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 nr. 157 815 van 7 december 2015 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 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 IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Servische nationaliteit te zijn, op 24 juli 2012 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 

20 juni 2012 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf met 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 ongegrond wordt verklaard.  

 

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 oktober 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

25 november 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. HERMANS, die loco advocaat O. GRAVY verschijnt voor de 

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

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 1 oktober 2008 dient verzoeker een asielaanvraag in. Op 25 mei 2009 neemt de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing tot weigering van de toekenning van een 

vluchtelingen- en subsidiaire beschermingsstatus. Tegen deze beslissing dient verzoeker een 

schorsend beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) die bij arrest nr. 35 

865 van 14 december 2009 het beroep verwerpt wegens intrekking van de bestreden beslissing. Op 18 

december 2009 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen wederom een 

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. 
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Tegen deze beslissing dient verzoeker een schorsend beroep in bij de Raad die bij arrest nr. 41 284 van 

31 maart 2010 eveneens de toekenning van de vluchtelingen- en subsidiaire beschermingsstatus 

weigert.  

 

Verzoeker huwt op 6 april 2011 met een Belgische onderdaan. Op 6 april 2011 dient verzoeker een 

aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, als echtgenoot. Op 13 

december 2011 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing tot beëindiging van het 

verblijfsrecht met bevel om het grondgebied te verlaten. Tegen deze beslissing dient verzoeker een 

annulatieberoep in bij de Raad die bij arrest nr. 89 889 van 16 oktober 2012 het beroep verwerpt.   

 

Op 16 december 2009 en op 21 januari 2010 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf 

met 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: de 

vreemdelingenwet). Op 14 april 2011 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing 

waarbij de aanvragen ongegrond worden verklaard. De beslissing wordt ingetrokken en vervangen door 

de beslissing van 2 december 2011 waarbij de aanvragen wederom ongegrond worden verklaard. Ook 

deze beslissing wordt ingetrokken en vervangen door de beslissing van 20 juni 2012 waarbij de 

aanvragen om machtiging tot verblijf ongegrond worden verklaard, aan verzoeker ter kennis gebracht op 

26 juni 2012. Dit is de bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“Ter ondersteuning van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, beroept betrokkene zich op de instructie 

van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van artikel 9.3 en art 9bis van de wet van 15.12.1980. We 

merken echter op dat deze vernietigd werd door de Raad van State (RvS arrest 198.769 van 09.12.2009 

en arrest 215.571 van 05.10.2011). Bijgevolg zijn de criteria van deze instructie niet meer van 

toepassing. 

 

De aangehaalde elementen, met name dat hij sinds eind september 2008 in België verblijft, 

geïntegreerd en lokaal verankerd is, zich aangesloten heeft bij een mutualiteit, Franse taallessen heeft 

gevolgd, zicht op werk heeft en daarvoor een arbeidscontract voorlegt, een vrienden- en kennissenkring 

heeft uitgebouwd en daarvan getuigenverklaringen voorlegt, zijn niet voldoende om een 

verblijfsregularisatie toe te staan. 

Het is normaal dat betrokkene - in afwachting van zijn asielprocedure- zijn tijd in België zo goed mogelijk 

trachtte te benutten. 

 

Betrokkene vroeg op 01.10.2008 asiel in België aan. Deze asielaanvraag werd afgesloten op 

06.04.2010 met een beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en een weigering van de 

subsidiaire bescherming door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

De duur van de procedure - namelijk iets meer dan 1 jaar en 6 maanden - was ook niet van die aard dat 

ze als onredelijk lang kan beschouwd worden. Het feit dat er een zekere behandelingsperiode is, geeft 

aan betrokkene ipso facto geen recht op verblijf (Raad van State, arrest nr. 89980 van 02.10.2000). 

Gelet op de aanvragen om machtiging tot verblijf dd. 14.12.2009 en 19.01.2010 door betrokkene 

ingediend overeenkomstig artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 en gezien de asielaanvraag 

dd. 01.10.2008 van betrokkene op genoemde data nog in behandeling was, werd voor onderhavige 

beslissing gebruik gemaakt van de taal die voor deze asielprocedure bepaald werd, te weten het 

Nederlands (Toepassing van artikel 51 / 4 § 3 van de wet van 15 december 1980).” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Verzoeker heeft binnen de in artikel 39/81, vierde lid van de vreemdelingenwet voorziene termijn van 8 

dagen, de griffie in kennis gesteld dat hij geen synthesememorie wenst neer te leggen. Met toepassing 

van artikel 39/81, laatste lid van voormelde wet wordt de procedure voortgezet overeenkomstig het 

eerste lid. De Raad doet uitspraak op basis van de middelen uiteengezet in het inleidend verzoekschrift 

en zonder afbreuk te doen aan artikel 39/60 van de vreemdelingenwet.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 In het eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 51/4 van de vreemdelingenwet.  

 

Ter adstruering van het middel zet verzoeker het volgende uiteen: 
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« En ce que : 

La Direction Générale de l'Office des Etrangers a notifié à mon requérant en langue française pour 

partie et en langue néerlandaise pour partie, une décision qui déclare non fondée sa demande 

d'autorisation de séjour sur pied de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ; 

Alors que : 

L'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 dispose en son §3 : 

«Dans les procédures devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil du 

Contentieux des Etrangers et le Conseil d'Etat, ainsi que si l'étranger demande, durant le traitement de 

sa demande d'asile ou dans un délai de six mois suivant la clôture de la procédure d'asile, l'octroi d'une 

autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis ou 9ter, il est fait usage de la langue choisie ou 

déterminée conformément au paragraphe 2. » 

Que le paragraphe 2 dispose quant à lui : 

« L'étranger, (visé à l'article 50, 50bis, 50ter ou 51), doit indiquer irrévocablement et par écrit s'il a 

besoin de l'assistance d'un interprète lors de l'examen de la demande visée au paragraphe précédent. 

Si l'étranger ne déclare pas requérir l'assistance d'un interprète, il peut choisir, selon les mêmes 

modalités, le français ou le néerlandais comme langue de l'examen. 

Si l'étranger n'a pas choisi l'une de ces langues ou a déclaré requérir l'assistance d'un interprète, le 

Ministre ou son délégué détermine la langue de l'examen, en fonction des besoins des services et 

instances. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours distinct. » 

Qu'en l'espèce, mon requérant a introduit une demande d'autorisation de séjour sur pied de l'article 9bis 

de la loi du 15 décembre 1980 en langue française ; 

Attendu que la partie adverse, lorsqu'elle avait rejeté précédemment sa demande d'autorisation de 

séjour sur pied de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, avait appliqué la langue française ; 

Que le 20 juin 2012, une décision est prise et adressée à Monsieur le Bourgmestre de la Ville de 

Namur, décision rédigée en langue française précisant « je vous informe que la requête est rejetée. 

Motif: voir annexe » ; 

Que l'annexe à la décision du 20 juin 2012 qui fait partie intégrante de celle-ci est rédigée, quant à elle, 

en langue néerlandaise ; 

Qu'il y a là manifestement violation de l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 en ce que tant la 

décision qui a été notifiée à mon requérant que son annexe devait être rédigée en langue française ; 

Que cette décision n'ayant pas été notifiée légalement, celle-ci devra être considérée comme nulle et 

donnera lieu à l'annulation de la décision attaquée pour violation de la disposition visée aux moyens ; » 

 

3.2 Verzoeker betoogt dat de bestreden beslissing volledig in het Frans had moeten worden opgesteld 

en niet deels in het Frans en deels in het Nederlands.  

 

Het formulier van kennisgeving is in het Frans  opgesteld omdat verzoeker op dat ogenblik verbleef in 

het Franse taalgebied, namelijk in Namen. De Dienst Vreemdelingenzaken die een centrale dienst is, 

heeft aan de burgemeester van Namen instructie gegeven om de beslissing aan verzoeker ter kennis te 

brengen.  

 

Artikel 39, § 2, eerste lid van de Taalwet Bestuurszaken luidt als volgt: 

“In hun betrekkingen met de plaatselijke en gewestelijke diensten uit het Nederlandse, het Franse en het 

Duitse taalgebied, gebruiken de centrale diensten de taal van het gebied.” 

 

Hieruit volgt dat deze instructie van een centrale dienst, die tevens het formulier van kennisgeving 

vormt, aan de burgemeester van Namen in het Frans moest worden opgesteld. Waar verzoeker geen 

onderscheid maakt tussen het formulier van kennisgeving en de bestreden beslissing die de motieven 

vermeldt, kan hij niet gevolgd worden, omdat het onderscheid duidelijk blijkt: de bijlage in het 

Nederlands vermeldt de motieven van de bestreden beslissing en vormt een antwoord op de elementen 

die verzoeker had aangevoerd in zijn aanvraag, het gedeelte in het Frans vormt de instructie aan de 

burgemeester van Verviers om de beslissing aan verzoeker ter kennis te brengen. 

 

Verder laat de Raad gelden dat de bestreden beslissing terecht in het Nederlands werd genomen.  

 

Artikel 51/4, § 3 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Bij de procedures voor de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, voor de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en voor de Raad van State alsmede indien de vreemdeling 

tijdens de behandeling van de asielaanvraag of binnen een termijn van zes maanden na afloop van de 
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asielprocedure verzoekt om het toekennen van een machtiging tot verblijf op grond van de artikelen 9bis 

of 9ter, wordt de taal gebruikt die overeenkomstig paragraaf 2 is gekozen of bepaald. 

Paragraaf 1, tweede lid, is van toepassing.” 

 

Artikel 51/4, § 1, tweede lid bepaalt: 

 

“De taal van het onderzoek is tevens de taal van de beslissing waartoe het aanleiding geeft alsmede die 

van de eventuele daaropvolgende beslissingen tot verwijdering van het grondgebied.” 

 

Uit de stukken van het dossier blijkt dat de asielprocedure van verzoeker in het Nederlands is 

behandeld. Terwijl deze asielprocedure nog hangende was, heeft verzoeker zijn aanvraag om 

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

het voorschrift van artikel 51/4, § 3 van de vreemdelingenwet, diende hiervoor eveneens de taal te 

worden gebruikt die in de asielprocedure was bepaald. In casu was dit het Nederlands. Overeenkomstig 

het tweede lid van artikel 51/4, § 3 van de vreemdelingenwet, is de taal van het onderzoek ook de taal 

van de beslissing waartoe het aanleiding geeft. Ook de beslissing inzake verzoekers aanvraag diende 

dus in het Nederlands te worden genomen. Bovendien wordt de vaststelling van de taal gemotiveerd in 

de bestreden beslissing: “Gelet op de aanvragen om machtiging tot verblijf dd. 14.12.2009 en 

19.01.2010 door betrokkene ingediend overeenkomstig artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 

en gezien de asielaanvraag dd. 01.10.2008 van betrokkene op genoemde data nog in behandeling was, 

werd voor onderhavige beslissing gebruik gemaakt van de taal die voor deze asielprocedure bepaald 

werd, te weten het Nederlands (Toepassing van artikel 51 / 4 § 3 van de wet van 15 december 1980).“ 

Verzoeker was bijgevolg in kennis gesteld waarom de bestreden beslissing in het Nederlands diende te 

worden geredigeerd. De Raad besluit dat de bestreden beslissing in de correcte taal werd opgesteld. 

 

Een schending van artikel 51/4 van de vreemdelingenwet wordt niet aangetoond.  

 

Het eerste middel is ongegrond.  

 

3.3 In het tweede middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 9bis en 62 van de 

vreemdelingenwet, van de artikelen 1 tot 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van bestuurshandelingen en van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, meer 

bepaald van het zorgvuldigheidsbeginsel.  

 

Ter adstruering van het middel zet verzoeker het volgende uiteen:  

 

« En ce que : 

La Direction Générale de l'Office des Etrangers a rendu une décision considérant que la demande 

introduite par mon requérant d'autorisation de séjour en application de l'article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers tel 

qu'inséré par l'article 4 de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980, était 

rejetée dans la mesure où les motifs invoqués seraient insuffisants que pour justifier une régularisation. 

Que ce faisant, la partie adverse faisait application de son pouvoir discrétionnaire ; 

Que la partie adverse considérait, par cette décision, que le fait de disposer d'un cercle d'amis 

important, ne constituerait pas un motif suffisant que pour justifier une régularisation ; 

Qu'aux dires de la partie adverse, une bonne intégration dans la société belge et un long séjour seraient 

des éléments qui peuvent mais ne doivent pas entraîner ipso facto l'octroi d'une autorisation de séjour ; 

Que la partie adverse relève que mon requérant invoque plus particulièrement le critère relatif à son 

ancrage local durable, lequel se fonde sur le critère 2.8.b ; 

Que la partie adverse soutient que ce point 2.8.b s'applique pour les demandes introduites dans un délai 

de trois mois à compter de la date du 15 septembre 2009 à « l'étranger avec un ancrage local durable 

en Belgique. Cette situation concerne l'étranger qui a établi, en Belgique, le centre de ses intérêts 

affectifs, sociaux et économiques » et entre en considération pour le point b « l'étranger qui, 

préalablement à sa demande, a un séjour ininterrompu en Belgique depuis au moins le 31 mars 2007 et 

qui a produit une copie d'un contrat de travail auprès d'un employeur déterminé, soit à durée déterminée 

d'au moins un an, soit à durée indéterminée prévoyant un salaire équivalent au moins au salaire 

minimum garanti » ; 

Que la partie adverse relève qu'à l'appui de sa demande de régularisation de séjour, mon requérant a 

fourni un contrat de travail signé avec la société C .A. S.A., un courrier de la mutualité socialiste, une 

attestation de participation au cours de français ainsi que de lettres de soutien ; 
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Que la partie adverse ne conteste dès lors pas le fait que mon requérant est bien en possession d'un 

contrat de travail lui permettant d'être engagé dès régularisation de sa situation administrative et 

considère qu'il ne répond pas aux critères relatifs à la durée puisqu'il est arrivé en Belgique en date du 

30 septembre 2008 ; 

Que compte tenu de cette situation, la partie adverse considère que les motifs invoqués sont 

insuffisants que pour justifier une régularisation ; 

Alors que : 

Attendu que mon requérant soutient que la partie adverse manque à son devoir de motivation devant 

être respecté par toute autorité administrative lors d'une prise de décision ; 

Qu'elle considère que la décision qui lui est notifiée est motivée de manière stéréotypée; 

Que mon requérant entend tout d'abord faire état du fait que la partie adverse statue non pas au stade 

de la recevabilité de sa demande d'autorisation de séjour mais au stade de son fondement ; 

Que ceci signifie que la partie adverse a considéré que les circonstances exceptionnelles qui étaient 

invoquées par mon requérant étaient valablement démontrées et que ce faisant, il lui incombait de 

statuer quant au fondement de sa demande ; 

Attendu que la décision attaquée n'est pas motivée valablement ; 

Que la partie adverse, en effet, en sa décision rappelle qu'il est de notoriété publique que l'instruction 

donnée par le Gouvernement avait été annulée par le Conseil d'Etat en date du 11 décembre 2009 ; 

Que certes, le secrétaire d'Etat ayant la Politique d'Asile et de Migration dans ses compétences s'était 

engagé publiquement à continuer à appliquer les critères tels que décrits dans l'instruction du 19 juillet 

2009 en vertu de son pouvoir discrétionnaire ; 

Que la philosophie de la régularisation visait à permettre à un ensemble de personnes de sortir de la 

clandestinité pour autant qu'elle réponde à certains critères ; 

Qu'en l'espèce, il est patent que mon requérant démontrait valablement son intégration sur le territoire 

de la Belgique et avait fourni un contrat de travail lui permettant d'obtenir une régularisation de sa 

situation de séjour en cas de délivrance d'un permis de travail ; 

Qeu la partie adverse refuse de régulariser sa situation de séjour au motif exclusivement qu'il est arrivé 

en Belgique en date du 30 septembre 2008 alors que les instructions qui avaient été données le 19 

juillet 2009 que la personne devait être arrivée sur le territoire de la Belgique à une date antérieure au 

31 mars 2007 ; 

Que la partie adverse semble oublier que ces instructions ont été annulées ; 

Qu'il incombait donc à la partie adverse, dans la mesure où elle statue non pas au stade de la 

recevabilité de la demande mais au stade de son fondement, d'examiner si les éléments invoqués 

justifiaient qu'une autorisation de séjour soit délivrée à mon requérant ; 

Que c'est à cet égard que la partie adverse aurait dû prendre en considération le fait que celui-ci 

répondait à tous les critères de la régularisation hormis la durée de présence sur le territoire de la 

Belgique ; 

Que mon requérant ne comprend pas en quoi le fait d'avoir été présent plus tôt sur le territoire de la 

Belgique aurait permis de considérer qu'alors, les éléments invoqués (identiques pourtant) étaient 

suffisants que pour justifier une régularisation ; 

Que mon requérant soutient dès lors que la décision qui lui a été notifiée n'est pas motivée valablement; 

Que cet élément justifiera l'annulation de la décision attaquée pour violation des dispositions visées aux 

moyens ; » 

 

3.4 Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de overheid onder 

meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de 

feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat de overheid met 

kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221 475).  

 

De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen en bij uitbreiding artikel 62 van de vreemdelingenwet hebben betrekking op de 

formele motiveringsplicht (RvS 21 oktober 2003, nr. 124 464). Deze 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 partij de motieven 

die aan de grondslag liggen van de bestreden beslissing kent nu zij deze aan een inhoudelijk onderzoek 
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onderwerpt in een middel, zodat voldaan is aan de formele motiveringsplicht. Het middel dient derhalve 

vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht behandeld te worden. 

  

Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten 

gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar 

gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur de 

feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit 

is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624).  

 

De bestreden beslissing verwijst uitdrukkelijk naar artikel 9bis van de vreemdelingenwet als haar 

juridische grondslag. Deze wetsbepaling luidt als volgt:  

 

“§ 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.  

(….)”  

 

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

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

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

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

vreemdelingenwet kan een vreemdeling die over een identiteitsdocument beschikt of vrijgesteld is van 

deze voorwaarde, bij de burgemeester van zijn verblijfplaats in België een aanvraag indienen om tot een 

verblijf gemachtigd te worden, doch enkel indien buitengewone omstandigheden dit rechtvaardigen. 

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

omstandigheden die het voor een vreemdeling zeer moeilijk of zelfs onmogelijk maken om een beroep 

te doen op de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post.  

 

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

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

vreemdelingenwet houdt met andere woorden een dubbel onderzoek in:  

- wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of de aanvrager over een 

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

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

rechtvaardigen;  

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

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

staatssecretaris over een ruime appreciatiebevoegdheid.  

 

In casu is de aanvraag ontvankelijk doch ongegrond verklaard. Verwerende partij beschikt over een 

ruime appreciatiebevoegdheid wat de gegrondheid van de aanvraag betreft.  

 

Uit de aanvragen om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet die 

verzoekende partij op 16 december 2009 en op 21 januari 2010 heeft ingediend en die in het 

administratief dossier zijn opgenomen, blijkt dat verzoekende partij de volgende elementen aanhaalde:  

de aanwezigheid op het Belgisch grondgebied en het feit dat zij meer dan één jaar in regelmatig verblijf 

was, een arbeidsovereenkomst, het volgen van cursussen Frans en getuigenverklaringen van 

kennissen.  

 

Waar verzoeker meent dat de gemachtigde van de staatssecretaris heeft verklaard de criteria van de 

instructie van 19 juli 2009 verder toe te passen, kan verzoeker niet worden gevolgd.  

 

De Raad herhaalt het gestelde in de bestreden beslissing dat de instructie van 19 juli 2009 werd 

vernietigd bij arrest van de Raad van State met nummer 198.769 van 9 december 2009 en arrest 

nummer 2015.571 van 5 oktober 2011 omdat deze instructie “het mogelijk maakt dat vreemdelingen die 

zich in de daarin 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”, 
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omdat “door dit in de bestreden instructie te doen, een aan de wetgever voorbehouden domein wordt 

betreden” en omdat “uit het bovenstaande volgt dat de bestreden instructie voor vernietiging vatbaar is 

aangezien ze een nieuwe rechtsregel aan de rechtsorde toevoegt”. Deze nietigverklaring houdt in dat de 

instructie met terugwerkende kracht uit het rechtsverkeer is verwijderd en wordt geacht nooit te hebben 

bestaan. De vaststelling dringt zich dan ook op dat de verwerende partij in de bestreden beslissing, in 

antwoord op de vraag van verzoekende partij om toepassing te maken van de criteria vervat in de 

instructie, op correcte wijze heeft aangegeven dat deze criteria niet meer van toepassing zijn. Ook een 

schending van het zorgvuldigheidsbeginsel of enig ander beginsel van behoorlijk bestuur kan op grond 

hiervan niet worden weerhouden, nu een verwijzing naar de beginselen van behoorlijk bestuur niet 

toelaat af te wijken van de vernietiging van de instructie, uitgesproken door de Raad van State.  

 

Verzoekende partij betoogt dat zij haar integratie voldoende heeft aangetoond en een arbeidscontract 

heeft voorgelegd. Verwerende partij weigert de regularisatie toe te kennen op het uitsluitend motief dat 

zij in België is aangekomen op 30 september 2008 terwijl volgens de instructies van 19 juli 2009 de 

criteria enkel konden worden toegepast op personen die in België verbleven voor 31 maart 2007. Dit 

betoog mist feitelijke grondslag aangezien dit argument geenszins kan worden gelezen in de bestreden 

beslissing. In de beslissing kan worden gelezen dat de aangehaalde elementen geen grond vormen om 

een regularisatie van het verblijf toe te kennen omdat ze niet voldoende zijn aangezien het normaal is 

dat verzoekende partij, in afwachting van haar asielprocedure, haar tijd in België zo goed mogelijk 

trachtte te benutten. Verzoekende partij vroeg op 1 oktober 2008 asiel aan, die werd afgesloten op 6 

april 2010. De duur van de procedure, namelijk iets meer dan 1 jaar en 6 maanden, was niet van die 

aard dat ze als onredelijk lang kan worden beschouwd. Deze motieven behandelen bovendien de 

specifieke situatie van verzoekende partij en kunnen bezwaarlijk stereotiep worden genoemd. Waar 

verzoekende partij aldus betoogt dat zij voldoet aan de criteria en geregulariseerd diende te worden, 

toont verzoekende partij niet aan dat de motieven kennelijk onredelijk zijn en verwerende partij  haar 

appreciatiebevoegdheid heeft overschreden. De aangevoerde kritiek geeft te dezen aldus weliswaar 

blijk van een andere feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak dan die van bevoegde 

overheid, doch het onderzoek van deze andere beoordeling nodigt te dezen de Raad uit tot een 

opportuniteitsonderzoek hetgeen niet tot de bevoegdheid van de Raad behoort. Verzoekende partij 

maakt derhalve met haar grief niet aannemelijk dat de bestreden beslissing is genomen op grond van 

onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de ruime bevoegdheid 

waarover de verwerende partij beschikt krachtens artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen.   

 

Het enige middel is ongegrond.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeven december tweeduizend vijftien door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


