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 nr. 104 710 van 10 juni 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Indiase nationaliteit te zijn, op 16 januari 2013 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 18 juni 

2012 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 verwijdering 

van vreemdelingen onontvankelijk wordt verklaard. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 18 januari 2013 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 5 april 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 april 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat K. GOVAERTS 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker, die verklaarde het Rijk te zijn binnengekomen op 15 september 2007, diende op 1 

oktober 2007 een asielaanvraag in. 

 

1.2. De gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken verzocht op 15 oktober 2007, gelet op 

artikel 16.1.c van de Europese Verordening nr. 343/2003 van de Raad van 18 februari 2003 tot 

vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de 
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behandeling van een asielverzoek dat door een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten 

wordt ingediend, de Zweedse autoriteiten om de overname van verzoeker. 

 

1.3. De Zweedse autoriteiten willigden op 24 oktober 2007 het overnameverzoek in. 

 

1.4. De gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken nam op 21 januari 2008 een beslissing 

tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater). 

 

1.5. Verzoeker diende bij brief, die gedateerd werd op 16 juni 2008, 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 vreemdelingen-

wet).  

 

1.6. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid nam op 24 juli 2009 een 

beslissing waarbij de in 1.5. vermelde aanvraag onontvankelijk werd verklaard en leverde een bevel om 

het grondgebied te verlaten af.  

 

1.7. Verzoeker diende bij brief, die gedateerd werd op 10 december 2009, een tweede aanvraag in om 

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

 

1.8. De gemachtigde van de burgemeester van de stad Sint-Truiden nam op 14 januari 2010 de 

beslissing tot niet inoverwegingname van de in punt 1.7. vermelde aanvraag. 

 

1.9. Verzoeker diende bij brief, die gedateerd werd op 22 februari 2010, een derde aanvraag in om 

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

 

1.10. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid nam op 28 juni 2010 de 

beslissing waarbij de in punt 1.9. vermelde aanvraag onontvankelijk wordt verklaard en de beslissing tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. Deze beslissingen werden verzoeker op 14  

augustus 2010 ter kennis gebracht. 

 

1.11. Na beroep verwierp de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het beroep tot nietigverklaring 

gericht tegen de beslissingen vermeld in punt 1.10. bij arrest van 29 oktober 2010 (RvV 29 oktober 

2010, nr. 50 601).  

 

1.12. Verzoeker diende op 27 april 2011 een vierde aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet, die op 25 november 2011 en 31 januari 2012 werd aangevuld. 

 

1.13. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde van de staatssecretaris), nam op 18 juni 2012 een 

beslissing waarbij de in punt 1.12. vermelde aanvraag onontvankelijk wordt verklaard. Deze beslissing 

werd op niet nader te bepalen datum aan verzoeker ter kennis gebracht. 

 

Dit vormt de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 27.04.2011 (en de 

aanvullingen van 25.11.2011 en 31.01.2012) werd ingediend door : 

(…) 

nationaliteit: India 

geboren te (…) 

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. 

Reden(en): 

Ter ondersteuning van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, beroept betrokkene 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. We 

merken echter op dat deze vernietigd werd door de Raad van State (RvS 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. 
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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. 

Het feit dat betrokkene sinds oktober 2007 in België verblijft, geïntegreerd zou zijn en duurzame sociale 

banden zou hebben ontwikkeld, zijn kennis van het Nederlands al behoorlijk zou zijn en zicht op werk 

heeft (zie arbeidscontract), verantwoordt niet dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in België wordt 

ingediend. 

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. 

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

dat hij bij een negatieve beslissing het land diende te verlaten. 

Betrokkene vroeg op 01.10.2007 asiel in België aan. Deze asielaanvraag werd afgesloten op 

21.01.2008 met een weigering van verblijf door de Dienst Vreemdelingenzaken, gezien de behandeling 

van zijn asielaanvraag toekomt aan de Zweedse autoriteiten. Deze beslissing werd hem betekend op 

12.02.2008. Betrokkene verkoos echter geen gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te 

verlaten en verblijft sindsdien illegaal in België. 

De duur van de procedure - namelijk iets meer dan drie maanden - was ook niet van die aard dat ze als 

onredelijk lang kan beschouwd worden. 

Wat het inroepen van art. 8 van het EVRM betreft dient er opgemerkt te worden dat dit artikel hier niet 

van toepassing is daar betrokkene niet aantoont dat er nog andere familieleden van hem in België 

verblijven. Gewone sociale relaties vallen niet onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM. 

Bovendien dient er gesteld te worden dat de verplichting om terug te keren naar het land van herkomst 

om aldaar machtiging tot verblijf te vragen niet in disproportionaliteit staat ten aanzien van het recht op 

een gezins- of privéleven. 

(…)” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. In haar nota met opmerkingen werpt de verwerende partij de exceptio obscuri libelli op. De 

verwerende partij stelt dat verzoeker heeft nagelaten in zijn verzoekschrift een afdoende uiteenzetting te 

geven van de feiten en de middelen, waardoor het verzoekschrift niet voldoet aan de vereisten van 

artikel 39/69, §1, tweede lid, 4° van de vreemdelingenwet en het beroep bijgevolg niet ontvankelijk is.  

 

2.2. De Raad merkt op dat de nota met opmerkingen van de verwerende partij alsnog, weliswaar 

“ondergeschikt, voor zover het verzoekschrift als ontvankelijk wordt beschouwd”, een inhoudelijke 

repliek bevat op het door verzoeker aangevoerde “middel”, waaruit blijkt dat de verwerende partij 

ondanks de summiere toelichting van verzoeker niet in haar verweer werd geschaad.  

 

De exceptie van niet-ontvankelijkheid van het beroep wordt verworpen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoeker voert in zijn eerste en enig middel de schending aan van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet, alsook van “de formele motiveringsplicht in bestuurshandelingen en de beginselen 

van behoorlijk bestuur”  en van het vertrouwensbeginsel.   

 

Verzoeker formuleert zijn grieven als volgt:  

 

“(…) 

dat verzoeker bij deze een beroep tot nietigverklaring instelt tegen de beslissing van de gemachtigde 

van de staatssecretaris voor asiel en migratie en voor maatschappelijke integratie van 18 juni 2012 

waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf door verzoeker ingediend in toepassing van art. 9bis van 

de wet van 15 december 1980 onontvankelijk werd verklaard; dat verzoeker eerst op 21 december 2012 

van deze beslissing in kennis werd gesteld; 

dat het beroep van verzoeker gegrond is op de volgende middelen en grieven; dat de bestreden 

beslissing art. 9bis van de wet van 15 december 1980, de formele motiveringsplicht in bestuurs-

handelingen en de beginselen van behoorlijk bestuur schendt; 

dat verzoeker een aanvraag tot regularisatie heeft gedaan op basis van de - weliswaar vernietigde - 

instructie van 19 juli 2009; dat de overheid zich echter verbonden heeft om ook na vernietiging van deze 

instructie de gestelde regularisatiecriteria te blijven toepassen; dat de overheid in dit verband gebonden 
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is door het vertrouwensbeginsel; dat de bestreden beslissing in haar motivering niet duidelijk maakt in 

welke mate de aanvraag van verzoeker niet aan deze criteria zou beantwoorden; dat verzoeker een 

voldoende lang verblijf in België bewijst en een aanbod tot tewerkstelling heeft voorgelegd; 

dat verzoeker het Punjabi kiest als taal voor het verhoor ter zitting; 

dat het dossier van verzoeker bij de verwerende partij bekend is onder nr. (…); 

REDENEN waarom het de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen behage: 

Bovenstaand verzoek ontvankelijk en gegrond te verklaren; 

Dienvolgens de bestreden beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor asiel en migratie 

en voor maatschappelijke integratie nietig te verklaren.  

(…)” 

 

3.2. Het enig middel is niet ontvankelijk voor zover daarin de schending wordt aangevoerd van “de 

beginselen van behoorlijk bestuur.” Onder “middel” moet conform vaste rechtspraak van de Raad van 

State worden begrepen, de voldoende en duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel of het 

overtreden beginsel en van de wijze waarop volgens de verzoekende partij deze rechtsregel of het 

beginsel wordt geschonden (RvS 29 november 2006, nr. 165.291; RvS 8 januari 2007, nr. 166.392; RvS 

2 maart 2007, nr. 168.403). Verzoeker blijft echter in gebreke uiteen te zetten welke beginselen van 

behoorlijk bestuur hij geschonden acht.  

 

3.3. Het vertrouwensbeginsel houdt in dat door het bestuur bij een rechtsonderhorige gewekte recht-

matige verwachtingen zo mogelijk dienen te worden gehonoreerd (RvS 28 januari 2008, nr. 179.021).  

 

3.4. De schending van de formele motiveringsplicht kan, in casu, niet op ontvankelijke wijze ingeroepen 

worden, daar uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker de motieven die de beslissing onderbouwen kent 

(RvS 25 september 2002, nr. 110.660). Uit de bewoordingen van het aangevoerde middel blijkt boven-

dien dat verzoeker louter kritiek heeft op de inhoudelijke correctheid van de motieven, zodat het middel 

verder vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht dient te worden onderzocht. 

 

3.5. Bij het beoordelen van de beoordeling van de materiële motiveringsplicht, treedt de Raad niet op als 

rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de 

overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar gedane feitenvaststelling en of er in het 

dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling onverenigbaar zijn. Verder toetst de 

Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur de feitelijke vaststellingen correct heeft 

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

2001, nr. 101.624). 

 

3.6. In de bestreden beslissing wordt toepassing gemaakt van artikel 9bis van de vreemdelingenwet.  

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Buitengewone omstandigheden, in de zin van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, zijn omstandig-

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

de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post. 

 

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

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

vreemdelingenwet houdt met andere woorden een dubbel onderzoek in: 
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- wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of de aanvrager over een 

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

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

rechtvaardigen; 

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

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

secretaris over een ruime appreciatiebevoegdheid. 

 

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

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

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

deze verplichting en of hij aanvaardbare buitengewone omstandigheden heeft ingeroepen. De aan-

vrager 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 (RvS 20 juli 2000, nr. 89.048). Uit zijn 

uiteenzetting dient duidelijk te blijken waaruit het ingeroepen beletsel precies bestaat. 

 

3.7. Uit de aanvraag om machtiging tot verblijf die op 27 april 2011 bij de burgemeester van de stad 

Sint-Truiden werd ingediend en die in het administratief dossier is opgenomen, blijkt dat verzoeker 

betreffende de buitengewone omstandigheden het volgende argumenteerde:  

 

“(…) 

Het verzoek van cliënt is gesteund op de volgende feitelijke gegevens en middelen; een verwijdering 

van het grondgebied zou strijdig zijn met art. 8 E.V.R.M. en de eerbiediging van het recht op privé- 

leven. 

Cliënt verblijft inderdaad al sinds 2007 in België; zijn aanvraag om als politiek vluchteling erkend te 

worden werd afgewezen, en ook een vorige aanvraag tot regularisatie werd afgewezen; cliënt heeft 

niettemin ernstige inspanningen gedaan om zich in de plaatselijke gemeenschap te integreren en hij 

heeft inmiddels duurzame sociale banden met ons land en de bevolking ontwikkeld; ook zijn kennis van, 

het Nederlands is al behoorlijk 

Cliënt beschikt bovendien over een arbeidscontract van onbepaalde duur dat voldoet aan de criteria die 

waren gesteld door de instructie van 19 juli 2009; enkel door zijn illegale verblijfssituatie kan hij 

(voorlopig) nog niet aan het werk. 

In deze concrete omstandigheden kan niet ernstig worden voorgehouden dat cliënt naar India zou 

kunnen terugkeren en aldaar via de gewone procedure een aanvraag om machtiging tot verblijf in België 

zou kunnen doen. 

De situatie van cliënt beantwoordt ongetwijfeld aan de door art. 9bis en de praktijk van de bevoegde 

administratie bedoelde buitengewone omstandigheden en humanitaire redenen. 

Ik verzoek u om onderhavige vraag aan de staatssecretaris voor migratie- en asielbeleid te willen 

overmaken; het dossier van cliënt is bij de dienst vreemdelingenzaken bekend onder nr. 6 158 196; ik 

voeg hierbij een kopie van het nationaal paspoort van cliënt en van het arbeidscontract. 

(…)” 

 

3.8. In de bestreden beslissing die in hoofde van verzoeker werd genomen, werd het volgende gesteld: 

 

“(…) 

Ter ondersteuning van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, beroept betrokkene 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. We 

merken echter op dat deze vernietigd werd door de Raad van State (RvS 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. 

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. 

Het feit dat betrokkene sinds oktober 2007 in België verblijft, geïntegreerd zou zijn en duurzame sociale 

banden zou hebben ontwikkeld, zijn kennis van het Nederlands al behoorlijk zou zijn en zicht op werk 

heeft (zie arbeidscontract), verantwoordt niet dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in België wordt 

ingediend. 

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

dat hij bij een negatieve beslissing het land diende te verlaten. 

Betrokkene vroeg op 01.10.2007 asiel in België aan. Deze asielaanvraag werd afgesloten op 

21.01.2008 met een weigering van verblijf door de Dienst Vreemdelingenzaken, gezien de behandeling 

van zijn asielaanvraag toekomt aan de Zweedse autoriteiten. Deze beslissing werd hem betekend op 

12.02.2008. Betrokkene verkoos echter geen gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te 

verlaten en verblijft sindsdien illegaal in België. 

De duur van de procedure - namelijk iets meer dan drie maanden - was ook niet van die aard dat ze als 

onredelijk lang kan beschouwd worden. 

Wat het inroepen van art. 8 van het EVRM betreft dient er opgemerkt te worden dat dit artikel hier niet 

van toepassing is daar betrokkene niet aantoont dat er nog andere familieleden van hem in België 

verblijven. Gewone sociale relaties vallen niet onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM. 

Bovendien dient er gesteld te worden dat de verplichting om terug te keren naar het land van herkomst 

om aldaar machtiging tot verblijf te vragen niet in disproportionaliteit staat ten aanzien van het recht op 

een gezins- of privéleven. 

(…)” 

 

3.9. Verzoeker bekritiseert het standpunt van de gemachtigde van de staatssecretaris dat de instructie 

van 19 juli 2009 niet meer van toepassing is omdat deze werd vernietigd door de Raad van State. De 

Raad kan inzake deze grief enkel vaststellen dat verweerder correct motiveerde dat de Raad van State 

bij arrest de instructie van 19 juli 2009 (RvS 9 december 2009, nr. 198.769) vernietigde. Zoals de 

verwerende partij terecht stelt in haar nota met opmerkingen heeft vermeld, werkt dit vernietigingsarrest 

erga omnes zodat de instructie niet langer kan worden beschouwd als een geldige bron van recht. Er 

kan dan ook niet worden ingezien waarom de gemachtigde van de staatssecretaris in de motivering van 

de beslissing zou moeten duidelijk maken waarom de aanvraag om machtiging tot verblijf van verzoeker 

al dan niet aan de criteria van de vernietigde instructie zou beantwoorden.  

 
3.10. De stelling van verzoeker dat de staatssecretaris zou hebben bevestigd dat de criteria van de 

instructie nog gelden doet aan voorgaande vaststelling geen afbreuk. In tegenstelling tot wat verzoeker 

lijkt te veronderstellen dient verweerder immers de wet en de rechterlijke beslissingen te laten primeren 

op instructies die zouden zijn gegeven door een staatssecretaris. Er dient trouwens te worden benadrukt 

dat de Raad van State in een later arrest (RvS10 oktober 2012, nr. 220.932) uitdrukkelijk heeft bevestigd 

dat de instructie van 19 juli 2009 “integraal is vernietigd” en dat de discretionaire bevoegdheid waarover 

verweerder krachtens artikel 9bis van de vreemdelingenwet beschikt geen reden vormt “om zich alsnog 

op de criteria van de vernietigde instructie van 19 juli 2009 te steunen”. Het gegeven dat verweerder in 

het verleden beslissingen nam waarbij toepassing werd gemaakt van de instructie van 19 juli 2009 

impliceert niet dat zijn in de bestreden beslissing verwoorde standpunt incorrect is. Het gegeven dat 

verweerder zelfs nadat de Raad van State de instructie van 19 juli 2009 vernietigde nog beslissingen 

nam op basis van deze instructie en dat vele beslissingen wellicht werden genomen met miskenning van 

de wet vormt op zich ook geen reden om te oordelen dat de in casu bestreden beslissing niet op 

correcte gronden zou zijn genomen. 

  

3.11. Voorts moet worden benadrukt dat het vertrouwensbeginsel niet impliceert dat het vertrouwen dat 

zou zijn gewekt door een jarenlange administratieve praktijk, zou moeten leiden tot het handhaven van 

een onwettige situatie. Van een bestuur kan immers niet worden verwacht dat het zijn recht om de uit 

kracht van de wet toekomende bevoegdheden te gebruiken, heeft verwerkt door gedurende een 

jarenlange praktijk niet de hand aan de wet te houden (cf. RvS 4 maart 2002, nr. 104.270). Het is 

gemachtigde van de staatssecretaris niet toegestaan om in strijd met de door de wetgever voorziene 

voorwaarden een verblijfsaanvraag ontvankelijk te verklaren en de loutere verwijzing naar een beginsel 

van behoorlijk bestuur laat niet toe af te wijken van een door de wetgever voorziene norm (cf. Cass.12 

december 2005, AR C040157F). Het betoog van verzoeker inzake de schending van het vertrouwens-

beginsel is bijgevolg niet dienstig. 

 

3.12. Aangaande de stelling van verzoeker dat hij een voldoende lang verblijf in België bewijst en een 

aanbod van tewerkstelling heeft voorgelegd, merkt de Raad op dat in de bestreden beslissing terecht 

wordt gemotiveerd dat de door verzoeker aangevoerde elementen van integratie niet als buitengewone 

omstandigheid in de zin van artikel 9bis van de vreemdelingenwet kunnen worden weerhouden en dat 

deze elementen het voorwerp kunnen uitmaken van een eventueel onderzoek conform artikel 9.2 van 

de vreemdelingenwet in de gegrondheidsfase. De Raad wijst in dit verband op de vaste rechtspraak van 

de Raad van State waaruit blijkt “dat […] omstandigheden die bijvoorbeeld betrekking hebben op de 

lange duur van het verblijf in België, de lange duur van de asielprocedure, de goede integratie, het 
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zoeken naar werk, het hebben van vele vrienden en kennissen, de gegrondheid van de aanvraag 

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

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

 

3.13. Er werd geen schending aangetoond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, noch van het 

vertrouwensbeginsel. Verzoeker heeft niet aannemelijk gemaakt dat de beslissing niet zou steunen op 

deugdelijke juridische en feitelijke overwegingen. De materiële motiveringsplicht werd derhalve niet 

geschonden. 

 

Het enig middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond. 

 

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 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tien juni tweeduizend dertien door: 

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN F. TAMBORIJN 

 


