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 nr. 140 395 van 5 maart 2015 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: 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 WND. VOORZITTER VAN DE VIIIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ivoriaanse nationaliteit te zijn, op 8 januari 2014 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 28 november 2013 van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie 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, en van de beslissing van 28 november 2013 tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13).  

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 29 januari 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

20 februari 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat Mr. M. KALIN, die loco advocaat Mr. F. LANDUYT verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat Mr. M. DUBOIS, die loco advocaat Mr. C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker dient op 13 juni 2013 een aanvraag in 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). 

 

1.2. Op 28 november 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en 

voor Maatschappelijke Integratie (hierna: de gemachtigde) een beslissing waarbij de aanvraag om 
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machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet onontvankelijk wordt 

verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing waarvan verzoeker op 10 december 2013 in kennis 

wordt gesteld. De motieven luiden als volgt: 

 

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

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

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

verzoek onontvankelijk is. 

 

Redenen: 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de 

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

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

buitenland. 

Betrokkene stelt dat hij werk heeft gevonden en hij in België kan beginnen te werken. Betrokkene is 

echter niet in het bezit van een geldige arbeidsvergunning om in België te mogen werken. 

Verder stelt betrokkene dat hij reeds 4 maand in België verblijft in afwachting van een definitieve 

beslissing omtrent zijn aanvraag. Hij verwijst naar een asielaanvraag doch nergens uit zijn dossier blijkt 

dat hij asiel heeft aangevraagd. 

Verder verwijst hij naar het gegeven dat hij geïntegreerd zou zijn en Nederlands zou spreken. Deze 

elementen behoren tot de gegrondheid en worden in deze fase niet behandeld. Zij kunnen het voorwerp 

uitmaken van een eventueel onderzoek conform art 9.2 van de wet van 15.12.1980. 

Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkene geen gevaar vormt voor de openbare veiligheid, 

geen fraude of arglistigheden heeft gepleegd, dient opgemerkt te worden dat van alle vreemdelingen die 

in België verblijven, verwacht wordt dat zij zich houden aan de in België van kracht zijnde wetgeving. 

De aanvraag kan in het land van herkomst gebeuren.” 

 

1.3. Op 28 november 2013 neemt de gemachtigde tevens een beslissing tot afgifte van het bevel om het 

grondgebied dat op 10 december 2013 wordt betekend. Dit is de tweede bestreden beslissing waarvan 

de motieven luiden als volgt: 

 

“Aan de heer, die verklaart te heten: 

S.A.  

nationaliteit: Ivoorkust 

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

die het Schengenacquis ten voile toepassen, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, 

binnen 30 (dertig) dagen na de kennisgeving. 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen en op grand van volgende feiten: 

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 15 december 1980, de vreemdeling verblijft langer in 

het Rijk dan de termijn waartoe hij gemachtigd is door het visum of de visumverklaring dat of die in zijn 

paspoort of in zijn daarmee gelijkgestelde reistitel werd aangebracht (art. 6, eerste lid van de wet): 

Regelmatig verblijf verstreken sedert 16.04.2013.” 

 

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 verwerende partij om de kosten van het geding ten laste te leggen van 

verzoeker. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

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

Vreemdelingenwet, van het beginsel van behoorlijk bestuur en van het Internationaal Verdrag 

betreffende de status van vluchtelingen. Het middel wordt als volgt uiteengezet:  

 

“In de bestreden beslissing stelt verwerende partij dat er geen buitengewone omstandigheden zijn om 

een aanvraag te wettigen. 
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Nochtans gaat de bestreden beslissing voorbij aan het feit dat mijn verzoeker een verblijfsvergunning 

heeft in Italië en aldaar een legaal verblijf had. 

Mijn verzoeker wenst in België te werken en heeft de omzetting van zijn statuut vanuit Italië naar België 

gevraagd. Ten onrechte stelt de bestreden beslissing dat hij asiel zou hebben aangevraagd. Dit is 

onnodig, gezien hij reeds een definitief statuut verkregen heeft in Italië. 

Mijn verzoeker heeft zich bij de gemeente aangemeld ten einde zijn overdracht van statuut definitief te 

maken. In de bestreden beslissing is daar niet over terug te vinden. 

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

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

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

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

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

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

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

verwachting blijkt ook uit de 9bis aanvraag zelf. 

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

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

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

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

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

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

 

3.2. Volgens vaste rechtspraak van de Raad van State moet onder “middel” worden begrepen de 

voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel 

door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden  (RvS 17 december 2004, nr. 138 590; RvS 4 mei 

2004, nr. 130 972; RvS 1 oktober 2004, nr. 135 618).  

 

De Raad stelt vast dat waar verzoeker de schending aanvoert van het Internationaal Verdrag 

betreffende de status van vluchtelingen, hij evenwel niet verduidelijkt op welke wijze deze rechtsregel 

door de bestreden beslissing werd geschonden. Het middel is in die mate dan ook onontvankelijk. 

 

Voorts merkt de Raad op dat in de rechtspraak doorgaans geen toepassing wordt gemaakt van “het” 

beginsel van behoorlijk bestuur als zelfstandige rechtsnorm maar van diverse beginselen van behoorlijk 

bestuur. Verzoeker laat na te expliciteren welk beginsel van behoorlijk bestuur hij geschonden acht en 

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

 

3.3. Verzoeker voert aan dat de bestreden beslissingen geen rekening houden met het feit dat hij een 

verblijfsvergunning heeft in Italië, en daar legaal verbleef. Hij wenst in België te werken en zou de 

omzetting van “zijn statuut” vanuit Italië naar België hebben gevraagd. Uit de rest van zijn betoog leidt 

de Raad af dat verzoeker doelt op een vluchtelingenstatus.  

 

Uit nazicht van het administratief dossier en de aanvraag om verblijfsmachtiging, vermeld in punt 1.1., 

blijkt duidelijk dat verzoeker geenszins melding heeft gemaakt van een verblijfsvergunning in Italië noch 

van een omzetting, d.i. overdracht van zijn vluchtelingenstatus in Italië naar België. Nu blijkt dat 

verzoeker deze elementen niet kenbaar heeft gemaakt in zijn aanvraag, vermeld in punt 1.1., als 

buitengewone omstandigheden die het indienen van een aanvraag in België rechtvaardigen, kan de 

gemachtigde niet worden verweten hiermee geen rekening te hebben gehouden. Het betoog van 

verzoeker faalt.  

 

3.4. Volgens verzoeker stelt de bestreden beslissing ten onrechte dat hij asiel in België zou hebben 

aangevraagd. Wederom blijkt uit nazicht van het administratief dossier dat verzoeker uitdrukkelijk zijn 

aanvraag baseerde op twee gronden. De eerste grond was het feit dat hij onredelijk lang op een 

definitieve beslissing nopens zijn asielaanvraag moet wachten. Hij lichtte daarbij toe dat hij ruim vier 

maanden in België verbleef.  

De gemachtigde motiveerde daaromtrent als volgt: ”Verder stelt betrokkene dat hij reeds 4 maand in 

België verblijft in afwachting van een definitieve beslissing omtrent zijn aanvraag. Hij verwijst naar een 

asielaanvraag doch nergens uit zijn dossier blijkt dat hij asiel heeft aangevraagd.” De bestreden 

beslissing bevestigt dus dat verzoeker geen asiel heeft aangevraagd in België, zoals hij zelf aangeeft.  

 

3.5. Verzoeker klaagt een standaardmotivering aan waarbij de gemachtigde zou stellen dat “de criteria 

van de instructie niet meer geleden wegens de RVS rechtspraak”. Nergens in de bestreden beslissing 
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wordt echter verwezen naar een “instructie” of “criteria” of “RvS rechtspraak”. Verzoekers betoog mist 

feitelijke grondslag.  

 

3.6. Verzoeker meent dat het vertrouwensbeginsel is geschonden, in de zin dat de overheid beloofd zou 

hebben “de criteria ten gronde toe te passen” en deze belofte “nog niet publiek ingetrokken” werd.  

 

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.” 

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 

kunnen beroepen om tot de schending van het vertrouwensbeginsel te besluiten (RvS 21 november 

2012, nr. 221.439). Een schending van het vertrouwensbeginsel wordt niet aangetoond.  

 

3.7. Met zijn betoog, dat op meerder vlakken feitelijke grondslag mist, toont verzoeker 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 betrokkenen 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. 

 

Tenslotte moet worden opgemerkt dat er geen middelen worden gevoerd tegen de tweede bestreden 

beslissing, zodat deze gehandhaafd blijft.  

 

Het enige middel, in zoverre ontvankelijk, is ongegrond en kan niet leiden tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing kan leiden aangevoerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel.  

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijf maart tweeduizend vijftien door: 

 

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

 

mevr. I. VERLOOY, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

I. VERLOOY M. MAES 

 


