
  

 

RvV X - Pagina 1 van 7 

 
 

 nr. 257 843 van 8 juli 2021 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat G. VAN DE VELDE 

Wijngaardlaan 39 

2900 SCHOTEN 

  tegen: 

 

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

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 23 december 2020 

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 23 oktober 2020 

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 en van diens beslissing van dezelfde datum tot afgifte van 

een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 15 januari 2021 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 28 mei 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 juni 2021. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat G. VAN DE VELDE 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat M. MISSEGHERS, die loco advocaten C. 

DECORDIER en T. BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 4 december 2019 diende verzoeker 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).   
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1.2. Op 23 oktober 2020 treft de verwerende partij een beslissing waarbij deze aanvraag onontvankelijk 

verklaard wordt. 

 

Dit vormt de thans eerste bestreden beslissing. Ze luidt als volgt:  

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 04.12.2019 werd 

ingediend door : 

[A.,Z.] 

ook gekend als : [C., Z.A.] 

nationaliteit: Pakistan 

geboren te Gujrat op X 

(...) 

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. Hieromtrent dienen wij te stellen dat dit geenszins aanvaard kan 

worden als een buitengewone omstandigheid. Betrokkene beweert sinds 2006 in België te verblijven. 

Ter staving van deze bewering legt betrokkene (een attest dat hij Nederlandse les heeft gevolgd in 

2010/2011; 2011/2012; 2012/2013, attest voor dringende medische hulp d.d. 23.05.2012, een contract 

met AWW d.d.22.03.2011 en een tussentijdse factuur periode mei 2012 voor. Hieromtrent dienen wij te 

stellen dat dit onmogelijk aanvaard kan worden als een buitengewone omstandigheid. Betrokkene 

diende op 09.12.2009 een aanvraag 9bis in. Op 22.11.2011 werd hem een ongegronde beslissing 

betekend. Op 29.12.2011 diende betrokkene een nieuwe aanvraag 9bis in ook deze werd geweigerd. 

Deze beslissing werd hem betekend op 11.06.2012. Betrokkene ging tegen deze beslissing in beroep bij 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, deze werd op 10.06.2015 verworpen. Betrokkene diende ook 

verschillende aanvragen 19ter in (7 aanvragen gezinshereniging). Deze werden allen geweigerd met 

een bijlage 20 met 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 dienden 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. 

 

Betrokkene beweert dat hij geruime tijd beschikte over een legaal verblijf (Attest van Immatriculatie). 

Doch dient er opgemerkt te worden dat dit document enkel een tijdelijke toelating op het grondgebied 

betekent afgeleverd tijdens behandeling van zijn aanvraag tot gezinshereniging. Echter deze procedures 

werd allemaal afgesloten. 

 

Bijgevolg kan dit element geen buitengewone omstandigheid vormen die het moeilijk maken om de 

aanvraag in te dienen in het land van herkomst. 

 

Verder verklaart betrokkene ook dat hij een certificaat van loodgieter kan voorleggen en hij kan 

tewerkgesteld worden in een knelpuntberoep, doch dit element kan niet aanzien 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. 

 

Betrokkene verklaart dat hij niets of niemand meer zou hebben in zijn land van herkomst. Hij legt hier 

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

 

Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkene nooit een inbreuk beging tegen de openbare orde 

dient opgemerkt te worden dat van alle vreemdelingen die in België verblijven, verwacht wordt dat zij 

zich houden aan de in België van kracht zijnde wetgeving. 

 

De elementen van lang verblijf en integratie (met name het feit dat zij al sinds 2006 in België zou 

verblijven, dat hij hier een breed netwerk opgebouwd zou hebben, dat er sprake zou zijn van een sterke 

lokale integratie, dat hij Nederlandse lessen zou hebben gevolgd – legt een attest voor dat hij 

Nederlandse les heeft gevolgd in 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013, legt een verklaring voor van het 

hoogst behaald niveau , Nederlandse les, dat hij werkbereid zou zijn- legt een arbeidscontract en 

loonfiches voor, hij vrijwilligerswerk heeft gedaan- legt een verklaring voor van de Moskee dat 

betrokkene als vrijwilliger help bij het schoonmaken van de Moskee, 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 een attest van inburgering voor) 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).” 

 

1.3. Op 23 oktober 2020 treft de verwerende partij tevens een beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten. Dit vormt de tweede bestreden beslissing. Ze luidt als volgt: 

 

“De heer 

Naam, voornaam:  [A.,Z.]  

geboortedatum:  14.10.1983 

geboorteplaats:  Gujrat 

nationaliteit:  Pakistan 

 

ook gekend als : [C., Z.A.] 

 

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

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

er zich naar toe te begeven, 

 

binnen 30 (dertig) 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: 

 

° 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.” 
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2. Over de ontvankelijkheid van het beroep voor zover het is gericht tegen het bevel om het grondgebied 

te verlaten   

 

Op 22 maart 2021 trof verweerder ten aanzien van verzoeker een beslissing tot weigering van verblijf 

met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Deze bijlage 20 werd niet aangevochten. De 

Raad ziet niet in welk belang verzoeker heeft bij de nietigverklaring van het thans bestreden bevel om 

het grondgebied te verlaten als verweerder nadien opnieuw een bevel om het grondgebied te verlaten 

heeft gegeven en verzoeker dit niet heeft aangevochten. Hierdoor is dit latere bevel om het grondgebied 

te verlaten een definitieve beslissing die niet komt te vervallen of haar uitwerking verliest door een 

eventuele nietigverklaring van het thans bestreden bevel om het grondgebied te verlaten. Ter terecht-

zitting gedraagt de verzoekende partij zich naar de wijsheid van de Raad op dit punt. Dit kan niet leiden 

tot een andersluidend oordeel.  

 

Het beroep is derhalve onontvankelijk voor zover het is gericht tegen het bevel om het grondgebied te 

verlaten.  

 

3. Onderzoek van het beroep voor zover het is gericht tegen de eerste bestreden beslissing  

 

3.1. In wat kan worden beschouwd als een enig middel werpt verzoeker op: “Schending van de 

materiële motiveringsplicht — onzorgvuldigheid bij het nemen van de beslissing — schending 

redelijkheidsbeginsel”. 

 

Hij betoogt als volgt: 

 

“De aangehaalde wetsbepalingen leggen de verplichting tot formele en materiële motivering die op de 

tegenpartij rust, vast, net als de plicht om zich niet schuldig te maken aan onzorgvuldigheid, onredelijk-

heid; 

 

De staatssecretaris heeft de plicht zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en te stoelen op 

correcte feitenbevinding. Dat er geval per geval moet gekeken worden naar de concrete omstandig-

heden van de zaak. 

 

Bij de vaststelling en de waardering van de feiten, waarop hij het besluit steunt, moet de nodige 

zorgvuldigheid betracht worden. 

 

Uit de zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vloeit voort dat in beginsel geen feiten als bewezen of 

niet bewezen worden beschouwd zonder bij de betrokkene direct en persoonlijk inlichtingen te vragen of 

hem in de gelegenheid te stellen om de stukken over te leggen die naar zijn oordeel zijn voorstelling van 

de feiten of van zijn toestand, geloofwaardig maken. 

 

De beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken moeten in alle redelijkheid genomen worden. 

 

Dit betekent dat er geen kennelijke wanverhouding mag bestaan tussen de motieven en de beslissing 

welke op grond ervan is genomen. 

 

De beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken, sectie art 9bis dd. 23/10/2020 , waartegen 

onderhavig beroep is gemotiveerd als volgt: 

" de aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheden 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 van oponthoudhoud in het buitenland " 

 

en nog 

 

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

langdurig verblijf in België zou hebben... Betrokkene diende ook verschillende aanvragen art. 19ter in. 

Deze werden allen geweigerd . . " 

 

Verzoeker verblijft sedert 2006 in België. 

Hij had in Pakistan geen middelen van bestaan en kwam naar België om te gaan samenwonen met zijn 

broer, van wie hij financieel afhankelijk is. 
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Verzoeker kan derhalve niet terugkeren naar Pakistan, omdat hij daar geen middelen van bestaan heeft. 

Zijn broer heeft tevens onvoldoende middelen om verzoeker financieel te onderhouden, zo hij naar 

Pakistan zou moeten terugkeren. 

In België kan het onderhoud van verzoeker door diens broer voor het overgrote deel in natura aange-

boden worden ; zodat het voor deze broer financieel haalbaar blijft. 

 

Deze financiële afhankelijkheid volgt ook uit de meerdere aanvragen die ingediend werden op basis van 

art. 19ter. ( gezinshereniging ) 

Ook al voldoen deze aanvragen niet aan de strikte voorwaarden van art. 19ter; zijn zij wel dienstig om in 

het kader van een procedure op basis van art. 9bis aan te tonen dat verzoeker financieel afhankelijk is 

van zijn broer en derhalve niet kan terugkeren naar Pakistan ; ook niet voor de duur nodig voor de 

aanvraag van een verblijfsvergunning van meer dan 3 maanden. 

 

Er werd geen rekening gehouden met al deze elementen van de zaak, die nochtans gekend waren. 

 

De beslissing werd niet zorgvuldig noch werd ze in alle redelijkheid genomen. 

 

De beslissing, waartegen beroep, tot onontvankelijkheid van de aanvraag is onredelijk , omdat het leed 

dat er door aangedaan kan worden, niet in verhouding staat tot het voordeel dat de Staat kan hebben bij 

de strikte toepassing van de Vreemdelingenwet, te meer daar bij ontvankelijkheids - verklaring van de 

aanvraag, nog alle mogelijkheden behouden blijven bij de beoordeling van de zaak te gronde. 

 

Er zijn in casu voldoende buitengewone omstandigheden te weerhouden. 

 

Het middel is gegrond”. 

 

3.2. In tegenstelling tot wat verzoeker betoogt in zijn verzoekschrift, legt de materiële motiveringsplicht 

net zo min als de in het middel aangehaalde beginselen van behoorlijk bestuur, een formele 

motiveringsplicht op. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is, bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht, niet 

bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze 

overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die 

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

december 2001, nr. 101 624). 

 

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).  

 

Bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht 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. 

 

3.3. Verzoeker lijst de elementen die zijn zaak kenmerken op en wijst in het bijzonder op zijn financiële 

afhankelijkheid van zijn in België verblijvende Spaanse broer. Hij is van oordeel dat de diverse 

vestigingsaanvragen die hij heeft ingediend in functie van zijn Spaanse broer dienstig zijn in het kader 

van een aanvraag op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en dat hiermee geen rekening 

werd gehouden. Hij betoogt dat hij niet kan terugkeren naar Pakistan omdat hij daar geen middelen van 

bestaan heeft en zijn broer hem aldaar niet vanuit België kan ondersteunen. 

 

3.4. De in punt 1.1. bedoelde aanvraag bevindt zich in het administratief dossier. Zoals verweerder 

terecht stelt in zijn nota, blijkt hieruit dat verzoeker weliswaar vermeldde dat hij zes aanvragen tot 

gezinshereniging met zijn broer indiende en dat zulks hem een aantal malen een tijdelijk verblijfsrecht 

opleverde, doch dat hij geenszins aanvoerde dat hij financieel afhankelijk zou zijn van zijn broer en dat 

zulks hem zou kunnen belemmeren om de aanvraag in het herkomstland in te dienen. Verzoeker stelde 

enkel : “ – 6 keer gezinshereniging met broer van Spaanse nationaliteit waardoor hij bijna 3 jaar op het 
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grondgebied verbleef”. Verzoeker kan verwerende partij dan ook niet verwijten dat hij voor dit specifieke 

punt onzorgvuldig te werk ging. 

 

3.5. In de bestreden beslissing kan ook worden gelezen, “Betrokkene diende ook verschillende 

aanvragen 19ter in (7 aanvragen gezinshereniging). Deze werden allen geweigerd met een bijlage 20 

met bevel om het grondgebied te verlaten” alsook, “Betrokkene beweert dat hij geruime tijd beschikte 

over een legaal verblijf (Attest van Immatriculatie). Doch dient er opgemerkt te worden dat dit document 

enkel een tijdelijke toelating op het grondgebied betekent afgeleverd tijdens behandeling van zijn 

aanvraag tot gezinshereniging. Echter deze procedures werd allemaal afgesloten. Bijgevolg kan dit 

element geen buitengewone omstandigheid vormen die het moeilijk maken om de aanvraag in te dienen 

in het land van herkomst.” 

 

Deze overwegingen zijn deugdelijk en pertinent en vinden steun in het administratief dossier. De Raad 

kan het niet kennelijk onredelijk of onzorgvuldig achten dat, wanneer verzoeker in zijn in punt 1.1. 

bedoelde aanvraag verwijst naar de door hem ingediende aanvragen tot gezinshereniging, verweerder 

dit niet aanvaardt als buitengewone omstandigheid en daarbij verwijst naar maar liefst zeven afgewezen 

aanvragen van verzoeker die hij heeft ingediend op grond van artikel 47/1 van de Vreemdelingenwet. Uit 

de beslissingen die werden getroffen naar aanleiding van deze aanvragen blijkt duidelijk dat verzoeker 

niet werd beschouwd als zijnde ten laste van zijn Spaanse broer.  

 

3.6. De Raad merkt nog op dat hij niet inziet hoe verzoekers betoog dat het onderhoud in België door 

zijn broer “in het overgrote deel in natura aangeboden [wordt]” er op kan wijzen dat hij alhier financieel 

afhankelijk is van zijn broer. 

 

3.7. Voorts stelt de Raad vast dat verzoeker totaal niet ingaat op de overwegingen die in de bestreden 

beslissing figureren, behoudens zijn ingediende vestigingsaanvragen, waardoor ze overeind blijven. 

 

Het enig middel is ongegrond.  

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel aangevoerd dat kan leiden tot de nietigverklaring van 

de eerste bestreden beslissing en het beroep is onontvankelijk voor zover het is gericht tegen de tweede 

bestreden beslissing. 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 Vreemdelingen-

betwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, 

samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

5. Kosten 

 

De verzoekende partij heeft aangetoond het voordeel van de kosteloze rechtspleging te genieten. Het 

onverschuldigd gekweten rolrecht dient haar te worden terugbetaald. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

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

 

Artikel 2 

 

Het onverschuldigd gekweten rolrecht ten bedrage van 186 euro dient de verzoekende partij te worden 

terugbetaald. 

 

 

 

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

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 


