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 nr. 156 737 van 20 november 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 VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Maleisische nationaliteit te zijn, op 31 december 2012 

heeft 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 27 november 2012 waarbij een 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 ontvankelijk doch ongegrond wordt 

verklaard en van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van dezelfde datum tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 11 januari 2013 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 18 september 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 oktober 

2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat Y. BI verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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1.1. Verzoekster dient bij schrijven gedateerd op 6 november 2009 een aanvraag in om machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingen-

wet). 

 

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

Armoedebestrijding neemt op 27 november 2012 de beslissing waarbij de ingediende aanvraag om 

machtiging tot verblijf ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard en de beslissing tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

De beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf ontvankelijk doch ongegrond wordt 

verklaard, is gemotiveerd als volgt:  

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 03.12.2009 werd 

ingediend en op datum van 18.05.2011, 15.03.2012 en 06.04.2012 werd aangevuld door : 

[S., Y. L.] [R. R. : …]  

nationaliteit; Maleisië  

[…] 

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 ontvankelijk is doch ongegrond. 

Redenen: 

Ter ondersteuning van haar aanvraag om machtiging tot verblijf, beroept betrokkene zich op de 

instructies 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 werden 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 

instructies niet meer van toepassing. 

Betrokkene legt een arbeidscontract voor ondertekend op 10.12.2009 met [X. X. Q.]. In onze 

aangetekende brief aan betrokkene van 15.02.2012, staat uitdrukkelijk vermeld dat de Dienst 

Vreemdelingenzaken instructies zal afgeven tot afgifte van een bewijs van inschrijving in het 

vreemdelingenregister onder voorbehoud van de voorlegging van een arbeidskaart B. Uit een brief van 

het Vlaams gewest van 20.11.2012 blijkt echter dat de aanvraag voor het verkrijgen van een 

arbeidskaart B door [S. K.] geweigerd werd. Bijgevolg kan dit niet als een grond voor regularisatie 

aanvaard worden. 

Wat de lokale verankering van betrokkene betreft, namelijk het feit dat zij werkbereid is, dat zij 

Nederlandse les heeft gevolgd, dat zij een vrienden- en kennissenkring heeft opgebouwd, dient te 

worden opgemerkt dat betrokkene zelf verantwoordelijk is voor deze situatie. Volgens haar eigen 

verklaring zou zij reeds sinds 2000 in België verblijven. Echter heeft betrokkene geen enkele 

verblijfsaanvraag ingediend om tijdens die periode haar verblijf te wettigen. Betrokkene heeft zich aldus 

bewust genesteld in illegaal verblijf en het feit dat zij nu geïntegreerd zou zijn, is louter het gevolg van 

haar eigen houding. Om deze redenen kan zijn integratie onmogelijk een grond tot regularisatie vormen. 

Wat het inroepen van het artikel 8 van het EVRM betreft, dient te worden opgemerkt te dat dit artikel hier 

niet van toepassing is. Volgens verklaringen zouden familieleden van betrokkene legaal in België 

verblijven, maar betrokkene legt geen bewijzen van verwantschap en toont niet aan waarom dit gegeven 

een grond voor regularisatie zou zijn. Gewone sociale relaties vallen niet onder de bescherming van 

artikel 8 van het EVRM.” 

 

Dit is de eerste bestreden beslissing. 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten luidt: 

 

“In uitvoering van de beslissing van [L. M.], Attaché, gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, wordt aan de genaamde: 

[S., Y. L.] […], nationaliteit Maleisië 

Het bevel gegeven, om ten laatste binnen 30 dagen na de kennisgeving, het grondgebied van België te 

verlaten, evenals het (de) grondgebied (en) van de volgende Staten : 

Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, 

Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, 

Slovenië, Slowakije, Zweden, Zwitserland en Tsjechië , tenzij hij/zij beschikt over de documenten die 

vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 



  

 

 

RvV X - Pagina 3 van 8 

Krachtens artikel 7, eerste lid van de wet van 15 december 1980: 

□ 1° hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: betrokkene is 

niet in het bezit van een geldig paspoort en geldig visum.” 

 

Dit is de tweede bestreden beslissing. 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Ambtshalve wijst de Raad erop dat in het belang van een goede rechtsbedeling degene die op de 

rechter een beroep doet voor elke vordering een afzonderlijk geding moet aanspannen, om zo de 

rechtsstrijd overzichtelijk te houden en een vlotte afwikkeling van de zaak mogelijk te maken (RvS 14 

september 1984, nr. 24.635; R. STEVENS, 10. De Raad van State, 1. Afdeling bestuursrechtspraak, 

Brugge, die Keure, 2007, 65-71). Meerdere vorderingen kunnen slechts ontvankelijk in één enkel 

verzoekschrift worden ingesteld indien bij uitzondering de goede rechtsbedeling daardoor wordt 

bevorderd, meer bepaald indien de vorderingen, wat hun voorwerp of wat hun grondslag betreft, zo 

nauw samenhangen dat het als waarschijnlijk voorkomt dat vaststellingen gedaan of beslissingen 

genomen met betrekking tot de ene vordering, een weerslag zullen hebben op de uitkomst van de 

andere vordering. De eisen van een goede rechtsbedeling worden miskend wanneer een beroep 

verscheidene onderwerpen heeft waarop onderscheiden wettelijke en reglementaire bepalingen 

toepasselijk zijn, of die op verschillende feitelijke gegevens steunen, en zo afzonderlijke onderzoekingen 

en debatten noodzakelijk maken.  

 

In casu stelt de Raad vast dat verzoekster in één verzoekschrift zowel een beslissing waarbij haar 

aanvraag om machtiging tot verblijf wordt afgewezen als een beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten aanvecht. Zij duidt in haar verzoekschrift de samenhang niet. Ter terechtzitting 

gevraagd alsnog de samenhang te duiden, stelt zij dat de samenhang erin bestaat dat beide 

beslissingen op dezelfde dag werden genomen en samen ter kennis werden gebracht.  

 

Verzoekster toont aldus een voldoende samenhang tussen de bestreden beslissingen, die elk berusten 

op een andere juridische en feitelijke basis, nog niet aan. De Raad wijst er zo op dat het gegeven dat 

eenzelfde gemachtigde van de staatssecretaris op dezelfde dag dat hij een beslissing neemt tot 

afwijzing van een ingediende aanvraag om machtiging tot verblijf eveneens beslist tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten en deze beslissingen verzoekster ook op dezelfde dag ter kennis 

worden gebracht, nog niet tot gevolg heeft dat het bevel om het grondgebied te verlaten dient te worden 

beschouwd als gevolgbeslissing van de negatieve beslissing inzake de verblijfsaanvraag. Aldus blijkt 

nog niet dat het bevel om het grondgebied te verlaten zou steunen op de afwijzingsbeslissing en/of er 

onlosmakelijk mee zou zijn verbonden. Het gegeven dat een bestuur op het ogenblik dat het een 

beslissing neemt inzake een ingediende aanvraag om machtiging tot verblijf tevens bepaalde vast-

stellingen doet betreffende de verblijfssituatie volstaat nog niet om een voldoende samenhang tussen de 

beslissingen zelf aan te tonen. De Raad merkt ook op dat de eventuele nietigverklaring van de 

ongegrondheidsbeslissing op zich nog niet tot gevolg heeft dat de rechtsgeldigheid van het bevel om het 

grondgebied te verlaten hierdoor in het gedrang komt. De eventuele nietigverklaring van de beslissing 

inzake de verblijfsaanvraag heeft tot gevolg dat verzoekster opnieuw worden teruggeplaatst in de 

situatie van een hangende verblijfsaanvraag en leidt in casu niet tot de vaststelling dat zij tot enig verblijf 

is gemachtigd of toegelaten en dat de motieven die aan de basis liggen van het bevel om het 

grondgebied te verlaten kaduuk worden.  

 

Een voldoende samenhang tussen de aangevochten beslissingen blijkt aldus niet. In deze situatie, 

waarin verscheidene vorderingen waarvan de samenhang niet wordt aangetoond in één enkel 

verzoekschrift worden aangevochten, is enkel het beroep ingesteld tegen de eerst vermelde bestreden 

beslissing, zijnde de beslissing inzake de verblijfsaanvraag op grond van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet –  die in casu ook kan worden weerhouden als de belangrijkste – ontvankelijk (RvS 4 

januari 2012, nr. 217.105).  

 

De Raad dient daarenboven vast te stellen dat verzoekster ook geen enkel middel ontwikkelt dat 

duidelijk is gericht tegen de tweede bestreden beslissing. 

 

Het beroep is bijgevolg onontvankelijk in de mate dat het is gericht tegen het bevel om het grondgebied 

te verlaten van 27 november 2012. Gelet op deze vaststelling dient niet langer te worden ingegaan op 

de exceptie van niet-ontvankelijkheid van het beroep in zoverre dit is gericht tegen het bevel om het 

grondgebied te verlaten zoals deze door verweerder wordt opgeworpen in de nota. 
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3. Onderzoek van het beroep in de mate dat het is gericht tegen de beslissing waarbij de verblijfs-

aanvraag op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet ongegrond wordt verklaard (hierna 

aangeduid als de bestreden beslissing) 

 

3.1. Verzoekster voert in een enig middel de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 

1991), van artikel 62 van de Vreemdelingenwet, van ‘het beginsel van behoorlijk bestuur’, van het 

rechtszekerheidsbeginsel, van het vertrouwensbeginsel en van het ‘beginsel volgens hetwelk de 

overheid ertoe is gehouden bij het nemen van zijn beslissing rekening te houden met alle elementen die 

de zaak kenmerken’. Tevens betoogt zij dat er sprake is van een manifeste beoordelingsfout. Zij 

verstrekt volgende toelichting bij het middel: 

 

“EN CE QUE l'acte querellé, pris à la date du 27/11/2012, fait grief à la requérante que sa demande sur 

base des instructions du 19/07/2009 n'est plus d'actualité vu les Arrêts du Conseil d'Etat des 09/12/2009 

(RvS 198.769) et 05/10/2011 (RvS 215.571), que la Vlaamse Overheid a pris une décision de refus de 

permis de travail B ke 20/11/2012, que son intégration dans la société belge et que son apprentissage 

du Néerlandais, ne peuvent justifier une autorisation de séjour ; 

ALORS QUE la requérante, suite au refus de la Vlaamse Overheid dispose d'un droit de recours auprès 

du Ministre compétent (Vlaamse minister Tewerkstellingsbeleid) de 30 jours soit jusqu'au 20/12/2012 ; 

Qu'un tel recours était en cours de finalisation lorsque la requérante s'est vu notifier, le 13/12/2012, la 

décision de refus de régularisation de l'Office des Etrangers ; 

Que partant la partie adverse prend hâtivement sa décision et la notifie avant la fin du délai de recours 

auquel la requérante est en droit d'introduire auprès du Ministre compétent (Vlaamse minister 

Tewerkstellingsbeleid) ; 

Qu'à tout le moins, la partie adverse aurait pu attendre la fin de ce délai et s'enquérir de l'éventuel 

recours introduit par la requérante ; 

Que si la requérante n'avait introduit aucun recours auprès du Ministre (Vlaamse minister 

Tewerkstellingsbeleid), la partie adverse aurait pu notifier sa décision à la partie requérante ; 

Que la notification de la décision de la partie adverse, avant le délai de recours ou pendant le traitement 

du recours, semble anticipée et contraire à la bonne administration auquel la requérante a droit de 

s'attendre ; 

Que par ce comportement, la partie adverse semble certaine de son bon droit et anticipe la décision du 

Ministre (Vlaamse minister Tewerkstellingsbeleid) qui, jusqu'à preuve du contraire, pourrait être 

favorable à la partie requérante ;”. 

 

3.2.1. Artikel 62 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de administratieve beslissingen met redenen 

worden omkleed en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 voorzien dat de beslissingen van de 

besturen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de motivering de juridische en de feitelijke 

overwegingen dient te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat deze motivering 

afdoende moet zijn.  

 

Deze uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Het begrip “afdoende”, zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing.  

 

De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing duidelijk de determinerende motieven aangeeft op basis 

waarvan deze is genomen. Er wordt immers, onder verwijzing naar artikel 9bis van de Vreemdelingen-

wet, gesteld dat verzoeksters aanvraag om machtiging tot verblijf ontvankelijk, doch ongegrond is. De 

bestreden beslissing omvat eveneens een motivering in feite. Zo wordt in de beslissing ingegaan op de 

verschillende door verzoekster ingeroepen elementen ter staving van de grond van haar aanvraag en 

toegelicht waarom deze niet worden weerhouden om de machtiging tot verblijf van meer dan drie 

maanden toe te staan.  

 

Verzoekster maakt niet duidelijk op welk punt de motivering van de bestreden beslissing haar niet in 

staat stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens deze beslissing is gegrond, derwijze 

dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 2002, nr. 

105.103).  
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Een schending van de formele motiveringsplicht vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

en in artikel 62 van de Vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. 

 

3.2.2. In de mate dat verzoekster stelt dat er sprake is van een manifeste beoordelingsfout en aangeeft 

niet akkoord te kunnen gaan met de motieven die aan de bestreden beslissing ten grondslag liggen, 

wordt het middel onderzocht vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht en dit in het licht van 

de toepassing van de bepalingen van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 9bis, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

 

“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.” 

 

In casu werd de aanvraag om machtiging tot verblijf ontvankelijk doch ongegrond verklaard, wat 

betekent dat verweerder de buitengewone omstandigheden die het indienen van de aanvraag in België 

rechtvaardigen, bewezen acht, maar van oordeel is dat er onvoldoende redenen voorhanden zijn om 

verzoekster te machtigen tot een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk. 

 

De Raad benadrukt dat artikel 9bis van de Vreemdelingenwet geen criteria bevat waaraan de aanvraag 

om machtiging tot verblijf moet voldoen om gegrond te worden verklaard noch criteria die ertoe leiden 

de aanvraag ongegrond te verklaren (RvS 5 oktober 2011, nr. 215.571; RvS 1 december 2011, nr. 

216.651). Met betrekking tot de gegrondheid van de aanvraag, met name of er reden is om de 

vreemdeling te machtigen langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven, beschikt verweerder over 

een ruime appreciatiebevoegdheid. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is 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 in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

Verzoekster geeft met haar uiteenzetting aan niet akkoord te kunnen gaan met de motivering in de 

bestreden beslissing waarbij de toekenning van de verblijfsmachtiging op grond van een voorgenomen 

tewerkstelling in België wordt geweigerd, en die luidt dat uit een schrijven van het Vlaamse gewest van 

18 oktober 2012 blijkt dat de aanvraag tot afgifte van de arbeidskaart B voor deze voorgenomen 

tewerkstelling werd geweigerd. Verzoekster betoogt dat verweerder voorbarig heeft gehandeld door 

reeds tijdens de termijn waarbinnen nog een beroep mogelijk was tegen de beslissing tot weigering van 

de arbeidsvergunning en -kaart, of gedurende de periode dat dit eventuele beroep in behandeling was, 

over te gaan tot de afwijzing van de verblijfsaanvraag. Zij wijst erop dat haar werkgever tot 20 december 

2012 in beroep kon gaan en dat dit beroep op het ogenblik van de betekening van de bestreden 

beslissing in voorbereiding was.  

 

De Raad merkt allereerst op dat de regelmatigheid van een administratieve beslissing dient te worden 

beoordeeld in functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing 

kon beschikken om deze te nemen (RvS 23 september 2002, nr. 110.548 en vaste rechtspraak van de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen). De Raad zou zijn bevoegdheid overschrijden door bij zijn 

wettigheidstoetsing rekening te houden met gegevens die dateren van na de bestreden beslissing (RvS 

18 juni 2009, nr. 194.395). Er dient in casu te worden vastgesteld dat verweerder op het ogenblik van 

het nemen van de bestreden beslissing, met name op 27 november 2012, geen rekening kon houden 

met het op latere datum door verzoeksters werkgever ingestelde beroep tegen de beslissing waarbij de 

arbeidsvergunning en -kaart werden geweigerd. Er blijkt evenmin dat verzoekster het bestuur vooraf-

gaand aan het nemen van de bestreden beslissing in kennis stelde van het voornemen van haarzelf of 

haar werkgever om een dergelijk beroep in te stellen. Zo informeerde verzoekster het bestuur pas op 7 

januari 2013, en dus na het nemen van de bestreden beslissing, van het beroep ingesteld tegen de 

weigering van de arbeidsvergunning en -kaart.  

 

De bestreden beslissing steunt op een correcte feitenvinding. Het administratief dossier bevat zo een 

beslissing van het Vlaamse subsidieagentschap voor werk en sociale economie van 20 november 2012 
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waarbij de aanvraag van verzoeksters werkgever voor de afgifte van een arbeidsvergunning en een 

arbeidskaart B werd geweigerd. 

 

In zoverre verzoekster verder aanvoert dat diende te worden gewacht met het nemen van een beslissing 

inzake de ingediende verblijfsaanvraag tot de termijn om beroep in te stellen tegen de weigering van de 

arbeidskaart B was verstreken of totdat, indien binnen deze termijn een beroep was ingesteld, er een 

definitieve uitspraak was over het al dan niet toekennen van de arbeidskaart door de Vlaamse overheid, 

merkt de Raad op dat niet blijkt dat er een wetsbepaling is die voorschrijft dat het nemen van een 

beslissing inzake de aanvraag van een vreemdeling om, op grond van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet, tot een verblijf gemachtigd te worden aan bepaalde termijnen gebonden is. 

Verzoekster slaagt er evenmin in aan te tonen dat het indienen van een beroep tegen de weigering van 

de arbeidskaart en arbeidsvergunning schorsende werking zou hebben ten opzichte van de beslissing 

die diende te worden genomen inzake de verblijfsaanvraag op grond van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet of zou verhinderen dat zulke beslissing wordt genomen.  

 

Er kan dan ook niet worden vastgesteld dat verweerder bij het nemen van de bestreden beslissing niet 

zou zijn uitgegaan van een correcte feitenvinding of dat hij kennelijk onredelijk handelde door de 

bestreden beslissing te nemen zonder het verstrijken van de beroepstermijn af te wachten of zonder de 

uitkomst van een eventueel tegen de weigering van de arbeidskaart B ingediend beroep af te wachten.  

 

Ter terechtzitting gevraagd naar de uitkomst van de beroepsprocedure tegen de weigering van de 

arbeidsvergunning en -kaart, geeft verzoekster ten overvloede ook niet aan dat deze procedure een 

voor haar gunstige afloop zou hebben gekend. Aldus blijkt ook niet dat verzoekster nog een belang heeft 

bij voormeld betoog. Ingeval van nietigverklaring van de thans bestreden beslissing blijkt zo immers niet 

dat het bestuur nog kan vaststellen dat wel degelijk is voldaan aan de gestelde voorwaarde van de 

voorlegging van een arbeidskaart B opdat verzoekster op grond van een voorgenomen tewerkstelling in 

België de verblijfsmachtiging kan verkrijgen. 

 

De uiteenzetting van verzoekster laat de Raad niet toe te besluit dat de bestreden beslissing is genomen 

op grond van onjuiste gegevens of op basis van een incorrecte feitenvinding. Er blijkt evenmin dat 

verweerder op kennelijk onredelijke wijze, met overschrijding van de appreciatiebevoegdheid waarover 

hij beschikt, tot zijn besluit is gekomen.  

 

Een manifeste beoordelingsfout of een schending van de materiële motiveringsplicht of van artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet wordt niet aangetoond.  

 

3.2.3. Waar verzoekster verwijst naar het ‘beginsel volgens hetwelk de overheid ertoe is gehouden bij 

het nemen van zijn beslissing rekening te houden met alle elementen die de zaak kenmerken’ lijkt zij de 

schending van het zorgvuldigheidsbeginsel aan te voeren. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; 

RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat 

de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op 

alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Uit de gegevens van het dossier en uit wat voorafgaat blijkt dat verweerder op basis van een correcte 

feitenvinding tot zijn conclusie is gekomen. 

 

In zoverre verzoekster nog betoogt dat het bestuur zich diende te informeren over de vraag of een be-

roep werd of zou worden ingediend door haar werkgever tegen de weigering van de arbeidsvergunning 

en -kaart moet, in het kader van de wederkerigheid van de aangevoerde zorgvuldigheidsplicht, worden 

gesteld dat het aan de vreemdeling die een aanvraag indient om tot een verblijf te worden gemachtigd, 

toekomt deze aanvraag met de nodige overtuigingsstukken te onderbouwen. Het feit dat verzoekster 

naliet bepaalde bewijsstukken bij haar aanvraag te voegen of te actualiseren, laat toe te besluiten dat zij 

zelf onzorgvuldig optrad, doch heeft niet tot gevolg dat op verweerder de verplichting zou rusten om in 

de plaats van verzoekster haar aanvraag met stukken te staven. Het gegeven dat verzoekster zelf 

nalatig was en in gebreke bleef om de aanvraag tot machtiging tot verblijf met dienstige stukken te 

onderbouwen of te actualiseren, laat niet toe te besluiten dat verweerder de zorgvuldigheidsplicht heeft 

geschonden.  
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Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt niet aangetoond. 

 

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

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

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

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

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

 

Het vertrouwensbeginsel kan daarnaast 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; RvS 25 februari 2009, nr. 190.792). 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; RvS 23 december 2008, nr. 189.168). 

 

De Raad stelt vast dat de uiteenzetting van verzoekster niet toelaat vast te stellen dat het 

rechtszekerheids- of vertrouwensbeginsel werd miskend. Verzoekster maakt namelijk niet aannemelijk 

dat verweerder is afgeweken van een vaste gedragslijn, of van toezeggingen of beloften die haar 

zouden zijn gedaan (RvS 6 februari 2001, nr. 93.104; RvS 25 februari 2009, nr. 190.792). In het 

schrijven van verweerder van 15 februari 2012 wordt zo ook uitdrukkelijk gesteld dat de toezegging dat 

zal worden overgegaan tot afgifte van een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister slechts 

geldt onder voorbehoud van de voorlegging van een arbeidskaart B.  

 

3.2.5. De uiteenzetting van verzoekster laat ook niet toe te vast te stellen dat enig ander beginsel van 

behoorlijk bestuur werd miskend. 

 

3.2.6. Het enig middel is ongegrond.  

 

4. Korte debatten 

 

Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk in de mate dat het is gericht tegen het bevel om het 

grondgebied te verlaten. Verzoekster heeft daarnaast geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring 

van de beslissing tot weigering van de verblijfsmachtiging op grond van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet 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 

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

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door verweerder. 

 

5. Kosten 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Artikel 1 

 

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

 

Artikel 2 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig november tweeduizend vijftien door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN I. CORNELIS 

 


