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 nr. 276 337 van 23 augustus 2022 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. SCHÜTT 

Van Noortstraat 16 

2018 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 30 maart 2022 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 8 februari 2022 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf 

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

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk wordt 

verklaard en tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 22 juni 2022, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 juli 2022. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. SCHÜTT, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat T. BRICOUT, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker is in 2004 in België aangekomen met een visum type D. In 2005 komt ook zijn echtgenote, die 

de Nigeriaanse nationaliteit heeft, naar België met een visum type D. Verzoeker wordt in 2007 van 

ambtswege afgevoerd uit het vreemdelingenregister.  

 

In 2009 dienen verzoeker en zijn echtgenote voor het eerst een verblijfsaanvraag in met toepassing van 

artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
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vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). Deze aanvraag wordt niet 

in overweging genomen wegens een negatieve woonstcontrole.  

 

In 2014 dienen verzoeker en zijn echtgenote voor de tweede keer een verblijfsaanvraag in met toepassing 

van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Deze aanvraag wordt onontvankelijk verklaard, een beslissing 

waartegen verzoeker beroep instelt bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). De 

Raad verwerpt het beroep bij arrest nr. 211 518 van 25 oktober 2018. 

 

Op 22 december 2020 dient verzoeker uiteindelijk voor de derde keer een verblijfsaanvraag in met 

toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Op 8 februari 2022 verklaart de gemachtigde van 

de staatssecretaris voor Asiel en Migratie verzoekers verblijfsaanvraag onontvankelijk, aan verzoeker ter 

kennis gebracht op 1 maart 2022. Dit is de eerste bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als 

volgt: 

 

“Mijnheer de Burgemeester, 

 

Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 22.12.2020 werd ingediend 

door : 

 

I. (…), U. (…) L. (…) (R.R.: (…)) 

nationaliteit: Nigeria 

geboren te (…) op (…) 1982 

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 

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. 

 

Uit het administratief dossier van betrokkene blijkt dat hij op 02.09.2004 een visumaanvraag indiende als 

professioneel voetballer. Dit visum werd goedgekeurd en betrokkene kwam op 06.09.2004 naar België. 

Van 26.11.2004 tot 30.08.2005 was hij in het bezit van een Bewijs van Inschrijving in het 

Vreemdelingenregister. Uit de beschikbare informatie in het administratief dossier blijkt dat betrokkene 

naar Italië vertrok. Het administratief dossier bevat een Italiaanse identiteitskaart op naam van betrokkene, 

afgeleverd op 15.01.2009, zijn vorige Nigeriaanse paspoort werd afgeleverd te Rome op 30.11.2012. Hij 

werd verschillende malen aangetroffen door de Italiaanse politiediensten, met name op 30.04.2008, op 

06.10.2009, op 21.07.2010, op 28.06.2011 en op 17.04.2012. Op datum van 06.12.2012 levert Italië een 

inreisverbod van zes jaar af aan betrokkene. In België dient hij op 16.12.2009 een aanvraag 9bis in maar 

deze wordt niet in overweging genomen door de Stad Antwerpen op 30.05.2011 omdat betrokkene niet 

op zijn adres wordt aangetroffen. Op 14.01.2014 dient betrokkene een tweede aanvraag 9bis in die 

negatief wordt afgesloten op 05.07.2016 en gepaard gaat met een bevel om het grondgebied te verlaten, 

hem betekend op 20.09.2016. Deze beslissing wordt op 25.10.2018 bevestigd door de Raad voor 

Vreemdelingenbewistingen. Op 12.05.2018 betekent betrokkene een bevel om het 

grondgebied te verlaten nadat hij wordt aangetroffen door bij administratieve controle. 

 

Betrokkene beroept zich op zijn lang verblijf in België sinds 2004. Echter, zoals blijkt uit bovenstaande is 

er geen sprake van een ononderbroken verblijf in België sinds 2004, daar betrokkene in Italië verbleef. Dit 

blijkt ook uit zijn verklaringen afgelegd tijdens bij de politiediensten op 12.05.2018. Daar verklaarde 

betrokkene dat hij in 2006 samen met zijn echtgenote naar Italië ging, waar zijn echtgenote bevallen is 

van hun drie kinderen en waar zijn echtgenote en kinderen sindsdien zouden verblijven. Hij verklaarde 

tevens dat hij nog steeds instaat voor het onderhoud van zijn echtgenote en hun drie kinderen. Bovendien 

kan het element van lang verblijf niet als buitengewone omstandigheid aanvaard worden, aangezien het 

behoort tot de gegrondheid, wat in overeenstemming is met de vaste rechtspraak van de Raad van State. 

Het louter langdurig verblijf in een land toont bovendien niet aan waarom het voor betrokkene zeer moeilijk 
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of zelfs onmogelijk zou zijn om de aanvraag in te dienen in het buitenland. Het niet voldoen aan de 

wettelijke verplichting om het grondgebied te verlaten en het bijgevolg zelf verantwoordelijk zijn voor de 

situatie van langdurig verblijf is voldoende reden om het lange verblijf niet te aanvaarden als buitengewone 

omstandigheid. Betrokkene was er steeds van op de hoogte dat hij zich in illegaal verblijf bevond en dat 

hij het grondgebied diende te verlaten waardoor hij zelf verantwoordelijk is voor het langdurig verblijf. Dit 

element kan dan ook niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid aangezien betrokkene wist 

dat hij het land diende te verlaten maar heeft nagelaten hiertoe de nodige stappen te ondernemen 

waardoor hij dus zelf verantwoordelijk is voor de situatie van langdurig verblijf (RVV, arrest nr 248733 van 

05 februari 2021). 

 

Betrokkene beroept zich op de lange behandelingsduur van zijn aanvragen 9bis en het feit dat zijn eerste 

aanvraag ten onrechte niet in overweging werd genomen. Zijn eerste aanvraag 9bis werd ingediend op 

16.12.2009 maar niet in overweging genomen door de Stad Antwerpen op 30.05.2011 na verschillende 

woonstcontroles die plaatsvonden op 24.03.2011, 03.01.2011, 14.08.2010 en 02.06.2010. Gezien uit de 

beschikbare informatie in het administratief dossier blijkt dat betrokkene op 15.01.2009 in het bezit gesteld 

werd van een Italiaanse identiteitskaart en dus in Italië verbleef, is het niet onlogisch dat hij niet kon 

worden aangetroffen op een adres in België. Wat zijn tweede aanvraag 9bis betreft, deze werd ingediend 

op 14.01.2014 en negatief afgesloten op 05.07.2016. Betrokkene was er steeds van de op hoogte dat hij 

zich in illegaal verblijf bevond. Bovendien diende betrokkene te weten dat het indienen van een aanvraag 

9bis geen schorsende werking heeft en dus evenmin aanleiding geeft tot de aflevering van een attest van 

immatriculatie. Het feit dat er een zekere behandelingsperiode is van een aanvraag 9bis, geeft aan 

betrokkene ipso facto geen recht op verblijf (Raad van State, arrest nr 89980 van 02.10.2000). 

 

Betrokkene beroept zich op het feit dat hij als jonge professionele voetballer naar België kwam maar  door 

zijn club in de steek gelaten werd na een ernstige blessure. Hij wijst erop dat zijn transfer deel uitmaakte 

van een bepaald businessmodel met name de ‘handel in Afrikaanse voetballers’, zoals beschreven in het 

krantenartikel van de Groene Amsterdammer dd. 25.11.2014 en IPS van 04.11.2010. Betrokkene vraagt 

rekening te houden met zijn kwetsbare situatie. Echter, uit het administratief dossier blijkt dat betrokkene 

op 22-jarige leeftijd naar België kwam en hier slechts tot 30.08.2005 in het bezit was van een 

verblijfsvergunning als voetballer. Nadien vertrok hij naar Italië waar zijn echtgenote en drie kinderen, 

volgens zijn eigen verklaringen, nog steeds zouden verblijven. Betrokkene maakt dan ook niet aannemelijk 

waarom het feit dat hij hier vijftien jaar geleden als professioneel voetballer werd aangeworven, een 

actuele terugkeer naar Nigeria bijzonder moeilijk zou maken. We merken tenslotte nog op dat betrokkene 

geen medische attesten voorlegt die zijn blessure en jarenlange revalidatie moeten staven. Dit element 

kan dan ook niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid.  

 

Ook de verwijzing naar de toestand in Nigeria (waar er in zijn regio van herkomst veel rancune zou bestaan 

tegenover de Nigeriaanse overheid, waar de overheid erg op haar hoede zou voor het opnieuw 

opflakkeren van de onafhankelijkheidsbeweging, waar er een separatistische groep aanwezig zou zijn die 

voor de onafhankelijkheid van Biafra ijvert en aanslagen zou plegen op overheidsdoelwitten, hierdoor zou 

het Nigeriaanse leger erg aanwezig zijn in de regio, er zouden geregeld jongeren op straat doodgeschoten 

worden door de ordediensten, de veiligheidssituatie zou er erg precair zijn en waar er wekelijks mensen 

door het leger gedood zouden worden) vormt geen buitengewone omstandigheid, aangezien deze 

verwijzing handelt over de algemene situatie in het land en betrokkene geen persoonlijke bewijzen levert 

dat zijn leven in gevaar zou zijn of dat hijzelf specifiek geraakt zal worden door de omschreven situatie 

omwille van zijn persoonlijke situatie of omstandigheden. In deze situatie komt het aan verzoeker toe om 

zich niet te beperken tot een verwijzing naar de algemene situatie in het land van herkomst maar om aan 

de hand van voldoende concrete en persoonlijke elementen minstens een begin van bewijs naar voor te 

brengen dat hij een verhoogd risico loopt om het slachtoffer te worden van de omschreven situatie. Ter 

staving hiervan verwijst betrokkene naar het rapport van Amnesty international uit 2016 en naar een 

krantenartikel dd. 23.11.2020 uit de ‘Premium Times’. Deze verwijzing naar algemene rapporten en 

artikelen toont op geen enkele wijze aan dat betrokkene een persoonlijk risico loopt op de omschreven 

situatie. Het louter inroepen van algemene rapporten volstaat niet om aan te tonen dat iedere onderdaan 

van dat land of inwoner van die regio een risico loopt. Betrokkene wendt geen middel aan om aan te tonen 

dat hij persoonlijk een reëel risico zou lopen door zijn loutere aanwezigheid aldaar. Dit element kan dan 

ook niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid. 

 

Betrokkene beroept zich als buitengewone omstandigheid op het feit dat de sociale banden die hij hier 

heeft opgebouwd dreigen verloren te gaan indien hij moet terugkeren en dat zijn integratie inspanningen 

een maat voor niets geweest zouden zijn. Betrokkene maakt dit echter niet aannemelijk. Bovendien dient 

opgemerkt te worden dat het hier gaat om een tijdelijke verwijdering van het Belgisch grondgebied, wat 
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geen onoverkomelijk nadeel met zich meebrengt. Het feit dat een vreemdeling een aanvraag om 

machtiging tot verblijf moet indienen via de Belgische diplomatieke of consulaire post in het buitenland 

impliceert bovendien niet dat zijn banden met België teloorgaan of dat gegevens die wijzen op een 

integratie plotseling niet langer zouden bestaan. Verzoeker beperkt er zich toe te benadrukken dat hij 

tijdens zijn verblijf volledig is geïntegreerd en duurzaam lokaal is verankerd, zonder evenwel te 

verduidelijken waaruit een en ander dan precies moet blijken én te concretiseren op welke wijze zijn 

integratie hem dan precies verhindert om terug te keren naar het herkomstland voor het indienen van de 

aanvraag (RVV arrestnr. 228193 van 29.10.2019). 

 

De elementen van lang verblijf en integratie (met name het feit dat hij sinds 2004 in België zou verblijven, 

dat hij dus reeds meer dan vijftien jaar in België zou verblijven, dat hij hier goed geïntegreerd zou zijn, dat 

hij hier sociale banden opgebouwd zou hebben, dat hij werkbereid zou zijn, dat hij ruime ervaring zou 

hebben binnen het voetbal, dat zijn werkbereidheid zich echter niet zou beperken tot de voetbalwereld, 

dat hij even graag in een ander domein aan de slag zou willen, dat hij uitzicht zou hebben op volledig 

bezoldigde tewerkstelling als voetbaltrainer, dat hij blijk gegeven zou hebben van zijn engagement door 

als vrijwilliger training te geven, dat hij inspanningen gedaan zou hebben om zich te integreren, dat hij 

zich actief ingespannen zou hebben om zich het Nederlands eigen te maken, dat hij al jaren aangesloten 

zou zijn bij dezelfde voetbalclub zowel als speler als trainer, dat dit engagement hem vele vrienden en 

kennissen opgeleverd zou hebben, dat hij al jaren zou deelnemen aan de extra-sportieve activiteiten van 

zijn club waardoor hij hechte banden opgebouwd zou hebben, dat hij dus reeds deel zou uitmaken van 

de Belgische samenleving, dat hij zijn curriculum vitae voorlegt evenals zijn arbeidsovereenkomst met KV 

Mechelen voor het seizoen 2004-2005, een foto van de ploeg van KV 

Mechelen in dat seizoen, zijn overeenkomst dd. 17.08.2005 met een spelersmakelaar, enkele 

trainingsuitnodigingen en het wedstrijdschema van Koninklijke Racing Kiel FC, foto’s van de eerste ploeg 

van deze voetbalclub en enkele uitnodigen voor extra-sportieve activiteiten van deze club) 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).” 

 

Ook op 8 februari 2022 neemt de gemachtigde een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied 

te verlaten, aan verzoeker ter kennis gebracht op 1 maart 2022. Dit is de tweede bestreden beslissing, 

waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“Bevel om het grondgebied te verlaten 

 

De heer: 

 

Naam, voornaam: I. (…), U. (…) L. (…) geboortedatum: (…) 1982 

geboorteplaats: (…) nationaliteit: Nigeria 

 

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

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

zich naar toe te begeven. 

 

binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving. 

 

Reden van de beslissing: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) 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 enig middel in de synthesememorie voert verzoeker de schending aan van artikel 8 van het 

Europees Verdrag tot Bescherming voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het 
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EVRM), van de artikelen 9bis en 74/13 van de vreemdelingenwet en van het materiële 

motiveringsbeginsel.  

 

Ter adstruering van zijn middel zet verzoeker het volgende uiteen: 

 

“Doordat in de bestreden beslissing melding wordt gemaakt van de verklaring die verzoeker ten aanzien 

van de politie heeft afgelegd op 12 mei 2018 en waarin hij verklaard heeft nog steeds in te staan voor het 

onderhoud van zijn echtgenote en hun drie kinderen 

 

Terwijl uit de motivering van de bestreden beslissing niet blijkt dat er bij het beslissingsproces op enigerlei 

wijze rekening is gehouden met de belangen van de minderjarige kinderen die door verzoeker worden 

onderhouden (schending van artikel 8 EVRM) 

 

En terwijl de gemachtigde bij de beoordeling van een aanvraag ex artikel 9bis, alsook bij het uitvaardigen 

van een bevel om het grondgebied te verlaten, alle elementen die aan hem bekend zijn, moet betrekken 

bij het nemen van de beslissing (schending van artikel 9bis, eerste lid vreemdelingenwet; schending van 

artikel 74/13 vreemdelingenwet) 

 

En terwijl een administratieve beslissing dient te berusten op motieven waaruit blijkt dat met alle 

elementen rekening werd gehouden (schending van het motiveringsbeginsel) 

zodat de genoemde verdragsbepaling, de genoemde wetsbepalingen en het genoemde beginsel 

geschonden zijn 

 

Toelichting: 

 

1. Artikel 8 EVRM bepaalt als volgt: 

 

1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover 

bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale 

veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. 

 

Artikel 9bis, §1, eerste lid van de vreemdelingenwet bepaalt 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. 

 

Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet bepaalt als volgt: 

 

Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met het 

hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land. 

 

2. In de bestreden beslissing wordt melding gemaakt van de verklaring die verzoeker heeft afgelegd 

tegenover de politie van Antwerpen op 12 mei 2018. 

 

Verzoeker was alsdan gecontroleerd aan het voetbalveld waar hij training aan het geven was, en 

meegenomen naar het politiekantoor. Hij werd door de politie uitgenodigd om de redenen op te schrijven 

waarom hij niet terug wilde gaan naar zijn herkomstland, Nigeria. 

 

Zoals de gemachtigde van de Staatssecretaris in de motivering van de bestreden beslissing vermeldt, 

heeft verzoeker aangegeven dat hij toen, dus in 2018, nog steeds instond voor het onderhoud van zijn 

echtgenote en van hun drie kinderen. 

 

Verzoeker mocht uiteindelijk het politiekantoor verlaten, nadat hem een bevel om het grondgebied te 

verlaten was overhandigd. 
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Het is dus duidelijk dat de gemachtigde op het moment van het nemen van de bestreden beslissing, die 

ook een bevelscomponent omvat, op de hoogte was van de financiële steun die verzoeker met name aan 

zijn minderjarige kinderen verschaft. 

 

Het feit dat verzoeker dit doet, vanuit de moeilijke en precaire verblijfssituatie waarin hij zich bevindt, toont 

aan dat de door verzoeker verstrekte steun onontbeerlijk is voor het welzijn van zijn minderjarige kinderen. 

 

De gemachtigde vermeldt het gegeven van de steun wel, doch in het kader van het motief dat er geen 

sprake is van een ononderbroken verblijf in België sinds 2004 in hoofde van verzoeker. 

 

De gemachtigde doet verder niets met dit gegeven, blijkens de motivering van de bestreden beslissing. 

 

Nochtans dient een zorgvuldige overheid rekening te houden met alle haar bekende gegevens, die een 

invloed kunnen hebben op de te nemen beslissing. 

 

En uiteraard is meergenoemd gegeven relevant bij het nemen van een verblijfsbeslissing: de vraag stelt 

zich immers automatisch of de tussen te komen beslissing een negatieve impact kan hebben op de 

belangen van minderjarigen, en of die negatieve impact al dan niet opweegt tegen andere 

bekommernissen. 

 

Het hoger belang van het minderjarige kind werd niet aantoonbaar in rekening genomen. 

 

Nochtans is dit wel een verplichting, die door het EHRM nogmaals werd omschreven in het arrest 

Jeunesse (EHRM arrest nr. 12738/10, Jeunesse tegen Nederland, van 3 oktober 2014). 

 

De belangenafweging en de fair balance-toets die artikel 8 EVRM oplegt, moeten worden uitgevoerd, ook 

bij het nemen van een verblijfsbeslissing, zoals in casu. 

 

Bij het nemen van een verwijderingsbeslissing is zulks uitdrukkelijk voorzien in artikel 74/13. 

 

Uit de motivering blijkt niet dat artikel 74/13 werd nageleefd. 

 

Nu niet blijkt dat deze afweging is gebeurd, schendt de bestreden beslissing (in zijn beide componenten) 

de in de aanhef van het middel genoemde bepalingen en het genoemde beginsel. 

In de nota met opmerkingen laat verwerende partij gelden dat verzoeker in zijn middel nergens zou 

verwijzen naar het bevel om het grondgebied te verlaten. Dit verweer berust duidelijk op een onvolledige 

lezing van het beroepsschrift. 

 

Uw Raad kan, bij stilzwijgen van de beslissing, moeilijk nagaan of er een correcte afweging is gebeurd, 

zodat de wettigheidscontrole onmogelijk wordt gemaakt en de annulatie zich opdringt. 

 

Dit laatste wordt door verwerende partij uitdrukkelijk bevestigd, wanneer zij in de nota met opmerkingen 

laat gelden dat het niet tot de opdracht van uw Raad behoort om een eigen beoordeling in de plaats te 

stellen van de door de administratieve overheid gemaakte beoordeling. 

 

Het is daarom dat de onzekerheid over de aard van de bestreden beslissing, mocht zij zijn genomen met 

inachtname van alle elementen waarvan het bestuur op de hoogte was, noodzakelijkerwijs aanleiding 

geeft tot vernietiging van die beslissing. 

 

3. Het substantieel karakter van de door verzoeker verstrekte geldelijke steun, blijkt uit de regelmatige 

overschrijvingen van belangrijke bedragen die gedurende vele jaren werden gedaan (stuk 5) 

 

De regelmaat en de omvang van de bedragen tonen aan dat deze steun essentieel is voor het welzijn van 

de minderjarige kinderen van verzoeker. 

 

Naast financiële steun biedt verzoeker ook geregeld materiële steun aan zijn kinderen, door het toesturen 

van postpakketten met schoenen en kleren (stuk 5). 

 

Net zoals voor de betalingen, doet verzoeker beroep op zijn vriend B. (…) C. (…) A. (…), teneinde verhaal 

te kunnen halen bij Bpost ingeval van niet-aankomen van een pakket (iets wat verzoeker, gelet op zijn 
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verblijfssituatie, niet kan). Occasioneel, als zijn vriend afwezig is, kan verzoeker hiervoor beroep doen op 

een andere vriend. 

 

Het in het middel bekritiseerde ontbreken van het op enigerlei wijze betrekken van dit element bij het 

nemen van de bestreden beslissing, betreft dus een fundamenteel gebrek in de motivering. 

 

De kinderen van verzoeker komen hem ook geregeld bezoeken in België, hetgeen de hechte band tussen 

verzoeker en zijn kinderen aantoont. Verzoeker legt desbetreffend de boardingpassen voor die zijn 

kinderen hebben gebezigd teneinde hun vader te bezoeken in België (stuk 5). 

 

4. Waar verwerende partij in de nota met opmerkingen verweer voert nopens de naleving van de formele 

motiveringsplicht, is dat verweer niet ter zake dienend, nu verzoeker geen schending van deze verplichting 

heeft ingeroepen. 

 

5. In de nota met opmerkingen legt verwerende partij uit dat de procedure voorzien in artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet een uitzonderingsprocedure betreft, welke enkel openstaat aan de vreemdeling die 

zich in buitengewone omstandigheden in België bevindt. 

 

Verwerende partij verduidelijkt verder dat meergenoemd artikel 9bis “vanwege de overheid een dubbel 

onderzoek [vereist]” (nota met opmerkingen, p.6), waarvan dan het eerste onderzoek betrekking heeft op 

de ontvankelijkheid van de aanvraag , meer bepaald of er buitengewone omstandigheden ingeroepen 

worden en zo ja, of deze aanvaardbaar zijn. 

 

Aangezien de gemachtigde volgens verwerende partij rekening heeft gehouden met alle elementen die 

verzoeker in zijn verzoekschrift ex artikel 9bis als buitengewone omstandigheden heeft aangehaald, zou 

de bestreden beslissing niet voor enige kritiek vatbaar zijn. 

 

Verwerende partij stelt laconiek: “ 

 

“Verder dient opgemerkt te worden dat verzoeker in zijn derde aanvraag 9bis het hoger belang van zijn 

minderjarige kinderen niet als buitengewone omstandigheid heeft aangehaald. Het Bestuur diende er 

derhalve ook niet over te motiveren” (nota met opmerkingen, p.11). 

 

Verwerende partij legt dus alle verantwoordelijkheid voor het te voeren ontvankelijkheidsonderzoek bij de 

vreemdeling die de aanvraag indient, en meent het bestuur te kunnen vrijstellen van het betrekken bij het 

beslissingsproces van elementen waarvan het kennis heeft, en die mogelijks tot een andere beoordeling 

kunnen leiden. 

 

De door verwerende partij gehuldigde interpretatie van het materieel motiveringsbeginsel staat op zeer 

gespannen voet met de gebruikelijke invulling van dit principe, nl. dat de overheid bij het nemen van een 

beslissing rekening moet houden met alle gegevens die zij kent of zou moeten kennen. 

 

Zulke regel zou zinledig zijn mocht die enkel gelden op voorwaarde dat de rechtsonderhorige de 

kwestieuze elementen zelf in zijn aanvraag heeft vermeld. 

 

Een antwoord formuleren op alle door de rechtsonderhorige aangehaalde argumenten vormt een 

verplichting die valt onder de formele motiveringsplicht, die verwerende partij blijkbaar gemakkelijk verwart 

(ut supra, onder punt 4) met het materieel motiveringsbeginsel 

 

Het is duidelijk dat verwerende partij het materieel motiveringsbeginsel te beperkend uitlegt, teneinde te 

proberen om de duidelijke schending ervan in de bestreden beslissing te vergoelijken. 

 

6. Met betrekking tot de grond van de zaak, met name of het hoger belang van het kind door de bestreden 

beslissing in gedrang wordt gebracht, haalt verwerende partij vooreerst aan dat niet zou zijn aangetoond 

hoe dit een buitengewone omstandigheid in de zin van artikel 9bis zou kunnen uitmaken. 

 

Verwerende partij stelt dat verzoeker “met zijn theoretisch betoog” niet aantoont in welke mate hij vanuit 

zijn herkomstland niet geldelijk zou kunnen bijdragen in de opvoeding van zijn kinderen. 
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Verzoeker meent dat hij in zijn beroepsschrift zeer concreet heeft aangetoond, aan de hand van de 

voorgelegde stukken (betalingsbewijzen, verzendbewijzen pakketten), dat hij op structurele en 

substantiële wijze instaat voor het levensonderhoud van zijn in Italië verblijvende kinderen. 

 

Verzoeker beoordeelt de kritiek dat hij zich zou beperkt hebben tot een theoretisch betoog dan ook als 

gratuit. 

 

Verzoeker licht de situatie hieronder verder toe. 

 

Verzoeker heeft zich indertijd, toen hij geblesseerd was en geen contractverlenging bij KV Mechelen had 

gekregen, in de zomer aangeboden bij de Italiaanse voetbalclub AC Perugia voor sportieve en fysieke 

testen. 

 

Zijn fysieke paraatheid was onvoldoende om een contract te krijgen bij Perugia, maar tijdens zijn verblijf 

in Italië kwam hij in contact met een in voetbalmiddens zeer gekend chirurg en professor, die aanbood om 

verzoeker te opereren. 

 

Kort na de operatie werd verzoeker vervoegd door zijn echtgenote, die omwille van haar vergevorderde 

zwangerschap met de trein moest reizen. Bedoeling was om voor de geboorte naar België terug te keren, 

maar het kind werd vroeger dan verwacht geboren in Italië. 

 

Bij geboorte van een kind kent Italië aan de ouders een tijdelijk verblijfsrecht om medische redenen toe, 

voor de vader in ieder geval beperkt tot 6 maanden en zonder de mogelijkheid om te werken. 

 

Dit was voor verzoeker geen duurzame oplossing, zodat hij naar België terugkeerde op zoek naar werk, 

maar voor de echtgenote van verzoeker, die in Italië ook familie had, was dit verblijfsrecht niet 

onbelangrijk, gelet op de gerezen moeilijkheden in België na het einde van het arbeidscontract met KV 

Mechelen. 

 

De echtgenote van verzoeker verdeelde haar tijd tussen België en Italië, waarbij ook de 2 andere kinderen 

in Italië geboren werden. 

 

Verzoeker verbleef alsdan, ttz. na de geboorte telkens een aantal maanden in Italië, om er pijnlijk 

geconfronteerd te worden met de onmogelijkheid om er op normale wijze bij te dragen in de financiële 

noden van zijn gezin. 

Het enige dat in Italië mogelijk bleek, was het verkopen op straat of op de parking van een supermarkt, 

van prullaria, wat per dag een zeer magere opbrengst opleverde en wat meermaals tot een politiecontrole 

leidde. 

 

In België was het voor verzoeker veel gemakkelijker om iets te verdienen, nu hij bekendheid genoot 

omwille van zijn (korte) voetbalcarrière bij KV Mechelen en mensen welwillend waren om hem te helpen 

bij de zoektocht naar werk. 

 

Daarbij komt dat de economische situatie in Vlaanderen beduidend gunstiger is dan deze in midden Italië 

(het gezin van verzoeker woont in Umbrië, niet zo ver van Perugia). 

 

Hoewel verzoeker veel liever had samengewoond met zijn gezin, bleef hij in België om voor hen te kunnen 

zorgen door het sturen van geld. 

 

De kinderen genoten en genieten in Italië verblijfsrecht (zie stuk 6), zodat het geen optie was voor 

verzoeker en zijn echtgenote om de kinderen naar België te brengen, naar een leven in onzekerheid en 

precariteit. 

 

Anderzijds is de sociale bescherming en het recht op (financiële) bijstand in Italië veel beperkter dan in 

België, zodat de financiële inbreng van verzoeker cruciaal is voor het welzijn van zijn kinderen (met de 

bedragen die verzoeker maandelijks stuurt, wordt met name de huur betaalt van de woning in Italië). 

 

Buiten de contacten op afstand ziet verzoeker zijn kinderen op regelmatige wijze in België, blijkens de 

door verzoeker voorgelegde boardingpassen waarmee zijn kinderen naar België vliegen. 

 

Uit bovenstaande uiteenzetting blijken 2 dingen. 
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Enerzijds zou een terugkeer van verzoeker naar zijn herkomstland, Nigeria, hetgeen toch de uiteindelijke 

consequentie is van de bestreden beslissingen, een einde maken aan de financiële hulp die hij thans biedt 

aan zijn kinderen en die essentieel is voor hun welzijn, gelet op de zeer beperkte financiële middelen van 

hun moeder in Italië (dat verzoeker maandelijks een groot bedrag stuurt, is het bewijs van de noodzaak 

ervan). 

 

Verzoeker is al weg uit Nigeria sinds 2004, dus hij kan daar niet rekenen op uitgesproken goodwill, terwijl 

er in de herkomstregio van verzoeker chaos heerst en de economie zo slecht draait dat veel mensen de 

wijk nemen naar naburige landen waar het beter gaat, zoals Ghana. 

 

Net zoals voor midden Italië geldt dat de economische situatie en het gemiddeld inkomen in Nigeria veel 

en veel lager ligt dan in België, zodat het verdienvermogen van verzoeker er ipso facto niet van die aard 

kan zijn dat hij een nuttige financiële bijdrage kan leveren voor de opvoeding van zijn kinderen. 

 

Bovendien heeft verzoeker, als ex-profvoetballer, geen diploma waarop hij beroep kan doen om in zijn 

herkomstland een enigszins goedbetaalde job te vinden. In België is er een schrijnend tekort aan 

arbeidskrachten, in een Afrikaans land als Nigeria niet. 

 

Anderzijds betekent een terugkeer naar Nigeria dat verzoeker zijn kinderen niet meer in levende lijve zal 

kunnen ontmoeten, en dit gelet op de exponentieel hogere reiskosten. 

 

De impact van de bestreden beslissingen is derhalve groot en het was nodig en noodzakelijk om het hoger 

belang van het kind te betrekken bij het beslissingsproces, hetgeen niet is gebeurd. 

 

7. Verwerende partij wijst er nog op dat uit het administratief dossier niet blijkt dat verzoeker een in België 

een gezins- en familieleven met zijn kinderen zou onderhouden. 

 

Verzoeker antwoordt dat uit het administratief dossier ten tijde van het nemen van de bestreden 

beslissingen wel bleek dat verzoeker had aangevoerd dat hij voor zijn kinderen zorgde door o.a. geld op 

te sturen, hetgeen toch een cruciaal onderdeel van de ouderrol betreft. 

 

Voorts is in de onderhavige procedure gedocumenteerd dat de beperkte maar belangrijke contacten 

tussen verzoeker en zijn kinderen in België plaatsvinden; uiteraard zij er ook contacten op afstand, waarbij 

verzoeker zich in België bevindt. 

 

De economische noodzaak voor een ouder om voor het leeuwendeel van de tijd in een ander land te 

verblijven teneinde geld te verdienen voor het onderhoud van zijn kinderen, kan bezwaarlijk als een 

contra-indicatie worden weerhouden voor het bestaan van een gezins- en familieleven. 

 

De situatie van verzoeker is, vanuit het oogpunt van artikel 8 EVRM, inderdaad niet stereotiep, hetgeen 

juist een zorgvuldige afweging van de in het geding zijnde belangen vereiste. 

 

Nu dergelijke afweging niet heeft plaatsgevonden – het verweer in de nota met opmerkingen bevestigt dit 

met zoveel woorden – is annulatie de aangewezen remedie. 

 

Het enig middel is gegrond.” 

 

2.2 In zijn nota met opmerkingen repliceert verweerder als volgt: 

 

“In een enig middel haalt verzoeker de schending aan van artikel 8 EVRM, van de artikelen 9bis en 74/13 

van de Vreemdelingenwet en van de materiële motiveringsplicht.  

Hij betoogt dat de bestreden beslissing geen rekening houdt met de belangen van de minderjarige 

kinderen, niettegenstaande hij op 12.05.2018, tijdens een politiecontrole, verklaard heeft nog in te staan 

voor het onderhoud van zijn vrouw en kinderen. Hij stelt dat de bestreden beslissing geen rekening houdt 

met alle elementen. Hij voegt bij zijn verzoekschrift een stuk toe waaruit zou moeten blijken dat hij 

regelmatig geldelijke steun verleent aan zijn minderjarige kinderen.  

 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de bestreden beslissingen duidelijk de motieven en de 

juridische grond aangeven op basis waarvan zij is genomen, m.n. artikel 9bis van de Vreemdelingenwet 

(regularisatieaanvraag) en artikel 7 eerste lid-1° (bevel).  
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Er dient opgemerkt te worden dat verzoeker in zijn middel nergens verwijst naar het bevel om het 

grondgebied te verlaten waaruit kan afgeleid worden dat hij niet betwist op het grondgebied te verblijven 

zonder in het bezit te zijn van een geldig visum.  

 

Inzake de beslissing 9bis motiveert de gemachtigde op omstandige en concrete wijze waarom de 

aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheden vormen die rechtvaardigen dat verzoekster 

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

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

buitenland. Derhalve wordt de aanvraag onontvankelijk verklaard.  

 

Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punten deze motivering hem niet in staat stelt om te begrijpen op 

grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissingen zijn genomen, derwijze dat 

hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 2002, nr. 

105.103). Een schending van de formele motiveringsplicht blijkt aldus niet.. 

 

Waar hij die motieven inhoudelijk aanvecht en een schending van de materiële motiveringsplicht tracht 

aan te tonen, dient te worden opgemerkt dat de Raad bij de beoordeling daarvan niet bevoegd is 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).  

 

Artikel 9 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

“Om langer dan de in artikel 6 bepaalde termijn in het Rijk te mogen verblijven, moet de vreemdeling die 

zich niet in een der in artikel 10 voorziene gevallen bevindt, daartoe gemachtigd worden door de Minister 

of zijn gemachtigde.  

Behoudens de in een internationaal verdrag, in een wet of in een koninklijk besluit bepaalde afwijkingen, 

moet deze machtiging door de vreemdeling aangevraagd worden bij de Belgische diplomatieke of 

consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland.”  

 

Artikel 9bis, § 1 van diezelfde wet 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. 

(…)”  

 

Uit het voorgaande blijkt dat de mogelijkheid om in België een verblijfsmachtiging aan te vragen als 

uitzonderingsbepaling restrictief moet worden geïnterpreteerd. De “buitengewone omstandigheden” 

strekken er niet toe te verantwoorden waarom de machtiging voor een verblijf van meer dan drie maanden 

wordt verleend, maar om te verantwoorden waarom de aanvraag in België en niet vanuit het buitenland 

wordt ingediend. Het betreft omstandigheden die een tijdelijke terugkeer van de vreemdeling naar zijn 

land van herkomst, om er de noodzakelijke formaliteiten voor het indienen van een aanvraag tot 

machtiging tot verblijf te vervullen, onmogelijk of bijzonder moeilijk maken. Een aanvraag, ingediend met 

toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, vereist dus vanwege de overheid een dubbel 

onderzoek:  

 

- wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of er buitengewone 

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

rechtvaardigen en zo ja, of deze aanvaardbaar zijn; zo dergelijke buitengewone omstandigheden niet 

blijken voorhanden te zijn, kan de aanvraag tot het verkrijgen van een verblijfsmachtiging onontvankelijk 

worden verklaard;  

- 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 verwerende partij over een ruime 

appreciatiebevoegdheid.  

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 11 

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

omstandigheden zijn die hem verhinderen zijn verzoek bij de consulaire of diplomatieke dienst in het 

buitenland in te dienen. Hij dient met andere woorden aan te tonen dat het voor hem bijzonder moeilijk is 

terug te keren naar zijn land van herkomst of naar een land waar hij gemachtigd is te verblijven, om er 

zijn aanvraag tot verblijfsmachtiging in te dienen. Uit zijn uiteenzetting dient duidelijk te blijken waaruit het 

ingeroepen beletsel precies bestaat.  

 

De bestreden beslissing verklaart de aanvraag om machtiging tot verblijf met toepassing van artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet onontvankelijk. 

 

Uit de lezing van de onontvankelijkheidsbeslissing 9bis blijkt dat het Bestuur rekening heeft gehouden 

met alle elementen die verzoeker als buitengewone omstandigheid heeft aangehaald in de aanvraag 9bis 

(eigen vetschrift):  

 

“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.  

 

Uit het administratief dossier van betrokkene blijkt dat hij op 02.09.2004 een visumaanvraag indiende als 

professioneel voetballer. Dit visum werd goedgekeurd en betrokkene kwam op 06.09.2004 naar België. 

Van 26.11.2004 tot 30.08.2005 was hij in het bezit van een Bewijs van Inschrijving in het 

Vreemdelingenregister. Uit de beschikbare informatie in het administratief dossier blijkt dat betrokkene 

naar Italië vertrok. Het administratief dossier bevat een Italiaanse identiteitskaart op naam van betrokkene, 

afgeleverd op 15.01.2009, zijn vorige Nigeriaanse paspoort werd afgeleverd te Rome op 30.11.2012. Hij 

werd verschillende malen aangetroffen door de Italiaanse politiediensten, met name op 30.04.2008, op 

06.10.2009, op 21.07.2010, op 28.06.2011 en op 17.04.2012. Op datum van 06.12.2012 levert Italië een 

inreisverbod van zes jaar af aan betrokkene. In België dient hij op 16.12.2009 een aanvraag 9bis in maar 

deze wordt niet in overweging genomen door de Stad Antwerpen op 30.05.2011 omdat betrokkene niet 

op zijn adres wordt aangetroffen. Op 14.01.2014 dient betrokkene een tweede aanvraag 9bis in die 

negatief wordt afgesloten op 05.07.2016 en gepaard gaat met een bevel om het grondgebied te verlaten, 

hem betekend op 20.09.2016. Deze beslissing wordt op 25.10.2018 bevestigd door de Raad voor 

Vreemdelingenbewistingen. Op 12.05.2018 betekent betrokkene een bevel om het grondgebied te 

verlaten nadat hij wordt aangetroffen door bij administratieve controle.  

 

Betrokkene beroept zich op zijn lang verblijf in België sinds 2004. Echter, zoals blijkt uit bovenstaande is 

er geen sprake van een ononderbroken verblijf in België sinds 2004, daar betrokkene in Italië verbleef. Dit 

blijkt ook uit zijn verklaringen afgelegd tijdens bij de politiediensten op 12.05.2018. Daar verklaarde 

betrokkene dat hij in 2006 samen met zijn echtgenote naar Italië ging, waar zijn echtgenote bevallen is 

van hun drie kinderen en waar zijn echtgenote en kinderen sindsdien zouden verblijven. Hij verklaarde 

tevens dat hij nog steeds instaat voor het onderhoud van zijn echtgenote en hun drie kinderen. Bovendien 

kan het element van lang verblijf niet als buitengewone omstandigheid aanvaard worden, aangezien het 

behoort tot de gegrondheid, wat in overeenstemming is met de vaste rechtspraak van de Raad van State. 

Het louter langdurig verblijf in een land toont bovendien niet aan waarom het voor betrokkene zeer moeilijk 

of zelfs onmogelijk zou zijn om de aanvraag in te dienen in het buitenland. Het niet voldoen aan de 

wettelijke verplichting om het grondgebied te verlaten en het bijgevolg zelf verantwoordelijk zijn voor de 

situatie van langdurig verblijf is voldoende reden om het lange verblijf niet te aanvaarden als buitengewone 

omstandigheid. Betrokkene was er steeds van op de hoogte dat hij zich in illegaal verblijf bevond en dat 

hij het grondgebied diende te verlaten waardoor hij zelf verantwoordelijk is voor het langdurig verblijf. Dit 

element kan dan ook niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid aangezien betrokkene wist 

dat hij het land diende te verlaten maar heeft nagelaten hiertoe de nodige stappen te ondernemen 

waardoor hij dus zelf verantwoordelijk is voor de situatie van langdurig verblijf (RVV, arrest nr 248733 van 

05 februari 2021).  

 

Betrokkene beroept zich op de lange behandelingsduur van zijn aanvragen 9bis en het feit dat zijn eerste 

aanvraag ten onrechte niet in overweging werd genomen. Zijn eerste aanvraag 9bis werd ingediend op 

16.12.2009 maar niet in overweging genomen door de Stad Antwerpen op 30.05.2011 na verschillende 

woonstcontroles die plaatsvonden op 24.03.2011, 03.01.2011, 14.08.2010 en 02.06.2010. Gezien uit de 

beschikbare informatie in het administratief dossier blijkt dat betrokkene op 15.01.2009 in het bezit gesteld 

werd van een Italiaanse identiteitskaart en dus in Italië verbleef, is het niet onlogisch dat hij niet kon 

worden aangetroffen op een adres in België. Wat zijn tweede aanvraag 9bis betreft, deze werd ingediend 
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op 14.01.2014 en negatief afgesloten op 05.07.2016. Betrokkene was er steeds van de op hoogte dat hij 

zich in illegaal verblijf bevond. Bovendien diende betrokkene te weten dat het indienen van een aanvraag 

9bis geen schorsende werking heeft en dus evenmin aanleiding geeft tot de aflevering van een attest van 

immatriculatie. Het feit dat er een zekere behandelingsperiode is van een aanvraag 9bis, geeft aan 

betrokkene ipso facto geen recht op verblijf (Raad van State, arrest nr 89980 van 02.10.2000).  

 

Betrokkene beroept zich op het feit dat hij als jonge professionele voetballer naar België kwam maar door 

zijn club in de steek gelaten werd na een ernstige blessure. Hij wijst erop dat zijn transfer deel uitmaakte 

van een bepaald businessmodel met name de ‘handel in Afrikaanse voetballers’, zoals beschreven in het 

krantenartikel van de Groene Amsterdammer dd. 25.11.2014 en IPS van 04.11.2010. Betrokkene vraagt 

rekening te houden met zijn kwetsbare situatie. Echter, uit het administratief dossier blijkt dat betrokkene 

op 22-jarige leeftijd naar België kwam en hier slechts tot 30.08.2005 in het bezit was van een 

verblijfsvergunning als voetballer. Nadien vertrok hij naar Italië waar zijn echtgenote en drie kinderen, 

volgens zijn eigen verklaringen, nog steeds zouden verblijven. Betrokkene maakt dan ook niet aannemelijk 

waarom het feit dat hij hier vijftien jaar geleden als professioneel voetballer werd aangeworven, een 

actuele terugkeer naar Nigeria bijzonder moeilijk zou maken. We merken tenslotte nog op dat betrokkene 

geen medische attesten voorlegt die zijn blessure en jarenlange revalidatie moeten staven. Dit element 

kan dan ook niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid.  

 

Ook de verwijzing naar de toestand in Nigeria (waar er in zijn regio van herkomst veel rancune zou bestaan 

tegenover de Nigeriaanse overheid, waar de overheid erg op haar hoede zou voor het opnieuw 

opflakkeren van de onafhankelijkheidsbeweging, waar er een separatistische groep aanwezig zou zijn die 

voor de onafhankelijkheid van Biafra ijvert en aanslagen zou plegen op overheidsdoelwitten, hierdoor zou 

het Nigeriaanse leger erg aanwezig zijn in de regio, er zouden geregeld jongeren op straat doodgeschoten 

worden door de ordediensten, de veiligheidssituatie zou er erg precair zijn en waar er wekelijks mensen 

door het leger gedood zouden worden) vormt geen buitengewone omstandigheid, aangezien deze 

verwijzing handelt over de algemene situatie in het land en betrokkene geen persoonlijke bewijzen levert 

dat zijn leven in gevaar zou zijn of dat hijzelf specifiek geraakt zal worden door de omschreven situatie 

omwille van zijn persoonlijke situatie of omstandigheden. In deze situatie komt het aan verzoeker toe om 

zich niet te beperken tot een verwijzing naar de algemene situatie in het land van herkomst maar om aan 

de hand van voldoende concrete en persoonlijke elementen minstens een begin van bewijs naar voor te 

brengen dat hij een verhoogd risico loopt om het slachtoffer te worden van de omschreven situatie. Ter 

staving hiervan verwijst betrokkene naar het rapport van Amnesty international uit 2016 en naar een 

krantenartikel dd. 23.11.2020 uit de ‘Premium Times’. Deze verwijzing naar algemene rapporten en 

artikelen toont op geen enkele wijze aan dat betrokkene een persoonlijk risico loopt op de omschreven 

situatie. Het louter inroepen van algemene rapporten volstaat niet om aan te tonen dat iedere onderdaan 

van dat land of inwoner van die regio een risico loopt. Betrokkene wendt geen middel aan om aan te tonen 

dat hij persoonlijk een reëel risico zou lopen door zijn loutere aanwezigheid aldaar. Dit element kan dan 

ook niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid.  

 

Betrokkene beroept zich als buitengewone omstandigheid op het feit dat de sociale banden die hij hier 

heeft opgebouwd dreigen verloren te gaan indien hij moet terugkeren en dat zijn integratie inspanningen 

een maat voor niets geweest zouden zijn. Betrokkene maakt dit echter niet aannemelijk. Bovendien dient 

opgemerkt te worden dat het hier gaat om een tijdelijke verwijdering van het Belgisch grondgebied, wat 

geen onoverkomelijk nadeel met zich meebrengt. Het feit dat een vreemdeling een aanvraag om 

machtiging tot verblijf moet indienen via de Belgische diplomatieke of consulaire post in het buitenland 

impliceert bovendien niet dat zijn banden met België teloorgaan of dat gegevens die wijzen op een 

integratie plotseling niet langer zouden bestaan. Verzoeker beperkt er zich toe te benadrukken dat hij 

tijdens zijn verblijf volledig is geïntegreerd en duurzaam lokaal is verankerd, zonder evenwel te 

verduidelijken waaruit een en ander dan precies moet blijken én te concretiseren op welke wijze zijn 

integratie hem dan precies verhindert om terug te keren naar het herkomstland voor het indienen van de 

aanvraag (RVV arrestnr. 228193 van 29.10.2019).  

 

De elementen van lang verblijf en integratie (met name het feit dat hij sinds 2004 in België zou verblijven, 

dat hij dus reeds meer dan vijftien jaar in België zou verblijven, dat hij hier goed geïntegreerd zou zijn, dat 

hij hier sociale banden opgebouwd zou hebben, dat hij werkbereid zou zijn, dat hij ruime ervaring zou 

hebben binnen het voetbal, dat zijn werkbereidheid zich echter niet zou beperken tot de voetbalwereld, 

dat hij even graag in een ander domein aan de slag zou willen, dat hij uitzicht zou hebben op volledig 

bezoldigde tewerkstelling als voetbaltrainer, dat hij blijk gegeven zou hebben van zijn engagement door 

als vrijwilliger training te geven, dat hij inspanningen gedaan zou hebben om zich te integreren, dat hij 

zich actief ingespannen zou hebben om zich het Nederlands eigen te maken, dat hij al jaren aangesloten 
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zou zijn bij dezelfde voetbalclub zowel als speler als trainer, dat dit engagement hem vele vrienden en 

kennissen opgeleverd zou hebben, dat hij al jaren zou deelnemen aan de extra-sportieve activiteiten van 

zijn club waardoor hij hechte banden opgebouwd zou hebben, dat hij dus reeds deel zou uitmaken van 

de Belgische samenleving, dat hij zijn curriculum vitae voorlegt evenals zijn arbeidsovereenkomst met KV 

Mechelen voor het seizoen 2004-2005, een foto van de ploeg van KV Mechelen in dat seizoen, zijn 

overeenkomst dd. 17.08.2005 met een spelersmakelaar, enkele trainingsuitnodigingen en het 

wedstrijdschema van Koninklijke Racing Kiel FC, foto’s van de eerste ploeg van deze voetbalclub en 

enkele uitnodigen voor extra-sportieve activiteiten van deze club) 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).” 

 

Uit een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde telkens op uitgebreide 

en gedetailleerde wijze is ingegaan op alle elementen die verzoeker in zijn aanvraag 9bis heeft 

aangehaald als een buitengewone omstandigheid.  

 

Hij toont niet aan dat de gemachtigde bepaalde door hem aangehaalde elementen eventueel over het 

hoofd zou hebben gezien.  

 

Waar hij thans verwijst naar het hoger belang van zijn minderjarige kinderen dient te worden opgemerkt 

dat verzoeker niet aantoont in welke mate dit een buitengewone omstandigheid zou kunnen uitmaken om 

de verblijfsaanvraag in België in te dienen. Verzoek toont met zijn theoretisch betoog niet aan in welke 

mate hij niet vanuit zijn land van herkomst of gewoonlijk verblijf geldelijk zou kunnen bijdragen in de 

opvoeding van zijn kinderen.  

 

Verder dient opgemerkt te worden dat verzoeker in zijn derde aanvraag 9bis het hoger belang van zijn 

minderjarige kinderen niet als buitengewone omstandigheid heeft aangehaald. Het Bestuur diende er 

derhalve ook niet over te motiveren.  

 

Daarenboven blijkt nergens uit het administratief dossier dat verzoeker in België een gezins- en 

familieleven met zijn kinderen zou onderhouden waardoor hij geen schending van artikel 8 EVRM 

aannemelijk maakt.  

 

Verzoeker weerlegt op geen enkele wijze de motivering van de bestreden beslissingen.  

 

Hij toont aldus niet aan dat de bestreden beslissingen werden genomen op grond van onjuiste feitelijke 

gegevens of op kennelijk onredelijke wijze.  

 

Hij blijft verder in gebreke aan te tonen dat er elementen voorhanden zijn die hem zouden verhinderen 

terug te keren naar zijn land van herkomst of van gewoonlijk verblijf om aldaar via de gebruikelijke 

procedure bij de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post, een verblijfsaanvraag in te dienen.  

 

Verzoeker toont niet aan dat bepaalde elementen zouden zijn veronachtzaamd bij het nemen van de 

beslissing 9bis en evenmin als zou geen rekening gehouden zijn met het geheel van elementen zoals 

door hem aangereikt middels zijn aanvraag 9bis. 

 

Een schending van de door verzoeker aangehaalde rechtsbeginselen wordt niet aannemelijk gemaakt.  

. 

Het enige middel is ongegrond.” 

 

2.3 Verzoeker beroept zich onder meer op een schending van de materiële motiveringsplicht. De Raad 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). 

 

De schending van de materiële motiveringsplicht wordt, voor wat de eerste bestreden beslissing betreft, 

in casu onderzocht in het licht van de tevens aangevoerde schending van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet. Deze bepaling luidt als volgt: 
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“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 indienen 

bij de burgemeester van zijn verblijfplaats in België. Buitengewone omstandigheden, in de zin van artikel 

9bis zijn omstandigheden die het voor een vreemdeling zeer moeilijk of zelfs onmogelijk maken om een 

beroep te doen op de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post. De 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 de verblijfplaats of de plaats van oponthoud 

in het buitenland in te dienen (cf. RvS 20 juli 2000, nr. 89.048). Uit zijn uiteenzetting dient duidelijk te 

blijken waaruit het ingeroepen beletsel precies bestaat. 

 

Een aanvraag ingediend met toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet vereist dus vanwege 

de overheid een dubbel onderzoek:  

1° wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of er buitengewone 

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

rechtvaardigen en zo ja, of deze aanvaardbaar zijn. Zo dergelijke buitengewone omstandigheden niet 

blijken voorhanden te zijn, kan de aanvraag tot het verkrijgen van een verblijfsmachtiging niet in 

aanmerking worden genomen;  

2° wat de gegrondheid van de aanvraag betreft, eens ze ontvankelijk is bevonden: of er reden is om de 

vreemdeling te machtigen langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven.  

 

Desbetreffend beschikt de staatssecretaris over een ruime appreciatiebevoegdheid. In casu is de 

aanvraag tot machtiging tot verblijf onontvankelijk bevonden en is dus de invulling van het begrip 

“buitengewone omstandigheden” aan de orde. Teneinde verweerder toe te laten te oordelen over het al 

dan niet voldaan zijn van deze voorwaarde, dient de aanvrager, zoals reeds gesteld, aan te tonen dat het 

voor hem of haar bijzonder moeilijk is terug te keren naar het land van oorsprong of naar een land waar 

hij of zij gemachtigd is te verblijven, om er de aanvraag tot verblijfsmachtiging in te dienen. 

 

Verzoeker bekritiseert het feit dat er in de eerste bestreden beslissing geen rekening wordt gehouden met 

de omstandigheid dat zijn echtgenote en zijn drie kinderen in Italië verblijven en hij instaat voor hun 

levensonderhoud. Volgens verzoeker wordt dit gegeven wel vermeld in de eerste bestreden beslissing, 

doch “de gemachtigde doet verder niets met dit gegeven”. Verzoeker betoogt dat verweerder rekening 

dient te houden met alle hem bekende gegevens, hetgeen in casu niet is gebeurd waardoor het hoger 

belang van zijn kinderen wordt geschaad.  

 

De Raad bemerkt echter dat verzoeker in zijn verblijfsaanvraag van 22 december 2020, waarvan zich een 

afschrift in het administratief dossier bevindt, met geen woord rept over het bestaan van zijn kinderen. Uit 

de eerste bestreden beslissing blijkt dan ook dat verweerder op de hoogte is van het bestaan van 

verzoekers kinderen door de verklaringen die hij heeft afgelegd tegenover de politiediensten op 12 mei 

2018, en niet omdat verzoeker dit als bijzondere omstandigheid inroept in zijn verblijfsaanvraag. Bijgevolg 

heeft verzoeker niet duidelijk uiteengezet waarom het feit dat zijn drie kinderen in Italië verblijven bij hun 

moeder, hem verhindert een verblijfsaanvraag in te dienen via de reguliere procedure, met name via de 

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

buitenland. Het enkele feit dat verweerder bij het nemen van de eerste bestreden beslissing op de hoogte 

was van hetgeen verzoeker tegenover de politiediensten heeft verklaard, met name dat zijn drie kinderen 

in Italië verblijven en dat hij instaat voor hun onderhoud, doet geen afbreuk aan de verplichting voor 

verzoeker om klaar en duidelijk te vermelden in hoeverre dit een buitengewone omstandigheid in de zin 

van artikel 9bis van de vreemdelingenwet uitmaakt. Voor het overige toont verzoeker niet aan dat 

verweerder ten onrechte geen rekening zou hebben gehouden met één van de elementen die hij in zijn 

verblijfsaanvraag van 22 december 2020 heeft aangevoerd.  
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Een schending van de materiële motiveringsplicht in het licht van artikel 9bis van de vreemdelingenwet 

wordt dan ook niet aangetoond. Het middel is, voor zover het is gericht tegen de eerste bestreden 

beslissing, ongegrond.  

 

Verzoeker voert verder ook de schending aan van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet en van artikel 

8 van het EVRM. Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met het 

hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land.” 

 

Dit artikel, dat de omzetting vormt van artikel 5 van richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en 

de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de 

terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven, lijkt een 

individueel onderzoek nodig te maken. Het weerspiegelt in die zin eveneens hogere rechtsnormen van 

Europees recht, zoals artikel 8 van het EVRM. Deze bepaling luidt: 

 

“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie.  

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover 

bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale 

veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Uit artikel 74/13 van de vreemdelingenwet volgt op zich niet dat in elke beslissing tot verwijdering een 

afzonderlijke motivering in het licht van deze bepaling dient te worden opgenomen. Het volstaat dat de 

gemachtigde, op een relevant tijdstip voorafgaand aan het treffen van de verwijderingsbeslissing, heeft 

rekening gehouden met de relevante gegevens betreffende een eventueel gezins- en familieleven, het 

hoger belang van het kind en de gezondheidstoestand van de betrokkene, zonder dat hij daaromtrent 

noodzakelijkerwijze in de akte zelf dient te motiveren.  

 

In het administratief dossier bevindt zich een synthesenota van 8 februari 2022 waarin een onderzoek 

conform artikel 74/13 van de vreemdelingenwet wordt gevoerd. Deze nota luidt: 

 

“1) Hoger belang van het kind:  geen elementen (…)” 

 

Deze evaluatie in het licht van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet kan bezwaarlijk worden aanzien als 

een correcte beoordeling van de door verweerder gekende gegevens. Zoals verzoeker aanvoert, blijkt 

uitdrukkelijk uit de eerste bestreden beslissing dat verweerder op de hoogte is van het feit dat verzoeker 

drie kinderen heeft die in Italië bij zijn echtgenote verblijven en dat hij in hun levensonderhoud voorziet. 

De materiële motiveringsplicht vereist dat verweerder de bestreden beslissing neemt op grond van de 

juiste feitelijke gegevens, dat hij die correct beoordeelt en dat hij op grond van deze gegevens niet op 

onredelijke wijze tot een besluit komt. Uit bovenvermelde synthesenota kan de Raad echter niet afleiden 

dat verweerder rekening heeft gehouden met het hoger belang van verzoekers drie kinderen, gezien hij 

louter vermeldt dat er geen elementen daaromtrent voorhanden zijn. Dit strookt niet met de werkelijkheid, 

nu vaststaat dat verweerder wel op de hoogte was van het bestaan van verzoekers kinderen. Er kan van 

verweerder dan ook redelijkerwijs worden verwacht dat hij hier rekening mee houdt in het licht van artikel 

74/13 van de vreemdelingenwet.  

 

De Raad treedt verzoeker bij waar hij aanvoert dat de tweede bestreden beslissing een schending 

uitmaakt van de materiële motiveringsplicht in het licht van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet. Het 

middel is dan ook gegrond in zoverre het tegen de tweede bestreden beslissing is gericht. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De tweede bestreden beslissing, met name de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie van 8 februari 2022 waarbij aan verzoeker een bevel om het grondgebied te 

verlaten wordt afgegeven, wordt vernietigd. 
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Artikel 2 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt voor wat de eerste bestreden beslissing betreft, met name de 

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 8 februari 2022 waarbij 

de verblijfaanvraag met toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet onontvankelijk wordt 

verklaard, verworpen.  

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig augustus tweeduizend 

tweeëntwintig door: 

 

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

 

Dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


