. Dit is niet 

betwist. 

 

In die laatste periode werd een negatieve beslissing lopende de procedure bij de RvV ingetrokken. 

 

De moeder was op het ogenblik van de aanvraag ongeveer 14 jaar in België; in de beslissing wordt 

gesteld dat zij hier maar was vanaf 2013. Zij was meestal in België maar reisde af en toe nog naar 

Marokko. In 2013 is zij definitief met haar oudste kind bij haar man in België gekomen. 

 

De kern is dat er een lang verblijf is in België waarvan minstens zes jaar in het kader van een legale 

procedure. 

 

-De banden met Marokko. 

 

De beslissing vraagt dat verzoekers hiervoor een negatief bewijs zouden leveren; dit is de facto 

onmogelijk. Verzoekers zijn hier overigens niet over gehoord. 

-Het gevaar voor de openbare orde. 

 

Verzoekers hebben allen een blanco strafregister. De verwijzing naar het frauduleus gebruik van een 

Franse identiteitstitel door de vader is in die zin niet meer actueel daar dit feit dateert van ten laatste 

2004. 
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In essentie stellen verzoekers dat de concrete motieven niet van aard zijn om te argumenteren dat er 

geen buitengewone omstandigheden zijn.” 

 

De verzoekers splitsen hun betoog op in zes verschillende middelenonderdelen. 

 

3.1. In het eerste middelenonderdeel voeren de verzoekers de schending aan van de materiële en de 

formele motiveringsplicht, van het redelijkheidsbeginsel en van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

Aangezien de verzoekers een inhoudelijke betwisting naar voor brengen omtrent de niet-

ontvankelijkheid van hun verblijfsaanvraag, blijkt dat zij niet de formele motiveringsplicht, maar wel de 

materiële motiveringsplicht geschonden achten.  

 

De formele motiveringsplicht, zoals voorzien in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 en in artikel 62, §2, 

van de vreemdelingenwet, verplicht de administratieve overheid ertoe in de akte de juridische en 

feitelijke overwegingen op te nemen die aan de bestreden beslissing ten gronde liggen en dit op 

afdoende wijze. Het afdoende karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn. 

Dit wil zeggen dat ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet 

zijn, met name dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. 

 

De belangrijkste bestaansreden van deze uitdrukkelijk motiveringsplicht bestaat erin dat de betrokkene 

in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen op grond waarvan ze 

werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden nagegaan, of de overheid is uitgegaan van 

de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan binnen de 

perken van de redelijkheid tot haar beslissing is gekomen, opdat de betrokkene met kennis van zaken 

zou kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (cf. RvS 

30 oktober 2014, nr. 228.963; RvS 17 december 2014, nr. 229.582). 

 

Het afdoende karakter van de geboden motieven dient te worden beoordeeld door de toetsing van de 

uitgedrukte motieven aan de gegevens van het dossier en aan de toepasselijke wetsbepalingen. In het 

voorliggend geval moeten de geboden motieven dus worden afgetoetst aan artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet, waarvan de verzoekers eveneens de schending aanvoeren en dat 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. (…)”  

 

Als algemene regel (cf. artikel 9 van de vreemdelingenwet) geldt dat een machtiging om langer dan drie 

maanden in het Rijk te verblijven door een vreemdeling moet worden aangevraagd bij de Belgische 

diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het 

buitenland. In buitengewone omstandigheden wordt hem evenwel toegestaan die aanvraag te richten tot 

de burgemeester van zijn verblijfplaats in België. Enkel wanneer er buitengewone omstandigheden 

aanwezig zijn om het niet aanvragen van de machtiging bij de Belgische diplomatieke of consulaire 

vertegenwoordigers in het buitenland te rechtvaardigen, kan de verblijfsmachtiging in België worden 

aangevraagd.  

 

Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond is om een verblijfsmachtiging toe te staan, moet de 

gemachtigde nagaan of de aanvraag wel regelmatig werd ingediend, en moet er dus onder meer 

worden onderzocht of er aanvaardbare buitengewone omstandigheden werden ingeroepen om de 

indiening van de aanvraag tot verblijfsmachtiging in België te verantwoorden. De gemachtigde beschikt 

hierbij over een ruime appreciatiebevoegdheid.  

 

De vreemdeling moet in zijn aanvraag klaar en duidelijk vermelden welke de buitengewone 

omstandigheden zijn die hem verhinderen zijn aanvraag bij de diplomatieke dienst in het buitenland in te 

dienen. Uit zijn uiteenzetting moet duidelijk blijken waaruit het ingeroepen beletsel precies bestaat.  

 

Het is dan aan de gemachtigde om op afdoende wijze de redenen weer te geven waarom de 

ingeroepen beletsels niet aanvaard kunnen worden als buitengewone omstandigheid. Aangezien het 

aan de aanvrager zelf toekomt om de buitengewone omstandigheden naar voor te brengen en te 

staven, kan de gemachtigde zich beperken tot het weergeven van de motieven als waarom de in de 

aanvraag aangegeven elementen niet in aanmerking kunnen worden genomen als een buitengewone 
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omstandigheid die toelaat om af te zien van de regel dat de aanvraag in het buitenland moet worden 

ingediend. De gemachtigde moet niet zelf onderzoeken en dus ook niet motiveren welke concrete 

beletsels er, buiten de in de aanvraag gemelde elementen, eventueel wel in aanmerking zouden kunnen 

worden genomen.  

 

De verzoekers betogen dat zij er in hun aanvraag op hebben gewezen dat de verblijfsaanvraag uit 2009 

ontvankelijk werd verklaard in 2012. Zij menen dat de gemachtigde nagelaten heeft om uitdrukkelijk te 

motiveren dat de omstandigheden waarom de aanvraag in het verleden ontvankelijk werd verklaard 

ondertussen verdwenen of gewijzigd zijn. Er zou niet zijn gemotiveerd waarom de vorige aanvraag 

ontvankelijk werd verklaard en er zou evenmin zijn gemotiveerd waarom de omstandigheden nu anders 

zijn.   

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) merkt op dat de verzoekers in hun 

aanvraag het volgende hebben vermeld: 

 

“b. Buitengewone omstandigheden die de aanvraag van een verblijfsmachtiging met toepassing van 

artikel 9bis Vreemdelingenwet onmogelijk of minstens bijzonder moeilijk maken 

 

Normalerwijze moet de aanvraag van een machtiging tot verblijf in België door de vreemdeling worden 

gedaan bij de Belgische diplomatieke of consulaire post in het land van herkomst. 

De Vreemdelingenwet voorziet hierop echter een uitzondering, waardoor de vreemdeling in 

buitengewone omstandigheden een machtiging tot verblijf kan vragen vanuit haar verblijfplaats in België. 

De Raad van State bepaalde bij arrest nr. 73.025 dd. 9 april 1998 dat buitengewone omstandigheden 

geen omstandigheden van overmacht zijn. (R.v.St. nr. 73.025, 9 april 1998, R.v.St. 1998, 69). 

Buitengewone omstandigheden “zijn omstandigheden die het onmogelijk of bijzonder moeilijk maken om 

de aanvraag in het land van herkomst in te dienen”. 

Men dient steeds een belangenafweging te maken tussen enerzijds het doel en de gevolgen van de 

administratieve voorschriften zoals voorzien in de wet en anderzijds de min of meer gemakkelijke 

toepassing ervan en de ongemakken die hierdoor veroorzaakt worden in een concreet geval. 

Wanneer die ongemakken niet in verhouding staan tot het beoogde doel en beoogde gevolgen, dan is 

de administratieve handeling 'buitengewoon' nadelig voor de betrokkene en kan zij buitengewone 

omstandigheden inroepen. 

In eerste instantie wordt gesteld dat verzoekers zo zij de aanvraag niet in België kunnen doen, deze 

zouden moeten doen bij de Belgische ambassade in Marokko. Voor verzoekers is het zowel financieel 

als materieel onmogelijk om de aanvraag in Marokko in te dienen. Verzoekers beschikken slechts over 

beperkte financiële middelen om te overleven. Een reis naar Marokko met het hele gezin is hierdoor 

financieel niet haalbaar. Daarnaast verblijft verzoeker reeds 25 jaar in België. Zijn banden met Marokko 

zijn hierdoor beperkt. 

Dit gegeven dient dan ook in redelijkheid te worden beoordeeld. Bij die redelijke overweging dient ook 

de proportionaliteit in acht te worden genomen; het is buiten proportie om van verzoekers te vragen dat 

zij de aanvraag in Marokko zouden doen; alleszins is dit bij afweging tussen de belangen van 

verzoekers en deze van de Belgische staat duidelijk disproportioneel, en bijgevolg ook onredelijk. 

 

Verzoekers wijzen ook nog op het volgende: 

1. Twee van de drie kinderen werd in België geboren. 

De oudste kinderen lopen van meet af aan school in België. De oudste, A., start weldra aan het tweede 

middelbaar Kantoor en Verkoop, Verzorging en Voeding aan de Sint-Ursulamiddenschool te Lier. Het 

middelste kind, I., start weldra aan het derde kleuterklasje op de Sint-Johannaschool te Wommelgem. 

Indien verzoekers de aanvraag van een machtiging tot verblijf in België bij de Belgische diplomatieke of 

consulaire post in Marokko zouden moeten doen, verliezen de kinderen belangrijke schooljaren, 

minstens belangrijke schoolmaanden. Dit zou leiden tot een schending van de artikelen 3 en 24 van het 

Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. 

Verzoekers verplichten de aanvraag van een machtiging tot verblijf in België bij de Belgische 

diplomatieke of consulaire post in Marokko te doen, is dienvolgens ook in strijd met artikel 8 EVRM. 

2. Verzoeker verblijft reeds 25 jaar in België. 

Deze verblijfsduur dient mee in aanmerking te worden genomen bij de beoordeling van de 

buitengewone omstandigheden. Dergelijke lange verblijfsduur, waar ook de Belgische Staat een 

verantwoordelijkheid in draagt, dient op zich als buitengewone omstandigheid aanzien te worden. Hier 

dient benadrukt te worden dat de verblijfsduur van verzoekers ook gekenmerkt wordt door lange 

periodes van legaal verblijf. Daarnaast zijn er, zoals hoger reeds uiteengezet, ook nog meerdere kortere 

periodes van legaal verblijf in hoofde van verzoekers aanwezig. 
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De aanvraag is derhalve ontvankelijk. 

In verband met verzoeker heeft de Minister reeds de ontvankelijkheid aanvaard namelijk met de 

beslissingen over de vroegere aanvragen op basis van artikel 9bis vreemdelingenwet van 10.01.2012. 

Het kan thans niet ernstig gesteld worden dat waar de ontvankelijkheid van de aanvraag van verzoeker 

aanvaard werd in 2012 deze thans, nu verzoeker en zijn gezin nog langer verwijderd is van zijn land van 

herkomst waar de aanvraag zou dienen te geschieden in geval van onontvankelijkheid, niet zou 

aanvaard worden.” 

 

Daarna zetten de verzoekers in hun aanvraag de elementen uiteen op grond waarvan zij menen dat zij, 

ten gronde, in aanmerking komen voor het verkrijgen van een verblijfsmachtiging in België.   

 

Uit de bewoordingen van de aanvraag kan aldus, naast de opgave van een aantal specifieke elementen 

die de verzoekers naar voor schuiven als waarom het voor hen bijzonder moeilijk zou zijn om de 

aanvraag in te dienen vanuit het buitenland, enkel zijdelings opmerken dat de verweerder in de 

beslissingen van 10 januari 2012 de ontvankelijkheid heeft aanvaard van de vroegere aanvragen van de 

eerste verzoeker. Zij wijzen er hierbij op dat het gezin nu nog langer verwijderd is van het land van 

herkomst, zodat niet ernstig kan worden gesteld dat de ontvankelijkheid thans niet aanvaard zou 

worden.  

 

Hieromtrent werd in de bestreden beslissing als volgt gemotiveerd: 

 

“Betrokkenen halen aan dat Dienst Vreemdelingenzaken zou aanvaard hebben dat er in hoofde van 

betrokkenen buitengewone omstandigheden zouden zijn die rechtvaardigen dat betrokkenen hun 

aanvraag hier indienen en niet in hun land van herkomst. En dit omdat de vorige aanvraag 9bis d.d. 

27.07.2009 ontvankelijk doch ongegrond werd verklaard op 10.01.2012 en dit uitsluitend in hoofde van 

mijnheer. Noch mevrouw noch haar dochter verbleef op dat ogenblik al in België. Hieromtrent dient 

echter opgemerkt te worden dat het niet is omdat een aanvraag ooit ontvankelijk werd verklaard, dat dit 

in de toekomst ook altijd zo zal zijn. Elke aanvraag wordt namelijk apart onderzocht. Het is namelijk zo 

dat de omstandigheden waarom een aanvraag in het verleden ontvankelijk werd verklaard ondertussen 

verdwenen of gewijzigd kunnen zijn. Bijgevolg lijkt het logisch dat iedere aanvraag opnieuw dient te 

worden onderzocht (RVV: arrestnr: 60 173 van 26 april 2011).” 

 

Deze motivering is pertinent en draagkrachtig. Wanneer een aanvraag om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard, dan moet immers enkel 

worden gemotiveerd waarom de in de desbetreffende aanvraag opgeworpen elementen niet als een 

buitengewone omstandigheid worden aanvaard. Elke aanvraag dient apart te worden beoordeeld, in het 

licht van de specifieke elementen die in die aanvraag naar voor worden geschoven. Elke aanvraag dient 

dus op zijn eigen merites te worden beoordeeld. Het bestaan van buitengewone omstandigheden is 

overigens geen statisch gegeven, zodat bezwaarlijk kan worden gesteld dat het ontvankelijk verklaren 

van een voorgaande aanvraag automatisch moet leiden tot het ontvankelijk verklaren van alle 

daaropvolgende aanvragen.  

 

Waar de verzoekers nog aanvoeren dat het aan de verweerder toekomt om aan te tonen waarom de 

omstandigheden sedert de eerdere ontvankelijkheidsbeslissing zouden gewijzigd zijn, kunnen zij niet 

worden bijgetreden. De zorgvuldigheidsverplichting die rust op de bestuursoverheid geldt in het kader 

van een wederkerig bestuursrecht evenzeer ten aanzien van de burger. In het licht van artikel 9bis van 

de vreemdelingenwet komt het aan de aanvrager toe om aan te tonen welke de buitengewone 

omstandigheden zijn die de aanvraag in het land van herkomst verhinderen. Wanneer een vorige 

aanvraag ontvankelijk werd verklaard, en de gemachtigde in een navolgende aanvraag geen 

buitengewone omstandigheden ontwaart, dan is hij er geenszins toe gehouden om te motiveren waarom 

de eerdere aanvraag ontvankelijk werd verklaard en waarom dit voor de huidige aanvraag anders is. De 

gemachtigde moet zich bovendien bij de beoordeling van het al dan niet vervuld zijn van de 

buitengewone omstandigheden, steeds plaatsen op het ogenblik van het nemen van de beslissing (RvS 

26 februari 2009, nr. 4.069 (c)). Aan de formele motiveringsplicht is dan ook voldaan wanneer de 

gemachtigde op afdoende wijze toelicht waarom de in de aanvraag opgegeven concrete beletsels (die 

verhinderen de aanvraag vanuit het buitenland in te dienen) niet aanvaard kunnen worden.  

 

Uit de motieven van de thans bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde op omstandige wijze heeft 

uiteengezet waarom de door de verzoekers ingeroepen concrete beletsels, zoals onder meer hun langer 

verblijf in België, geen buitengewone omstandigheden uitmaken in de zin van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet. Daarna heeft de gemachtigde ook op pertinente wijze gemotiveerd dat elke 
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aanvraag afzonderlijk moet worden onderzocht en dat de ontvankelijkheid van een eerdere aanvraag 

geen verplichting inhoudt om ook de volgende aanvraag ontvankelijk te bevinden.  

 

Een schending van de formele motiveringsplicht, zoals voorzien in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 

en in artikel 62, §2, van de vreemdelingenwet, blijkt derhalve niet.  

 

De verzoekers voeren tevens de schending aan van de materiële motiveringsplicht, van het 

redelijkheidsbeginsel en van artikel 9bis van de vreemdelingenwet.  

 

De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op 

deugdelijke motieven; dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in 

rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 14 juli 2008, 

nr. 185.388; RvS 20 september 2011, nr. 215.206;  RvS 5 december 2011, nr. 216.669). 

 

Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad zijn 

beoordeling in de plaats te stellen van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn 

wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling 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. 

 

Ook het redelijkheidsbeginsel staat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar 

enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het 

bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 

september 1999, nr. 82.301).  

 

De thans bestreden beslissing betreft de onontvankelijkheid van de aanvraag van 21 augustus 2018 om 

machtiging tot verblijf, waarbij de gemachtigde heeft geoordeeld dat de buitengewone omstandigheden 

die de verzoekers hadden ingeroepen om te verantwoorden waarom zij geen aanvraag om machtiging 

tot verblijf bij de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post in het buitenland kon indienen, niet 

werden aanvaard of bewezen werden geacht.  

 

De verzoekers betogen dat de vorige verblijfsaanvraag op grond van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet wel ontvankelijk werd verklaard. Zij menen dat de gemachtigde hierop niet meer kan 

terugkomen en dat de ontvankelijkheid van de vorige aanvraag “gezag van gewijsde” heeft.  

 

Een “gezag van gewijsde” kan echter slechts worden verbonden aan een rechterlijke uitspraak, en niet 

aan een beslissing van het bestuur. De verzoekers dwalen dan ook volkomen waar zij voorhouden dat 

aan de ontvankelijkheidsbeslissing van de gemachtigde uit 2012 een “gezag van gewijsde” zou kleven.  

 

Zoals hierboven werd uiteengezet, komt het aan de aanvrager(s) toe om in de aanvraag heel duidelijk 

uiteen te zetten op welke elementen zij zich beroepen om de verantwoorden dat de aanvraag niet in het 

buitenland kan worden ingediend. De bewijslast met betrekking tot de buitengewone omstandigheden, 

en dus met betrekking tot de ontvankelijkheid van de aanvraag op grond van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet, berust dan ook bij de aanvrager(s) zelf. Aangezien de inhoud van de aanvraag aldus 

bepalend is voor de beoordeling van de ontvankelijkheid van de verblijfsaanvraag, moet elke aanvraag 

ook afzonderlijk worden beoordeeld. De verweerder moet zich bij de beoordeling van het al dan niet 

vervuld zijn van de buitengewone omstandigheden bovendien steeds plaatsen op het ogenblik van het 

nemen van de beslissing. Ook in de omstandigheid dat een eerdere aanvraag van één van de 

aanvragers ontvankelijk werd verklaard, houdt het niet-ontvankelijkheid verklaren van de latere 

verblijfsaanvraag van 2018 derhalve geen schending in van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

Aangezien in de thans bestreden beslissing concreet wordt toegelicht waarom in de verblijfsaanvraag 

van 21 augustus 2018 geen buitengewone omstandigheden kunnen worden ontwaard en de verzoekers 

nalaten om deze motieven in hun eerste middelenonderdeel concreet te betwisten, kan evenmin een 

schending van het redelijkheidsbeginsel of van de materiële motiveringsplicht worden vastgesteld.  

 

Het eerste middelenonderdeel kan niet worden aangenomen. 

 

3.2. In het tweede middelendonderdeel voeren de verzoekers de schending aan van de materiële 

motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel.  

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 16 

De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op 

deugdelijke motieven; dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in 

rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 14 juli 2008, 

nr. 185.388; RvS 20 september 2011, nr. 215.206;  RvS 5 december 2011, nr. 216.669). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheidsplicht legt de overheid onder 

meer op om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat 

de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat zij met kennis 

van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475). 

 

Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten 

gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar 

gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of het de feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en 

of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 

101.624). 

 

De verzoekers menen dat zij zich, in weerwil van het gestelde in de bestreden beslissing, wel degelijk 

nog kunnen beroepen op de instructies van de zogenaamde “omzendbrief Turtelboom”.  

 

In de mate dat de verzoekers hiermee zouden willen zeggen dat de voormelde instructie een 

omzendbrief met verordenend karakter is, waarvan de verweerder niet zou kunnen afwijken, dient te 

worden opgemerkt dat een dergelijke omzendbrief geen plaats heeft in het Belgische normenbestel 

(RvS 15 juli 2011, nr. 214.647, Verstraeten). De verzoekers kunnen er zich dan ook niet op beroepen in 

de mate dat zij de erin opgenomen criteria dwingend wensen toegepast te zien. Dit geldt des te meer nu 

de verzoekers het voldaan zijn aan de erin opgenomen criteria zien als een middel om voorbij te gaan 

aan de wettelijk bepaalde voorwaarden, meer bepaald het feit dat buitengewone omstandigheden 

moeten aangetoond worden, zoals hiervoor onder punt 3.1. reeds werd gesteld. Dat dit niet kan, blijkt uit 

de rechtspraak van de Raad van State omtrent de instructie van 19 juli 2009, waarin door de betrokken 

staatssecretaris criteria werden opgesomd voor het gegrond verklaren van de aanvraag en de 

toekenning van een verblijfsmachtiging. Deze instructie van 19 juli 2009 werd vernietigd bij arrest van de 

Raad van State met nr. 198.769 van 9 december 2009 omdat deze instructie “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.” 

 

De verzoekers betogen voorts dat de bestreden beslissing ten onrechte het argument hanteert dat de 

criteria van de ‘instructie Turtelboom’ niet meer van toepassing zijn omdat zij opgenomen zijn in de 

‘instructies Wathelet’ van 19 juli 2009, die op hun beurt vernietigd werden door de Raad van State. Zij 

stellen dat de vernietiging van de instructie van 19 juli 2009 precies tot gevolg heeft dat de ‘omzendbrief 

(instructie) Turtelboom’ opnieuw haar volle draagkracht heeft hernomen en nog steeds geldt.  

 

De Raad stelt vooreerst vast dat uit een eenvoudige vergelijking van beide instructies blijkt dat de 

‘instructie Turtelboom’ van 26 maart 2009 inderdaad integraal werd opgenomen in de instructies van 19 

juli 2009, zo ook wat betreft de criteria voor families met schoolgaande kinderen met een afgesloten of 

hangende asielprocedure waarop de verzoekers zich nu beroepen.  

 

Het wordt niet betwist dat de 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.” De Raad van State oordeelde dat men een 

voorwaarde aan de wet toevoegt, indien de instructie van 19 juli 2009 als een dwingende regel wordt 
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toegepast. De instructie werd ingevolge de vernietiging ervan ex tunc uit het rechtsverkeer gehaald, 

zodat de verweerder geen toepassing van de criteria ervan kon maken.  

 

Er moet benadrukt worden dat de Raad van State, in zijn arrest nr. 220.932 van 10 oktober 2012, 

uitdrukkelijk heeft bevestigd dat de instructie van 19 juli 2009 “integraal is vernietigd” en dat de 

discretionaire bevoegdheid waarover de gemachtigde krachtens artikel 9bis beschikt, geen reden vormt 

“om zich alsnog op de criteria van de vernietigde instructie van 19 juli 2009 te steunen”. Daargelaten de 

vaststelling van de gemachtigde dat de instructie van 26 maart 2009 integraal werd opgenomen in de 

instructies van 19 juli 2009, merkt de Raad met betrekking tot de instructie van 26 maart 2009 mutatis 

mutandis op dat niet kan toegelaten worden dat bindende voorwaarden aan artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet worden toegevoegd of vrijstelling verleend wordt van wettelijk vereiste voorwaarden.  

 

Dienvolgens vermag de Raad niet te toetsen aan de bedoelde instructie en toelichting in de mate dat 

erin criteria zijn opgenomen die niet te verzoenen vallen met de wettelijke bepalingen in zoverre zij 

voorbijgaan aan de erin vastgestelde vereiste van het aangetoond zijn van buitengewone 

omstandigheden. De verzoekers kunnen zich dus niet dienstig beroepen op de criteria uit de 

‘omzendbrief Turtelboom’. Immers, de Raad kan er niet aan voorbijgaan dat de verzoekers, door hun 

verwijzing naar de criteria van het lange verblijf en de lange duur van de asielprocedure voor gezinnen 

met schoolgaande kinderen, in wezen de wettelijk vastgelegde voorwaarde van de buitengewone 

omstandigheden aan de kant willen schuiven. 

 

Waar de verzoekers betogen dat in gelijkaardige dossiers honderden beslissingen werden genomen op 

basis van de criteria van de ‘omzendbrief Turtelboom’ en zij het gelijkheidsbeginsel geschonden achten, 

dient erop te worden gewezen dat geen beroep kan worden gedaan op het gelijkheidsbeginsel om een 

onwettige toestand te verantwoorden of te bestendigen. Het is aldus niet relevant dat andere 

vreemdelingen zouden zijn geregulariseerd zonder dat daarbij buitengewone omstandigheden zouden 

zijn aangetoond, nog daargelaten de vaststelling dat de verzoekers niet aannemelijk maken dat de 

omstandigheden in de verschillende dossiers analoog zijn.  

 

In de mate dat de verzoekers op de voormelde gronden eveneens betogen dat het motiverings-, en het 

zorgvuldigheidsbeginsel zijn geschonden, kan de Raad alleen maar vaststellen dat de loutere verwijzing 

naar deze beginselen van behoorlijk bestuur niet toelaat af te wijken van een door de wetgever 

voorziene norm (cf. Cass.12 december 2005, AR C040157F). Ook deze beginselen kunnen dus niet 

contra legem worden toegepast (P. POPELIER, 'Beginselen van behoorlijk bestuur: begrip en plaats in 

de hiërarchie van de normen', in I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (ed.), Beginselen van behoorlijk 

bestuur, 2006, Die Keure, Brugge, 33). Het wettelijkheidsbeginsel, dat rechtstreeks is gegrond op artikel 

159 van de Grondwet, primeert immers. 

 

Het tweede middelenonderdeel is bijgevolg ongegrond. 

 

3.3. In het derde middelenonderdeel voeren de verzoekers de schending aan van artikel 6, lid 4, van de 

Terugkeerrichtlijn en van de motiveringsplicht.  

 

De verzoekers wijzen erop dat zij de prangende humanitaire situatie op grond van artikel 6, lid 4, van de 

Terugkeerrichtlijn als buitengewone omstandigheid hebben vermeld als algemene rechtsbasis voor de 

aanvraag. Zij geven aan dat de bestreden beslissing ten onrechte stelt dat deze richtlijn in de Belgische 

wetgeving is opgenomen via artikel 9bis van de vreemdelingenwet en dat zij zich niet in buitengewone 

omstandigheden van het voormelde artikel 9bis bevinden. Volgens de verzoekers heeft artikel 6, lid 4, 

van de Terugkeerrichtlijn een algemene draagwijdte en slaat haar inhoud en formulering op alle fases 

van de beoordeling, dus ook op de ontvankelijkheidsfase. De verzoekers wijzen op het begrip ‘ten allen 

tijde’, dat volgens hen inhoudt dat geen specifieke voorwaarden voor ontvankelijkheid kunnen worden 

geëist. De verzoekers stellen tevens dat er geen criterium van ‘schrijnend geval, humanitaire of andere 

redenen’ in overweging werd genomen bij de beoordeling van de ontvankelijkheid, hoewel zij dit 

uitdrukkelijk hadden opgeworpen. Zij menen daarom dat de bestreden beslissing alleszins faalt door het 

voormelde artikel 6, lid 4, van de Terugkeerrichtlijn niet in overweging te nemen bij de beoordeling van 

de ontvankelijkheid van de verblijfsaanvraag. De verzoekers argumenteren voorts dat de bestreden 

beslissing tevens de motiveringsplicht schendt door de aanvraag niet te beoordelen in het licht van 

artikel 6, lid 4, van de Terugkeerrichtlijn.   

 

Artikel 6.4 van de Terugkeerrichtlijn luidt als volgt:  
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“De lidstaten kunnen te allen tijde in schrijnende gevallen, om humanitaire of om andere redenen 

beslissen een onderdaan van een derde land die illegaal op hun grondgebied verblijft een zelfstandige 

verblijfsvergunning of een andere vorm van toestemming tot verblijf te geven. In dat geval wordt geen 

terugkeerbesluit uitgevaardigd. Indien al een terugkeerbesluit is uitgevaardigd, wordt het ingetrokken of 

opgeschort voor de duur van de geldigheid van de verblijfsvergunning of andere vorm van toestemming 

tot legaal verblijf.”  

 

Daargelaten de vraag of deze bepaling rechtstreeks kan worden ingeroepen, wijst de Raad vooreerst 

erop dat de Terugkeerrichtlijn overeenkomstig artikel 79, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie tot doel heeft om op basis van gemeenschappelijke normen en juridische 

waarborgen een doeltreffend verwijderings- en terugkeerbeleid te ontwikkelen, zodat mensen op een 

humane manier, met volledige eerbiediging van hun grondrechten en waardigheid, kunnen worden 

teruggezonden (HvJ 5 juni 2014, C-146/14 PPU, Mahdi, ptn. 38 en 87). De Terugkeerrichtlijn is dus 

enkel van toepassing bij terugkeerprocedures en terugkeerbesluiten.  

 

Artikel 6, lid 4, van de Terugkeerrichtlijn verplicht lidstaten aldus niet tot het verlenen van 

verblijfsvergunningen aan illegaal verblijvende derdelanders (HvJ 5 juni 2014, C-146/14 PPU, Mahdi, pt. 

89), maar bepaalt enkel dat lopende terugkeerprocedures worden beëindigd en al uitgevaardigde 

terugkeerbesluiten of verwijderingsbesluiten moeten worden ingetrokken of geschorst wanneer een 

lidstaat beslist om een illegaal verblijvende derdelander een verblijfsvergunning te verlenen. Met andere 

woorden, dit artikel schetst enkel de verhouding tussen een zelfstandige verblijfsvergunning of een 

andere vorm van toestemming tot verblijf die wordt verleend aan een derdelander enerzijds en een 

terugkeerbesluit anderzijds.  

 

De mogelijkheid om illegaal verblijvende derdelanders al dan niet te regulariseren door een 

verblijfsvergunning te verlenen, is daarentegen een bevoegdheid waarin enkel de lidstaten regelgevend 

optreden. Artikel 9bis van de vreemdelingenwet is dus een louter nationale bepaling die geen omzetting 

vormt van secundair Unierecht. De verzoekers kunnen dus niet worden gevolgd, daar waar zij 

voorhouden dat artikel 6, lid 4, van de Terugkeerrichtlijn de bevoegdheid van de gemachtigde, wat 

betreft de toepassing van het voormelde artikel 9bis, zou uitbreiden, in die zin dat het bestuur zou 

worden toegelaten om voorbij te gaan aan het begrip ‘buitengewone omstandigheden’ in deze laatste 

bepaling.  

 

Bijgevolg kunnen de verzoekers zich in het kader van de voorliggende betwisting niet dienstig beroepen 

op artikel 6, lid 4, van de Terugkeerrichtlijn. Zij kunnen dan ook niet aannemelijk maken dat de 

bestreden beslissing moet worden vernietigd, omdat de gemachtigde heeft nagelaten te onderzoeken of 

de verblijfsaanvraag voldoet aan de voorwaarden van ‘schrijnend geval, humanitaire redenen of andere 

redenen’. De gemachtigde moet immers enkel nagaan of aan de voorwaarden van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet is voldaan.  

 

In die zin hebben de verzoekers ook geen belang bij het desgevallend gegrond bevinden van de grief 

die gericht is tegen het betrokken motief in de bestreden beslissing.  

 

De Raad merkt in dit kader nog op dat het gegeven dat de verzoekers ook het voorwerp uitmaken van 

een terugkeerbesluit (met name de bevelen om het grondgebied te verlaten van 6 september 2019), 

geen afbreuk doet aan de bovenstaande vaststellingen. Dit gegeven maakt aldus niet dat artikel 6, lid 4, 

van de Terugkeerrichtlijn in het kader van de beoordeling van een aanvraag om machtiging tot verblijf 

op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet toepassing zou moeten vinden.  

 

Voorts wijst de Raad erop dat de verzoekers dwalen waar zij stellen dat zij in hun aanvraag hebben 

aangegeven dat deze aanvraag als algemene rechtsbasis zou zijn gegrond op artikel 6, lid 4, van de 

Terugkeerrichtlijn. Uit de aanvraag, die in het verzoekschrift overigens ook wordt geciteerd, blijkt immers 

dat de verzoekers onder de hoofding “TEN GRONDE”, en dus niet onder de hoofding 

“ONTVANKELIJKHEID”, louter het volgende hebben gesteld:  

 

“Verzoekers wijzen er ook uitdrukkelijk op dat bij de beoordeling van de aanvraag rekening dient 

gehouden te worden met het criterium van artikel 6.4 van de vermelde Richtlijn 2008/115/EG. 

Zij stellen dat zij en hun kinderen duidelijk als schrijnend geval dienen aanzien te worden en humanitaire 

redenen ruim aanwezig zijn. 

Het gegeven op zich van de in België geboren, I. en R., en getogen, A., kinderen volstaat voor de 

toepassing van dit criterium.” 
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Hieruit blijkt dus geenszins dat de verzoekers zowel wat de ontvankelijkheid als wat de gegrondheid van 

de aanvraag betreft, in hun aanvraag artikel 6, lid 4, van de Terugkeerrichtlijn zouden hebben 

gehanteerd als algemene rechtsbasis voor hun aanvraag. De kritiek die de verzoekers hieromtrent naar 

voor brengen in het derde en ook in het vierde middelenonderdeel, mist dan ook feitelijke grondslag. De 

verzoekers hebben in tegendeel enkel voor de gegrondheid van de aanvraag gewezen op het 

voormelde artikel 6, lid 4. Aangezien de verblijfsaanvraag onontvankelijk werd verklaard wegens het niet 

voorhanden zijn van aanvaardbare buitengewone omstandigheden, diende de gemachtigde dan ook 

niet in te gaan op de argumenten ten gronde, noch op de desbetreffende ‘criteria’ die de verzoekers 

hieromtrent in hun aanvraag hebben uiteengezet. De verzoekers kunnen, gelet op de uiteenzettingen in 

hun aanvraag, zich er in hun uiteenzetting van het derde en het vierde middelenonderdeel dan ook niet 

over beklagen dat het criterium ‘schrijnend geval, humanitaire of andere redenen’ en het artikel 6, lid 4, 

van de Terugkeerrichtlijn niet in overweging werden genomen.  

 

Tot slot kan de blote bewering dat de verweerder in “gelijkaardige betwistingen” soms ook motiveert dat 

artikel 6, lid 4, van de Terugkeerrichtlijn niet van toepassing is, niet leiden tot de nietigverklaring. Deze 

kritiek betreft immers niet de thans bestreden beslissing, maar wel andere beslissingen waarvan de 

verzoekers overigens geen enkel begin van bewijs naar voor brengen.   

 

Een schending van artikel 6, lid 4 van de Terugkeerrichtlijn (voor zover dit rechtstreeks kan worden 

ingeroepen) en van de formele en materiële motiveringsplicht blijkt derhalve niet.   

 

3.4. In het vierde middelenonderdeel argumenteren de verzoekers in wezen dat de gemachtigde een 

foutieve invulling heeft gegeven aan het begrip ‘buitengewone omstandigheden’ van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet. De verzoekers verwijten de gemachtigde tevens dat hij geen ernstig onderzoek heeft 

gevoerd omtrent de reële mogelijkheden om de aanvraag in Marokko in te dienen. De verzoekers gaan 

vervolgens in op de beoordeling omtrent de situatie van hun minderjarige kinderen en zij stellen dat er 

geen faire proportionaliteitsafweging werd doorgevoerd omtrent hun belangen en deze van hun 

kinderen. Tot slot brengen de verzoekers nog naar voor dat de elementen met betrekking tot het lange 

verblijf en de integratie niet buiten beschouwing mochten worden gelaten bij de beoordeling van de 

ontvankelijkheid van de aanvraag.  

 

Hoewel de verzoekers hun kritiek in het vierde middelenonderdeel niet uitdrukkelijk in verband brengen 

met één of meerdere van de in de aanhef van het middel opgesomde rechtsregels, blijkt uit hun 

uiteenzettingen dat zij zich in wezen beroepen op een schending van de (materiële) motiveringsplicht, 

van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel en van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet. Voor een algemene toelichting bij deze rechtsregels, kan verwezen worden naar de 

punten 3.1. tot en met 3.3. 

 

De verzoekers kunnen niet worden gevolgd waar zij stellen dat de gemachtigde de buitengewone 

omstandigheden niet zou hebben beoordeeld in het licht van de onmogelijkheid of bijzondere 

moeilijkheid om de verblijfsaanvraag in te dienen vanuit het land van herkomst. Evenmin blijkt uit de 

motieven van de bestreden beslissing dat de buitengewone omstandigheden louter zouden zijn 

afgewezen omwille van het aanwenden van een vals paspoort om in het verleden een verblijf te 

bekomen en omdat de verzoekers, door het negeren van bevelen om het grondgebied te verlaten, zelf 

verantwoordelijk zouden zijn voor hun lange verblijf in België.  

 

Hoewel de verzoekers wel terecht stellen dat hun eigen verantwoordelijkheid voor het lange verblijf in 

België niet relevant is voor de beoordeling of het voor hen onmogelijk dan wel bijzonder moeilijk is om 

de verblijfsaanvraag in te dienen vanuit Marokko, dient erop te worden gewezen dat de gemachtigde in 

de bestreden beslissing in de eerste plaats op duidelijke wijze aangeeft waarom de in de aanvraag 

opgesomde elementen niet verantwoorden dat de aanvraag, bij wege van uitzondering, in België wordt 

ingediend. De volgende motieven kunnen hieromtrent worden teruggevonden: 

 

“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. 

 

Uit het administratief dossier van betrokkenen blijkt dat mijnheer B. op datum van 19.04.1999 een 

verblijfskaart EEG verkreeg op basis van een valse Franse identiteitskaart. Op datum van 10.08.2004 

wordt deze valsheid vastgesteld op de luchthaven van Zaventem. Het verblijf van betrokkene wordt 
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ingetrokken daar het bekomen is op frauduleuze gronden. Betrokkene keerde op 10.08.2004 terug naar 

Marokko. Op datum van 24.08.2004 wendt betrokkene zich tot de Belgische ambassade in Marokko om 

een terugkeervisum te bekomen maar dit wordt hem geweigerd. Ook de visumaanvraag van zijn 

echtgenote, ingediend bij de Belgische ambassade op 19.12.2005 wordt geweigerd op 15.09.2006. Het 

administratief dossier bevat een positieve woonstcontrole, uitsluitend voor mijnheer, op 03.02.2006. 

Betrokkene diende drie aanvragen op basis van artikel 9.3 in, die allen negatief afgesloten werden. 

Daarnaast diende betrokkene ook drie aanvragen op basis van artikel 9bis in, die eveneens negatief 

werden afgesloten. Al deze aanvragen tot verblijfsmachtiging werden uitsluitend in naam van mijnheer 

ingediend. In de loop van het jaar 2013 komen zijn echtgenote en oudste dochter naar België. Dit blijkt 

uit de verklaringen van betrokkenen zelf (zoals duidelijk gestipuleerd in het verzoekschrift) maar 

daarnaast ook uit het schoolattest van dochter A. waaruit blijkt dat zij haar scholing hier startte op 

18.02.2013 en de geboorte van hun zoon I. op 16.10.2013. Op 06.07.2015 wordt een aanvraag 9bis 

ingediend voor het hele gezin, deze werd echter negatief afgesloten op 23.08.2018. Betrokkenen 

dienden geen beroep in tegen deze negatieve beslissing. Volledigheidshalve merken we dus op dat uit 

het administratief dossier van betrokkenen blijkt dat mijnheer van 1999 tot 2004 in België verbleef, met 

een op frauduleuze gronden verkregen verblijfsmachtiging, waarna hij terugkeerde naar Marokko op 

10.08.2004. Pas op 03.02.2006 vond er een nieuwe woonstcontrole plaats. De bewering dat mijnheer 

reeds 25 jaar in België verblijft, wordt dus niet ondersteund door de objectieve informatie uit het 

administratief dossier. Wat mevrouw betreft, het administratief dossier bevat geen bewijzen van haar 

aanwezigheid op het Belgische grondgebied voor 2013. Dus haar veronderstelde verblijf van 14 jaar op 

het Belgische grondgebied, zoals aangehaald door haar raadsman, wordt dus evenmin ondersteund 

door de objectieve informatie uit het administratief dossier. 

 

(…) 

 

Wat betreft de bewering dat mijnheer verschillende periodes van legaal verblijf kende, met name van 

20.09.1999 tot 10.08.2004 en later van 19.06.2009 (datum van aanvraag 9bis) tot 12.09.2012 (datum 

waarop de RVV het beroep tegen de negatieve beslissing inzake deze 9bis verwierp). We merken op 

dat het legale verblijf van mijnheer, in de periode van 1999 tot 2004 bekomen werd op volkomen 

frauduleuze gronden met name door gebruik te maken van valse Franse identiteitskaart. Betrokkene 

maakte bewust gebruik van een valse Franse identiteitskaart om zo de Belgische autoriteiten te 

misleiden om verblijfsrecht te bekomen. Betrokkene kan zich dan ook niet nuttig beroepen op zijn 

frauduleus bekomen verblijfsrecht. Wat betreft zijn beweerde legale verblijf van 2009 tot 2012, noch een 

aanvraag 9bis noch een ingediend beroep bij de RVV tegen een negatieve beslissing 9bis heeft een 

opschortende werking. Dergelijke procedures staan uitvoeringsmaatregelen ook niet in de weg. Er is 

dan ook geen sprake van enig legaal verblijf in deze periode. 

 

(…) 

 

Er is dan ook geen sprake van enig legaal verblijf van betrokkenen. Betrokkenen beroepen zich op het 

feit dat hun twee jongste kinderen in België geboren zijn. Echter, het loutere feit in België geboren te 

zijn, opent naar Belgisch recht, niet automatisch enig recht op verblijf. Evenmin maakt dit een terugkeer 

naar het land van herkomst bijzonder moeilijk. Dit element kan dan ook niet aanvaard worden als 

buitengewone omstandigheid. 

 

Verzoekers maken niet aannemelijk dat hun kinderen geen enkele band met Marokko hebben, noch dat 

ze een zodanige taal-en culturele achterstand hebben dat ze in Marokko niet zouden kunnen aansluiten 

op school. Hoewel de twee jongste kinderen niet in Marokko zijn geboren, hebben ze wel via hun ouders 

een band met Marokko. Verzoekers hebben immers de Marokkaanse nationaliteit en zijn in Marokko 

geboren. Er mag dan ook van worden uitgegaan dat verzoekers hun kinderen tot op zekere hoogte de 

Marokkaanse taal en cultuur hebben bijgebracht, zeker gelet op het feit dat verzoekers nooit een 

verblijfsrecht van onbepaalde duur hebben gehad in België en ze dus moeten beseft hebben dat hun 

verblijf en dat van hun kinderen in België slechts voorlopig was. Dit wordt verder ondersteund door de 

vaststelling dat mevrouw geen enkel bewijs voorlegt van het volgen van Nederlandse taallessen. 

Mevrouw maakt het dan ook niet aannemelijk dat zij het Nederlands in voldoende mate zou beheersen 

om haar kinderen in het Nederlands op te voeden. Dit element kan dan ook niet aanvaard worden als 

buitengewone omstandigheid. (…) Betrokkenen beroepen zich daarnaast op het feit dat hun banden 

met Marokko beperkt zouden zijn omwille van het jarenlange verblijf van mijnheer in België en dat zij 

geen enkele binding meer zouden voelen met hun land van herkomst. Echter, het gaat hier om een 

loutere bewering die niet gestaafd wordt door enig begin van bewijs. Het is aan betrokkenen om hun 

beweringen te staven met minstens een begin van bewijs. Verder lijkt het erg onwaarschijnlijk dat 



  

 

 

RvV  X - Pagina 21 

betrokkenen geen familie, vrienden of kennissen meer zouden hebben in het land van herkomst waar zij 

voor korte tijd zouden kunnen verblijven in afwachting van een beslissing in het kader van hun aanvraag 

tot machtiging tot verblijf. Betrokkenen zijn immers beiden geboren en getogen in Marokko waar het 

merendeel van hun familie verblijft. Mevrouw C. kwam pas in 2013 naar België en verbleef aldus ruim 

30 jaar in Marokko en haar verblijf in België, haar integratie en opgebouwde banden kunnen bijgevolg 

geenszins vergeleken worden met haar relaties in het land van herkomst. Ook mijnheer B. verbleef 

geruime tijd in Marokko, waar hij geboren en getogen is, waar hij in het huwelijk trad, waar hij in 2004 

vrijwillig naar terugkeerde en waar zijn gezin verbleef tot 2013. Hun verblijf in België, hun integratie en 

opgebouwde banden kunnen bijgevolg geenszins vergeleken worden met hun relaties in het land van 

herkomst.” 

 

Wat het voorgehouden lange verblijf in België betreft, heeft de gemachtigde aldus vooreerst vastgesteld 

dat de beweringen van de verzoekers (een verblijf van 25 jaar voor de eerste verzoeker en 14 jaar voor 

de tweede verzoekster) niet gestaafd wordt door enig begin van bewijs en dat zij bovendien ook geen 

steun vinden in de voorliggende stukken. Zo wordt gemotiveerd dat de verzoekster pas in 2013 naar 

België kwam en dat ook de verzoeker, na een op grond van een vals paspoort verkregen verblijfsrecht 

dat werd ingetrokken, in 2004 terugkeerde naar Marokko alwaar zijn visumaanvragen werden geweigerd 

en er slechts in 2006 opnieuw een positieve woonstcontrole was. De gemachtigde heeft dus in essentie 

geoordeeld dat de beweerde buitengewone omstandigheid van het lange verblijf niet bewezen is. 

Aangezien de bewijslast ter zake bij de verzoekers ligt, volstaat deze vaststelling reeds om dit element 

niet als buitengewone omstandigheid in aanmerking te nemen.  

 

De gemachtigde motiveert echter nog verder en stelt het volgende: “het (is) erg onwaarschijnlijk dat 

betrokkenen geen familie, vrienden of kennissen meer zouden hebben in het land van herkomst waar zij 

voor korte tijd zouden kunnen verblijven in afwachting van een beslissing in het kader van hun aanvraag 

tot machtiging tot verblijf. Betrokkenen zijn immers beiden geboren en getogen in Marokko waar het 

merendeel van hun familie verblijft. Mevrouw C. kwam pas in 2013 naar België en verbleef aldus ruim 

30 jaar in Marokko en haar verblijf in België, haar integratie en opgebouwde banden kunnen bijgevolg 

geenszins vergeleken worden met haar relaties in het land van herkomst. Ook mijnheer B. verbleef 

geruime tijd in Marokko, waar hij geboren en getogen is, waar hij in het huwelijk trad, waar hij in 2004 

vrijwillig naar terugkeerde en waar zijn gezin verbleef tot 2013. Hun verblijf in België, hun integratie en 

opgebouwde banden kunnen bijgevolg geenszins vergeleken worden met hun relaties in het land van 

herkomst.” Hieruit blijkt dat de gemachtigde ook inhoudelijk heeft geoordeeld dat het voorgehouden 

lange verblijf in België er niet aan in de weg staat dat de verzoekers hun aanvraag kunnen indienen 

vanuit Marokko.  

 

De opmerkingen dat de verzoekers zelf verantwoordelijk zijn aangezien zij bevelen om het grondgebied 

te verlaten hebben genegeerd, en dat de eerste verzoeker op frauduleuze wijze een verblijfsrecht had 

bekomen in 1999, zijn niets meer dan louter zijdelingse bemerkingen die volledig bijkomend en 

volledigheidshalve worden gegeven, doch zij vormen niet de kern van de redengeving als waarom het 

lange verblijf niet als buitengewone omstandigheid in aanmerking wordt genomen. De verzoekers 

houden dan ook onterecht voor dat hun lange verblijf in België eenvoudigweg niet werd aanvaard als 

buitengewone omstandigheid omwille van het frauduleuze handelen van de eerste verzoeker en het 

negeren van de bevelen om het grondgebied te verlaten. Minstens dient te worden vastgesteld dat de 

verzoekers met hun kritiek volledig voorbij gaan aan de determinerende motieven terzake, zodat hun 

kritiek tegen de overtollig gegeven motieven niet tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan 

leiden.   

 

De verzoekers maken derhalve niet aannemelijk dat de gemachtigde een foutieve toepassing zou 

hebben gemaakt van het begrip ‘buitengewone omstandigheden’.  

In een tweede punt gaan de verzoekers voornamelijk in op de situatie van hun minderjarige kinderen. 

Waar zij betogen dat het Kinderrechtenverdrag wel directe werking zou hebben, in tegenstelling tot 

hetgeen de gemachtigde heeft gesteld, merkt de Raad op dat de verzoekers dit geenszins aantonen. Zo 

is het opmerkelijk dat de verzoekers beweren dat het gebrek aan directe werking van de bepalingen van 

het Kinderrechtenverdrag in strijd is met dit Verdrag zelf en met de heersende rechtspraak van de Raad, 

terwijl de verzoekers geen enkele bepaling van het Kinderrechtenverdrag aanduiden en geen enkel 

arrest van de Raad bijbrengen waaruit zou kunnen blijken dat deze of gene bepaling van het 

Kinderrechtenverdrag wel directe werking zou hebben in België. Deze loze beweringen van de 

verzoekers staan in schril contrast met het standpunt van de gemachtigde, dat wel degelijk met 

relevante rechtspraak worden onderbouwd: “Betrokkenen beroepen zich op het kinderrechtenverdrag, 

met name op artikel 3 en artikel 28. Wat dit aangehaalde Verdrag van de Rechten van het Kind betreft; 
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de Raad van State heeft gesteld dat dit Verdrag in zijn geheel geen directe werking heeft (RvS, arrestnr. 

100.509 van 31.10.2001, RVV nr. 107.646 van 30.07.2013, RVV nr. 107.495 dd 29.07.2013, RVV nr. 

107.068 van 22.07.2013 en RVV nr. 106.055 van 28.06.2013). Deze verdragsbepalingen zijn geen 

duidelijke en juridisch volledige bepalingen die de verdragspartijen of een onthoudingsplicht of een strikt 

omschreven plicht om op een welbepaalde wijze te handelen opleggen. Aan deze bepalingen moet 

derhalve een directe werking worden ontzegd (cf. RvS 28 juni 2001, nr. 97 206). De bepalingen van het 

VN Kinderrechtenverdrag volstaan wat de geest, de inhoud en de bewoordingen ervan betreft, op 

zichzelf niet om toepasbaar te zijn zonder dat verdere reglementering met het oog op precisering of 

vervollediging noodzakelijk is. In deze zin kunnen verzoekers de rechtstreekse schending van deze 

artikels van het Kinderrechtenverdrag niet dienstig inroepen.” Het standpunt van de gemachtigde is 

correct en met hun blote beweringen tonen de verzoekers niet aan dat hieromtrent anders zou moeten 

worden geoordeeld.  

 

De verzoekers betwisten vervolgens dat zij niet concreet zouden hebben verduidelijkt hoe de terugkeer 

van de kinderen een schending zou kunnen inhouden van artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag en zij 

citeren hiertoe uit hun aanvraag. Dit citaat heeft betrekking op de scholing van de kinderen, doch 

hieromtrent wordt in de bestreden beslissing als volgt gemotiveerd: 

 

“Het feit dat hun kinderen hier naar school gaan, kan niet aanzien worden als een buitengewone 

omstandigheid daar betrokkenen niet aantonen dat een scholing niet in het land van herkomst kan 

verkregen worden. Tevens behoeft de scholing van het kind geen gespecialiseerd onderwijs, noch een 

gespecialiseerde infrastructuur die niet in het land van herkomst te vinden is. (…) 

Betrokkenen beroepen zich op het kinderrechtenverdrag, met name op artikel 3 en artikel 28. (…) 

Volledigheidshalve merken we op, met betrekking tot de vermeende schending van artikel 3 van dit 

verdrag, dat betrokkenen niet concreet verduidelijken of aantonen dat een terugkeer naar het land van 

herkomst het belang van hun kinderen schaadt, temeer daar een dergelijke terugkeer niet steeds 

noodzakelijkerwijs tegen het belang van het kind is (RVV nr 107.495 dd 29.07.2013). Inzake art. 28 van 

het Kinderrechtenverdrag, dient gesteld dat het recht op onderwijs niet ontzegd wordt bij een terugkeer. 

Betrokkenen tonen niet aan dat een scholing niet kan verkregen worden in het land van herkomst. Dit 

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

 

Aangezien de bewijslast met betrekking tot de buitengewone omstandigheden bij de verzoekers zelf ligt 

en zij in hun aanvraag en de navolgende actualisaties ruimschoots de mogelijkheid hebben gehad om 

concreet uiteen te zetten waarom zij de aanvraag niet in Marokko kunnen indienen en zij ook in de 

mogelijkheid waren om hieromtrent alle nuttige elementen en stukken naar voor te brengen, kunnen de 

verzoekers niet voorhouden dat zij met betrekking tot de scholing van hun kinderen nogmaals gehoord 

zouden moeten worden.  

 

Voorts dient te worden opgemerkt dat er, naast het element van de scholing van de kinderen, ook 

rekening werd gehouden met het gegeven dat twee van de kinderen in België zijn geboren. De 

gemachtigde heeft immers als volgt gemotiveerd: 

 

“Betrokkenen beroepen zich op het feit dat hun twee jongste kinderen in België geboren zijn. Echter, het 

loutere feit in België geboren te zijn, opent naar Belgisch recht, niet automatisch enig recht op verblijf. 

Evenmin maakt dit een terugkeer naar het land van herkomst bijzonder moeilijk. Dit element kan dan 

ook niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid. 

Verzoekers maken niet aannemelijk dat hun kinderen geen enkele band met Marokko hebben, noch dat 

ze een zodanige taal-en culturele achterstand hebben dat ze in Marokko niet zouden kunnen aansluiten 

op school. Hoewel de twee jongste kinderen niet in Marokko zijn geboren, hebben ze wel via hun ouders 

een band met Marokko. Verzoekers hebben immers de Marokkaanse nationaliteit en zijn in Marokko 

geboren. Er mag dan ook van worden uitgegaan dat verzoekers hun kinderen tot op zekere hoogte de 

Marokkaanse taal en cultuur hebben bijgebracht, zeker gelet op het feit dat verzoekers nooit een 

verblijfsrecht van onbepaalde duur hebben gehad in België en ze dus moeten beseft hebben dat hun 

verblijf en dat van hun kinderen in België slechts voorlopig was. Dit wordt verder ondersteund door de  

vaststelling dat mevrouw geen enkel bewijs voorlegt van het volgen van Nederlandse taallessen. 

Mevrouw maakt het dan ook niet aannemelijk dat zij het Nederlands in voldoende mate zou beheersen 

om haar kinderen in het Nederlands op te voeden. Dit element kan dan ook niet aanvaard worden als 

buitengewone omstandigheid.” 

 

De verzoekers tonen niet concreet aan waarom deze motiveringen niet deugdelijk zouden zijn en gelet 

op de specificiteit van de geboden motivering, mist het betoog dat er enkel in algemene termen wordt 
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gemotiveerd feitelijke grondslag. Ook met de loutere bewering dat er geen faire 

proportionaliteitsafweging werd doorgevoerd van de belangen tussen de staat en de belangen van de 

kinderen, tonen de verzoekers niet aan dat de gemachtigde elke redelijkheid zou tarten bij de 

beoordeling van de situatie van de kinderen in België in het licht van de ontvankelijksvoorwaarden die 

vervat zijn in artikel 9bis van de vreemdelingenwet.  

 

Bovendien dient nogmaals te worden herhaald dat de verzoekers ertoe gehouden zijn om in hun 

aanvraag zelf duidelijk uiteen te zetten welke beletsels er zijn om de aanvraag in het land van herkomst 

in te dienen en dat de bewijslast ter zake op henzelf rust. Het gaat er hem dan ook niet om dat er een 

belangenafweging moet worden gemaakt, maar in de ontvankelijkheidsfase gaat het enkel over de 

vraag of de verzoekers hebben aangetoond dat de situatie van hun kinderen in België het hen bijzonder 

moeilijk maakt om de aanvraag in te dienen vanuit het land van herkomst. De verzoekers tonen geen 

kennelijke onredelijkheid aan in het besluit dat zulks in casu niet is aangetoond. De belangenafweging 

tussen de belangen van de verzoekers en hun kinderen en de belangen van de Belgische staat kan 

slechts later aan bod komen, nl. wanneer de verzoekers in België, dan wel in Marokko op ontvankelijke 

wijze een verblijfsaanvraag zouden indienen, quod non in casu. Het is pas op dat moment dat de 

gemachtigde zal moeten onderzoeken of de belangenafweging aanleiding geeft tot het verlenen van een 

verblijfsvergunning.   

 

De verzoekers lezen de bestreden beslissing ook verkeerd waar zij stellen dat er met betrekking tot de 

kinderen niet van een tijdelijke maar wel van een definitiever terugkeer wordt uitgegaan. De verzoekers 

menen deze gevolgtrekking te kunnen maken uit het motief dat zij beroep kunnen doen op het IOM en 

het motief dat hun kinderen onderwijs hebben gekregen in illegaal verblijf, en doordat de ouders zich 

genesteld hebben in België. Het motief in verband met de mogelijkheid om steun te krijgen via het IOM 

is echter slechts gegeven in antwoord op de argumentatie in de aanvraag dat de verzoekers wegens 

een gebrek aan financiële middelen niet zouden kunnen terugkeren naar Marokko (om er de aanvraag 

in te dienen). Het motief in verband met de scholing in illegaal verblijf betreft voorts, zoals eerder reeds 

gesteld, een louter overtollige motivering. Deze overtollige motivering doet geen afbreuk aan het 

pertinente en op zich reeds schragende motief dat de scholing in België niet aanzien kan worden als 

een buitengewone omstandigheid daar de verzoekers niet aantonen dat een scholing niet in het land 

van herkomst kan verkregen worden en daar de scholing geen gespecialiseerd onderwijs, noch een 

gespecialiseerde infrastructuur behoeft die niet in het land van herkomst te vinden is. In de motieven 

van de bestreden beslissing kan niet worden gelezen dat de gemachtigde bij zijn beoordeling zou 

uitgaan van een definitieve terugkeer naar het land van herkomst. In tegendeel, de gemachtigde heeft 

heel duidelijk gemotiveerd dat de beweringen omtrent de financiële perikelen en het element van de 

scholing van de kinderen niet als buitengewone omstandigheden kunnen worden aanvaard. Dit motief 

moet uiteraard samen worden gelezen met het eerste motief van de bestreden beslissing, nl. dat de 

“aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheid (vormen) 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.”  

  

In tegenstelling tot hetgeen de verzoekers voorhouden, is het niet in strijd met artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet en is het ook niet kennelijk onredelijk om niet in te gaan op de elementen ten gronde. 

Uit de voorliggende gegevens blijkt dat de verzoekers in hun aanvraag zelf een duidelijke opdeling 

hebben gemaakt tussen de “ontvankelijkheid” en de “gegrondheid” van hun aanvraag. De elementen die 

in fine van de bestreden beslissing worden opgesomd, zijn de volgende: “De elementen van lang verblijf 

en integratie “het feit dat mijnheer al een zeer lange tijd, met name 25 jaar, in België zou verblijven, dat 

hij ruim vijf jaar op legale wijze in België verbleven zou hebben, dat hij op alle vlakken zou 

geparticipeerd hebben in de Belgische samenleving, dat hij een sociale kring opgebouwd zou hebben, 

dat hij een huis gekocht zou hebben, dat hij eigenlijk altijd gewerkt zou hebben, dat het een volledig 

geïntegreerde familie zou betreffen, dat zij hun uiterste best zouden doen om deel uit te maken van de 

Belgische maatschappij, dat ook hun dochter zich in snel tempo de taal en cultuur eigen gemaakt zou 

hebben, dat hun dochter hier veel vriendjes en vriendinnetjes zou hebben, dat zij hier in zou meezingen 

in het koor, dat zij volledig verankerd zouden zijn in België, dat mijnheer goed Nederlands zou spreken, 

dat hij altijd cursussen gevolgd zou hebben en zich maximaal ingezet zou hebben om de taal machtig te 

worden, dat mijnheer steeds gewerkt zou hebben in België, dat hij onmiddellijk aan de slag zou kunnen, 

dat hij niets liever zou willen dan aan de slag gaan, dat zij perfect in hun eigen levensonderhoud zouden 

kunnen voorzien, dat mijnheer meer dan werkbereid zou zijn, dat het centrum van hun belangen in 

België zou liggen, dat mijnheer gemotiveerd zou zijn en zich zou inzetten voor de mensen om hem 

heen, dat hun dochter hier een hartsvriendin zou hebben waarvan zij onafscheidelijk zou zijn, dat 
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mijnheer twee arbeidsovereenkomsten d.d. 03.10.2005 en 20.11.2013 voorlegt evenals een 

inschrijvingsformulier Nederlandse taallessen voor het schooljaar 2009-2010, één deelcertificaat 

Waystage Nederlandse taallessen d.d. 07.04.2011, verschillende getuigenverklaringen, verschillende 

foto’s van hun dochter A. en een bewijs van lidmaatschap van het koor van hun dochter A. in het 

schooljaar 2014-2015)”. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat deze vaststellingen 

overeenstemmen met de elementen die in de aanvraag in het afzonderlijke punt “3. TEN GRONDE” 

werden naar voor gebracht. Aangezien de aanvraag niet-ontvankelijk werd verklaard bij gebrek aan 

aanvaardbare buitengewone omstandigheden, hoefde de gemachtigde uiteraard niet in te gaan op de 

elementen die in de aanvraag werden naar voor geschoven betreffende de gegrondheid van de 

aanvraag. Het standpunt van de gemachtigd dat de hierboven geciteerde elementen van lang verblijf en 

integratie niet als buitengewone omstandigheid aanvaard (kunnen) 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)” getuigt dan ook niet van een onjuiste toepassing van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet. Het argument van het vijfentwintig jaar lange verblijf, het vijf jaar legale verblijf in 

België en de scholing van de kinderen werden weliswaar in de aanvraag eveneens opgegeven onder 

het punt “2. ONTVANKELIJKHEID” weergegeven, doch de gemachtigde heeft in de bestreden 

beslissing wel degelijk op concrete wijze gemotiveerd waarom deze elementen niet als buitengewone 

omstandigheden in de zin van artikel 9bis van de vreemdelingenwet kunnen worden aangenomen. Er 

kan op dit punt dan ook geen onzorgvuldige of onredelijke besluitvorming worden vastgesteld. 

 

Het betoog van de verzoekers laat derhalve niet toe te concluderen dat de bestreden beslissing is 

genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de 

appreciatiebevoegdheid waarover de gemachtigde in het kader van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet beschikt. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht, van de zorgvuldigheidsplicht of van artikel 9bis van 

de vreemdelingenwet is niet aangetoond.  

 

In zoverre de verzoekers tevens zouden voorhouden dat de artikelen 3, 24 en 28 van het 

Kinderrechtenverdrag zijn geschonden, merkt de Raad samen met de verweerder op dat deze artikelen 

wat de geest, de inhoud en de bewoordingen ervan betreft, op zichzelf niet volstaan om toepasbaar te 

zijn zonder dat verdere reglementering met het oog op precisering of vervollediging noodzakelijk is. 

Deze verdragsbepalingen zijn geen duidelijke en juridisch volledige bepalingen die de verdragspartijen 

of een onthoudingsplicht of een strikt omschreven plicht om op een welbepaalde wijze te handelen, 

opleggen. Aan deze bepalingen moet derhalve een directe werking worden ontzegd. Verzoekers kunnen 

daarom de rechtstreekse schending van deze artikelen van het Kinderrechtenverdrag niet dienstig 

inroepen (RvS 7 februari 1996, nr. 58.032; RvS 1 april 1997, nr. 65.754; RvS 21 oktober 1998, nr. 

76.554, RvS 16 mei 2009, nr. 2.707 (c)).  

 

De aangevoerde schending van de artikelen 3, 24 en 28 van het Kinderrechtenverdrag kan niet tot de 

vernietiging van de bestreden beslissing leiden. 

 

Het vierde middelenonderdeel kan niet worden aangenomen. 

 

3.5. In een vijfde middelenonderdeel voeren de verzoekers de schending aan van het 

gelijkheidsbeginsel, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het redelijkheidsbeginsel.  

 

De verzoekers betogen dat in gelijkaardige dossiers honderden beslissingen werden genomen op basis 

van de voormelde criteria, ook nog in het recente verleden. Er kan echter geen beroep worden gedaan 

op het gelijkheidsbeginsel om een onwettige toestand te verantwoorden of te bestendigen. Het is aldus 

niet relevant dat andere vreemdelingen zouden zijn geregulariseerd zonder dat daarbij buitengewone 

omstandigheden zouden zijn aangetoond, nog daargelaten de vaststelling dat de verzoekers niet 

aannemelijk maken dat de omstandigheden in de verschillende dossiers analoog zijn.  

 

In de mate dat de verzoekers op de voormelde gronden tevens betogen dat het motiverings-, het 

zorgvuldigheids- en het redelijkheidsbeginsel zijn geschonden, kan de Raad alleen maar benadrukken 

dat de loutere verwijzing naar deze beginselen van behoorlijk bestuur niet toelaat af te wijken van een 

door de wetgever voorziene norm (cf. Cass.12 december 2005, AR C040157F); ze kunnen dus niet 

contra legem worden toegepast (P. POPELIER, 'Beginselen van behoorlijk bestuur: begrip en plaats in 

de hiërarchie van de normen', in I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (ed.), Beginselen van behoorlijk 



  

 

 

RvV  X - Pagina 25 

bestuur, 2006, Die Keure, Brugge, 33). Het wettelijkheidsbeginsel, dat rechtstreeks is gegrond op artikel 

159 van de Grondwet, primeert immers (zie supra). 

 

Het vijfde middelenonderdeel kan niet tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing leiden.  

 

3.6. In een zesde en laatste middelenonderdeel voeren de verzoekers in wezen, zonder het echter 

uitdrukkelijk te stellen, de schending aan van de materiële motiveringsplicht waar zij besluiten dat de 

concrete motieven niet van aard zijn om te argumenteren dat er geen buitengewone omstandigheden 

zijn. 

 

Met betrekking tot het verblijfsrecht dat werd verkregen door voorlegging van een valse Franse 

identiteitskaart, trachten de verzoekers dit frauduleus handelen te vergoelijken door te stellen dat deze 

valse identiteitskaart zou zijn afgegeven door een werkgever. Het betreft echter een loutere bewering, 

die geen afbreuk kan doen aan de deugdelijke motieven van de bestreden beslissing. De verzoekers 

bevestigen in tegendeel dat de gemachtigde op correcte gronden heeft vastgesteld dat het “legale” 

verblijf van vijf jaar werd bekomen op frauduleuze gronden. Het is dan ook geenszins kennelijk 

onredelijk om te oordelen dat de eerste verzoeker zich niet kan beroepen op het frauduleus bekomen 

verblijfsrecht tussen 1999 en 2004.  

 

Waar de verzoekers argumenteren dat de kern is dat er een lang verblijf is waarvan minstens zes jaar in 

het kader van een legale procedure, merkt de Raad op dat de verblijfsaanvragen die werden ingediend 

sinds 2009 door de gemachtigde in rekening werden genomen: “Wat betreft zijn beweerde legale verblijf 

van 2009 tot 2012, noch een aanvraag 9bis noch een ingediend beroep bij de RVV tegen een negatieve 

beslissing 9bis heeft een opschortende werking. Dergelijke procedures staan uitvoeringsmaatregelen 

ook niet in de weg. Er is dan ook geen sprake van enig legaal verblijf in deze periode. 

Wat betreft de verwijzing naar de aanvraag tot verblijfsmachtiging ingediend op 06.07.2015 waartegen 

nog een lopend beroep tot nietigverklaring hangende zou zijn bij de RVV, merken we op dat deze 

aanvraag een eerste maal afgesloten werd op 26.11.2015. Echter, op 26.01.2016 werd deze beslissing 

ingetrokken en op 09.12.2016 werd een nieuwe onontvankelijke beslissing genomen en aan 

betrokkenen betekend op 23.01.2017. De RVV vernietigde deze beslissing op 08.11.2017. Door onze 

diensten werd een nieuwe onontvankelijke beslissing genomen op 23.08.2018 en door betrokkenen 

betekend op 04.09.2018. Hiertegen werd geen beroep ingediend bij de RVV. Betrokkenen kunnen zich 

dan ook niet nuttig beroepen op een lopend verzoek bij de RVV. 

Bovendien wijzen we er nogmaals op noch een aanvraag 9bis noch een ingediend beroep bij de RVV 

tegen een negatieve beslissing 9bis een opschortende werking heeft. Er is dan ook geen sprake van 

enig legaal verblijf van betrokkenen. Betrokkenen beroepen zich op het feit dat hun twee jongste 

kinderen in België geboren zijn.”  

 

De verzoekers gaan niet in op deze uitgebreide motivering en maken ter zake dan ook geen 

beoordelingsfout aannemelijk. In tegenstelling tot hetgeen de verzoekers voorhouden, moeten de 

buitengewone omstandigheden in de zin van artikel 9bis van de vreemdelingenwet bovendien niet 

worden bewezen aan de hand van een lang verblijf in België, maar is het net de essentie dat een 

dergelijke verblijfsaanvraag enkel op ontvankelijke wijze in België kan worden ingediend indien wordt 

aangetoond dat het voor de verzoekers bijzonder moeilijk of nagenoeg onmogelijk is om hun aanvraag 

in te dienen vanuit het buitenland.  

 

Met betrekking tot de argumentatie dat er een negatief bewijs zou worden gevraagd met betrekking tot 

de banden met Marokko, verliezen de verzoekers de volgende motieven uit het oog: “Verder lijkt het erg 

onwaarschijnlijk dat betrokkenen geen familie, vrienden of kennissen meer zouden hebben in het land 

van herkomst waar zij voor korte tijd zouden kunnen verblijven in afwachting van een beslissing in het 

kader van hun aanvraag tot machtiging tot verblijf. Betrokkenen zijn immers beiden geboren en getogen 

in Marokko waar het merendeel van hun familie verblijft. Mevrouw C. kwam pas in 2013 naar België en 

verbleef aldus ruim 30 jaar in Marokko en haar verblijf in België, haar integratie en opgebouwde banden 

kunnen bijgevolg geenszins vergeleken worden met haar relaties in het land van herkomst. Ook 

mijnheer B. verbleef geruime tijd in Marokko, waar hij geboren en getogen is, waar hij in het huwelijk 

trad, waar hij in 2004 vrijwillig naar terugkeerde en waar zijn gezin verbleef tot 2013. Hun verblijf in 

België, hun integratie en opgebouwde banden kunnen bijgevolg geenszins vergeleken worden met hun 

relaties in het land van herkomst.” Aldus heeft de gemachtigde, los van de vaststelling dat de 

verzoekers hun beweringen niet staven met een begin van bewijs, inhoudelijk geoordeeld dat het niet 

waarschijnlijk is dat de verzoekers onvoldoende banden met Marokko zouden hebben om aldaar voor 

korte tijd te verblijven in afwachting van een beslissing in het kader van hun verblijfsaanvraag. De 
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verzoekers betwisten deze beoordeling niet. Zij tonen dan ook niet aan dat er werkelijk een bewijs van 

het onmogelijke zou zijn gevraagd. Het opnieuw horen van de verzoekers is niet vereist aangezien de 

verzoekers de mogelijkheid hebben gehad om in hun aanvraag en in hun actualisaties alle elementen 

aangaande de buitengewone omstandigheden naar voor te brengen.  

 

Met betrekking tot het gevaar voor de openbare orde, kan de Raad volstaan met de vaststelling dat de 

verzoekers in hun verblijfsaanvraag wel degelijk hadden geargumenteerd dat zij nooit onjuiste gegevens 

verstrekt hebben, noch valse of vervalste documenten aangeboden hebben zodat er geen sprake is van 

manifeste of opzettelijke fraude. Aangezien de verzoekers er zich blijkens hun aanvraag zelf op hebben 

beroepen dat zij in hun contacten met de overheid nooit vervalste documenten hebben aangeboden, 

heeft de gemachtigde hieromtrent terecht en in alle redelijkheid gesteld dat uit het dossier van de 

verzoekers blijkt dat er wel degelijk sprake is van manifeste en opzettelijke fraude. Dat het om feiten van 

enige tijd terug gaat, is, gelet op de uitdrukkelijke ontkenning in de aanvraag, niet relevant.  

 

Ook in het zesde middelenonderdeel wordt bijgevolg niet aangetoond dat de motieven van de bestreden 

beslissing ondeugdelijk zouden zijn. 

 

3.7. Volledigheidshalve merkt de Raad op dat de verzoekers verzuimen om concreet toe te lichten op 

welke wijze de bestreden beslissing de artikelen 24 en 41 van het Handvest, artikel 8 van het EVRM en 

het proportionaliteitsbeginsel zou schenden. Het enig middel is op dit punt niet-ontvankelijk.  

 

3.8. Het enig middel is in al zijn onderdelen en in de mate dat het ontvankelijk is ongegrond.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel  

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf maart tweeduizend twintig door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. DE GROOTE 

 


