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 nr. 247 998 van 22 januari 2021 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat C. DEVOS 

Generaal Eisenhowerlaan 23 

1030 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie, thans de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 27 oktober 2020 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissingen van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel 

en Migratie van 13 juli 2020 waarbij de aanvraag 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 onontvankelijk wordt verklaard en tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 30 oktober 2020 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 10 december 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 januari 

2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat C. DEVOS, die verschijnt voor de verzoekende partij, en van 

advocaat L. BRACKE, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 
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1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 24 oktober 2019 dient de verzoekende partij 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).  

 

1.2. Op 13 juli 2020 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en 

van Asiel en Migratie een beslissing waarbij de aanvraag vermeld in punt 1.1. onontvankelijk wordt 

verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 24.10.2019 werd 

ingediend door: 

(…) 

 

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. 

 

Reden: 

 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de 

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

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

buitenland. 

 

Betrokkene beweert dat hij zich in buitengewone omstandigheden zou bevinden omdat hij alhier een 

langdurig verblijf in België zou hebben. Ook beweert hij dat het voor hem administratief en financieel niet 

mogelijk zou zijn aanvraag in te dienen in het land van herkomst. Doch hieromtrent dienen wij te stellen 

dat dit geenszins aanvaard kan worden als een buitengewone omstandigheid. Betrokkene beweert 

alhier sinds 2014 te verblijven. 

Betrokkene legt een verklaring van de heer A. (…), dat hij sedert 2017 een woonst zou huren van 

mijnheer A. (…). 

Hieromtrent dienen wij te stellen dat dit onmogelijk aanvaard kan worden als een buitengewone 

omstandigheid. 

Betrokkene werd tot 3 maal toe op heterdaad betrapt op zwartwerk en werd hij op 23.10.2018, 

14.01.2019 en op 01.04.2019 in het bezit gesteld van een bevel om het grondgebied te verlaten. Het 

principe wordt gehanteerd dat betrokkene in eerste instantie de verplichting had om zelf gevolg te geven 

aan het bevel om het grondgebied te verlaten. Betrokkene diende alles in het werk te stellen om aan zijn 

wettelijke verplichting om het land te verlaten te voldoen en bijgevolg diende hij in de eerste plaats zelf 

alle stappen te ondernemen om rechtstreeks of via een derde land naar zijn herkomstland terug te 

keren. De bewering dat hij alhier langdurig zouden verblijven kan dus onmogelijk aanvaard worden als 

buitengewone omstandigheid daar betrokkene zelf verantwoordelijk is voor deze situatie. Verder 

beweert betrokkene ook dat hij een lopende procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwisting 

heeft en hij deze beslissing dient af te wachten, deze procedure is niet opschortend en kan aldus niet 

aanzien worden als een buitengewone omstandigheid. 

 

Betrokkene beweert ook dat hij geen enkel belang meer zou hebben in Marokko, hij legt hier geen 

bewijzen van voor. Bovendien lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkene geen familie, vrienden of 

kennissen meer zou hebben in het land van herkomst waar hij voor korte tijd zou kunnen verblijven in 

afwachting van een beslissing in het kader van zijn aanvraag tot regularisatie. Niets verhindert 

betrokkene derhalve om terug te keren en via de reguliere weg een aanvraag om machtiging tot verblijf 

in te dienen. Bovendien staat het betrokkene altijd vrij hiertoe 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 betrokkene 
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niets meer zou hebben om te kunnen overleven niet aanvaard worden als een buitengewone 

omstandigheid. 

 

Betrokkene meent dat hij de mogelijk heeft om een arbeidsovereenkomst te bekomen. Ook dit element 

kan niet aanvaard worden als een buitengewone omstandigheid daar betrokkene niet aantoont waarom 

een tijdelijke terugkeer naar zijn land van herkomst hier iets aan zou veranderen. Indien betrokkene 

alhier tewerkgesteld wil worden dan dient hij hiertoe nodige vergunningen via de geijkte weg aan te 

vragen. 

 

Wat betreft het gegeven dat betrokkene nooit in aanraking is geweest met het gerechtelijk apparaat en 

van onberispelijk gedrag zou zijn, dient opgemerkt te worden dat van alle vreemdelingen die in België 

verblijven, verwacht wort dat zij zich houden aan de in België van kracht zijnde wetgeving. 

 

De overige elementen met betrekking tot de integratie van mijnheer - nl. dat hij werkbereid is, dat hij 

vertrouwd zou zijn met de gebruiken in België, dat zijn affectieve, sociale en economische belangen zich 

in België zouden situeren en dat hij aldus duurzaam lokaal verankerd zou zijn (legt getuigenverklaring 

voor en verschillende identiteitsdocument) - hebben betrekking op de gegrondheid en worden in deze 

fase niet behandeld. De elementen met betrekking tot de integratie kunnen het voorwerp uitmaken van 

een eventueel onderzoek conform art. 9.2 van de wet van 15.12.1980.” 

 

1.3. Op 13 juli 2020 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en 

van Asiel en Migratie een beslissing houdende een bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de 

tweede bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“De heer 

(…) 

 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen1, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, 

 

binnen 7 (zeven) dagen na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

 

o  Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: betrokkene is niet in het bezit van een geldig 

visum.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van de motiveringsplicht zoals 

bepaald in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen 

(hierna: de wet van 29 juli 1991) en in artikel 62 van de Vreemdelingenwet. In een tweede middel voert 

de verzoekende partij de schending aan van het recht op arbeid zoals vervat in artikel 23 van de 

Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens (hierna: het UVRM), in artikel 6 van het 

Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (hierna: het ECOSOC-

Verdrag) en in het Europees Sociaal Handvest. 

 

De verzoekende partij licht haar middelen toe als volgt: 

 

“Verzoeker wordt benadeeld door de beslissing. 

 

De maatregel tot verwijdering is kennelijk onevenredig met de vastgestelde feiten. 

 

Het is duidelijk dat het bijzonder moeilijk is voor verzoeker om naar zijn land van herkomst te gaan om 

daar de aanvraag in te dienen. 
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Er is weldegelijk een buitengewone omstandigheid. 

 

Eerste middel: de schending van de motiveringsplicht zoals voorgeschreven in de Wet op de formele 

motiveringsplicht van 29 juli 1991, art. 62 Vw. van 15 december 1980. 

 

Het is duidelijk dat de motivering verkeerd en ontoereikend is waar de administratie stelt dat verzoeker 

in de mogelijk is om naar Marokko te reizen om daar zijn aanvraag tot regularisatie te doen. 

 

Wie voldoet aan de inhoudelijke criteria van regularisatie zoals omschreven in de instructie van 

19/07/2009 voldoet ook aan de buitengewone omstandigheid. 

 

Verzoeker heeft niet de mogelijkheid te reizen naar Marokko (administratief en financieel). 

 

Verzoeker heeft een procedure lopen voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (beroep REGUL 

80400). Hij moet in België aanwezig zijn voor zijn zaak en oproeping. 

 

Dit is een buitengewone omstandigheid. 

 

Tevens wordt (tweede middel) het recht op arbeid van verzoeker geschonden. 

 

Door te stellen dat verzoeker naar Marokko dient te gaan om aldaar zijn aanvraag tot regularisatie in te 

dienen, maakt de Administratie het voor verzoeker onmogelijk om te werken daar hij in België een 

arbeidscontract kan krijgen. 

 

Het recht op arbeid ligt vervat in art. 23 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, art. 

6 van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten en het Europees 

Sociaal Handvest.” 

 

2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de wet van 29 juli 1991 heeft tot doel de 

bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de 

akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en 

dit op een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende" impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en 

in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. Hetzelfde geldt voor artikel 62, 

§2 van de Vreemdelingenwet. 

 

De eerste bestreden beslissing geeft duidelijk het determinerende motief aan op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In de motivering van deze beslissing wordt immers verwezen naar de 

toepasselijke rechtsregel, namelijk artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, en het feit dat de door de 

verzoekende partij aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheden vormen waarom zij de 

verblijfsaanvraag niet kan indienen via de gewone procedure, namelijk via de diplomatieke of consulaire 

post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland. De verwerende partij 

heeft tevens toegelicht waarom zij meent dat uit de door de verzoekende partij aangebrachte gegevens 

geen buitengewone omstandigheden kunnen worden afgeleid. In de tweede bestreden beslissing wordt 

verwezen naar artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet en wordt gesteld dat de verzoekende 

partij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van de Vreemdelingenwet vereiste 

documenten. Er wordt vervolgens verduidelijkt dat de verzoekende partij niet in het bezit is van een 

geldig visum. 

 

De verzoekende partij toont niet aan op welk punt de voormelde motiveringen haar niet in staat stellen 

te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissingen zijn genomen derwijze 

dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht. 

 

In zoverre de verzoekende partij meent dat het duidelijk is dat de motivering van de eerste bestreden 

beslissing verkeerd en ontoereikend is, waar de administratie stelt dat zij in de mogelijkheid is om naar 

Marokko te reizen om daar haar aanvraag tot regularisatie te doen, wordt verwezen naar hetgeen 

uiteengezet wordt in punt 2.9. 

 

Een schending van de formele motiveringsplicht, zoals deze voortvloeit uit de wet van 29 juli 1991 en uit 

artikel 62, §2 van de Vreemdelingenwet, blijkt niet.  
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2.3. De Raad stelt vast dat de verzoekende partij in haar verdere betoog in wezen aangeeft zich niet 

akkoord te kunnen verklaren met bepaalde motieven die aan de eerste bestreden beslissing ten 

grondslag liggen. Haar kritiek betreft in dit opzicht niet de formele motiveringsplicht, maar wel de 

materiële motiveringsplicht als beginsel van behoorlijk bestuur. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd zijn beoordeling in de 

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

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

 

2.4. De schending van de materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van de toepasselijke 

bepalingen van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, op grond waarvan de eerste bestreden beslissing 

werd genomen. 

 

2.5. Artikel 9bis, §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

 

“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.” 

 

Voormelde bepaling voorziet in een uitzondering op de regel die is vervat in artikel 9 van de 

Vreemdelingenwet en die bepaalt dat een vreemdeling een machtiging om langer dan drie maanden in 

het Rijk te verblijven moet aanvragen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is 

voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland. Overeenkomstig artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet kan een vreemdeling, die over een identiteitsdocument beschikt of vrijgesteld is van 

deze voorwaarde, enkel indien buitengewone omstandigheden dit rechtvaardigen een aanvraag om tot 

een verblijf gemachtigd te worden indienen bij de burgemeester van zijn verblijfplaats in België. 

 

Als algemene regel geldt dus 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. Luidens artikel 9bis van 

de Vreemdelingenwet kan in buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over 

een identiteitsdocument beschikt, het hem wel worden toegestaan die aanvraag te richten tot de 

burgemeester van zijn verblijfplaats in België. De mogelijkheid om in België een verblijfsmachtiging aan 

te vragen, als uitzonderingsbepaling, moet restrictief worden geïnterpreteerd. De “buitengewone 

omstandigheden” waarvan sprake strekken er niet toe te verantwoorden waarom de machtiging voor 

een verblijf van meer dan drie maanden wordt verleend, maar enkel om te verantwoorden waarom de 

aanvraag in België en niet in het buitenland wordt ingediend. Het zijn omstandigheden die een tijdelijke 

terugkeer van de vreemdeling naar zijn land van oorsprong, om er de noodzakelijke formaliteiten voor 

het indienen van een aanvraag tot machtiging tot verblijf te vervullen, onmogelijk of bijzonder moeilijk 

maken. 

 

Deze buitengewone omstandigheden mogen niet worden verward met de argumenten ten gronde die 

worden ingeroepen om een verblijfsmachtiging aan te vragen. De toepassing van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet houdt met andere woorden een dubbel onderzoek in: 

- wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of de aanvrager over een 

identiteitsbewijs beschikt of vrijgesteld is van deze voorwaarde en of er aanvaardbare buitengewone 

omstandigheden worden ingeroepen om het niet aanvragen van de machtiging in het buitenland te 

rechtvaardigen; 

- wat de gegrondheid van de aanvraag betreft: of er reden is om de vreemdeling te machtigen langer 

dan drie maanden in het Rijk te verblijven; desbetreffend beschikt de bevoegde minister c.q. 

staatssecretaris over een ruime appreciatiebevoegdheid. 

 

De aanvrager heeft de plicht om klaar en duidelijk te vermelden welke de buitengewone 

omstandigheden zijn die hem verhinderen zijn verzoek via de diplomatieke of consulaire post bevoegd 

voor zijn verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland in te dienen (RvS 20 juli 2000, nr. 

89.048). Uit zijn uiteenzetting dient duidelijk te blijken waaruit het ingeroepen beletsel precies bestaat. 
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Om de verwerende partij toe te laten te oordelen over het al dan niet voldaan zijn aan deze voorwaarde 

die inherent is aan artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, moet de aanvrager, zoals reeds gesteld, 

aantonen dat het voor hem bijzonder moeilijk is terug te keren naar zijn land van oorsprong of naar een 

land waar hij gemachtigd is te verblijven, om er zijn aanvraag tot verblijfsmachtiging in te dienen. 

 

Gelet op het feit dat ter zake geen wettelijke criteria zijn vooropgesteld, beschikt het bestuur over een 

ruime appreciatiebevoegdheid bij het beoordelen of elementen, die worden aangevoerd in een 

aanvraag, al dan niet buitengewone omstandigheden uitmaken in de zin van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet. 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 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. 

 

Wanneer de Raad als annulatierechter een administratieve beslissing aan de wet toetst, treedt hij niet 

op als rechter in hoger beroep die, op aanvraag van de rechtzoekende, de ware toedracht van de feiten 

gaat beoordelen. Hij is enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de 

aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op 

grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

2.6. In casu werd de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk verklaard, dit betekent dat de 

buitengewone omstandigheden die de verzoekende partij heeft ingeroepen om te verantwoorden 

waarom zij geen aanvraag om machtiging tot verblijf in haar land van oorsprong heeft ingediend, niet 

werden aanvaard of bewezen. 

 

2.7. De verzoekende partij betoogt dat het duidelijk is dat het bijzonder moeilijk voor haar is om naar 

haar land van herkomst te gaan om daar de aanvraag in te dienen, dat er wel degelijk een 

buitengewone omstandigheid is, dat het duidelijk is dat de motivering verkeerd en ontoereikend is waar 

de administratie stelt dat zij in de mogelijkheid is om naar Marokko te reizen om daar haar aanvraag tot 

regularisatie te doen, dat wie voldoet aan de inhoudelijke criteria van regularisatie zoals omschreven in 

de instructies van 19 juli 2009 voldoet aan de buitengewone omstandigheid, dat zij administratief en 

financieel niet de mogelijkheid heeft om te reizen naar Marokko, dat zij een procedure heeft lopen voor 

de Raad, dat zij in België aanwezig moet zijn voor haar zaak en oproeping, dat dit een buitengewone 

omstandigheid is. 

 

2.8. Omtrent de als buitengewone omstandigheid opgeworpen elementen betreffende de 

administratieve en financiële onmogelijkheid om naar Marokko te reizen en de hangende procedure bij 

de Raad wordt in de eerste bestreden beslissing gemotiveerd als volgt: 

 

“Betrokkene beweert dat hij zich in buitengewone omstandigheden zou bevinden omdat hij alhier een 

langdurig verblijf in België zou hebben. Ook beweert hij dat het voor hem administratief en financieel niet 

mogelijk zou zijn aanvraag in te dienen in het land van herkomst. Doch hieromtrent dienen wij te stellen 

dat dit geenszins aanvaard kan worden als een buitengewone omstandigheid. Betrokkene beweert 

alhier sinds 2014 te verblijven. Betrokkene legt een verklaring van de heer A. (…), dat hij sedert 2017 

een woonst zou huren van mijnheer A. (…). Hieromtrent dienen wij te stellen dat dit onmogelijk 

aanvaard kan worden als een buitengewone omstandigheid. 

Betrokkene werd tot 3 maal toe op heterdaad betrapt op zwartwerk en werd hij op 23.10.2018, 

14.01.2019 en op 01.04.2019 in het bezit gesteld van een bevel om het grondgebied te verlaten. Het 

principe wordt gehanteerd dat betrokkene in eerste instantie de verplichting had om zelf gevolg te geven 

aan het bevel om het grondgebied te verlaten. Betrokkene diende alles in het werk te stellen om aan zijn 

wettelijke verplichting om het land te verlaten te voldoen en bijgevolg diende hij in de eerste plaats zelf 

alle stappen te ondernemen om rechtstreeks of via een derde land naar zijn herkomstland terug te 

keren. De bewering dat hij alhier langdurig zouden verblijven kan dus onmogelijk aanvaard worden als 

buitengewone omstandigheid daar betrokkene zelf verantwoordelijk is voor deze situatie. Verder 

beweert betrokkene ook dat hij een lopende procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwisting 
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heeft en hij deze beslissing dient af te wachten, deze procedure is niet opschortend en kan aldus niet 

aanzien worden als een buitengewone omstandigheid. 

 

Betrokkene beweert ook dat hij geen enkel belang meer zou hebben in Marokko, hij legt hier geen 

bewijzen van voor. Bovendien lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkene geen familie, vrienden of 

kennissen meer zou hebben in het land van herkomst waar hij voor korte tijd zou kunnen verblijven in 

afwachting van een beslissing in het kader van zijn aanvraag tot regularisatie. Niets verhindert 

betrokkene derhalve om terug te keren en via de reguliere weg een aanvraag om machtiging tot verblijf 

in te dienen. Bovendien staat het betrokkene altijd vrij hiertoe 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 betrokkene niets meer zou hebben om 

te kunnen overleven niet aanvaard worden als een buitengewone omstandigheid.” 

 

2.9. Door louter te herhalen dat zij administratief en financieel niet de mogelijkheid heeft om te reizen 

naar Marokko, dat zij een procedure heeft lopen voor de Raad en dat zij in België aanwezig moet zijn 

voor haar zaak en oproeping, weerlegt noch ontkracht de verzoekende partij de voormelde motieven 

van de eerste bestreden beslissing. Het blijkt weliswaar dat de verzoekende partij het oneens is met de 

beoordeling van de verwerende partij, dat zij meent dat er sprake is van een buitengewone 

omstandigheid en dat het bijzonder moeilijk voor haar is om naar haar land van herkomst te gaan om 

daar de aanvraag in dienen, doch toont de verzoekende partij hiermee niet aan dat voormelde motieven 

van de eerste bestreden beslissing foutief of kennelijk onredelijk zijn. 

 

Waar zij stelt dat wie voldoet aan de inhoudelijke criteria van regularisatie, zoals omschreven in de 

instructie van 19 juli 2009 ook voldoet aan de buitengewone omstandigheid, gaat de verzoekende partij 

eraan voorbij dat deze instructie werd vernietigd door de Raad van State bij arrest van 9 december 2009 

met nr. 198.769. Aangezien de Raad van State in voormeld arrest vaststelde dat deze instructie een 

miskenning inhield van het in de Grondwet vastgelegde legaliteitsbeginsel en van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet en deze instructie ingevolge de vernietiging dient te worden geacht nooit te hebben 

bestaan, kon de verwerende partij er uiteraard geen toepassing van maken en kan de verzoekende 

partij er in casu niet dienstig naar verwijzen.  

 

Gelet op het voorgaande maakt de verzoekende partij niet aannemelijk dat de motivering van de eerste 

bestreden beslissing verkeerd en ontoereikend is.  

 

2.10. Een schending van de materiële motiveringsplicht wordt in dit verband niet aangetoond. 

 

2.11. De verzoekende partij stelt vervolgens dat haar recht op arbeid is geschonden en verwijst hierbij 

naar artikel 23 van het UVRM, naar artikel 6 van het ECOSOC-Verdrag en naar het Europees Sociaal 

Handvest. Zij zet uiteen dat de verwerende partij, door te stellen dat zij naar Marokko dient te gaan om 

aldaar haar aanvraag tot regularisatie in te dienen, het voor haar onmogelijk maakt om te werken, daar 

zij in België een arbeidscontract kan krijgen. 

 

2.12. In de eerste bestreden beslissing wordt omtrent de mogelijkheid tot het verkrijgen van een 

arbeidsovereenkomst in België gemotiveerd als volgt: 

 

“Betrokkene meent dat hij de mogelijk heeft om een arbeidsovereenkomst te bekomen. Ook dit element 

kan niet aanvaard worden als een buitengewone omstandigheid daar betrokkene niet aantoont waarom 

een tijdelijke terugkeer naar zijn land van herkomst hier iets aan zou veranderen. Indien betrokkene 

alhier tewerkgesteld wil worden dan dient hij hiertoe nodige vergunningen via de geijkte weg aan te 

vragen.” 

 

2.13. Door te stellen dat de verwerende partij het voor haar onmogelijk maakt om te werken, weerlegt 

noch ontkracht de verzoekende partij voornoemde motieven waaruit blijkt dat zij niet aantoont waarom 

een tijdelijke terugkeer naar haar land van herkomst iets zou veranderen aan de mogelijkheid die zij 

meent te hebben om een arbeidsovereenkomst te bekomen, dat indien zij hier tewerkgesteld wil 
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worden, zij hiertoe de nodige vergunningen via de geijkte weg dient aan te vragen. De verzoekende 

partij toont met haar betoog niet aan dat deze motieven foutief of kennelijk onredelijk zijn.  

 

Nog daargelaten de vraag naar de rechtstreekse werking van artikel 6 van het ECOSOC-Verdrag en 

van het Europees Sociaal Handvest, moet verder worden vastgesteld dat de verzoekende partij eraan 

voorbijgaat dat de bestreden beslissingen haar de mogelijkheid tot werken in België niet ontzeggen. Er 

wordt in de eerste bestreden beslissing terecht op gewezen dat indien de verzoekende partij hier 

tewerkgesteld wil worden, zij hiertoe de nodige vergunningen via de geijkte weg dient aan te vragen. 

Nergens leest de Raad in de aangehaalde bepalingen een recht om op het Schengengrondgebied te 

verblijven en/of een recht om niet te worden uitgewezen uit het Schengengrondgebied voor een 

vreemdeling die actueel, overeenkomstig de geldende wetgeving, niet is toegelaten tot een verblijf en tot 

een tewerkstelling, maar voorhoudt perspectieven op werk te hebben. De bestreden beslissingen 

verhinderen de verzoekende partij bovendien op geen enkele wijze elders werk te aanvaarden en 

economisch actief te zijn. De Raad herhaalt in dit verband de motieven van de eerste bestreden 

beslissing waarbij wordt benadrukt dat het de verzoekende partij vrij staat een beroep te doen op de 

Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) om zo de nodige steun te verkrijgen voor een terugreis, 

dat de IOM ook beschikt over een re-integratiefonds dat als doel heeft een duurzame terugkeer naar en 

re-integratie in het land van herkomst te vergemakkelijken en dat dit fonds ontworpen is om mensen bij 

te staan in het vinden van inkomensgenerende activiteiten. Er blijkt dan ook niet dat de verzoekende 

partij zich dienstig op de aangehaalde bepalingen kan beroepen.   

 

Tot slot wijst de Raad erop dat de UVRM een beginselverklaring is, aangenomen door een resolutie van 

de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 10 december 1948 (A/Res. 217 (III)). Een 

resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is in beginsel juridisch niet bindend. Zij 

heeft geen rechtstreekse werking in de Belgische rechtsorde. De verzoekende partij kan de 

rechtstreekse schending van deze verklaring noch in haar geheel noch van bepaalde artikelen op een 

ontvankelijke wijze aanvoeren (RvS 7 januari 2003, nr. 126.922; RvS 22 december 2008, nr. 189.064). 

 

2.14. Een schending van het recht op arbeid of van de materiële motiveringsplicht in dit verband wordt 

niet aangetoond. 

 

2.15. Door louter te stellen dat zij wordt benadeeld door de beslissing, maakt zij hiermee niet 

aannemelijk dat de bestreden beslissingen werden genomen in strijd met enige rechtsnorm of  enig 

rechtsbeginsel. 

 

2.16. Waar zij voorhoudt dat de tweede bestreden beslissing kennelijk onevenredig is met de 

vastgestelde feiten, laat zij na om dit concreet toe te lichten. Zij maakt dit dan ook geenszins 

aannemelijk zodat in casu geen schending van het evenredigheidsbeginsel wordt aangetoond. 

 

2.17. Het enig middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van 

het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. 

 

4. Kosten 

 

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

partij.  

 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 9 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

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

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig januari tweeduizend 

eenentwintig door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN N. VERMANDER 

  

 


