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 nr. 195 297 van 22 november 2017 

in de zaak X / VIII 

 

 

 In zake: 1. X 

2. X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M. MANDELBLAT 

A. Reyerslaan 41 / 8 

1030 BRUSSEL 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die beiden verklaren van Armeense nationaliteit te zijn, op 

7 januari 2014 hebben 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, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 5 november 2013 waarbij de aanvraag om 

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

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

onontvankelijk wordt verklaard en van de beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 5 november 2013 tot afgifte 

van bevelen om het grondgebied te verlaten (bijlagen 13). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 13 januari 2014 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 13 september 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

11 oktober 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. MANDELBLAT, die verschijnt voor de verzoekende partijen 

en van advocaat T. BRICOUT, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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1.1. Op 19 februari 2013 dienden verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). 

 

1.2. Deze aanvraag werd op 5 november 2013 onontvankelijk verklaard. Dit is de eerste bestreden 

beslissing, die als volgt gemotiveerd is: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 19.02.2013 werd 

ingediend door : 

 

[…] 

 

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

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

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

verzoek onontvankelijk is. 

 

Reden(en): 

 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkenen de 

aanvraag om machtiging tot verblijf niet kunnen indienen via de gewone procédure namelijk via de 

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

buitenland. 

 

In onderhavig verzoek beroepen ze zich op de instructie van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van 

artikel 9.3 en art 9bis van de wet van 15.12.1980 (de voorwaarde van duurzame verankering van meer 

dan vijf jaar en geloofwaardige pogingen om een verblijfstitel te verkrijgen). We merken echter op dat 

deze vernietigd werd door de Raad van State (arrest 198.769 van 09.12.2009 en arrest 215.571 van 

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

Betrokkenen beroepen zich op een te lange asielprocedure. Ze wisten echter dat hun verblijf slechts 

voorlopig werd toegestaan in het kader van de asielprocedure en dat zij bij een negatieve beslissing het 

land dienden te verlaten. Hun asielaanvraag, ingediend op 01.07.2005, werd afgewezen op 18.11.2005 

door het Commissariaat- generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Betrokkenen kregen toen 

een bevel om het grondgebied te verlaten, maar ze verkozen om hier geen gevolg aan te geven. De 

beroepsprocedure bij de Raad van State werd afgesloten op 25.03.2010. We merken op dat dit beroep 

hun bevel om het grondgebied te verlaten niet opschortte. Het feit dat er een zekere 

behandelingstermijn is, vormt bovendien geen buitengewone omstandigheid die betrokkenen ervan 

weerhoudt om de verblijfsaanvraag voor België bij de bevoegde diplomatieke post in het het buitenland 

in te dienen. 

 

Verzoekers dienden ook eerder al, op 28.04.2008 een regularisatieverzoek in. Dit werd ongegrond 

verklaard op 09.03.2011, wat werd bevestigd bij arrest dd. 31.01.2012 van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. Tegen dit arrest dienden ze cassatieberoep in bij de Raad van State. Dit 

beroep schort de ongegronde beslissing en het eraan verbonden bevel om het grondgebied te verlaten 

van 09.03.2011 evenmin op. Bovendien heeft de Raad van State bij beslissing van 26.02.2013 dit 

beroep afgewezen. 

 

De overige elementen (betrokkenen verblijven in België sinds 2005, hebben sociale banden, hebben 

Nederlands geleerd, zijn werkwillig) behoren tot de gegrondheid en worden in deze fase van het 

onderzoek niet behandeld. De elementen met betrekking tot de integratie kunnen het voorwerp 

uitmaken van een eventueel onderzoek conform art. 9§2 van de wet van 15.12.1980.” 

 

1.3. Op dezelfde datum werd een beslissing genomen tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten in hoofde van eerste verzoeker (bijlage 13). Dit is de tweede bestreden beslissing, die als volgt 

gemotiveerd is: 

 

“Naam, voornaam: O., P. 

geboortedatum: 01.01.1946 

geboorteplaats: K. 

nationaliteit: Armenië 
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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 naartoe te begeven, 

 

binnen 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 basis 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 

paspoort.” 

 

1.4. Ook ten aanzien van tweede verzoekster werd een bevel om het grondgebied te verlaten genomen. 

Dit is de derde bestreden beslissing, die als volgt gemotiveerd is: 

 

“Mevrouw, 

 

Naam, voornaam: E., L. 

geboortedatum: 03.01.1949 

geboorteplaats: K. 

nationaliteit: Armenië 

 

bij DVZ eveneens gekend aïs T., L., 

 

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

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

er zich naar toe te begeven, 

 

binnen 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 basis van volgende feiten: 

 

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft zij 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. Verzoekers voeren een enig middel aan dat zij uiteenzetten als volgt:  

 

“Schending van artikelen 9 bis en 62 van de Vreemdelingenwet en de manifeste appreciatievergissing, 

van het zorgvuldigheids - en evenredigheidsbeginsel en van het algemeen rechtsprincipe patere legem 

quem ipse fecisti. 

 

II. UITEENZETTING VAN HET MIDDEL 

De regularisatieaanvraag van 19/02/2013 werd ingediend op grond van critérium 2.8.A van de 

Ministeriële Instructie van 19/07/2009, hetzij langdurige asielprocedure van meer dan 4 jaar, gaande van 

01/07/2005 tot 25/03/2010, en critérium 2.8.B, hetzij duurzame verankering van meer dan 5 jaar, die 

onontvankelijk bevonden werd bij beslissing van 05/11/2013, enkel om reden dat deze Ministeriële 

Instructie door de Raad van State vernietigd werd, zodat de criteria van deze instructie niet meer van 

toepassing zijn. 

Andere aangehaalde motieven van onontvankelijkheid zijn dat verzoekers wisten dat hun verblijf slechts 

voorlopig werd toegestaan in het kader van de asielprocedure, dat zij verkozen geen gevolg te geven 

aan een eerder betekend bevel om grondgebied te verlaten, dat de procédure bij de Raad van State 
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afgesloten werd op 25/03/2010, doch dat dit beroep hun bevel om het grondgebied te verlaten niet 

opschortte, en dat de zekere behandelingstermijn geen buitengewone omstandigheid vormt die 

betrokkenen ervan weerhoudt om de verblijfsaanvraag bij de bevoegde diplomatieke post in het 

buitenland in te dienen. 

  

Dienaangaande heeft het kabinet van Staatssecretaris DE BLOCK, als directie van de DVZ, aan het 

KRUISPUNT M-I laten weten dat de criteria van de Instructie nog steeds gelden voor wie eraan voldoet. 

Dat blijkt ook uit de positieve beslissingen die nog genomen worden. Wie voldoet aan de criteria van de 

Ministeriële Instructie van 19/07/2009 mag er op blijven vertrouwen dat deze worden toegepast tot 

wanneer de Regering eventueel een ander beleid zou mededelen: dat volgt uit het vertrouwensbeginsel 

en het behoorlijk bestuur.  

 

De criteria van de Instructie zijn op zichzelf dus geen voldoende reden om een aanvraag af te wijzen. 

Dat verklaart de gewijzigde motivering van negatieve beslissingen. 

 

Samengevat gelden de criteria uit de Instructie dus nog wel als positieve criteria, maar niet meer als 

negatieve criteria (zie Nieuwsbrief Vreemdelingenrecht en Internationaal Privaatrecht 26/01/2012 op 

website vreemdelingenrecht.be). 

 

Verzoekers herhalen dat volgens de Instructie van 19/07/2009 personen met een lange asielprocedure 

van mee dan 4 jaar in aanmerking komen voor regularisatie en eveneens als zij minstens 5 jaar 

ononderbroken in België verblijven, met een duurzame lokale verankering. 

Volgens bijkomende informatie in april 2011 gaf Staatssecretaris WATHELET aan dat de Instructies 

inzake regularisatiecriteria zouden worden blijven toegepast door het Bestuur, en dit binnen het kader 

van het vertrouwensprincipe (zie Nieuwsbrief Vreemdelingenrecht en Internationaal Privaatrecht 

08/04/2011 in vreemdelingenrecht.be). 

 

Hoe dan ook, het behoort tot de rechter na te gaan of een bestuurshandeling die schade berokkend 

heeft legaal of illegaal is, zelfs indien het Bestuur over een discretionaire bevoegdheid beschikt (zie 

Cass. 07/11/1975, RCJB, 1977, 417 en Cass. 20/09/1982, Pas., 1983, I, 91), en dit bij toepassing van 

art. 159 van de Grondwet. 

 

Het vertrouwensbeginsel houdt in dat door het Bestuur bij een rechtsonderhorige gewekte rechtmatige 

verwachtingen zo mogelijk dienen te worden gehonoreerd (RW 18/03/2010, nr. 40.383). 

 

Tegenpartij miskent eveneens het rechtszekerheidsbeginsel, dat inhoudt dat het recht voorzienbaar en 

toegankelijk dient te zijn zodat de rechtssubjecten in staat zijn de rechtsgevolgen van hun handelingen 

op voorhand in te schatten en dat die rechtssubjecten moeten kunnen vertrouwen op een zekere 

standvastigheid bij het Bestuur (RW, 15/03/2010, nr. 40.132). 

 

In casu houdt dit in dat tegenpartij bij verzoekers een de Ministeriële Instructie wel zou in overweging 

genomen worden, quod non in de betwiste beslissing. 

 

De website http://www.kruispuntmi.be/thema/verblijfsrecht-uitwijzing- reizen/humanitaire-reqularisatie-

9bis/wat-zijn-de-criteria-voor-een-aeqronde-9bis- aanvraaq/discretionaire-bevoegdheid-9bis-en-criteria-

van-de-instructie-van-19-juli stelt immers het volgende: 

  

4 

« De instructie van 19 juli 2009: welke waarde hebben deze criteria ? 

Op dit moment volgt de DVZ voor de inhoudelijke beoordeling van 9bis aanvragen nog steeds de criteria 

van de instructie van 19 juli 2009. 

• Deze instructie is weliswaar vernietigd door de Raad van State (arrest van 9 december 2009 nr. 

198.769: omdat de instructie de wettelijke ontvankelijkheidsvoorwaarde dat er 'buitengewone 

omstandigheden' moeten zijn, buiten werking zou stellen). 

• Maar de staatssecretaris en de DVZ hebben publiek beloofd en verklaard dat zij de criteria van de 

instructie ten gronde zullen blijven toepassen in het kader van hun discretionaire bevoegdheid (op hun 

websites op 11 december 2009, en in de Kamerop 17 december 2009). 

• Toch mag de DVZ geen aanvragen weigeren alleen omdat ze niet voldoen aan de criteria van de 

instructie. in zo'n geval zou de instructie onterecht worden toegepast ais een bindende norm die 

voorwaarden toevoegt aan de wet (Raad van State 5 oktober 2011). 
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De DVZ moet met andere woorden elke 9bis aanvraag op zijn waarde beoordelen, ook als de criteria 

van de instructie niet voldaan zijn. 

 

De Raad van State schorste via een arrest van 10 april 2006 (nr. 157.452) een weigering van 

regularisatie waarbij de DVZ beweerde in het geheel niet gebonden te zijn door de verklaringen van de 

Minister over het regularisatiebeleid in geval van langdurige asielprocedure. De Raad van State 

oordeelde dat een dergelijke arbitraire houding en situatie van rechtsonzekerheid ontoelaatbaar is. 

De publieke mededelingen over de criteria van de instructie van 19 juli 2009 (op websites op 11 

december 2009, en in de Kamerop 17 december 2009) zijn mogelijk een bron van een juridisch 

argument tegen de weigering van een aanvraag die lijkt te voldoen aan de criteria van de instructie. 

Onderstaande juridische argumenten zijn nog niet beoordeeld door de Raad van State. Ze zijn 

onderbouwd en uitgewerkt in een rechtsleerartikel in Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht 2013 nr. 3: 

• Het vertrouwensbeginsel (beginsel van behoorlijk bestuur dat de rechtszekerheid moet garanderen): 

9bis aanvragers vertrouwen erop dat vaste gedrags- of beleidsregels die de overheid publiek 

bekendmaakt ook in hun individuele geval worden toegepast; dit is gerechtvaardigd aangezien het over 

precieze beloften gaat over een discretionaire bevoegdheid van deze overheid (weliswaar is de 

instructie geen bindende wettelijke voorwaarde en moet het bestuur elke aanvraag op zijn mérités 

beoordelen); tot nu toe heeft de overheid zijn belofte om de criteria ten gronde toe te passen nog niet 

publiek ingetrokken; de burger mag verwachten dat beleidsregels niet onverhoeds worden gewijzigd; die 

verwachting blijkt ook uit de 9bis aanvraag zelf. 

• De motiveringsplicht (bij administratieve beslissingen): de DVZ moet de determinerende motieven 

geven waarom een aanvraag niet voldoet; deze uitleg mag niet kennelijk onredelijk zijn, mag niet 

neerkomen op willekeur, en mag ook de discretionaire bevoegdheid niet beperken. De standaard 

motivering van DVZ dat de criteria van de instructie niet meer gelden wegens de RvS rechtspraak en 

dat ze niet 'kunnen' toegepast worden, is onwettelijk omdat dat een inperking zou zijn van de 

discretionaire bevoegdheid van DVZ en omdat dat de publieke verklaringen van het bestuur loochent. » 

Deze argumentatie is in casu volledig van toepassing. 

Evenmin verduidelijkt tegenpartij waarom de overige elementen m.b.t. de integratie van verzoekers 

geen buitengewone omstandigheden uitmaken in de fase ten gronde. 

  

De beslissing berust dan ook kennelijk op een onredelijke, manifest foutieve appreciatie en is totaal 

onevenredig en onzorgvuldig voorbereid en genomen zonder rekening gehouden te hebben met alle 

nuttige aangebrachte elementen. 

 

In hun aanvraag dd. 19/02/2013 stelden verzoekers immers, als bewijs van hun langdurig verblijf en 

lokale verankering in ons land, zonder door tegenpartij tegengesproken geweest te zijn, dat: 

1. Inschrijvingsformulier van verzoeker in het Centrum voor Basiseducatie te Antwerpen voor het 

schooljaar 2011-2012. 

2. Attest dd. 26/09/2012 van de Open School voor Volwassenen te Antwerpen van inschrijving van 

verzoeker voor de lessen Nederlands NT2 Module BT3, richtgraad 1-1 en dat hij deze lessen zeer 

regelmatig volgt. 

3. Deelcertificaat van de Module NT2 Alfa R1 -1.1 dd. 01/12/2009 van het Centrum voor Basiseducatie 

LEERPUNT te Dendermonde, waaruit blijkt dat verzoeker deze module met vrucht heeft beëindigd. 

4. Handgeschreven attest van de heer R. M. dd. 01/10/2012, die stelt dat verzoekers heel sociale en 

optimistische mensen zijn, zeer goed geïntegreerd in België en heel wat mensen hebben leren kennen. 

5. Handgeschreven attest van de heer G. L. dd. 26/09/2012, die schrijft dat verzoekers al goed 

ingeburgerd zijn in ons land. 

6. Handgeschreven attest van de mevrouw R. D. B. dd. 23/09/2012, die schrijft dat verzoekers 

proberen zich zo goed mogelijk te integreren in ons land en zij zeer enthousiast zijn om onze taal te 

leren. 

Het is verzoekers een raadsel waarom al deze elementen door tegenpartij niet in aanmerking werden 

genomen in het kader van een redelijke appreciatiemarge. 

 

Tegenpartij heeft dus een kennelijke appreciatievergissing begaan en heeft aldus eveneens art. 62 van 

de Vreemdelingenwet miskent. 

 

Huidig verzoek tot nietigverklaring en schorsing strekt zich eveneens uit tot de twee bevelen om het 

grondgebied te verlaten, Bijlage 13, dd. 05/11/2013, die het accessorium zijn van de hoofdbeslissing 

van onontvankelijkheid van hun aanvraag tot machtiging van verblijf, waardoor ze behept zijn met 

dezelfde wettelijke miskenningen als deze van de in het middel aangehaalde beschikkingen.” 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 6 

2.2.1. In de eerste bestreden beslissing wordt vooreerst vastgesteld dat “de instructie van 19 juli 2009 

betreffende de toepassing van artikel 9.3 en art 9bis van de wet van 15.12.1980” waarop verzoekers 

zich beroepen, werd vernietigd bij arrest van de Raad van State van 9 december 2009 met nummer 

198.769. Deze nietigverklaring houdt in dat de instructie met terugwerkende kracht uit het rechtsverkeer 

is verwijderd en wordt geacht nooit te hebben bestaan. Verzoekers konden er bijgevolg geen toepassing 

meer van maken. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) benadrukt ook dat de 

instructie werd vernietigd met name omdat deze “het mogelijk maakt dat vreemdelingen die zich in de 

daarin omschreven voorwaarden bevinden ervan ontslagen worden aan te tonen dat er in hun geval 

buitengewone omstandigheden voorhanden zijn, terwijl enkel de wetgever dit vermag te doen”, omdat 

“door dit in de bestreden instructie te doen, een aan de wetgever voorbehouden domein wordt betreden” 

en omdat “uit het bovenstaande volgt dat de bestreden instructie voor vernietiging vatbaar is aangezien 

ze een nieuwe rechtsregel aan de rechtsorde toevoegt.” 

  

Door te betogen dat voormalige bevoegde staatssecretarissen zouden hebben verklaard dat de criteria 

die zijn opgenomen in de instructie van 19 juli 2009 ook na de vernietiging van deze instructie nog zullen 

worden toegepast, tonen verzoekers niet aan dat verweerder in casu enige appreciatiefout heeft 

begaan. Verweerder dient immers de wet en de rechtspraak van de Raad van State te laten primeren op 

allerhande verklaringen. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid 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. 

 

Het evenredigheidsbeginsel wordt geschonden wanneer de door de overheid gemaakte keuze een 

kennelijke wanverhouding tussen het algemeen belang en het particuliere belang tot gevolg heeft (M. 

BOES, “Het redelijkheidsbeginsel”, in I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van 

behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure, 2006, 184).  

 

Het feit dat verweerder de wet toepaste, rekening hield met een arrest van de Raad van State en aangaf 

een vernietigde instructie niet te kunnen toepassen laat ook niet toe te concluderen dat hij het 

zorgvuldigheidsbeginsel of het evenredigheidsbeginsel miskende. 

 

Het rechtszekerheidsbeginsel is een uit de rechtsstaat voortvloeiend beginsel dat inhoudt dat het recht 

voorzienbaar en toegankelijk dient te zijn, zodat de rechtssubjecten in staat zijn de rechtsgevolgen 

van hun handelingen op voorhand in te schatten, en dat die rechtssubjecten moeten kunnen vertrouwen 

op een zekere standvastigheid bij het bestuur (RvS 11 januari 2007, nr. 166.563; I. OPDEBEEK en M. 

VAN DAMME (eds.), Beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure, 2006, 315-349). Gelet op de 

terugwerkende kracht en de werking erga omnes van het arrest van de Raad van State van 9 december 

2009, kunnen verzoekers niet voorhouden dat zij niet konden inschatten wat de gevolgen van dit arrest 

zouden zijn op de toepassing van deze instructie.  

 

Gelet op hetgeen voorafgaat, kan evenmin enige miskenning van het beginsel ‘patere legem quam ipse 

fecisti’ – dat inhoudt dat de administratieve overheid bij individuele beslissingen niet mag afwijken van 

de algemene regeling die zij zelf heeft uitgevaardigd – worden weerhouden. De Raad benadrukt 

andermaal dat de instructie van 19 juli 2009 werd vernietigd.  

 

Verzoekers kunnen dan ook niet worden bijgetreden waar zij aanvoeren dat de criteria van de 

vernietigde instructie van 19 juni 2009 dienden te worden toegepast.  

 

2.2.2. Het feit dat verzoekers zich niet kunnen beroepen op de criteria van meergenoemde instructie, 

doet echter geen afbreuk aan de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris bij het beoordelen 

van de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet.  

 

Artikel 9bis, §1, van de vreemdelingenwet bepaalt:  

 

“§ 1. In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een 

identiteitsdocument beschikt, kan de machtiging tot verblijf worden aangevraagd bij de burgemeester 

van de plaats waar hij verblijft. Deze maakt ze over aan de minister of aan diens gemachtigde. Indien de 
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minister of diens gemachtigde de machtiging tot verblijf toekent, zal de machtiging tot verblijf in België 

worden afgegeven. (…)” 

 

Als algemene regel geldt aldus dat een machtiging om langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven 

door een vreemdeling moet worden aangevraagd bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die 

bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland. In buitengewone 

omstandigheden wordt hem evenwel toegestaan die aanvraag te richten tot de burgemeester van zijn 

verblijfplaats in België. Enkel wanneer er buitengewone omstandigheden aanwezig zijn om het niet 

aanvragen van de machtiging bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers in het 

buitenland te rechtvaardigen, kan de verblijfsmachtiging in België worden aangevraagd. 

 

De buitengewone omstandigheden, waarvan sprake in artikel 9bis van de vreemdelingenwet, mogen 

niet verward worden met de argumenten ten gronde die kunnen worden ingeroepen om een 

verblijfsmachtiging te bekomen. De toepassing van voormeld artikel 9bis houdt met andere woorden een 

dubbel onderzoek in: 

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 bekomen van een verblijfsmachtiging niet in 

aanmerking worden genomen; 

2. 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 gemachtigde van de 

staatssecretaris over een ruime appreciatiebevoegdheid. 

 

Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond is om de verzoekende partijen een verblijfsmachtiging 

toe te kennen, dient de gemachtigde na te gaan of hun aanvraag wel regelmatig werd ingediend, te 

weten of er aanvaardbare buitengewone omstandigheden werden ingeroepen om de afgifte van de 

verblijfsmachtiging in België te verantwoorden. 

 

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 oorsprong 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 waarin 

het ingeroepen beletsel precies bestaat. Als typische buitengewone omstandigheden kunnen onder 

meer worden aangevoerd, weliswaar naargelang de concrete omstandigheden van de zaak: de situatie 

van oorlog of burgeroorlog in het land van herkomst, de afwezigheid aldaar van een Belgische 

diplomatieke of consulaire post, vervolging in het land van herkomst, moeilijkheden om een paspoort of 

reistitel te bekomen, ernstige ziekte enz. Omstandigheden echter 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, betreffen de gegrondheid van de 

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

ingediend (RvS 9 december 2009, nr. 198.769). 

 

Verzoekers halen in hun middel aan dat zij bewijsstukken neerlegden met betrekking tot het volgen van 

een integratiecursus en Nederlandse taallessen, evenals handgeschreven verklaringen van vrienden en 

kennissen met betrekking tot de mate van integratie van verzoekers in de samenleving. Zij voeren aan 

dat hieromtrent niet werd gemotiveerd.  

 

In de eerste bestreden beslissing staat evenwel te lezen: “De overige elementen (betrokkenen verblijven 

in België sinds 2005, hebben sociale banden, hebben Nederlands geleerd, zijn werkwillig) behoren tot 

de gegrondheid en worden in deze fase van het onderzoek niet behandeld. De elementen met 

betrekking tot de integratie kunnen het voorwerp uitmaken van een eventueel onderzoek conform art. 

9§2 van de wet van 15.12.1980.” 

 

Dit motief heeft duidelijk betrekking op de verklaringen en attesten die verzoekers voorlegden. 

Verzoekers maken, gelet op wat voorafgaat, niet aannemelijk dat de bestreden beslissing niet afdoende 

gemotiveerd zou zijn, noch dat op kennelijke onredelijke of onjuiste wijze zou zijn besloten dat zij geen 

buitengewone omstandigheden aantonen waarom zij de aanvraag niet kunnen indienen via de gewone 

procedure via de diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of plaats van oponthoud 

in het buitenland.  
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Het middel is niet gegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partijen hebben geen gegrond middel aangevoerd dat tot de nietigverklaring van de 

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

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

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

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

4. Kosten 

 

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

partij.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

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

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 350 euro, komen ten laste van de verzoekende partijen, elk voor 

de helft. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig november tweeduizend 

zeventien door: 

 

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. VERHAERT 

 


