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 nr. 132 586 van 30 oktober 2014 

in de zaak RvV 154 684 / VIII 

 

 

 In zake: 1. X  

2. X 

handelend in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige 

kinderen X, X en X   

3. X 

  Gekozen woonplaats: X 

  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 VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, beiden in eigen naam en in hun hoedanigheid van wettelijk 

vertegenwoordigers van X, X en X alsook X, die allen verklaren van Libische nationaliteit te zijn, op 

30 mei 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 15 april 2014 waarbij de aanvraag om 

machtiging tot verblijf, ingediend 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, ongegrond 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 25 september 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 oktober 

2014. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat C. DRIESEN, die loco advocaat J. DE LIEN verschijnt voor de 

verzoekende partijen en van advocaat C. FLAMANG, die loco advocaat E. MATTERNE 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. Verzoekers dienden op 30 november 2009 een aanvraag in om machtiging tot verblijf om 

humanitaire redenen, conform 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), en beriepen zich hierbij op het criterium 2.8A van de instructie van 19 juli 2009. Die 

regularisatieaanvraag werd op 23 september 2011 en 30 mei 2012 aangevuld. 

 

1.2. Op 15 april 2014 verklaarde het bestuur de in punt 1.1. bedoelde aanvraag ontvankelijk doch 

ongegrond. Zij namen er op 30 april 2014 kennis van 

 

Dit vormt de bestreden beslissing gemotiveerd als volgt: 

 

“Ter ondersteuning van hun aanvraag om machtiging tot verblijf, beroepen betrokkenen 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 redenen die aangehaald worden om het verblijf toe te staan zijn 

onvoldoende. Betrokkenen legden bij de aanvraag 9bis een arbeidscontract voor van de firma 'Al Imane 

BVBA' dd. 19.10.2009. In een door ons verzonden schrijven aan betrokkene d.d. 22.04.2013, staat 

uitdrukkelijk vermeld dat de Dienst Vreemdelingenzaken instructies zal afgeven tôt afgifte van een 

bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister onder voorbehoud van de voorlegging van een 

arbeidskaart B. Onze diensten hadden hierover in januari 2014 nog steeds geen informatie ontvangen, 

waarna op 09.01.2014 een schrijven werd verstuurd aan betrokkenen en aan hun advocaat om onze 

diensten te informeren over de stand van zaken. 

Uit contact met de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (toegevoegd aan het administratief dossier) 

bleek dat verzoekers een aanvraag tot het bekomen van een arbeidskaart B hadden ingediend op 

04.06.2013 (aangevraagd door de firma Imperia Construction), dewelke zonder gevolg werd 

geklasseerd op 19.07.2013. Op 26.07.2013 werd door de firma 'Imperia Construction' een tweede 

aanvraag ingediend, die geweigerd werd op 29.01.2014. Naar aanleiding van ons schrijven van 

09.01.2014, meenden verzoekers dat zij een nieuwe aanvraag tot het bekomen van een arbeidskaart B 

mochten indienen. Op 04.03.2014 dienden zij een nieuwe aanvraag in bij het Vlaamse Gewest, die 

geweigerd werd op 05.03.2014 omdat deze aanvraag niet binnen de voorziene termijn van drie 

maanden werd ingediend na ons schrijven van 22.04.2013. Met ons schrijven van 09.01.2014 werd aan 

verzoekers echter niet de kans gegeven om een nieuwe aanvraag in te dienen, doch hiermee werd 

enkel om informatie gevraagd aangaande de stand van hun dossier. Onze diensten mochten immers 

noch van de bevoegde Gewesten, noch van betrokkenen of hun advocaat enige informatie ontvangen 

omtrent de aangevraagde arbeidskaart. Het vragen om een stand van zaken, betekent geenszins dat 

verzoekers nogmaals een arbeidskaart zouden mogen aanvragen. Het was aan verzoekers om zich met 

de correcte procedure tijdig in orde te stellen. Indien verzoekers niet akkoord waren met de beslissing 

van het Gewest, hadden zij de mogelijkheid om hiertegen een beroep aan te tekenen. Aangezien de 

aanvraag voor het bekomen van een arbeidskaart B geweigerd werd en verzoekers geen arbeidskaart B 

kunnen voorleggen, kan dit element bijgevolg niet als een grond voor regularisatie aanvaard worden. 

De aangehaalde elementen met betrekking tot de integratie van verzoekers - met name dat zij sinds 

november 2006 in België verblijven, dat zij SIS-kaarten voorleggen, dat zij attesten van inburgering en 

attesten van cursussen maatschappelijke oriëntatie voorleggen, dat zij Nederlandse taallessen gevolgd 

hebben, dat zij attesten van werkbereidheid voorleggen, dat zij verschillende arbeidsovereenkomsten 

voorleggen, dat zij werkbereid zijn en zicht hebben op werk, dat zij een vrienden- en kennissenkring 

hebben uitgebouwd en dat zij getuigenverklaringen voorleggen - zijn op zich niet voldoende om een 

verblijfsregularisatie toe te staan. Het is normaal dat betrokkenen - in afwachting van hun asielprocedure 

- hun tijd in België zo goed mogelijk trachtten te benutten. Bovendien betekenden betrokkenen reeds op 

30.11.2007 en 08.12.2008 een bevel om het grondgebied te verlaten. Het feit dat zij dit niet opgevolgd 

hebben en zich intussen verder geïntegreerd hebben, is te wijten aan de eigen houding en gebeurde in 

illegaal verblijf, waardoor dit geen grond kan vormen voor regularisatie. Betrokkenen wisten 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 eerste asielaanvraag, ingediend op 28.11.2006, werd 

afgesloten op 17.08.2007 met een negatieve beslissing door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

Op 21.11.2007 dienden verzoekers een tweede asielaanvraag in, die werd afgesloten op 30.11.2007 

met een beslissing tot weigering van inoverwegingname van de asielaanvraag door de Dienst 

Vreemdelingenzaken, hen diezelfde dag betekend. Op 17.11.2008 diende verzoekster een derde 

asielaanvraag in, die werd afgesloten op 08.12.2008 met een beslissing tot weigering van inoverweging-

name van de asielaanvraag door de Dienst Vreemdelingenzaken, haar diezelfde dag betekend. 

Betrokkene verkozen echter geen gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten en 
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verblijven sindsdien illegaal in België. Uit langdurig illegaal verblijf kunnen geen rechten geput worden 

met het oog op regularisatie. De duur van de procedures - namelijk 9 maanden voor de eerste 

procedure; 9 dagen voor de tweede procedure; minder dan een maand voor de derde asielprocedure 

van verzoekster - was ook niet van die aard dat ze als onredelijk lang kan beschouwd worden. Het feit 

dat er een zekere behandelingsperiode is, geeft aan betrokkenen ipso facto geen recht op verblijf (Raad 

van State, arrest nr. 89980 van 02.10.2000). 

Verzoekers halen aan dat zij wensen gehoord te worden door de Commissie van Advies voor 

Vreemdelingen. Zij tonen echter niet aan op welke manier dit deze beslissing zou kunnen wijzigen. 

Bovendien voorziet de Vreemdelingenwet voor wat betreft 9bis niet in een mondelinge procedure. 

Verzoekers kunnen hetzij in de aanvraag, hetzij via aanvullende stukken, alle nodige informatie aan hun 

dossier toevoegen. Betrokkenen beweren dat zij onmogelijk kunnen terugkeren naar hun land van 

herkomst omwille van de situatie daar en verwijzen naar een interview in 'Mondiaal Magazine' en naar 

informatie van Amnesty International. Deze informatie handelt echter over de algemene situatie in het 

land van herkomst en toont geenszins aan dat verzoekers persoonlijk zouden moeten vrezen voor een 

terugkeer. Betrokkenen leggen immers geen persoonlijke bewijzen voor die deze bewering kunnen 

staven. Het is aan betrokkenen om op zijn minst een begin van bewijs te leveren. 

Wat de vermeende schending van art. 3 van het EVRM betreft dient opgemerkt te worden dat de 

bescherming verleend via art. 3 van het EVRM slechts in buitengewone gevallen toepassing zal vinden. 

Hiervoor dienen verzoekers hun beweringen te staven met een begin van bewijs terwijl in casu het enkel 

bij een bewering blijft en dit niet kan volstaan om een inbreuk uit te maken op het vernoemde artikel 3. 

De algemene bewering wordt niet toegepast op de eigen situatie. De loutere vermelding van het artikel 3 

EVRM volstaat dus niet om als grond voor regularisatie aanvaard te worden. Met betrekking tot de in het 

verzoekschrift aangehaalde argumenten) die betrekking hebben op de medische 

toestand van betrokkenen (met name dat verzoekers zouden lijden aan diabetes) dient opgemerkt te 

worden dat de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 duidelijk een 

onderscheid maakt 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 feit dat hun kinderen hier naar school gaan, waarbij rapporten en attesten 

worden voorgelegd, kan niet aanzien worden als een grond voor regularisatie daar betrokkenen niet 

aantonen dat een scholing niet in het land van herkomst kan verkregen worden. Tevens behoeft de 

scholing van de kinderen geen gespecialiseerd onderwijs, noch een gespecialiseerde infrastructuur die 

niet in het land van herkomst te vinden is. Bovendien hebben betrokkenen steeds geweten dat de 

scholing van hun kinderen plaatsvond in precair verblijf en dat hun opleiding in België mogelijk slechts 

een tijdelijke oplossing was om de ontwikkeling van de kinderen toch zo normaal mogelijk te laten 

verlopen. Sinds januari 2009 vindt deze scholing trouwens plaats in illegaal verblijf. Hierbij kan bijgevolg 

opgemerkt worden dat het de ouders zijn die de belangen van het kind hebben geschaad door zich te 

nestelen in dergelijk verblijf”. 

 

1.3. Tweede verzoekende partij en haar drie minderjarige kinderen kregen op 15 april 2014 een bevel 

om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Zij stelden hiertegen een vordering tot schorsing en een 

beroep tot nietigverklaring. De zaak is gekend onder rolnummer X. Bij arrest nr. 000 000 van 30 oktober 

2014 werd het beroep verworpen. 

 

1.4. Eerste en derde verzoekende partij kregen eveneens een bevel om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 13). Zij stelden hiertegen een vordering tot schorsing en een beroep tot nietigverklaring. De 

zaken zijn respectievelijk gekend onder de rolnummers X en X. Bij arrest nr. 000 000 en nr. 000 000 van 

30 oktober 2014 werden de beroepen verworpen. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

Uit de bespreking van onderstaande middelen blijkt dat slechts korte debatten vereist zijn.  

 

2.1. In een eerste middel werpen verzoekers op, “Schending van het artikel 9 bis en art. 74/13 van de 

Vreemdelingenwet van 15 december 1980, in samenhang met de beginselen van behoorlijk bestuur, 

meer bepaald het vertrouwensbeginsel. Schending van de formele motiveringsverplichting, van artikel 

62 Vreemdelingenwet en van het artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van bestuurshandelingen. Schending van art. 6.4 van Richtlijn 2008/115”. 
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Verzoekers betogen als volgt: 

 

“ 1. De regelgeving 

[…] 

Het artikel 9 bis, § 1 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. (…)”. 

Noch de buitengewone omstandigheden, noch de elementen die nodig zijn om een aanvraag gegrond te 

verklaren worden verduidelijkt in de wet. Uit de praktijk en de rechtspraak van de Raad van State en de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen blijkt echter dat de buitengewone omstandigheden die 

omstandigheden zijn die het voor de betrokkene zeer moeilijk tot onmogelijk maken om naar de 

bevoegde Belgische diplomatieke post te gaan om een recht op verblijf aan te vragen conform het 

artikel 9, al. 2 van de Vreemdelingenwet (bv. R.v.St. 27 oktober 2004, nr. 136.791, Rev. Dr. Etr. 2004, 

593.). Om de grond van de aanvraag te bewijzen dient de mate van integratie aangetoond te worden, zo 

blijkt uit dezelfde bronnen. (bv. R.v.St. 6 april 1998, nr. 73.000, A.P.M. 1998, 79; R.v.St. 9 april 2002, nr. 

105.430, Rev. dr. étr. 2002, 263; R.v.St. 21 februari 2008, nr. 179.935, T. Vreemd. 2008, 204: “dat niet 

in redelijkheid kan worden ingezien hoe uit het simpele feit dat de maatschappelijke integratie van de 

verzoekende partij zich ontwikkelde gedurende de duur van de asielprocedure kan worden afgeleid dat 

de deze integratie onvoldoende is om de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9, 

derde lid, van de Vreemdelingenwet ongegrond te verklaren”). Op 11.12.2009 in het arrest waarnaar de 

bestreden beslissing verwijst vatte de Raad van State dit nog als volgt samen: “dat vooreerst diende 

nagegaan of het buitengewone karakter van de door de vreemdeling aangevoerde omstandigheden om 

zijn aanvraag in België in te dienen aanvaardbaar was en vervolgens, indien de aanvraag ontvankelijk 

is, of de door de betrokkene aangevoerde redenen om een verblijfsmachtiging van meer dan drie 

maanden te bekomen gegrond zijn; dat de vreemdeling in zijn aanvraag klaar en duidelijk dient te 

vermelden welke de buitengewone omstandigheden zijn die hem verhinderen zijn verzoek bij de 

consulaire of diplomatieke dienst in het buitenland in te dienen; dat hij dient 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; dat uit zijn 

uiteenzetting duidelijk dient te blijken waarin het ingeroepen beletsel precies bestaat; dat als typische 

buitengewone omstandigheden onder meer konden 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; dat echter 

omstandigheden 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, de gegrondheid van de aanvraag betreffen en derhalve niet kunnen verantwoorden 

waarom deze in België, en niet in het buitenland, is ingediend.” 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de overheid zich op afdoende wijze dient te informeren over 

alle relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. (R.v.St. 11 juni 

2002, nr. 101.624.) 

“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 betreffende 

dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken.” (R.v.V. 22 december 2009, nr. 36.480) 

Artikel 62, 1ste lid van de Vreemdelingenwet van 15.12.1980 schrijft voor dat de administratieve 

beslissingen met redenen omkleed worden. 

Artikel 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen 

bepaalt dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden 

die ten grondslag liggen aan die beslissing, en dat de gegeven motivering afdoende dient te zijn. 

2. Bespreking in concreto 

2.1. Fout in hoofde van de overheid 

Dat eerst en vooral dient vastgesteld te worden dat gedaagde een juridische fout heeft begaan door het 

in leven roepen van de instructie van 19.07..2009. Zoals zij zelf stelt in de bestreden beslissing werd 

deze instructie vernietigd door de Raad van State. Dat deze fout geenszins aan verzoekers verweten 

kan worden. 

Ten tweede heeft gedaagde een tweede fout begaan door verzoekers drie jaar en tien maanden te doen 

wachten op een beslissing inzake hun aanvraag 9bis van de Vreemdelingenwet. 
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Dat beide fouten tot gevolg hebben dat ten eerste verzoekers gedurende lange tijd voorgespiegeld zijn 

geweest een kans op een beperkt verblijf te bekomen te hebben gehad. 

Zij hebben hun leven dan ook op deze wijze georganiseerd en zich ingezet voor integratie en werk. 

Dat zij thans worden geconfronteerd met een beslissing die het gevolg is van deze beide grove fouten in 

overheid. 

Dat deze grove fouten van de overheid op zich een buitengewone omstandigheid vormen. 

Bezwaarlijk kan eenvoudigweg gesteld worden dat hun aanvraag louter gebaseerd werd op lang verblijf 

en integratie integendeel het feit dat gedaagde verzoekers bijna acht jaar heeft doen verblijven in het 

Rijk in deels haar eigen fout. 

Verzoekers menen dan ook dat de motivering faalt wanneer gesteld wordt dat hen zelf te wijten is dat ze 

het bevel niet hebben opgevolgd en zich intussen verder hebben geïntegreerd. 

Het tegendeel is waar, het is net gedaagde die verzoekers zodanig lang in de waan gelaten heeft door 

er meer dan drie jaar en tien maanden over te doen om een beslissing te nemen. 

Dat het kennelijk onredelijk is om deze omstandigheid het verblijf van verzoekers niet gegrond te 

beschouwen. 

2.2 Het vertrouwensbeginsel 

Dat verzoekers ook menen dat het vertrouwensbeginsel in deze werd geschonden. 

Immers zij werden voorgespiegeld dat de instructie van 19.11.2009 zou worden toegepast quod non. 

Dat het vertrouwensbeginsel volgens het Hof van Cassatie ook contra legem kan worden ingeroepen. 

Dat voorbeelden hiervan kunnen gevonden in de rechtspraak rond fiscaliteit1. Dat het Hof van Cassatie 

deze rechtspraak verder verfijnde en stelde dat in regel de gedragslijn van een overheid en de 

rechtmatige verwachtingen die zij heeft gecreëerd dient te eerbiedigen. Het legaliteitsbeginsel zal vooral 

spelen wanneer er derde partijen zouden betrokken zijn. 

Dat verzoekers menen dat de instructie dan ook in onderhavig geval dient te worden toegepast. 

2.3. Schending van art. 6.4 van Richtlijn 2008/115 en art. 74/13 van de VW. 

Dat art. 74/13 van de Vw een omzetting betreft van art. 5 van de Richtlijn 2008/115. 

Dat art. 6.4 van Richtlijn 2008/115 het volgende stelt: 

4. De lidstaten kunnen te allen tijde in schrijnende gevallen, om humanitaire of om andere redenen 

beslissen een onderdaan van een derde land die illegaal op hun grondgebied verblijft een 

zelfstandige verblijfsvergunning of een andere vorm van toestemming tot verblijf te geven. In dat geval 

wordt geen terugkeerbesluit uitgevaardigd. Indien al een terugkeerbesluit is uitgevaardigd, 

wordt het ingetrokken of opgeschort voor de duur van de geldigheid van de verblijfsvergunning of 

andere vorm van toestemming tot legaal verblijf. 

Dat verzoekers menen dat sinds de inwerkingtreding van Richtlijn 2008/115, art. 9bis van de 

Vreemdelingenwet en meer bepaald de invulling van het begrip buitengewone omstandigheden veel 

ruimer dient te worden geïnterpreteerd te worden om in overeenstemming te zijn met art. 6.4 van de 

Richtlijn. 

Immers de Richtlijn voorziet de aflevering van een verblijfsvergunning in geval van schrijnende, 

humanitaire gevallen en zelfs andere redenen. 

Dat verzoekers van mening zijn dat de instructies van 19 juli 2009 dan ook duidelijk in de lijn van de art. 

6.4 van Richtlijn 2008/115 en dat de vernietiging van de instructie an sich niet verbiedt om ze toe te 

passen in het licht van art. 6.4 van Richtlijn 2008/115. 

Dat bovendien bij uitbreiding verzoekers menen dat gedaagde de aanvraag gegrond had moeten 

verklaren gezien zij zich duidelijk in een schrijnende situatie bevinden. 

Dat verzoekers menen dat voor zover de Raad niet zou aannemen dat art. 6.4 van de Richtlijn niet 

geïncorporeerd werd in art. 9bis van de Vreemdelingenwet de Richtlijn onvolledig werd omgezet en 

deze bepaling rechtstreekse werking heeft. 

Dat in zulks geval gedaagde faalt in haar motivering door niet aan te duiden waarom zij niet van mening 

is dat verzoekers geval schrijnend is temeer gezien het bovenstaande. 

Dat om deze redenen de voormelde bepalingen geschonden werden. 

Dat de beslissing dient te worden vernietigd. 

 

2.2. Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond is om een vreemdeling 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 aanvaard-

bare buitengewone omstandigheden werden ingeroepen om de aanvraag van de verblijfsmachtiging in 

België te verantwoorden. Deze buitengewone omstandigheden mogen niet worden verward met de 

argumenten ten gronde die worden ingeroepen om een verblijfsmachtiging aan te vragen. De toepas-

sing 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 omstandig-

heden worden ingeroepen om het niet aanvragen van de machtiging in het buitenland te rechtvaardigen 
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en zo ja, of deze aanvaardbaar zijn. Zo dergelijke buitengewone omstandigheden niet blijken voorhan-

den 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.  

 

2.3. In casu werd de aanvraag om machtiging tot verblijf ongegrond verklaard, wat betekent dat 

verwerende partij van oordeel is dat er geen redenen zijn om verzoekers te machtigen tot een verblijf in 

het Rijk. 

 

2.4.De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en 62 van de Vreemdelingen-

wet heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid 

haar beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te 

stellen waarover hij beschikt. Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en 

feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende 

wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). De Raad stelt vast dat de 

verzoekende partijen de motieven die aan de grondslag liggen van de bestreden beslissing kennen nu 

zij deze aan een inhoudelijk onderzoek onderwerpen in een middel, zodat voldaan is aan de formele 

motiveringsplicht. Het middel dient derhalve vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht 

behandeld te worden. 

 

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

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

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

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

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

december 2001, nr. 101.624). 

 

2.5. Verwerende partij stelt in de aanhef van de bestreden beslissing, “Ter ondersteuning van hun 

aanvraag om machtiging tot verblijf, beroepen betrokkenen 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 Raad kan dit niet strijdig achten met de opgeworpen geschonden geachte bepaling en beginselen  

aangezien de Raad van State oordeelde dat men een voorwaarde aan de wet toevoegt, indien de 

instructie van 19 juli 2009 als een dwingende regel wordt toegepast. In dat geval beschikt de bevoegde 

staatssecretaris over geen enkele appreciatiemogelijkheid meer, wat dus in strijd is met diens discretio-

naire bevoegdheid (RvS 5 oktober 2011, nr. 215.571; RVS 1 december 2011, nr. 216.651). Voor zover 

het betoog van verzoekers tot doel heeft alsnog een toepassing van de vernietigde instructie van 19 juli 

2009 te verkrijgen, dient de Raad op te merken dat dit geen dienstig betoog is. De Raad kan niet 

toetsen aan de instructie van 19 juli 2009. Hieruit kan geen rechtsmiddel geput worden om tot de 

onwettigheid van de bestreden beslissing te besluiten (cf. RvS 13 maart 2012, nrs. 218.429, 218.431, 

218.432 en 218.434; RvS 17 april 2012, nrs. 218.922 en 218.923; RvS 5 juni 2012, nrs. 219.608,  

220.181 en 220.182; RvS 14 juni 2012, nrs. 219.743, 219.744 en 219.745). 

 

2.6. Verzoekende partijen stellen dat ze niet moeten opdraaien voor de fout die verwerende partij 

destijds gemaakt heeft door het uitvaardigen van de instructie van 19 juli 2009, maar de Raad ziet niet in 

welk nadeel zij daarvan ondervonden hebben, nu hun aanvraag om verblijfsmachtiging beoordeeld werd 

door de verwerende partij aan de hand van haar discretionaire bevoegdheid zoals het wettelijk vereist is. 

Verwerende partij stelt nergens in de bestreden beslissing dan aangezien de instructie vernietigd is, hun 

verblijfsaanvraag die op grond hiervan werd ingediend, niet behandeld wordt. 

 

2.7. Waar verzoekende partijen opwerpen dat ze drie jaar en tien maanden hebben moeten wachten op 

een beslissing, dient de Raad op te merken dat blijkens de bestreden beslissing er een onduidelijkheid 

geweest is voor wat betreft een arbeidskaart B, wat de uitwisseling van briefwisseling tussen de 

verwerende partij en verzoekers als gevolg heeft gehad en waarover definitief uitsluitsel kwam in januari 

2014. Dit alles vindt steun in het administratief dossier. Verwerende partij kan dan ook niet verweten 

worden er te lang over gedaan te hebben om tot een beslissing te komen als ze zich terdege wil laten 

inlichten alvorens een beslissing treffen. Verzoekers hebben bovendien geen belang hebben bij het 

aanvoeren dat de bestreden beslissing, die hun verblijfstoestand niet wijzigt, eerder had moeten worden 
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genomen. De eventuele vaststelling van een schending van de redelijke termijnvereiste heeft hoe dan 

ook niet tot gevolg dat er enig recht op verblijf in hoofde van verzoekers zou ontstaan (RvS 18 februari 

2008, nr. 179.757).   

 

2.8. Aan de eventuele langere behandelingsduur van een aanvraag om verblijfsmachtiging op grond van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet kan niet de verwachting ontleend worden dat de kans erin zit op 

een machtiging tot verblijf. Verzoekers zitten in een illegale verblijfssituatie die enkel aan henzelf te 

wijten is en kunnen het de verwerende partij niet aanwrijven dat ze zich ondertussen verder integreren 

in afwachting van een beslissing over de aanvraag om verblijfsmachtiging. De bestreden beslissing stelt 

dan ook terecht: “Bovendien betekenden betrokkenen reeds op 30.11.2007 en 08.12.2008 een bevel om 

het grondgebied te verlaten. Het feit dat zij dit niet opgevolgd hebben en zich intussen verder 

geïntegreerd hebben, is te wijten aan de eigen houding en gebeurde in illegaal verblijf, waardoor dit 

geen grond kan vormen voor regularisatie.”   

 

2.9. Er is derhalve geen sprake van grove fouten in hoofde van de verwerende partij.  

 

2.10. Het vertrouwensbeginsel brengt niet met zich mee dat het vertrouwen dat zou zijn gewekt door 

een administratieve praktijk gedurende een bepaalde periode, namelijk door op basis van de instructie 

van 19 juli 2009 aanvragen tot verblijfsmachtiging af te handelen, zou moeten leiden tot het handhaven 

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

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

periode een niet wetsconforme praktijk erop na te houden (cf. RvS 4 maart 2002, nr. 104.270).               

 

2.11. Artikel 6.4. van de richtlijn 2008/115/EU van het Europees Parlement en de Raad van de 

Europese Unie van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten 

voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (hierna: 

de Terugkeerrichtlijn) luidt als volgt: 

 

“4. De lidstaten kunnen te allen tijde in schrijnende gevallen, om humanitaire of om andere redenen 

beslissen een onderdaan van een derde land die illegaal op hun grondgebied verblijft een zelfstandige 

verblijfsvergunning of een andere vorm van toestemming tot verblijf te geven. In dat geval wordt geen 

terugkeerbesluit uitgevaardigd. Indien al een terugkeerbesluit is uitgevaardigd, wordt het ingetrokken of 

opgeschort voor de duur van de geldigheid van de verblijfsvergunning of andere vorm van toestemming 

tot legaal verblijf.” 

 

Verzoekers kunnen niet gevolgd worden in hun betoog dat artikel 6.4 van de Terugkeerrichtlijn als 

gevolg heeft dat de invulling van het begrip buitengewone omstandigheden opgenomen in artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet ruimer dient te worden geïnterpreteerd of dat dit een grondslag biedt om de 

vernietigde instructie van 19 juli 2009 alsnog toe te passen. Verzoekers kunnen deze bepaling niet meer 

laten zeggen dan wat zij zegt, namelijk als beslist wordt tot het toekennen van een verblijfsvergunning 

om humanitaire of om andere redenen, wat volledig behoort tot de discretionaire bevoegdheid van de 

lidstaten, er in dat geval geen terugkeerbesluit wordt uitgevaardigd of een eerder uitgevaardigd 

terugkeerbesluit wordt ingetrokken of opgeschort.         

 

De verwerende partij heeft bij het nemen van een beslissing over een aanvraag om verblijfsmachtiging 

op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet geen andere motiveringsplicht dan te motiveren in 

het licht van dit wetsartikel. 

 

Een schending van artikel 6.4. van de Terugkeerrichtlijn en artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet 

wordt niet aangetoond. 

 

Het eerste middel is ongegrond.   

 

2.12. In een tweede middel werpen verzoekers op, “Schending van art. 9bis van de Vreemdelingenwet. 

Schending van art . 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie”. 

 

Verzoekers betogen als volgt: 

 

“1. Wat betreft het hoorrecht zoals vervat in art. 41 van het Handvest 

Dat verzoekster het voorwerp uitmaakt van een beslissing 9bis Vw. 

Dat art. 9bis Vw een omzetting vormt van art. 6.4 van RL 2008/115. 
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Dat derhalve het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie van toepassing is. 

Dat art. 41 van het Handvest als volgt luidt: 

1. Eenieder heeft er recht op dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn door de 

instellingen en organen van de Unie worden behandeld. 

2. Dit recht behelst met name: 

. het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele 

maatregel wordt genomen, 

. het recht van eenieder om toegang te krijgen tot het dossier hem betreffende, met inachtneming van 

het gerechtvaardigde belang van de vertrouwelijkheid en het beroeps- 1. Wat betreft het hoorrecht zoals 

vervat in art. 41 van het Handvest 

Dat verzoekster het voorwerp uitmaakt van een beslissing 9bis Vw. 

Dat art. 9bis Vw een omzetting vormt van art. 6.4 van RL 2008/115. 

Dat derhalve het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie van toepassing is. 

Dat art. 41 van het Handvest als volgt luidt: 

1. Eenieder heeft er recht op dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn door de 

instellingen en organen van de Unie worden behandeld. 

2. Dit recht behelst met name: 

. het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele 

maatregel wordt genomen, 

. het recht van eenieder om toegang te krijgen tot het dossier hem betreffende, met inachtneming van 

het gerechtvaardigde belang van de vertrouwelijkheid en het beroeps- 

6 

en het zakengeheim,. de plicht van de betrokken instanties om hun beslissingen met redenen te 

omkleden. 

3. Eenieder heeft recht op vergoeding door de Gemeenschap van de schade die door haar instellingen 

of haar personeelsleden in de uitoefening van hun functies is veroorzaakt, overeenkomstig de algemene 

beginselen die de rechtsstelsels der lidstaten gemeen hebben. 

4. Eenieder kan zich in een van de talen van de Verdragen tot de instellingen van de Unie wenden en 

moet ook in die taal antwoord krijgen. 

Dat art. 41 van het Handvest van toepassing is op alle handelingen die worden gesteld in uitvoering van 

de Europese regelgeving waaronder zeker begrepen zijn de handelingen die voortvloeien uit de 

toepassing van richtlijnen. 

Dat het feit dat gedaagde niet beschouwd kan worden als een Europese instelling geen afbreuk doet 

aan de toepassing van het Handvest. 

In het arrest M.G en R.N tegen Nederland van het Europees Hof van Justitie dd. 10.09.2013 wordt 

gesteld dat de nattionale recht een eventuele schending van het hoorrecht als volgt dient te 

onderzoeken (overweging 38): 

Met betrekking tot de door de verwijzende rechter gestelde vragen moet worden opgemerkt dat 

schending van de rechten van de verdediging, in het bijzonder het recht om te worden gehoord, naar 

Unierecht pas tot nietigverklaring van het na afloop van de administratieve procedure genomen besluit 

leidt, wanneer deze procedure zonder deze onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben 

(zie in die zin met name arresten van 14 februari 1990, Frankrijk/Commissie, C-301/87, Jurispr. blz. I-

307, punt 31; 5 oktober 2000, Duitsland/Commissie, C-288/96, Jurispr. blz. I-8237, punt 101; 1 oktober 

2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Raad, C-141/08 P, Jurispr. blz. I-9147, punt 

94, en 6 september 2012, Storck/BHIM, C-96/11 P, punt 80). 

Dat verzoeker verwijst naar arrest 110832 van de RVV dd. 27.09.2013. In het verzoekschrift had de 

verzoeker het volgende middel opgeworpen: 

“Tweede Middel. Schending van de hoorplicht als algemeen beginsel behoorlijk bestuur. Schending van 

art 41 EU Handvest grondrechten van de Europese Unie (2000/C 364/01). Verzoekende partij is van 

mening dat het bevel om het grondgebied te verlaten, dat thans werd afgegeven, zowel in strijd is met 

de hoorplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, als met artikel 41 van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie. Artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 

Unie luidt als volgt: (…). Het bevel kan gegeven worden door de minister of door zijn gemachtigde. 

Traditioneel werd gesteld dat de vreemdeling niet op voorhand gehoord dient te worden, noch kennis 

genomen te hebben van het dossier, nu de hoorplicht, als algemeen beginsel van het behoorlijk bestuur, 

geen toepassing zou vinden in het Vreemdelingenrecht. Deze stelling moet echter worden herzien t.g.v. 

de inwerkingtreding op 1 december 2009 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, 

waarvan artikel 41 “Recht op behoorlijk bestuur”, lid 2, a) bepaalt dat dit recht inhoudt “het recht van 

eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele maatregel wordt 

genomen”. Volgens artikel 41, lid 1 is dit artikel strikt genomen alleen gericht tot de instellingen van de 

Europese Unie en verplicht het dus niet de lidstaten. Krachtens de toelichting bij artikel 41 is het recht 
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op behoorlijk bestuur evenwel door de rechtspraak van het Hof van Justitie en van het Gerecht van 

eerste aanleg erkend als een algemeen rechtsbeginsel, zodat het als dusdanig kan worden ingeroepen. 

De vreemdeling kan vragen dat de belangrijkste elementen van de verwijderingsbeslissing, met inbegrip 

van de informatie m.b.t. de rechtsmiddelen, schriftelijk of mondeling worden vertaald in een taal die hij 

begrijpt of waarvan men redelijkerwijze kan veronderstellen dat hij die taal begrijpt; dit wordt uitdrukkelijk 

vermeld in de beslissing (art. 74/18 Vw ). Verzoekende partij is dan ook van mening dat het bevel om 

het grondgebied te verlaten, dat haar thans automatisch betekend werd, diende te worden 

voorafgegaan door een gehoor. In casu werden artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie en de hoorplicht manifest geschonden.” 

Dat in casu de Raad als volgt motiveerde op het middel: 

2.2.2. Verzoeker betoogt dat een verhoor het bevel om het grondgebied te verlaten had moeten 

voorafgaan. Uit de bespreking van het eerste middel blijkt dat verzoeker wordt bevolen om het 

Schengengrondgebied te verlaten, omdat hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 

vereiste documenten. Dit inhoudelijke motief dat aan de basis ligt van de beslissing wordt door 

verzoeker niet betwist. Verzoeker zet in zijn verzoekschrift niet uiteen welke argumenten hij wenst aan 

te brengen in het kader van zijn "hoorrecht" dat van enige invloed kan zijn op de wettigheid van de 

bestreden beslissing. 

Het tweede middel is ongegrond. 

Dat de Raad derhalve de toepassing van art. 41 van het Handvest per definitie niet uitsluit en uit de 

bewoordingen van de motivering kan zelfs afgeleid worden dat de Raad wilde ingaan op de toepassing 

van art. 41 van het Handvest doch de verzoeker verzuimd had enige concrete elementen aan te voeren 

die hadden kunnen leiden tot een andere beslissing. 

Dat verzoekers bij het inroepen van een schending van art. 41 van het Handvest, zij dienen over te gaan 

tot de vermelding van de elementen die hadden kunnen leiden tot een andere beslissing. 

Welnu verzoekers verwijzen naar het eerste middel waarin zij stellen dat het vertrouwensbeginsel 

geschonden zou zijn indien men niet zou overgaan tot gegrond verklaren van de aanvraag bovendien 

en had men de argumentatie kunnen weerleggen dat het verzoekers schuld is dat zij meer dan drie 

moesten wachten op een beslissing. 

Doordat verzoeker deze juridische argumentatie, welke ook een deel kan uitmaken van zijn 

“administratieve verdediging” , niet heeft kunnen overmaken en doordat deze argumentering had 

kunnen leiden tot een andere beslissing heeft gedaagde het hoorrecht zoals vastgelegd in art. 41 van 

het Handvest geschonden. 

Dat gezien bovenstaande conclusies verzoekster besluit dat naast het hoorrecht dat werd geschonden 

er ook duidelijk sprake is van een schending van art. 3 van het Handvest alsmede van art. 9ter van de 

Vreemdelingenwet dat voor zover het wordt geïnterpreteerd parallel met art.3 EVRM, echter is het veel 

logischer art. 9ter te interpreteren parallel met art. 3 van het Handvest gezien art. 9ter een 

veruitwendiging is van RL 2004/83 zoals terecht gesteld door het Grondwettelijk Hof. 

Dat de beslissing ook om deze reden dient te worden vernietigd”. 

 

2.13. Verzoekers kunnen niet gevolgd worden in hun betoog dat artikel 9bis van de Vreemdelingenwet 

de omzetting vormt van artikel 6.4. van de Terugkeerrichtlijn. De bestreden beslissing vormt immers 

geen terugkeerbesluit. De bestreden beslissing valt niet binnen de werkingssfeer van het Unierecht (zie 

artikel 51 van het Handvest en de toelichtingen bij het Handvest van de grondrechten  Pb.C. 14 

december 2007, afl. 303; zie ook  HvJ 18 december 2008, C-349/07, Sopropé, ro. 38 en HvJ 22 

november 2012, C-277/11, M.M., ro. 86). Daarenboven dient te worden geduid dat verzoekers alle 

elementen, stukken e.d. die zij wensten onder de aandacht te brengen van de verwerende partij hebben 

kunnen voegen bij hun aanvraag om verblijfsmachtiging. Waar verzoekers aanvoeren dat zij de 

schending van het vertrouwensbeginsel zouden hebben aangekaart bij de verwerende partij mochten ze 

door haar gehoord geweest zijn, kan verwezen worden naar het gestelde in punt 2.10. Dit zou dan ook 

niet tot een andersluidende beslissing aanleiding gegeven hebben. Het hoorrecht kan ook dan ook niet 

aangewend worden om een extra beroepsmogelijkheid af te dwingen bij de verwerende partij om 

middelen naar voren te brengen die opgenomen zijn in onderhavig beroep. Dit laat onverlet de 

mogelijkheid voor verzoekers om een willig beroep in te dienen bij de verwerende partij tegen de 

bestreden beslissing om alsnog een andersluidende beslissing te krijgen.    

 

2.14. Waar verzoekers ten slotte gewag maken van een schending van artikel 3 van het Handvest van 

de Grondrechten van de Europese Unie, dat voorziet in het recht op menselijke integriteit, en van artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet dient de Raad op te merken dat niet kan ingezien worden hoe de 

bestreden beslissing die de toepassing vormt van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet voormelde  

bepalingen schendt. Het middel is op dit vlak alleszins onvoldoende uitgewerkt om ontvankelijk te zijn. 
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Het tweede middel is voor zover ontvankelijk, ongegrond.       

 

3. Korte debatten 

 

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

beslissing kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het 

koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingen-

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

samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig oktober tweeduizend veertien door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 


