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 nr. 115 751 van 16 december 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 Afghaanse nationaliteit te zijn, op 29 augustus 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 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 verklaard wordt van 11 juli 2013. 

 

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. 

 

Gelet op de beschikking van 11 oktober 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

29 november 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P.J. STAELENS, die loco advocaat S. MICHOLT verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE, 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. Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoeker op 8 oktober 2012 een aanvraag om machtiging 

tot verblijf 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 (hierna: 

vreemdelingenwet) indient. 

 

1.2. Op 11 juli 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde) een beslissing waarbij 
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deze aanvraag onontvankelijk verklaard wordt. Dit is de bestreden beslissing, die op 31 juli 2013 ter 

kennis gebracht wordt. 

 

De motieven van de bestreden beslissing luiden als volgt: 

 

“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 in België diverse opleidingen volgde (betrokkene volgde in het voorjaar 2011 de 

onthaalklas anderstalige nieuwkomers aan het OKAN Instituut te Brussel, betrokkene volgde voor de 

periode van 20.10.2011 tot 12.06.2012 les aan het 1
ste

 onthaaljaar anderstalige nieuwkomers aan het 

Katholiek Secundair Onderwijs te Oostende, betrokkene volgt tijdens het schooljaar 2012 - 2013 de 

opleiding 3
de

 Kantoor en Verkoop aan het Sint-Jozefinstituut te Oostende), dat betrokkene niet over de 

financiële middelen beschikt om terug te keren naar zijn thuisbasis, dat betrokkene in Afghanistan 

niemand heeft waar hij bij terecht kan en dat het contact tussen zijn raadsvrouw en hemzelf zou 

bemoeilijkt worden indien hij zou moeten terugkeren naar Afghanistan, verantwoordt niet dat de 

aanvraag om machtiging tot verblijf in België wordt ingediend. 

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 diende 4 asielaanvragen in. 

Betrokkene diende een eerste asielaanvraag in op 17.03.2011. Zijn eerste asielaanvraag werd 

afgesloten met de beslissing van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 25.05.2012. Noch de 

vluchtelingenstatus, noch de subsidiaire bescherming werden hem toegekend. Mijnheer betekende een 

bevel om het grondgebied te verlaten op 13.06.2012 (13qq). Mijnheer diende op 27.06.2012 zijn tweede 

asielaanvraag in. Zijn tweede aanvraag werd niet in overweging genomen (13quater) op 03.07.2012. 

Mijnheer diende op 12.07.2012 een derde asielaanvraag in. Zijn derde aanvraag werd afgesloten op 

30.07.2012. Ook deze aanvraag werd niet in overweging genomen (13quater). Mijnheer diende een 

vierde asielaanvraag in op 09.01.2013. Ook deze asielaanvraag werd niet in overweging genomen 

(13quater). De beslissing werd genomen op 29.04.2013. 

Betrokkene volgde een aantal opleidingen en legt ook verschillende stukken voor waarin onder meer 

wordt verwezen naar zijn voetbaltalent. Hij volgde ook een zomercursus Frans en Nederlands en legt 

foto's voor als vrijwilliger voor een feest. Betrokkene legt ook bibliotheekpassen voor en 

vervoersbewijzen. Hij legt getuigenissen voor en foto's van voetbaltoernooien waaraan betrokkene 

deelnam. Dit zijn elementen van integratie die op zich geen buitengewone omstandigheden aantonen 

waardoor het voor hem moeilijk of onmogelijk zou zijn om de aanvraag voor het verkrijgen van een 

verblijfsmachtiging in te dienen via de bevoegde Belgische ambassade. De elementen van integratie 

dienen voorgelegd te worden aan de bevoegde Belgische ambassade. 

Betrokkene legt doktersattesten voor waarin staat dat betrokkene lijdt aan depressie en 

slaapstoornissen en dat betrokkene medicatie krijgt. De wet van 15 september 2006 tot wijziging van de 

wet van 15 december 1980 maakt duidelijk een onderscheid tussen twee verschillende procedures: aan 

de ene kant het artikel 9bis dat in België verblijvende personen die menen te beschikken over 

buitengewone omstandigheden om humanitaire redenen een verblijfsmachtiging kunnen aanvragen bij 

de burgemeester van de plaats waar zij verblijven, aan de andere kant het artikel 9ter als een unieke 

procedure voor in België verblijvende personen met een medische aandoening. De hier ingeroepen 

medische elementen vallen buiten de context van artikel 9bis en derhalve kan in dit verzoek aan deze 

medische argumenten geen verder gevolg worden gegeven. Het staat betrokkene echter vrij een 

aanvraag op basis van art 9ter in te dienen zoals bepaald in art 7§1 van het KB van 17/05/2007 (BS 

31/05/2007) tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15/09/2006: via aangetekend 

schrijven bij de Sectie 9ter van de Dienst Humanitaire Regularisaties, Dienst Vreemdelingenzaken, 

Antwerpsesteenwea 59B te 1000 Brussel. 

Betrokkene legt krantenartikels en rapporten voor die melding maken van de onveilige situatie in 

Afghanistan. Betrokkene voegt geen enkel nieuw element toe aan de elementen die hij reeds tijdens zijn 

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

elementen ter ondersteuning van huidig verzoek om machtiging tot verblijf wettigen bijgevolg geen 

andere beoordeling dan die van deze instanties. Rapporten en artikelen zoals van Amnesty International 

schetsen ook enkel een beeld van de algemene situatie in het land. De betrokkene slaagt er niet in om 

het individuele risico inzake zijn persoonlijke veiligheid aan te tonen bij een zelfs tijdelijke terugkeer, 

zodat er geen buitengewone omstandigheid blijkt. 

Het is vrij ongeloofwaardig dat betrokkene niks of niemand meer zou hebben waar hij tijdelijk zou 

kunnen verblijven in afwachting van zijn procedure voor het verkrijgen van een verblijfsmachtiging via de 

bevoegde Belgische ambassade. Betrokkene kan contact opnemen met Fedasil en de Internationale 
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Organisatie voor Migratie (IOM) om na te gaan of hij een terugkeerpremie kan verkrijgen en eventueel 

voor bijkomende reïntegratiesteun. 

Wat het contact betreft tussen hem en zijn raadsvrouw, momenteel zijn in België alle procedures 

uitgeput. Betrokkene kan gedurende zijn eventuele tijdelijke afwezigheid van het Belgische grondgebied, 

zich verder laten vertegenwoordigen door zijn raadsvrouw. Indien betrokkene verder contact wenst te 

houden met zijn raadsvrouw voor het vergemakkelijken van zijn procedure voor de bevoegde Belgische 

ambassade, kan betrokkene contact houden via telefonische en schriftelijke weg.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan ingegaan 

worden op de vraag van de verweerder om de kosten van het geding ten laste te leggen van verzoeker. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel voert de verzoeker de schending aan van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht, van het vertrouwensbeginsel, het 

rechtszekerheidsbeginsel en het beginsel van behoorlijk bestuur. In een tweede middel voert de 

verzoeker de schending aan van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van het gelijkheids- en het 

niet-discriminatiebeginsel, van artikel 9bis van de vreemdelingenwet en van de materiële 

motiveringsplicht. 

 

“4.1. EERSTE MIDDEL 

• Schending van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980: 

• Schending van de materiële motiveringsplicht: 

• Schending van het vertrouwensbeginsel: 

• schending van het rechtsbeginsel van de rechtszekerheid: 

• Schending van het beginsel van behoorlijk bestuur. 

- Toepassen regeringsinstructies binnen de discretionaire bevoegdheid 

Betreffende de toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 (Vreemdelingenwet) 

werden er regeringsinstructies uitgevaardigd op 19 juli 2009. Deze instructies werden echter door de 

Raad van State vernietigd op 9 december 2009. 

In een nieuwsbrief van de vzw Kruispunt Migratie-Integratie lezen we dat zowel het kabinet van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratiebeleid De Block als de directie van de Dienst 

Vreemdelingenzaken bevestigen dat de criteria van de instructie nog steeds gelden voor wie eraan 

voldoet (stuk 3). Het afgesproken beleid wordt uitgevoerd tot wanneer een nieuw regularisatiebeleid 

wordt bekend gemaakt. 

Dergelijke stelling volgt bovendien uit het vertrouwensbeginsel en de beginselen van behoorlijk bestuur. 

Het komt de rechtszekerheid ten goede de vooropgestelde criteria te blijven volgen zolang er geen 

duidelijkheid is over een nieuw beleid. 

Nu de Staatssecretaris voor Asiel en Migratiebeleid De Block, net zoals de directie van de Dienst 

Vreemdelingenzaken verzekeren dat de criteria van de regeringsinstructies nog steeds van toepassing 

zijn, kan de verwerende partij in de bestreden beslissing niet voorhouden dat deze regeringsinstructies 

niet meer gelden en dat deze bijgevolg niet meer toegepast kunnen worden. 

Naast de toepassing van de regeringsinstructies blijft de discretionaire bevoegdheid van de 

Staatssecretaris aan de orde: gevallen niet omschreven in de regeringsinstructies dienen op hun waarde 

beoordeeld en gemotiveerd worden. 

Het engagement van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratiebeleid wordt door de verwerende partij 

echter strikt geïnterpreteerd. De verwerende partij past de instructies toe, zonder verdere ruimte te laten 

om de discretionaire bevoegdheid van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratiebeleid te laten spelen. 

Deze dwingende toepassing van de voorwaarden. waardoor de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratiebeleid over geen enkele appreciatiemogelijkheid meer beschikt, druist volledig in tegen de 

discretionaire bevoegdheid van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratiebeleid! 

De beoordelingsbevoegdheid van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratiebeleid is discretionair en kan 

bijgevolg alleen casuïstisch worden toegepast. 

Dit werd eveneens bevestigd door de Raad van State. In deze arresten blijkt duidelijk dat de instructies 

van 2009 niet “klakkeloos” mogen worden toegepast (RvSt nr 215.571 van 5 oktober 2011, 14 
e
 kamer, 

zaak A. 198.554/XIV-32.682 en RvSt nr. 217.532 van 24 januari 2012,14
de

 kamer, zaak A 199.142/XIV - 

32.856). 

In het kader van de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris migratie - en asielbeleid kan 

afgeleid worden dat een langdurige procedure met schoolgaande kinderen, een langdurig onderbroken 



  

 

 

RvV  X - Pagina 4 

verblijf, een duurzame lokale verankering, een sterke integratie en werkbereidheid redenen zijn die een 

verblijf in België van langer dan 3 maanden rechtvaardigt. 

 

- Regeringsinstructies 

Voltooien opleiding 

Betreffende de toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 (Vreemdelingenwet) 

werden er regeringsinstructies uitgevaardigd op 19 juli 2009. Deze instructies werden echter door de 

Raad van State vernietigd op 9 december 2009. 

Gelet op het feit dat de Staatssecretaris voor Asiel en Migratiebeleid een discretionaire bevoegdheid 

heeft, kan van de instructies, afgeweken worden en kunnen deze instructies bijgevolg ruimer 

geïnterpreteerd worden. Te meer ze vernietigd werden door de Raad van State. 

De Staatssecretaris voor Asiel en Migratiebeleid, mevrouw De Block, heeft haar discretionaire 

bevoegdheid toegepast in de zaak S.M. 

Net zoals de heer S.M. dit was, is Verzoeker iemand die voor het beëindigen van zijn studies nog geen 

verblijfsstatus kreeg. Hij riskeert onmiddellijk te worden terug gestuurd. Verzoeker bevindt zich dan ook 

in prangende humanitaire omstandigheden. 

Mevrouw D.B. heeft de heer S.M. toegestaan om zijn opleiding af te maken hier in België. Alle personen 

die in een gelijkaardige situatie zitten moeten op gelijkaardige wijze behandeld worden. 

Verzoeker heeft hier een kans gekregen en gegrepen, net zoals de heer S.M. 

Indien verzoeker zijn opleiding niet kan afmaken hier in België, zou dit een schending zijn van artikel 13 

van het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten. 

Artikel 13 van dit verdrag voorziet dat het onderwijs gericht dient te zijn op de volledige ontplooiing van 

de menselijke persoonlijkheid en van het besef van haar waardigheid en dat het dient bij te dragen tot 

de eerbied voor de rechten van de mensen en de fundamentele vrijheden. 

Indien verzoeker moet terugkeren naar het land van herkomst wordt zijn opleiding onderbroken. 

Bovendien is een goede opleiding niet gewaarborgd in het land van herkomst van verzoeker. Dit blijkt uit 

het punt 2.3.2. van deze aanvraag. 

Zolang de staatssecretaris het geval van de heer S.M. blijft zien als een uitzondering, kiest ze voor 

willekeur. 

Studiemogelijkheden in Afghanistan 

Naast de nog steeds onzekere veiligheidssituatie in Afghanistan, zorgt ook een gebrekkig 

opvoedingssysteem ervoor dat verzoeker onmogelijk zijn opleiding in het land van herkomst kan verder 

zetten. Dit blijkt uit verschillende objectieve informatiebronnen. 

“Article on the educational landscape Afghanistan Struggles to Educate its Youth Report — Voice of 

America Sharon Behn August 01, 2012 KABUL — Afghanistan is trying to unify the country through a 

new national educational curriculum. But a lack of security, books, trained teachers and schools is 

making it very challenging. Modem education is a challenge in Afghanistan. Educators are struggling 

with the aftermath of decades of war and differing political ideologies. Education Ministry spokesman A.I. 

says it has taken 10 years to design and begin to implement a new curriculum. And a lot of challenges 

remain. "The first problem is insecurity in southern provinces, 500 schools are closed there, and around 

300,000 students are not going to school because they don't have access ... trying to getan education. 

A.O. of the group Women for Change says it is essential that girls get to school. "If we want to bring 

about change in our lives, especially in the life of Afghan women, we need education," she said. In 

Kabul, university students say the educational system is out of date and broken. University student H.A. 

says classes are crowded, and teachers unprepared 

(stuk 20: Reliefweb, Afghanistan struggles to educate its youth, 1 augustus 2012, 

http://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-struggles-educate-its-vouth') 

“RIGHT TO EDUCATION 

The Taleban and other armed groups targeted schools, students, and teachers. In areas occupied by 

these groups, many children, particularly girls, were prevented from going to school. According to the 

Ministry of Education, more than 7.3 million children were enrolled in school, 38 per cent of whom were 

girls. Official sources reported that more than 450 schools remained closed and around 200,000 children 

were unable to go to school due to insecurity mainly in the southern and eastern provinces. 

On 24 May, Taleban members shot dead K.M., headmaster of Poorak girls ’ school in Logen
-
 province, 

south-eastern Afghanistan. He had continued to teach the girls despite receiving numerous death 

threats from the Taleban, demanding that he stop teaching them. " 

(stuk 21: Amnesty International, Annual report 2012,24 mei 2012, 

http://www.amnestv.org/en/region/afghanistan/report-2012') 

Zoals blijkt uit bovenstaande informatiebronnen is het opleidingssysteem in Afghanistan zeer gebrekkig 

en kan een degelijke, hogere opleiding niet gegarandeerd worden. 

Integratie 
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O.A. is in maart 2011 in België aangekomen. 

Verzoeker heeft zich al heel goed geïntegreerd in onze maatschappij. 

Verzoeker doet ook enorm veel moeite om het Nederlands te leren. Zo volgde hij bijkomend een 

zomercursus Nederlands voor anderstaligen van 23 juli 2012 tot 10 augustus 2012 (stuk 9) en een 

zomercursus Frans (stuk 10) aan de Okanklas (stuk 22). Op het einde van de opleiding werd een feest 

georganiseerd, waaraan verzoeker als vrijwillige zich inzette (stuk 11). 

Verzoeker maakt ook actief deel uit van onze samenleving. Zo nam O.A. reeds deel aan de 

Volksspelen-Stadskriebels, georganiseerd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie Sport, op 8 mei 

2011 (stuk 12). 

Sinds oktober 2011 maakt verzoeker deel uit van de voetbalclub K.W.S. Oudeburg, waar hij twee maal 

per week zijn favoriete sport uitoefent. De betrokken jeugdcoördinator van KWS Oudenburg meldt dan 

ook: 

“ Deze jongen integreerd zich perfect in de ploeg, hij word door iedereen aanvaard” (stuk 13). 

Eveneens nam verzoeker deel aan de 17
e
 Gordel voor Scholen, georganiseerd door BLOSO, de 

Stichting Vlaamse Schoolsport en de Provinciale Sportdienst Vlaams-Brabant (stuk 14). 

In maart 2012 kon verzoeker zijn zege vieren na een overwinning tijdens een voetbaltomooi die 

plaatsvond in het jeugdhuis De Takel (stuk 15). 

Verzoeker maakt gretig gebruik van zijn diverse bibliotheekkaarten alsook is hij reeds vertrouwd met het 

openbaar vervoer (stuk 16). 

 

- Besluit 

Het kan niet ontkend worden dat de situatie waarin de verzoekende partij zich bevindt, niet kadert in het 

mooi omlijnde kader van de regeringsinstructies. 

Het kan echter evenmin ontkend worden dat de situatie van de verzoekende partij wel binnen de geest 

van de regeringsinstructies valt namelijk het verblijfsrecht toekennen aan de personen die een langdurig 

ononderbroken verblijf in België hebben, die zich hebben geïntegreerd en inspanningen leveren om bij 

te dragen tot de Belgische economie. 

 

TWEEDE MIDDEL 

• SCHENDING VAN DE ARTIKELEN 10 EN 11 VAN DE GRONDWET: 

• SCHENDING VAN HET GELIJKHEÏDSBEGINSEL EN HET NIET-DISCRIMINATIEBEGINSEL: 

• SCHENDING VAN ARTIKEL 9BIS VAN DE VREEMDELINGENWET: 

• SCHENDING VAN DE MATERIËLE MOTIVERINGSPLICHT. 

Hoewel de situatie van de verzoekende partij kadert binnen de regeringsinstructies van 19 juli 2009 en 

hoewel binnen de discretionaire bevoegdheid deze instructies nog steeds toepassing vinden, wordt aan 

de verzoekende partij geen machtiging tot verblijf gegeven. 

Het niet toepassen van criteria terwijl het beleid er in bestaat de criteria wél toe te passen, is strijdig met 

het gelijkheidsbeginsel en het niet-discriminatiebeginsel (artikel 10 en 11 van de Grondwet). 

Overeenkomstig artikels 10 en 11 van de Grondwet dienen personen in gelijke situaties op gelijke wijze 

behandeld te worden. Deze bepaling geldt ook voor en tussen vreemdelingen overeenkomstig artikel 

191 Grondwet. 

Bovendien ligt er geen enkele redelijke verantwoording voor waarom de situatie van de verzoekende 

partij anders wordt behandeld dan de situatie van S.M. De verzoekende partij bevindt zich immers in 

dezelfde voorwaarden. 

De verzoekende partij maakt een verschil in behandeling die niet redelijk verantwoord is. 

De verwerende partij motiveert op geen enkele manier waarom het verschil in behandeling 

gerechtvaardigd zou zijn, quod non.” 

 

Gelet op hun onderlinge samenhang worden deze middelen samen behandeld. 

 

3.2. In de rechtspraak wordt doorgaans geen toepassing wordt gemaakt van “het” beginsel van 

behoorlijk bestuur als zelfstandige rechtsnorm maar van diverse beginselen van behoorlijk bestuur. De 

verzoekende partij laat na te expliciteren welk beginsel van behoorlijk bestuur zij geschonden acht en uit 

haar betoog kan dit evenmin afgeleid worden. Dit onderdeel van het middel is derhalve onontvankelijk. 

 

3.3. Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad zijn 

beoordeling in de plaats te stellen van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn 

wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling is uitgegaan van de 

juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in 

onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 
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De schending van de materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in samenhang met de aangevoerde 

schending 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 

minister of diens gemachtigde de machtiging tot verblijf toekent, zal de machtiging tot verblijf in België 

worden afgegeven. 

De voorwaarde dat de vreemdeling beschikt over een identiteitsdocument is niet van toepassing op : 

- de asielzoeker wiens asielaanvraag niet definitief werd afgewezen of die tegen deze beslissing een 

overeenkomstig artikel 20 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, 

toelaatbaar cassatieberoep heeft ingediend en dit tot op het ogenblik waarop een verwerpingsarrest 

inzake het toegelaten beroep is uitgesproken; 

- de vreemdeling die zijn onmogelijkheid om het vereiste identiteitsdocument te verwerven in België, 

op geldige wijze aantoont.” 

 

3.4. Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond is om een vreemdeling die zijn identiteit 

aangetoond heeft, een verblijfsmachtiging toe te kennen in het kader van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet, dient de gemachtigde van de minister c.q. staatssecretaris na te gaan of de 

aanvraag wel regelmatig werd ingediend, te weten of er aanvaardbare buitengewone omstandigheden 

werden ingeroepen om de aanvraag van de verblijfsmachtiging in België te verantwoorden. 

 

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

principe moet worden aangevraagd bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor 

de verblijfplaats van de vreemdeling of zijn plaats van oponthoud in het buitenland. In buitengewone 

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

verblijfplaats in België.  

 

Vooraf en als algemeen principe dient te worden gesteld dat de mogelijkheid om in België een 

verblijfsmachtiging aan te vragen als uitzonderingsbepaling restrictief moet worden geïnterpreteerd en 

dit volgens vaste rechtspraak van de Raad van State. 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 in het buitenland wordt 

ingediend. Deze buitengewone omstandigheden mogen niet worden verward met de argumenten ten 

gronde die worden ingeroepen om een verblijfsmachtiging aan te vragen. Het betreft omstandigheden 

die een tijdelijke terugkeer van de vreemdeling naar zijn land van oorsprong, om er de noodzakelijke 

formaliteiten voor het indienen van een aanvraag tot machtiging tot verblijf te vervullen, onmogelijk of 

bijzonder moeilijk maken. (RvS 9 december 2009, nr. 198.769, punt 3.3.3.).  

 

De toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, 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 verkrijgen 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 bevoegde overheid over een ruime 

appreciatiebevoegdheid. 

 

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, volgens de 

rechtspraak van de Raad van State, 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 …  
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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, aldus de Raad van State 

(RvS 9 december 2009, nr. 198.769, punt 3.3.3).  

 

3.5. In casu werd de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk verklaard, wat betekent dat de 

buitengewone omstandigheden die verzoeker heeft ingeroepen om te verantwoorden waarom hij geen 

aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf vanuit zijn land van herkomst kan indienen, niet werden 

aanvaard of bewezen. 

 

De appreciatie van de feitelijke gegevens ter beoordeling van zulke buitengewone omstandigheden is in 

de eerste plaats een zaak van de overheid. De Raad moet enkel nagaan of de overheid deze 

beoordeling op in rechte en in feite aanneembare redenen heeft gesteund en de grenzen van de 

redelijkheid niet heeft overschreden. 

 

3.6. De verzoeker voert aan dat hij zich bij zijn aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet wel degelijk nog kan beroepen op de criteria uit de door de Raad 

van State vernietigde instructie van 19 juli 2009 inzake de toepassing van het oude artikel 9, derde lid en 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet (hierna: de instructie van 19 juli 2009), aangezien door de 

verweerder aangegeven werd dat deze criteria zouden blijven toegepast worden. 

 

De Raad wijst erop dat de instructie van 19 juli 2009, vernietigd werd door de Raad van State bij arrest 

nummer 198.769 van 9 december 2009. Uit het betrokken arrest blijkt dat de instructie van 19 juli 2009 

vernietigd werd omdat ze “het mogelijk maakt dat vreemdelingen die zich in de erin 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; dat enkel de wetgever 

vreemdelingen kan vrijstellen van de in artikel 9bis van de vreemdelingenwet vastgelegde verplichting 

om buitengewone omstandigheden aan te tonen; dat door dit in de bestreden instructie te doen een aan 

de wetgever voorbehouden domein wordt betreden; dat uit het bovenstaande volgt dat de bestreden 

instructie voor vernietiging vatbaar is aangezien ze een nieuwe rechtsregel aan de rechtsorde toevoegt.”  

 

Verzoeker kan dan ook niet dienstig een redenering opbouwen die vertrekt vanuit het standpunt dat hij 

binnen de geest van de instructie van 19 juli 2009 valt, met name dat hij voldoet aan de criteria voor 

regularisatie zoals omschreven in de instructie van 19 juli 2009 om te komen tot de conclusie dat hij 

derhalve voldoet aan de buitengewone omstandigheden aangezien zijn redenering net neerkomt op wat 

de Raad van State in hogervermeld arrest van 9 december 2009 sanctioneerde, namelijk de onwettige 

vrijstelling van de in artikel 9bis van de vreemdelingenwet voorziene voorwaarde aan te tonen dat er 

buitengewone omstandigheden zijn die niet toelaten om de aanvraag om verblijfsmachtiging in het land 

van herkomst in te dienen. Alleszins kan de Raad niet toelaten dat bindende voorwaarden aan artikel 

9bis van de vreemdelingenwet worden toegevoegd, Dienvolgens vermag de Raad niet te toetsen aan de 

vernietigde instructie. Hieruit kan geen rechtsmiddel geput worden om tot de onwettigheid van de 

bestreden beslissing te besluiten. (cfr. RvS nrs. 218.429, 218.431, 218.432 en 218.434 van 13 maart 

2012; RvS, nrs. 218.922 en 218.923 van 17 april 2012;RvS 5 juni 2012, nr. 219 608, nr. 220 182 en nr. 

220 181; RvS 14 juni 2012, nrs. 219.743, 219.744 en 219.745). 

 

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 (I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van 

behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure, 2006, 315- 349).  

 

Het vertrouwensbeginsel kan worden omschreven als een van de beginselen van behoorlijk bestuur 

krachtens hetwelk de burger moet kunnen vertrouwen op een vaste gedragslijn van de overheid, of op 

toezeggingen of beloften die de overheid in het concrete geval heeft gedaan (RvS 6 februari 2001, nr. 

93.104). Het vertrouwensbeginsel houdt in dat door het bestuur bij een rechtsonderhorige gewekte 

rechtmatige verwachtingen zo mogelijk dienen te worden gehonoreerd (RvS 28 januari 2008, nr. 

179.021). 

 

De vernietiging houdt in dat de instructie van 19 juli 2009 met terugwerkende kracht uit het 

rechtsverkeer is verwijderd en wordt geacht nooit te hebben bestaan, zodat de verzoeker er zich niet op 



  

 

 

RvV  X - Pagina 8 

kan beroepen om tot de schending van het vertrouwens- of het rechtszekerheidsbeginsel te besluiten 

(RvS 21 november 2012, nr. 221.439). Waar verzoeker het gelijkheidsbeginsel en het niet-

discriminatiebeginsel geschonden acht omdat hij in tegenstelling tot andere vreemdelingen niet heeft 

kunnen genieten van de instructie van 19 juli 2009, dient de Raad op te werpen dat er geen gelijkheid in 

onwettigheid is. 

 

Verzoeker verwijst naar een andere zaak waarbij de betrokkene geregulariseerd werd en voert aan dat 

hij in dezelfde omstandigheden verkeert, maar toont dit niet met concrete elementen aan. Bovendien is 

er een tegenstrijdigheid waar verzoeker de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris 

benadrukt maar niet aantoont dat de gemachtigde binnen zijn discretionaire bevoegdheid geen rekening 

heeft gehouden met alle specifieke kenmerken die de zaak van de verzoeker kenmerken. Verzoeker 

slaagt er niet in aan te tonen dat de gemachtigde de grenzen van zijn discretionaire bevoegdheid bij het 

nemen van de bestreden beslissing heeft overschreden, noch dat de gemachtigde daarbij willekeurig 

gehandeld heeft. 

 

Wat betreft het toegevoegde stuk van het Kruispunt Migratie en Integratie waarin gesteld wordt dat 

“zowel het kabinet van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratiebeleid De Block als de directie van de 

Dienst Vreemdelingenzaken bevestigen dat de criteria van de instructie nog steeds gelden voor wie 

eraan voldoet”, dient te worden vastgesteld dat dit om een eenzijdige verklaring gaat dewelke geen 

wettelijke of reglementaire norm, noch een werkelijke rechtsbron uitmaakt. Zodoende vermag verzoeker 

hier geen middel uit te putten gelet op het feit dat niet aangetoond is dat de aangevoerde schending een 

rechtsregel betreft. Waar verzoeker meent dat zijn vertrouwen opgewekt door deze verklaring, doorkruist 

wordt, dient te worden opgemerkt dat het wettelijk kader voor een regularisatieaanvraag enkel artikel 

9bis van de vreemdelingenwet omvat. 

 

Waar de verzoeker de schending van artikel 13 van het Internationaal Verdrag inzake Economische, 

Sociale en Culturele Rechten aanvoert, dient de Raad op te merken dat aan dit verdrag geen directe 

werking kan worden toegedicht (cf. RvS 21 december 2005, nr. 153 073). Verzoeker kan zich dan ook 

niet op dienstige wijze beroepen op de schending ervan. 

 

3.7. Waar verzoeker verwijst naar elementen met betrekking tot zijn ‘prangende humanitaire 

omstandigheden’, zijn opleiding en integratie in België, met name dat hij goed geïntegreerd is, veel 

moeite doet om Nederlands te leren en verschillende opleidingen gevolgd heeft, stelt de Raad vast dat 

in de bestreden beslissing hieromtrent als volgt wordt gemotiveerd: 

 

“Het feit dat betrokkene in België diverse opleidingen volgde (betrokkene volgde in het voorjaar 2011 de 

onthaalklas anderstalige nieuwkomers aan het OKAN Instituut te Brussel, betrokkene volgde voor de 

periode van 20.10.2011 tot 12.06.2012 les aan het 1
ste

 onthaaljaar anderstalige nieuwkomers aan het 

Katholiek Secundair Onderwijs te Oostende, betrokkene volgt tijdens het schooljaar 2012 - 2013 de 

opleiding 3
de

 Kantoor en Verkoop aan het Sint-Jozefinstituut te Oostende), dat betrokkene niet over de 

financiële middelen beschikt om terug te keren naar zijn thuisbasis, dat betrokkene in Afghanistan 

niemand heeft waar hij bij terecht kan en dat het contact tussen zijn raadsvrouw en hemzelf zou 

bemoeilijkt worden indien hij zou moeten terugkeren naar Afghanistan, verantwoordt niet dat de 

aanvraag om machtiging tot verblijf in België wordt ingediend. […] 

Betrokkene volgde een aantal opleidingen en legt ook verschillende stukken voor waarin onder meer 

wordt verwezen naar zijn voetbaltalent. Hij volgde ook een zomercursus Frans en Nederlands en legt 

foto's voor als vrijwilliger voor een feest. Betrokkene legt ook bibliotheekpassen voor en 

vervoersbewijzen. Hij legt getuigenissen voor en foto's van voetbaltoernooien waaraan betrokkene 

deelnam. Dit zijn elementen van integratie die op zich geen buitengewone omstandigheden aantonen 

waardoor het voor hem moeilijk of onmogelijk zou zijn om de aanvraag voor het verkrijgen van een 

verblijfsmachtiging in te dienen via de bevoegde Belgische ambassade. De elementen van integratie 

dienen voorgelegd te worden aan de bevoegde Belgische ambassade.”. 

 

De Raad wijst erop, zoals eerder uiteengezet in punt 3.4., dat het aantonen van buitengewone 

omstandigheden niet mag verward worden met aanhalen van argumenten ten gronde om een 

machtiging tot verblijf in België te bekomen.  

De opleidingen en integratie van verzoeker in België zijn, conform rechtspraak van de Raad van State,  

elementen die veeleer betrekking hebben op de gegrondheid van de aanvraag (cf. RvS 9 december 

2009, nr. 198.769), zoals reeds uitgebreid uiteengezet in punt 3.4. Deze elementen kunnen derhalve in 

beginsel niet verantwoorden waarom de aanvraag in België en niet in het land van herkomst werd 

ingediend. 
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Waar verzoeker aanvoert dat bij terugkeer naar Afghanistan zijn opleiding zal onderbroken worden en 

citeert uit twee artikelen betreffende de situatie in Afghanistan van 2012, waarbij blijkt dat er in sommige 

delen van Afghanistan moeilijkheden zijn om onderwijs te verstrekken, stelt de Raad vast dat verzoeker 

nalaat in concreto aan te tonen dat zijn opleiding in België een omstandigheid is die een tijdelijke 

terugkeer naar zijn land van oorsprong, om er de noodzakelijke formaliteiten voor het indienen van een 

aanvraag tot machtiging tot verblijf te vervullen, onmogelijk of bijzonder moeilijk maakt. Met zijn louter 

betoog dat zijn opleiding zal worden onderbroken en dat een goede opleiding niet gewaarborgd is in 

Afghanistan toont verzoeker dit geenszins aan. Bijgevolg acht de Raad het niet onzorgvuldig noch 

kennelijk onredelijk van de verwerende partij om deze elementen niet te weerhouden als buitengewone 

omstandigheden die het indienen van een aanvraag in België rechtvaardigen. 

 

Verzoeker toont bijgevolg niet aan dat de gemachtigde niet is uitgegaan van de juiste feitelijke 

gegevens, deze niet correct heeft beoordeeld of op grond daarvan kennelijk onredelijk tot het besluit is 

gekomen dat “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.” De materiële motiveringsplicht werd niet geschonden.  

 

Verzoeker toont ook niet aan dat de gemachtigde in casu een andere invulling aan het begrip 

“buitengewone omstandigheden” zoals opgenomen in artikel 9bis van de vreemdelingenwet heeft 

gegeven die strijdig is met de wijze waarop dit begrip dient te worden ingevuld. Er is geen schending 

van artikel 9bis aangetoond. 

 

De verzoeker heeft geen middelen aangevoerd die kunnen leiden tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel. 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien december tweeduizend dertien door: 

 

mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT M. MAES 


