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 nr. 255 363 van 31 mei 2021 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat H. CHATCHATRIAN 

Langestraat 46/1 

8000 BRUGGE 

  tegen: 

 

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

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Congolese (D.R.C.) nationaliteit te zijn, op 

25 februari 2021 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 11 

januari 2021 waarbij een 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 Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 29 maart 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 april 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat H. CHATCHATRIAN 

verschijnt voor de verzoekende partij 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 

 

1.1. Verzoeker verklaart op 22 november 2011 het Belgische grondgebied te hebben betreden en dient, 

als niet-begeleide minderjarige vreemdeling, op 25 november 2011 een verzoek om internationale 

bescherming in. Verzoeker wordt een voogd toegewezen. 

 

1.2. Op 27 juli 2012 beslist de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen tot 

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. 

 

1.3. De voogdij eindigt van rechtswege op 6 augustus 2012, gelet op verzoekers meerderjarigheid. 
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1.4. Bij arrest van 16 januari 2013 met nr. 95 219 weigert ook de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(hierna: de Raad) verzoeker de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus. 

 

1.5. Op 24 januari 2013 beslist de gemachtigde van de destijds bevoegde staatssecretaris tot afgifte van 

een bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker. 

 

1.6. Op 19 juni 2018 dient verzoeker een eerste aanvraag in om te worden gemachtigd tot een verblijf 

van meer dan drie maanden in toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffen-

de de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 

(hierna: de Vreemdelingenwet). De gemachtigde van de destijds bevoegde staatssecretaris verklaart 

deze aanvraag op 29 oktober 2018 ontvankelijk, maar ongegrond. Bij arrest van 25 april 2019 met nr. 

220 366 verwerpt de Raad het tegen deze beslissing ingestelde beroep.  

 

1.7. Op 1 juli 2019 dient verzoeker een tweede aanvraag in om te worden gemachtigd tot een verblijf 

van meer dan drie maanden in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Deze aanvraag 

wordt op 11 januari 2021 door de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

onontvankelijk verklaard. Dit is de bestreden beslissing, die is gemotiveerd als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 08.07.2019 werd 

ingediend en op datum van 01.11.2019 werd geactualiseerd door : 

 

[K.,H.] [R.R.: …] 

nationaliteit: Congo (Dem. Rep.) 

geboren te […] op […] 

adres: […] 

 

in toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij artikel 4 van 

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, deel ik u mee dat dit 

verzoek onontvankelijk is. 

 

Redenen: 

 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de aan-

vraag 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 wist dat zijn verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de asielprocedure en 

dat hij bij een negatieve beslissing het land diende te verlaten. Zijn asielaanvraag werd afgesloten op 

16.01.2013 met een weigering van vluchtelingenstatus en van subsidiaire bescherming door de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen. Betrokkene verkoos echter geen gevolg te geven aan het bevel om 

het grondgebied te verlaten en verblijft sindsdien illegaal in België. 

De duur van de procedure – namelijk één jaar en twee maanden – was ook niet van die aard dat ze als 

onredelijk lang kan beschouwd worden. 

Het feit dat er een zekere behandelingsperiode is, geeft aan betrokkene ipso facto geen recht op verblijf. 

(Raad van State, arrest nr 89980 van 02.10.2000) 

 

Betrokkene beweert dat hij vreest voor zijn leven indien hij zou moeten terugkeren naar zijn land van 

herkomst doch hij legt geen bewijzen voor die deze bewering kunnen staven. Het is aan betrokkene om 

op zijn minst een begin van bewijs te leveren. De loutere vermelding dat betrokkene vreest voor zijn 

leven volstaat niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. Bovendien voegt 

betrokkene geen enkel nieuw element toe aan de elementen die hij reeds tijdens zijn asielprocedure 

naar voor bracht en die niet weerhouden werden door de bevoegde instanties. De elementen ter 

ondersteuning van huidig verzoek om machtiging tot verblijf wettigen bijgevolg geen andere beoordeling 

dan die van deze instanties. 

 

Betrokkene beroept zich op het feit dat hij geen enkele band meer zou hebben met zijn land van 

herkomst Congo. Echter, het gaat hier om een loutere bewering die niet gestaafd wordt door enig begin 

van bewijs. 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 
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van een beslissing in het kader van zijn aanvraag tot machtiging tot verblijf.. Betrokkene verbleef ruim 

17 jaar in Congo (Dem. Rep), waar hij geboren en getogen is. Zijn verblijf in België, zijn integratie en 

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

herkomst. Het staat betrokkene vrij om voor zijn terugkeer een beroep te doen op de Internationale 

Organisatie voor Migratie (IOM) om zo de nodige steun te verkrijgen voor een terugreis. Ook beschikt de 

IOM over een Reïntegratiefonds dat als doel heeft een duurzame terugkeer naar en reïntegratie in het 

land van herkomst te vergemakkelijken. Dit fonds is ontworpen om mensen bij te staan in het vinden van 

inkomensgenererende activiteiten. Reïntegratiebijstand kan het volgende bevatten: beroepsopleidingen, 

opstarten van kleine zakenprojecten, kosten om een cursus of opleiding te volgen, kosten om informatie 

over beschikbare jobs te verkrijgen, bijvoorbeeld door middel van tewerkstellingsbureaus, accommoda-

tie/huur, extra bagage. Hierdoor kan de bewering dat betrokkene geen banden meer zou hebben niet 

aanvaard worden als een buitengewone omstandigheid. 

 

Betrokkene beroept zich op het feit dat hij hier een opleiding volgde tot mechanieker. Ter staving 

hiervan legt betrokkene twee schoolattesten waaruit blijkt dat hij naar school ging van 13.01.2012 tot 

30.01.2013 en zijn rapporten van dit schooljaar. Betrokkene toont echter niet aan waarom het feit dat hij 

hier meer dan zeven jaar geleden één jaar naar school ging, hem actueel verhindert om tijdelijk terug te 

keren naar zijn land van herkomst om daar de aanvraag in te dienen. Dit element kan dan ook niet 

aanvaard worden als buitengewone omstandigheid. 

 

De elementen van lang verblijf en integratie (met name het feit dat er sprake zou zijn van een verre-

gaande integratie, dat hij sinds 2011 in België zou verblijven, dat hij hier zijn bestaan opgebouwd zou 

hebben, dat hij hier altijd gewerkt zou hebben, dat hij hier een uitgebreide vrienden-en kennissenkring 

opgebouwd zou hebben, dat hij zich sinds zijn aankomst zo veel mogelijk zou hebben trachten te 

integreren, dat hij steeds op het Belgische grondgebied verbleven zou hebben, dat hij een opleiding tot 

mechanieker gevolgd zou hebben, dat hij als vrijwilliger tewerkgesteld zou zijn, dat hij door zijn 

omgeving omschreven zou worden als zeer gemotiveerd, sociaal, getalenteerd en behulpzaam, dat hij 

zeer gemotiveerd zou zijn zich verder aan te integreren in onze maatschappij, dat hij zich zeer goed 

heeft aangepast aan de Belgische cultuur, dat hij zijn vrijwilligerscontract voorlegt dat echter niet 

gedateerd is noch ondertekend door de betrokken organisatie, evenals zijn MOBIB kaart, zijn fitness-

abonnement dd. 26.06.2017, een verklaring van ASLB Lumière des Nations, zeven getuigen-

verklaringen en enkele foto’s) kunnen niet als buitengewone omstandigheid aanvaard worden, aange-

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

worden (RvS 9 december 2009, nr. 198.769).”  

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert in een enig middel de schending aan van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, 

van de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel en 

van het vertrouwensbeginsel. 

 

Hij verstrekt de volgende toelichting bij het middel: 

 

“[…] De materiële motiveringsplicht gebiedt dat iedere bestuurshandeling gedragen wordt door motieven 

die in rechte en in feite aanvaardbaar zijn en blijken, hetzij uit de beslissing zelf, hetzij uit het administra-

tief dossier. 

Dit impliceert dat de thans bestreden beslissing steun moet vinden in de juridische en feitelijke 

elementen uit het dossier. 

De materiële motiveringsplicht waaraan moet worden voldaan bij het nemen van de bestreden 

beslissing impliceert dat dit besluit gedragen moet zijn door motieven die zowel feitelijk juist als juridisch 

correct zijn. 

De materiële motiveringsplicht creëert dus plichten voor het bestuur op het ontologische vlak van de 

besluitvorming. De zijnsgrond van het besluit moet gedetermineerd zijn door een correcte toepassing 

van het toepasselijke materiële en formele recht (juridische motieven) op de feiten uit de het 

administratief dossier. 

De materiële motiveringsplicht geeft dus vorm aan de ratio essendi van het besluit. 

Cf. daaromtrent DE STAERCKE: 

“De materiële motiveringsplicht gebiedt dat iedere bestuurshandeling gedragen wordt door motieven die 

in rechte en in feite aanvaardbaar zijn en blijken hetzij uit de beslissing zelf, hetzij uit het administratief 

dossier. De motieven moeten bijgevolg minstens kenbaar, feitelijk juist en draagkrachtig (dit wil zeggen 

de beslissing rechtens kunnen dragen en verantwoorden) zijn 
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(J. DE STAERCKE, Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en behoorlijk burgerschap. Beginselen 

van de openbare dienst. Brugge Vandenbroele 2002, randnummer. 19) 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de overheid de verplichting op om haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op correcte feitenvinding. (RvS januari 2007, nr. 

167.411; RvS 14 februari 2006, nr 154.954 ) dit beginsel houdt in dat de overheid zich op afdoende 

wijze dient te informeren over alle relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te 

kunnen nemen (RvS 11 juni 2002, nr. 107.624 ). 

[…] In de bestreden beslissing wordt gesteld dat er geen buitengewone omstandigheden voorhanden 

zouden zijn om een aanvraag vanuit België in te dienen. 

Zo acht verwerende partij het feit dat verzoekende partij hier 10 jaar ononderbroken verblijft; als 

minderjarige hier toekwam, hier school liep en volledig geïntegreerd is, geen buitengewone 

omstandigheden om haar aanvraag ontvankelijk te verklaren. 

Dit zijn weldegelijk elementen die het rechtvaardigen dat de aanvraag vanuit België wordt ingediend. 

Deze zaken maken het voor verzoekende partij bijzonder moeilijk om terug te keren naar Congo en haar 

aanvraag vandaaruit in te dienen. 

Verzoekende partij heeft geen enkele connectie meer met Congo. Zij is in België verregaand 

geïntegreerd, volgde hier een opleiding als mekanieker en werkte tevens als vrijwilliger bij NOIR ASBL. 

Ook door haar omgeving wordt zij beschreven als een zeer gemotiveerd, sociaal, getalenteerd en 

behulpzaam persoon die zeer respectvol is naar haar medemens. Uit deze brieven blijkt tevens dat zij 

steeds op het grondgebied is geweest. 

Het is dan ook onbegrijpelijk dat verwerende partij al deze zaken niet als buitengewone omstandigheden 

acht die het voor verzoekende partij bijzonder moeilijk maken om de aanvraag vanuit haar land van 

herkomst in te dienen. 

[…] Verzoekende partij is en modelburger, kwam als minderjarige op 16 jarige leeftijd aan in België en is 

een voorbeeld voor veel leeftijdsgenoten. Zij spreekt perfect Frans, liep hier school, deed hier 

vrijwilligerswerk en heeft een grote vriendenkring en een blanco strafblad. 

Verzoekende partij begrijpt werkelijk niet welke criteria verwerende partij gebruikt om iemand de gunst 

van humanitaire regularisatie te verlenen, als zij niet in aanmerking komt voor humanitaire regularisatie, 

dan komt niemand in aanmerking... 

Al deze elementen vormen uiteraard een ernstig argument om verzoekende partij verblijf te verlenen, zij 

kan onmiddellijk aan de slag, zal nooit ten laste vallen van het Belgisch sociaal zekerheidssysteem en 

zal nu - meer dan ooit - een meerwaarde betekenen voor onze maatschappij. 

Verwerende partij heeft het dossier van verzoekende partijen klaarblijkelijk niet gronding gelezen. 

Verwerende partij is bijzonder onzorgvuldig te werk gegaan en schendt op manifeste wijze de materiële 

motiveringsplicht. 

[…] Buitengewone omstandigheden in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, zijn immers 

omstandigheden die het voor een vreemdeling zeer moeilijk of zelfs onmogelijk maken om een beroep 

te doen op de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post. 

Verzoekende partij meent dat zij in casu wel degelijk heeft aangetoond dat het voor haar bijzonder 

moeilijk is om hun aanvraag vanuit het land van herkomst in te dienen. 

Wat er ook van moge zijn. In casu zijn er wel degelijk buitengewone omstandigheden voorradig die 

toelaten dat de aanvraag van verzoekende partij in België mag worden ingediend. 

In casu werd bewezen dat een aanvraag in het buitenland, alle omstandigheden in acht genomen, een 

buitengewone en onnodige inspanning zou betekenen voor verzoekende partij. 

[…] Daarnaast stelt verwerende partij dat de elementen qua integratie van verzoekende partij, tot de 

gegrondheid behoren en bijgevolg in deze fase niet behandeld worden (RvS 9 december 2009, nr. 

198.769).” 

[…] 

Nergens in de Vreemdelingenwet - ook niet in artikel 9bis - wordt wettelijk vastgelegd welke elementen 

tot de ontvankelijkheidsfase zouden behoren of welke elementen tot de gegrondheidsfase zouden 

behoren. 

Verwerende partij meent dat de perfecte integratie van verzoekende partijen geen reden is om over te 

gaan tot regularisatie. 

Verzoekende partij begrijpt niet waarom de lokale verankering niet leidt tot verblijf. Verzoekende partij 

meent juist dat de elementen qua integratie onherroepelijk deel uitmaken van de buitengewone 

omstandigheden. 

[…] In die zin meent de verzoekende partij dan ook dat de verwerende partij artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet, het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel en 

de materiële motiveringsplicht heeft geschonden.” 
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2.2.1. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht 

niet bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is 

bij de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de 

beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft 

beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 

2001, nr. 101.624; RvS 28 oktober 2002, nr. 111.954). 

 

Het redelijkheidsbeginsel, dat speelt waar de overheid beschikt over een discretionaire beoordelings-

bevoegdheid, staat de rechter verder 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).  

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid daarnaast de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 

167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt 

derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van 

het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Deze beginselen van behoorlijk bestuur worden onderzocht in het licht van de toepassing van de 

bepalingen van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Dit wetsartikel voorziet in zijn § 1, eerste lid 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.” 

 

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 beschikt over een identiteitsdocument of is vrijgesteld van 

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

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

gewone omstandigheden, in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, zijn omstandigheden die 

het voor een vreemdeling zeer moeilijk of zelfs onmogelijk maken om een beroep te doen op de 

bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post. 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 beschikt over 

een identiteitsbewijs of is vrijgesteld 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. staats-

secretaris of zijn gemachtigde over een ruime appreciatiebevoegdheid.  

 

Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond is om een verblijfsmachtiging toe te kennen, dient de 

(gemachtigde van de) bevoegde minister c.q. staatssecretaris na te gaan of de aanvraag wel regelmatig 

werd ingediend, te weten of de aanvrager beschikt over een identiteitsdocument of is vrijgesteld van 

deze verplichting en of aanvaardbare buitengewone omstandigheden werden ingeroepen.  

 

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

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

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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Verweerder oordeelde in de bestreden beslissing dat de door verzoeker in zijn aanvraag aangebrachte 

gegevens niet toelieten te besluiten dat hij zijn aanvraag om tot een verblijf te worden gemachtigd niet 

kon indienen via de, in artikel 9 van de Vreemdelingenwet voorziene, reguliere procedure en dat deze 

aanvraag daarom onontvankelijk was. 

 

In zijn aanvraag beriep verzoeker zich, wat de buitengewone omstandigheden betreft, op de volgende 

elementen. Allereerst stelde verzoeker dat hij zich tijdens zijn verblijf in België sinds november 2011, 

aanvankelijk als minderjarige, verregaand integreerde in de Belgische samenleving. Hij stelde hier 

steeds te hebben gewerkt en een uitgebreide vrienden- en kennissenkring te hebben. Hij gaf aan geen 

enkele band meer te hebben met zijn land van herkomst. Daarnaast stelde hij dat de problemen die hij 

aanhaalde in het kader van zijn procedure tot het verkrijgen van internationale bescherming nog steeds 

actueel zijn.  

 

Op lezing van de bestreden beslissing kan worden aangenomen dat de als buitengewone omstandig-

heden ingeroepen elementen in rekening zijn gebracht en zijn beoordeeld. 

 

Allereerst oordeelde verweerder dat verzoeker geen begin van bewijs kon voorleggen dat hij zou 

moeten vrezen voor zijn leven bij een terugkeer naar zijn land van herkomst. Hij merkte nog op dat 

verzoeker geen enkel nieuw element toevoegde aan de elementen die hij reeds inriep tijdens zijn 

procedure voor het verkrijgen van internationale bescherming en die niet werden aanvaard. 

 

Verweerder aanvaardde vervolgens niet dat verzoeker geen enkele band meer zou hebben met zijn 

land van herkomst. Hij stelde dat dit een loutere bewering is, die niet wordt gestaafd met een begin van 

bewijs. Hij achtte het erg onwaarschijnlijk dat verzoeker geen familie, vrienden of kennissen meer zou 

hebben in zijn land van herkomst bij wie hij voor korte tijd zou kunnen verblijven in afwachting van een 

beslissing inzake zijn aanvraag. Hij wees er ook op dat verzoeker ruim 17 jaar heeft verbleven in zijn 

land van herkomst en hij er is geboren en getogen. Hij oordeelde dat het verblijf in België en de 

integratie en opgebouwde banden met dit land bijgevolg niet kunnen worden vergeleken met de relaties 

met het land van herkomst. Nog merkte hij op dat verzoeker zich kan wenden tot de Internationale 

Organisatie voor Migratie voor ondersteuning bij een terugreis naar zijn land van herkomst. 

 

Verweerder hield verder rekening met het gegeven dat verzoeker in België een opleiding volgde tot 

mekanieker en hij hiervoor schoolattesten voorlegde die aantonen dat hij hier school liep van 13 januari 

2012 tot 30 januari 2013 evenals zijn rapporten uit deze periode. Hij stelde evenwel vast dat verzoeker 

niet aantoont waarom het feit dat hij meer dan zeven jaar geleden één jaar naar school ging in België 

hem actueel verhindert tijdelijk terug te keren naar zijn land van herkomst om daar de aanvraag in te 

dienen.  

 

Voor het overige oordeelde verweerder dat de aangehaalde elementen van een lang verblijf en van 

integratie in België op zich niet verantwoorden dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in België wordt 

ingediend en deze betrekking hebben op de gegrondheid van de aanvraag waardoor zij het voorwerp 

kunnen uitmaken van een eventueel onderzoek conform artikel 9, tweede lid van de Vreemdelingenwet.  

 

Verzoeker geeft in zijn middel aan van mening te zijn dat, in tegenstelling tot wat verweerder stelt in de 

bestreden beslissing, de lange duur van zijn verblijf in België, met name 10 jaar en dit aanvankelijk als 

minderjarige, de gevolgde scholing en de naar eigen zeggen perfecte kennis van het Frans en volledige 

integratie in België wel degelijk zijn te beschouwen als buitengewone omstandigheden. Hij wijst er 

concreet op dat hij hier een opleiding als mekanieker heeft gevolgd, hij als vrijwilliger actief was, hij hier 

een grote vriendenkring heeft, hij wordt gewaardeerd door de mensen in zijn omgeving en hij een blanco 

strafblad heeft. Hij herhaalt geen banden meer te hebben met zijn land van herkomst. 

 

Verzoeker geeft met dit betoog weliswaar aan dat hij de beoordeling door het bestuur van de door hem 

ingeroepen elementen betwist, maar hij toont hiermee nog niet aan dat de gedane beoordeling uitgaat 

van een incorrecte of onzorgvuldige feitenvinding of dat de gedane beoordeling kennelijk onredelijk of 

onwettig is. Verweerder heeft duidelijk toegelicht waarom voor hem de ingeroepen elementen niet 

aanvaardbaar zijn als buitengewone omstandigheid. Verzoeker blijft in gebreke concreet in te gaan op 

de gegeven motieven en deze onderuit te halen.  

 

Verzoeker betoogt nog dat nergens in de Vreemdelingenwet wettelijk is vastgelegd welke elementen tot 

de ontvankelijkheids- dan wel de gegrondheidsfase behoren. Hij is van mening dat de elementen van 

integratie onherroepelijk deel uitmaken van de buitengewone omstandigheden. 
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De Raad merkt op dat de ontvankelijkheidsfase in het kader van een verblijfsaanvraag op grond van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet erop is gericht na te gaan of de vreemdeling bepaalde 

omstandigheden kan aantonen die hem beletten zijn verblijfsaanvraag in te dienen via de reguliere 

procedure, met name bij de Belgische vertegenwoordiging bevoegd voor het land van herkomst of 

verblijf in het buitenland. Uit de bestreden beslissing blijkt dat verweerder, bij zijn beoordeling van de 

ontvankelijkheid van de aanvraag, rekening hield met de door verzoeker in zijn verblijfsaanvraag 

aangehaalde elementen van lang verblijf en integratie en is nagegaan of deze elementen als buiten-

gewone omstandigheden zijn te beschouwen, maar oordeelde dat deze elementen op zich de gegrond-

heid van de aanvraag betreffen en nog niet kunnen verantwoorden waarom de aanvraag om machtiging 

tot verblijf in België wordt ingediend.  

 

Er blijkt niet dat verweerder op dit punt is uitgegaan van incorrecte feitelijke gegevens. Voormelde 

motivering kan in casu verder ook niet als kennelijk onredelijk worden beschouwd. Het feit dat een 

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

consulaire post in het buitenland impliceert zo geenszins dat zijn banden met België teloorgaan of dat 

gegevens die wijzen op een integratie plotseling niet langer zouden bestaan. Deze motivering in de 

bestreden beslissing is daarnaast ook in overeenstemming met de vaste rechtspraak van de Raad van 

State. Dit rechtscollege stelde immers “dat echter omstandigheden die bijvoorbeeld betrekking hebben 

op de lange duur van het verblijf in België, de lange duur van de asielprocedure, de goede integratie, het 

zoeken naar werk, het hebben van vele vrienden en kennissen, de gegrondheid van de aanvraag 

betreffen en derhalve niet kunnen verantwoorden waarom deze in België, en niet in het buitenland, is 

ingediend” (RvS 9 december 2009, nr. 198.769; zie ook RvS 4 december 2014, nr. 10.943 (c)). 

 

De Raad kan in het voorliggende geval enkel vaststellen dat verzoeker in zijn aanvraag om tot een 

verblijf te worden gemachtigd zelf niet op een begrijpelijke wijze heeft uiteengezet waarom hij van 

oordeel was dat zijn verblijfsduur en elementen van integratie buitengewone omstandigheden uitmaken 

en hem verhinderen de aanvraag via de reguliere procedure in te dienen. Nu in de aanvraag geen 

duidelijke en begrijpelijke uitleg kan worden gelezen waarom het lang verblijf en de elementen van 

integratie verhinderen dat de aanvraag via de reguliere procedure wordt ingediend, kon verweerder er in 

redelijkheid mee volstaan te stellen dat deze elementen op zich de gegrondheid van de aanvraag 

betreffen en aangeven dat verzoeker niet aantoont dat het voor hem omwille van deze elementen 

bijzonder moeilijk is om terug te keren naar zijn land van herkomst of verblijf in het buitenland voor het 

indienen van de aanvraag. De bewijslast voor het aantonen van de buitengewone omstandigheden rust 

op verzoeker.  

 

In zoverre verzoeker nog stelt dat hij werkelijk niet begrijpt welke criteria door het bestuur worden 

gehanteerd om “de gunst van de humanitaire regularisatie” te verlenen, dat hij wel degelijk overtuigende 

argumenten heeft aangebracht voor de machtiging tot een verblijf en dat hij niet begrijpt waarom de 

lokale verankering niet leidt tot verblijf, benadrukt de Raad dat de bestreden beslissing enkel uitspraak 

doet over het al dan niet ontvankelijk zijn van de aanvraag, en meer bepaald over het voorhanden zijn 

van de vereiste buitengewone omstandigheden, en niet handelt over de grond van de aanvraag. Dit 

betoog is dan ook niet dienstig. Nu de aanvraag onontvankelijk is verklaard, blijkt niet dat in de 

bestreden beslissing diende te worden gemotiveerd waarom de in de aanvraag ingeroepen elementen 

niet aanvaardbaar zijn om ten gronde de verblijfsmachtiging toe te staan, of in dit verband reeds enig 

onderzoek diende plaats te vinden. 

 

De uiteenzetting van verzoeker laat niet toe te besluiten dat de bestreden beslissing is genomen op 

grond van onjuiste feitelijke gegevens, op onzorgvuldige of kennelijk onredelijke wijze of met over-

schrijding van de appreciatiebevoegdheid waarover het bestuur beschikt.  

 

Een schending van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet of van de materiële motiveringsplicht, het 

redelijkheidsbeginsel of van het zorgvuldigheidsbeginsel blijkt derhalve niet. 

 

2.2.2. Het vertrouwensbeginsel kan worden omschreven als een van de beginselen van behoorlijk 

bestuur krachtens hetwelk de burger moet kunnen vertrouwen op een vaste gedragslijn van de over-

heid, of op toezeggingen of beloften die de overheid in het concrete geval heeft gedaan (RvS 6 februari 

2001, nr. 93.104; RvS 25 februari 2009, nr. 190.792). Het vertrouwensbeginsel houdt in dat door het 

bestuur bij een rechtsonderhorige gewekte rechtmatige verwachtingen zo mogelijk dienen te worden 

gehonoreerd (RvS 28 januari 2008, nr. 179.021; RvS 23 december 2008, nr. 189.168). De uiteenzetting 

van verzoeker laat niet toe een schending van het vertrouwensbeginsel vast te stellen. 
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2.2.3. Het enig middel is ongegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

Verzoeker heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 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 

 

Verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat geen standpunt dient te 

worden ingenomen inzake de kosten van het geding. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenendertig mei tweeduizend eenentwintig 

door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN I. CORNELIS 

 

 


