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 nr. 161 717 van 10 februari 2016 

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 Chinese nationaliteit te zijn, op 14 januari 2013 heeft 
ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 
staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 5 
december 2012 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 5 december 
2012 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. Deze beslissingen werden op 19 
december 2012 aan verzoeker ter kennis gebracht. 
 
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. 
 
Gezien de synthesememorie. 
 
Gelet op de beschikking van 19 oktober 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 november 
2015. 
 
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 
 
Gehoord de opmerkingen van advocaat H. RIAD, die loco advocaat L. MA verschijnt voor de 
verzoekende partij en van advocaat C. MUSSEN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 
verwerende partij. 
 
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 
 
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
 
Verzoeker beweert in 2004 het Rijk te zijn binnengekomen. 
 
Op 26 oktober 2009 diende verzoeker 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 verkort de Vreemdelingenwet). 
 
Op 5 december 2012 verklaarde de gemachtigde deze aanvraag op grond van artikel 9bis van de 
Vreemdelingenwet onontvankelijk. 
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Dit is thans de eerste bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 
 
“Mijnheer de Burgemeester, 
Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 26.10.2009 werd 
ingediend door: 
 
[…] 
 
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. 
Reden(en): 
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 overige aangehaalde elementen (betrokkene zou sinds maart 2004 in België verblijven, zou 
Nederlands willen leren, heeft een vriendenkring, is werkwillig en legt een arbeidsovereenkomst en 
getuigenverklaringen voor) verantwoorden niet dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in België 
wordt ingediend. Deze elementen behoren tot de gegrondheid en worden in deze fase niet behandeld 
(RvS 24 oktober 2001, nr. 100.223; RvS 9 december 2009, nr. 198.769). Zij kunnen het voorwerp 
uitmaken van een eventueel onderzoek conform art 9.2 van de wet van 15.12.1980.” 
 
Op 5 december 2012 nam de gemachtigde eveneens de beslissing tot afgifte van een bevel om het 
grondgebied te verlaten. 
 
Dit is thans de tweede bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 
 
“In uitvoering van de beslissing van GW, Administratief-assistent, gemachtigde van de Staatssecretaris 
voor Asiel en Migratie, wordt aan de genaamde: 
Y., J.  (…) 
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 Tsjechië1, tenzij hij beschikt over de documenten die 
vereist zijn om er zich naar toe te begeven2. 
Krachtens artikel 7, eerste lid van de wet van 15 december 1980: 
X 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/of geldig visum.” 
 
2. Over de rechtspleging 
 
Aan verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan worden 
ingegaan op de vraag van verweerder om de kosten van het geding ten laste van verzoeker te leggen. 
 
3. Over de ontvankelijkheid 
 
3.1. Synthesememorie werd voorgelegd 
 
Overeenkomstig artikel 39/81, zevende lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna verkort de 
Vreemdelingenwet), doet de Raad uitspraak op basis van de synthesememorie behoudens wat de 
ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen betreft. 
 
3.2. Uitbreiding van het middel in de synthesememorie 
 
De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna verkort de Raad) wijst er ter zitting ambtshalve op dat 
de in de synthesememorie opgeworpen schending van het ‘fair play’ beginsel en van het principe van 
professionaliteit en onpartijdigheid niet in het verzoekschrift uitgewerkt waren en dat een uitbreiding van 
de middelen in de synthesememorie niet mogelijk is. De raadsvrouw van verzoeker antwoordt dat de 
Raad hierover zal oordelen. 
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De Raad stipt aan dat artikel 39/81, vijfde lid van de Vreemdelingenwet voorschrijft dat in de 
synthesememorie alle aangevoerde middelen moeten worden samengevat. Hieruit volgt dat een 
aanvulling van het middel in het kader van de synthesememorie niet toegelaten is. Dit blijkt eveneens uit 
artikel 39/60 van de Vreemdelingenwet waarin duidelijk wordt gesteld dat geen andere middelen mogen 
worden aangevoerd dan die welke in het verzoekschrift zijn uiteengezet. Bovendien merkt de Raad op 
dat deze aanvullende paragrafen in de synthesememorie niet kunnen worden beschouwd als een 
schriftelijke repliek op de nota met opmerkingen en dat verzoeker niet verduidelijkt waarom hij de 
aanvullende argumenten niet reeds in het inleidend verzoekschrift had kunnen opnemen.  
 
Het middel is bijgevolg niet ontvankelijk wat betreft de aangevoerde schending van het ‘fair play’ 
beginsel, het principe van professionaliteit en van onpartijdigheid. 
 
4. Onderzoek van het beroep 
 
4.1 Aangaande de eerste bestreden beslissing, waarbij verzoekers aanvraag om machtiging tot verblijf 
op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard 
 
Verzoeker voert de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 
uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 62 van de Vreemdelingenwet, en van 
het redelijkheidsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheids-
beginsel als algemene beginselen van behoorlijk bestuur.  
 
Hij licht dit middel toe als volgt: 
 
“2. IN RECHTE  
Verzoeker verwijst integraal naar de inhoud van "Middelen" van het beroep tot nietigverklaring. 
3.SPECIFIEKE REPLIEKEN OP DE NOTA VAN VERWERENDE PARTIJ DD. 6 FEBRUARI 2013 3.1, 
Verzoeker wenst nogmaals te accentueren dat de beslissing tot verklaring van de aanvraag als 
onontvankelijk enkel en alleen werd genomen op basis van het feit dat de instructie dd. 19 juli 2009 is 
geannuleerd. 
Daarom getuigt de beslissing van verwerende partij van gebrek aan correcte motivering. 
Immers, door louter op deze manier de beslissing te motiveren, heeft verwerende partij verzoeker niet in 
staat gesteld om te weten te komen waarom precies zijn eigen individuele aanvraag onontvankelijk zou 
zijn, terwijl men allen pertinent zeker weet dat er vele andere aanvragen bestonden, ingediend eind 
2009, waar de aanvragers zich in exact dezelfde situatie bevonden als verzoeker, die wél ontvankelijk 
zijn verklaard geworden, waardoor zij wél de kans kregen om op basis van hun lokale verankering hun 
kandidaat-werkgever een aanvraag te laten indienen tot verkrijging van een arbeidskaart B. 
Net zoals de vele gekende gevallen kan verzoeker een lang verblijf sinds maart 2004 bewijzen, kan hij 
de basiskennis van de Nederlandse taal bewijzen, kan hij zijn integratie en zijn lokale verankering 
bewijzen, en kan hij bewijzen werkwillig te zijn op basis van een correcte arbeidsovereenkomst. 
Toch werd de specifieke aanvraag van verzoeker niet ontvankelijk verklaard, ook al was deze niet 
verschillend van de vele gevallen die wél minstens ontvankelijk werden verklaard, waardoor hij zelf niet 
de kans kreeg om zijn kandidaat-werkgever een aanvraag te laten indienen tot verkrijging van een 
arbeidskaart B. 
En bij dit alles dient verzoeker zich tevreden te stellen met een motivering dat de instructie dd. 19 juli 
2009 is geannuleerd. 
Bijgevolg maakt verwerende partij een beoordelings- en een motiveringsfout. 
 3.2. 
Verwerende partij schendt weldegelijk ook het gelijkheidsbeginsel. 
Immers, het gelijkheidsbeginsel verwijst naar het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur krachtens 
het welke een overheid de aan haar bevoegdheid onderworpen persoon gelijk moet behandelen als zij 
zich in gelijke omstandigheden bevinden. 
Dat deed verwerende partij in casu zeer zeker niet. 
Immers, ook al werd de instructie van 19 juli 2009 geannuleerd, in de praktijk komt het er op neer (en 
hier bestaan menig voorbeelden van) dat de overheid, in casu verwerende partij, een reeks van criteria 
heeft vastgesteld bij het behandelen van de aanvragen, welke zij nog tot op heden hanteert. Immers, tot 
op heden worden nog steeds aanvragen van eind 2009 goedgekeurd onder de opschortende 
voorwaarde van een verkrijging van een arbeidskaart B. 
Aangezien verzoeker zich in gelijke omstandigheden bevindt als de aanvragers wiens aanvragen wél 
werden goedgekeurd onder de opschortende voorwaarde van een verkrijging van een arbeidskaart B, 
doch, aangezien verzoeker manifest niet gelijk werd behandeld door verwerende partij, heeft deze 
laatste overduidelijk het gelijkheidsbeginsel miskend, waardoor verwerende partij onrechtmatig heeft 
gehandeld tegenover verzoeker. 
Immers, net zoals de vele gekende gevallen kan verzoeker een lang verblijf sinds maart 2004 bewijzen, 
kan hij de basiskennis van de Nederlandse taal bewijzen, kan hij zijn integratie en zijn lokale 
verankering bewijzen, en kan hij bewijzen werkwillig te zijn op basis van een correcte 
arbeidsovereenkomst. 
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De gevallen zijn weldegelijk vergelijkbaar en verzoeker verzekert dan ook de vergelijkbaarheid met zijn 
geval (RvS, arrest 97.866 dd. 13 juli 2001). 
Het gaat niet louter om een bewering welke in de kaart speelt van verzoeker, waarbij verzoeker er zo 
maar van uitgaat dat zijn verblijf dan ook maar ipso facto dient geregulariseerd te worden aangezien er 
anderen bestaan wiens verblijf werd geregulariseerd, neen, het gaat veel verder: het gaat pertinent om 
gelijke gevallen met zijn eigen geval. 
3.3. 
Om een ontvankelijke aanvraag te kunnen indienen, dient de aanvrager die de aanvraag tot verblijf in 
België doet vanuit een onwettig verblijf, "buitengewone omstandigheden" aan te tonen die 
rechtvaardigen waarom de aanvraag voor een machtiging tot verblijf wordt ingediend in België en niet bij 
de Belgische diplomatieke of consulaire post in het buitenland. 
Bijgevolg dient de aanvrager uit te leggen waarom hij niet of heel moeilijk kan terugkeren naar het land 
van herkomst om de aanvraag daar in te dienen. 
Welnu, verzoeker heeft deze buitengewone omstandigheden weldegelijk gemotiveerd in zijn aanvraag. 
 Exact zoals de Raad van State in haar arrest van 27 juni 2007 ( n°172.824) stelt, heeft verzoeker Maar 
en duidelijk in zijn aanvraag vermeld welke de buitengewone omstandigheden zijn die hem verhinderen 
zijn aanvraag bij de diplomatieke dienst in het buitenland in te dienen, en, blijkt er uit zijn uiteenzetting 
duidelijk waaruit het beletsel, welke hij inroept, precies bestaat. 
Bijgevolg is er geen reden aanwezig om de aanvraag niet minstens ontvankelijk te verklaren. 
Tenslotte, er werden door verwerende partij geenszins garanties gegeven aan verzoeker voor een 
positief gevolg in geval van een aanvraag tot verblijf vanuit de Volksrepubliek China. 
En, zoals reeds gesteld in de initiële aanvraag, verzoeker kan gewoonweg niet meer zonder zijn 
vrienden- en kennissenkring leven, niet voor korte termijn, laat staan voor lange termijn in geval van een 
negatief gevolg aan een aanvraag vanuit de Volksrepubliek China. 
Zij leven speelt zich af in België en hier wenst hij verder te leven. 
Verwerende partij is extreem summier in haar motivering, gaat uitermate lichtzinnig om met het 
privéleven van verzoeker, maakt een kennelijke beoordelingsfout en laat het hierdoor na rekening te 
houden met de pertinente elementen van de zaak en met alle elementen van de zaak. 
Bijgevolg zijn de beslissing en het bevel van verwerende partij niet geldig. 
3.4. 
De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29.07.1991 
betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de 
Vreemdelingenwet heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de 
administratieve overheid dé beslissing heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding 
toe bestaat om beroep in te stellen waarover hij/zij 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 ( R.v.St., nr.l 10.071, 
06.09.2002, R.v.St., nr.129.466,19.03.2004, R.v.St., nr. 132.710,21.06.2004). 
Bij het nemen van een bestuurshandeling dient de overheid rekening te houden met alle elementen uit 
het dossier, zowel in rechte als in feite, alsmede met de globaliteit van het dossier (alle elementen 
samen gelezen en beschouwd). 
De beslissing berust dan ook kennelijk op een onredelijke, manifeste, foutieve appreciatie van de feiten 
en is totaal onevenredig zonder rekening te houden met alle elementen. 
De bestreden beslissing werd lichtzinnig en overhaast genomen omwille van een laksheid van de DVZ. 
Het is overduidelijk dat verwerende partij dit dossier niet serieus heeft genomen en zomaar van de tafel 
heeft geveegd. 
 Met een greintje meer beroepstrots en correctheid had de DVZ vooreerst het dossier grondiger 
bestudeerd alvorens een beslissing te nemen. 
Er is bijgevolg een fout in de motivering alsmede een kennelijke beoordelingsfout. 
Verzoeker wijst erop dat de verwerende partij geen enkele afweging van elementen en van de globaliteit 
van de elementen heeft gemaakt en, zonder verder na te denken en te zoeken naar een degelijke 
motivering in plaats van de gehanteerde afwimpelingstechniek, tot een beslissing is gekomen of, dat 
zulks minstens niet blijkt uit de bestreden beslissing hetgeen niet alleen in het kader van het 
motiveringsbeginsel vereist is, doch ook onder andere in het kader van de fair-play, het 
redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel. 
Zo is, in principe, eenieder, alsmede de verwerende partij, gebonden door de zorgvuldigheidsplicht: men 
moet handelen zoals elk normaal, voorzichtig en vooruitziend persoon dat zou doen, of met andere 
woorden zoals dat redelijkerwijze mag verwacht worden van een persoon en een overheid die zich in 
dezelfde omstandigheden bevindt. 
Overeenkomstig de zorgvuldigheidsplicht moet de overheid haar beslissingen met zorgvuldigheid 
voorbereiden en beslissen. 
Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan het bestuur de verplichting op om haar beslissingen op een 
zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (R.v.St., 02.02.2007, nr. 
167.411 ;R.v.St. 14.02.2006, nr. 154.954). 
Het zorgvuldigheidsbeginsel legt dus aan de verwerende partij de verplichting op haar beslissingen op 
een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te staven op een correcte feitenvinding. Uit de stukken en de 
motivatie blijkt zeer duidelijk dat de gemachtigde van Mevrouw de Staatssecretaris tot diens conclusie is 
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gekomen op basis van een niet - correcte interpretatie van het geheel van feiten die blijken uit het 
volledig administratief dossier. 
Verwerende partij heeft in casu een beslissing genomen zonder deze met zorg en zonder deze met 
respect voor voorzorg voorbereid te hebben. Daarom heeft verzoeker geen recht gehad op een correcte 
behandeling. 
Verweerster heeft geen zorgvuldig onderzoek gedaan naar de feiten en heeft eigenlijk de zaak slechts 
afgewimpeld. 
Verweerster heeft dus geen rekening gehouden met alle andere elementen noch met het geheel van 
alle elementen. Door de zaak eigenlijk af te wimpelen en vervolgens overhaast zonder enig verder 
onderzoek een beslissing te nemen, lijkt, bij kortzichtig denken, de kous af te zijn en hoefde verwerende 
partij niet verder meer te argumenteren en redeneren, terwijl de realiteit totaal anders is. 
Bijgevolg is de beslissing van verwerende partij niet geldig. 
De DVZ had dit dossier dienen au sérieux te nemen, wat manifest niet geschied is. 
Meer nog, de DVZ heeft zich bij het nemen van diens beslissing geen enkele moeite getroost. 
De aanvraag van verzoeker is niet eerlijk noch correct behandeld geweest. 
Dit alles bewijst dat de beslissing niet correct is, minstens onzorgvuldig werd genomen. 
De schending van het zorgvuldigheidsbeginsel is om die reden voldoende bewezen. 
Door de beslissing te nemen op 5 december 2012 heeft de DVZ tevens de andere beginselen van goed 
bestuur geschonden. 
Bijgevolg, zelfs als in hoofde van verwerende partij de bestreden beslissing op dat vlak wettelijk is — 
quod certe non -, twijfelt verzoeker sterk of deze beslissing correct is en of deze werd genomen met 
respect voor de beginselen van goed bestuur. 
Inderdaad, het centrale beginsel van behoorlijk bestuur is de kwaliteit van de beslissing: opdat de 
kwaliteit van een beslissing wordt erkend, is het noodzakelijk dat de beslissing werd genomen terwijl de 
overheid ook zelf haar best heeft gedaan om haar plichten te vervullen. 
In casu is dit niet gebeurd. 
De volgende beginselen, welke integraal onderdeel zijn van de kwaliteit van een beslissing, zijn aldus 
geschonden: principe van voorzorg, principe van motivatie, principe van fair-play en onpartijdigheid, 
principe van professionaliteit en principe van rechtszekerheid. 
Het principe van voorzorg en het principe van motivatie werden hierboven reeds uitvoerig behandeld. 
Verder zijn geschonden: 
a. Het principe van fair-play en onpartijdigheid: Verwerende partij heeft de zaak ronduit 
afgewimpeld. Zij heeft zich daardoor partijdig opgesteld en heeft geen blijk gegeven van intellectuele 
eerlijkheid. 
b. Het principe van professionaliteit: De bestreden beslissing is niet op een professionele manier 
genomen. Daarvoor had verwerende partij zich méér moeten verdiepen in het dossier vooraleer een 
beslissing te nemen. 
c. Het principe van rechtszekerheid: De in casu genomen beslissing toont een buitensporig gedrag, 
minder flexibel, minder menselijk en strenger dan wat de maker van de wet voor ogen had. Men kan dus 
concluderen dat de beslissing willekeurig en lichtzinnig is genomen en dat de bescherming, waarop 
verzoeker recht heeft, wordt geschonden.” 
  
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 in artikel 62 van de 
vreemdelingenwet, heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de 
administratieve overheid de beslissing heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld 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 19 maart 
2004, nr. 129.466, RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde 
motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing (RvS 7 
november 2001, nr. 100.628, RvS 30 mei 2006, nr. 159.298, RvS 12 januari 2007, nr. 166.608, RvS 15 
februari 2007, nr. 167.848, RvS 26 juni 2007, nr. 172.777).  
 
Verzoeker meent dat de bestreden beslissing niet afdoende gemotiveerd is, nu deze motivering zich 
volgens hem beperkt tot de vaststelling dat de instructie van 19 juli 2009 is geannuleerd. 
 
De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing duidelijk het determinerende motief aangeeft op grond 
waarvan de beslissing is genomen. In de motivering van de bestreden beslissing wordt immers 
verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, en het feit 
dat verzoekers aanvraag op grond van deze bepaling onontvankelijk werd verklaard. In tegenstelling tot 
wat verzoeker voorhoudt, wordt vervolgens niet alleen gemotiveerd dat de instructie van 19 juli 2009 
werd vernietigd zodat de criteria ervan niet meer van toepassing zijn. De gemachtigde heeft daarnaast 
ook gemotiveerd dat de overige aangehaalde elementen - namelijk dat verzoeker sinds maart 2004 in 
België zou verblijven, Nederlands zou willen leren, een vriendenkring heeft, werkwillig is, en een 
arbeidsovereenkomst en getuigenverklaringen voorlegt -  niet kunnen verantwoorden dat de aanvraag in 
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België wordt ingediend, nu deze elementen tot de gegrondheidsfase behoren en in de 
ontvankelijkheidsfase niet worden behandeld. 
 
Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt te begrijpen op basis 
van welke juridische en feitelijke gegevens de door hem bestreden beslissing is genomen derwijze dat 
hierdoor niet zou zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. Een 
schending van de artikelen 2 en 3 van de voornoemde wet van 29 juli 1991 en van artikel 62 van de 
Vreemdelingenwet blijkt niet. 
 
Waar verzoeker meent dat de gemachtigde “een beoordelingsfout” heeft gemaakt en dat de bestreden 
beslissing inhoudelijk niet correct gemotiveerd is, omdat hij wel degelijk buitengewone omstandigheden 
heeft aangetoond in zijn verblijfsaanvraag, voert hij in wezen een schending aan van de materiële 
motiveringsplicht en van het redelijkheidsbeginsel. Verzoeker wijst er met name op dat hij heeft 
aangetoond te voldoen aan de voorwaarden van de instructie van 19 juli 2009, en wijst op zijn lang 
verblijf in België sinds 2004, zijn basiskennis van het Nederlands, zijn integratie en lokale verankering 
en zijn arbeidsovereenkomst die zijn werkwilligheid bewijst. Bovendien meent hij niet meer zonder zijn 
vrienden- en kennissenkring te kunnen leven, zelfs niet voor korte termijn, en meent hij dat de 
gemachtigde geenszins garanties heeft gegeven dat zijn verblijfsaanvraag vanuit China positief zou 
worden beoordeeld.  
 
Er moet worden benadrukt dat de Raad in casu als annulatierechter optreedt en aldus enkel een 
wettigheidstoezicht op de bestreden beslissing kan uitoefenen. Het behoort niet tot de bevoegdheid van 
de Raad om zijn beoordeling 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 haar 
beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op 
grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. De Raad dient de regelmatigheid van 
een bestuursbeslissing te beoordelen in functie van de gegevens waarover het bestuur kon beschikken 
ten tijde van het nemen van de bestreden beslissing (beoordeling ex tunc). 
 
Ook betreffende de aangevoerde schending van het redelijkheidsbeginsel, merkt de Raad op dat dit 
beginsel de Raad niet toestaat het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat oordeel 
onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde 
verhouding tussen de motieven en het dispositief ontbreekt (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). 
 
De Raad onderzoekt de mogelijke schending van de materiële motiveringsplicht en van het 
redelijkheidsbeginsel door de motivering van de bestreden beslissing te toetsen aan de gegevens van 
het dossier en aan de toepasselijke wetsbepaling, in casu artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 
  
Deze bepaling 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.(…)” 
 
De Raad herinnert eraan dat voorgaande bepaling voorziet in een uitzondering op de regel die vervat is 
in artikel 9 van de Vreemdelingenwet en 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, enkel indien buitengewone omstandigheden dit rechtvaardigen een 
aanvraag om tot een verblijf gemachtigd te worden indienen bij de burgemeester van zijn verblijfplaats in 
België. 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. 
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Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond is om een verblijfsmachtiging toe te kennen, dient de 
gemachtigde van de bevoegde minister c.q. staatssecretaris na te gaan of de aanvraag wel regelmatig 
werd ingediend, te weten of de aanvrager beschikt over een identiteitsdocument of vrijgesteld is van 
deze verplichting en of hij aanvaardbare buitengewone omstandigheden heeft ingeroepen. De 
aanvrager heeft de plicht om klaar en duidelijk te vermelden welke de buitengewone omstandigheden 
zijn die hem verhinderen zijn verzoek via de diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de 
verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland in te dienen (RvS 20 juli 2000, nr. 89.048). Uit 
zijn uiteenzetting dient duidelijk te blijken waaruit het ingeroepen beletsel precies bestaat. 
 
In zijn aanvraag om verblijfsmachtiging op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet van 26 
oktober 2009 haalde verzoeker punt 2.8.B van de instructie van 19 juli 2009 aan, en voerde hij enkel  de 
volgende elementen aan: zijn ononderbroken aanwezigheid in België sinds maart 2004, waarvoor hij 
getuigenverklaringen voorlegde, zijn duurzame lokale verankering in België, zijn vrienden en sociale 
banden, zijn basiskennis van de Nederlandse taal, zijn werkbereidheid en zijn arbeidsovereenkomst 
onder voorbehoud van het afleveren van de arbeidskaart. Er blijkt uit de aanvraag evenwel niet duidelijk 
dat verzoeker deze elementen aanhaalt als buitengewone omstandigheden.  
 
De Raad stelt vast dat de gemachtigde in de bestreden beslissing wel degelijk al deze in de 
verblijfsaanvraag aangehaalde elementen heeft betrokken in zijn beoordeling van het al dan niet 
bestaan van buitengewone omstandigheden. Met betrekking tot zijn langdurige verblijf in België, zijn 
voornemen om Nederlands te leren, zijn arbeidsovereenkomst en zijn vriendenkring heeft de 
gemachtigde geoordeeld dat deze behoren tot het onderzoek ten gronde en dat de aangehaalde 
elementen geen buitengewone omstandigheden vormen die verantwoorden dat de aanvraag om 
machtiging tot verblijf in België ingediend wordt.  
 
De gemachtigde heeft dienaangaande terecht verwezen naar de rechtspraak van de Raad van State, 
waarin wordt gesteld dat elementen van integratie in principe niet als buitengewone omstandigheid 
kunnen worden beschouwd, aangezien deze tot de gegrondheid van de aanvraag behoren en bijgevolg 
in de ontvankelijkheidsfase niet behandeld worden (RvS 9 december 2009, nr. 198.769). Dit arrest 
preciseerde immers dat “als typische buitengewone omstandigheden onder meer [kunnen] worden 
aangevoerd, al 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.", terwijl "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." De beoordeling van de gemachtigde dat de aangevoerde elementen geen buitengewone 
omstandigheden vormen in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet komt de Raad in het licht 
van deze rechtspraak niet onredelijk over. 
 
Waar verzoeker thans nog aanhaalt dat de gemachtigde geenszins garanties heeft gegeven aan 
verzoeker voor een positief gevolg in het geval hij zijn verblijfsaanvraag vanuit zijn land van herkomst 
indient, ziet de Raad niet in hoe dit element een buitengewone omstandigheid zou vormen die toelaat 
dat de aanvraag in België wordt ingediend. De Raad herhaalt dat artikel 9 van de Vreemdelingenwet, 
waarop artikel 9bis een uitzondering vormt, voorziet dat een aanvraag om machtiging tot verblijf moet 
worden ingediend in het land van herkomst en wijst erop dat dit geldt ongeacht de wijze waarop de 
gemachtigde de aanvraag om machtiging tot verblijf zal beantwoorden. 
 
Verzoeker verwijst naar de criteria van de instructie van 19 juli 2009 die werden vernietigd door de Raad 
van State, en stelt dat het kabinet De Block publiekelijk heeft bevestigd dat deze criteria blijven gelden 
voor wie eraan voldoet totdat een nieuw beleid bekend wordt gemaakt. Aangezien hij aan deze criteria 
meent te voldoen, zou verzoeker nog altijd mogen verwachten dat hij, op grond van de achterliggende 
filosofie van de criteria van de instructie, tot verblijf wordt gemachtigd. Hij lijkt hiermee de schending van 
het rechtszekerheidsbeginsel aan te voeren. 
 
De staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid heeft inderdaad op 19 juli 2009 instructies opgesteld 
waarin criteria worden opgesomd voor het gegrond verklaren van de aanvraag en de toekenning van 
een verblijfsmachtiging. Deze instructie van 19 juli 2009 werd vernietigd bij arrest van de Raad van 
State nr. 198.769 van 9 december 2009 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”, 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”. Hieruit volgt duidelijk dat 
er volgens de Raad van State eerst een uitspraak dient te worden gedaan over de 
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ontvankelijkheidsvoorwaarden, zijnde de ingeroepen buitengewone omstandigheden alvorens over te 
gaan tot het onderzoek van de gegrondheid.  
 
Verzoeker gaat er met zijn betoog aan voorbij dat een vernietiging naar administratief recht impliceert 
dat het instrument met terugwerkende kracht (ex tunc) uit het rechtsverkeer wordt verwijderd zodanig 
dat het wordt geacht nooit te hebben bestaan. Bijgevolg is het geenszins mogelijk de toepassing van dit 
vernietigd instrument te blijven aanvoeren, ook niet op grond van niet afdwingbare beleidslijnen of een 
achterliggende filosofie. 
 
Het feit dat er een administratieve praktijk bestond waardoor verzoeker er mocht van uitgaan dat indien 
zijn aanvraag voldeed aan de vooropgestelde criteria, dit inhield dat zijn aanvraag ontvankelijk zou 
worden verklaard, was een praktijk contra legem gestoeld op instructies die door de vernietiging uit het 
rechtsverkeer werden verwijderd. Bovendien mag niet uit het oog verloren worden dat het gegeven dat 
de bovenvermelde instructies vernietigd werden door de Raad van State, niet belet dat de overheid in 
het algemeen, zoals de toenmalige staatssecretaris, nader bepaalt door welke principes zij van plan is 
zich te zullen laten leiden bij de uitoefening van de haar door de wet toegekende 
appreciatiebevoegdheid bij de beoordeling van de gegrondheid van de aanvragen. Een dergelijke 
gedragslijn mag volgens de Raad van State evenwel niet het karakter aannemen van een strakke en 
absoluut bindende regel en mag geenszins verward worden met door verzoeker positief afdwingbare 
rechten. Deze aangekondigde gedragslijn kan evenmin het onderzoek van de ontvankelijkheid en dus 
van de buitengewone omstandigheden overbodig maken. 
 
Waar verzoeker meent dat het gelijkheidsbeginsel werd geschonden omdat vele anderen die zich in 
dezelfde omstandigheden bevonden wel tot verblijf werden gemachtigd, stipt de Raad aan dat het 
gelijkheidsbeginsel vereist dat allen die zich in eenzelfde feitelijke en rechtstoestand bevinden, op 
gelijke wijze worden behandeld. Verzoeker houdt het echter bij een loutere ongestaafde bewering en 
laat in het geheel na in concreto aan te tonen met welke personen hij zich in eenzelfde feitelijke en 
rechtstoestand bevindt, die wel tot verblijf werden gemachtigd. Voor zover verzoeker bovendien meent 
dat het gelijkheidsbeginsel werd geschonden omdat anderen wel een verblijfsmachtiging kregen op 
grond van de instructie van 19 juli 2009, herhaalt de Raad dat deze instructie werd vernietigd door de 
Raad van State, zoals supra uiteengezet, en wijst de Raad erop dat uit een eventuele verkeerde 
toepassing van de wet in eerdere zaken geen recht kan worden geput op de herhaling van die 
onwettigheid, ook niet met verwijzing naar het gelijkheidsbeginsel (naar analogie RvS 16 september 
2014, nr. 228.370). 
 
Verzoeker voert nog de schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel en stelt dat de gemachtigde de 
bestreden beslissing op lakse en lichtzinnige wijze heeft genomen zonder alle elementen van het 
dossier te onderzoeken. De Raad wijst er echter op dat voornoemd beginsel de overheid de verplichting 
oplegt haar beslissing 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.  
 
In casu blijkt uit voorgaande bespreking dat de gemachtigde afdoende heeft geantwoord op alle 
elementen die verzoeker in zijn verblijfsaanvraag had aangevoerd en brengt verzoeker geen concrete 
elementen aan die de gemachtigde niet in de beoordeling zou hebben betrokken.  
 
Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel blijkt niet. 
 
Het enig middel, voor zover gericht tegen de eerste bestreden beslissing, is ongegrond. 
 
4.2 Aangaande de tweede bestreden beslissing, zijnde het bevel om het grondgebied te verlaten 
 
Het enige middelenonderdeel in de synthesememorie waarvan de Raad kan vaststellen dat dit gericht is 
tegen de tweede bestreden beslissing, namelijk het bevel om het grondgebied te verlaten, is de stelling 
van verzoeker dat het bevel ”niet geldig is”. In de mate dat verzoeker de opgeworpen schending van 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 in artikel 62 van de 
Vreemdelingenwet eveneens aanvoert tegen het bevel, wijst de Raad erop dat het bestreden bevel 
duidelijk het determinerende motief aangeeft op grond waarvan de beslissing is genomen. In de 
motivering van de bestreden beslissing wordt immers verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, 
namelijk artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet, en het feit dat verzoeker in het Rijk verblijft 
zonder houder te zijn van de documenten vereist door artikel 2 van de Vreemdelingenwet, nu hij niet in 
het bezit is van een geldig paspoort en/of geldig visum.   
 
Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt te begrijpen op basis 
van welke juridische en feitelijke gegevens de door hem bestreden beslissing is genomen derwijze dat 
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hierdoor niet zou zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. Hij 
weerlegt deze vaststellingen evenmin. 
 
Een schending van de uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de 
voornoemde wet van 29 juli 1991 en in artikel 62 van de Vreemdelingenwet blijkt niet. 
 
In de mate dat verzoeker het bevel als een volgbeslissing beschouwt van de eerste bestreden 
beslissing, blijkt zoals supra gesteld, dat het enig middel gericht tegen die eerste bestreden beslissing 
ongegrond werd geacht, zodat hieruit geenszins een onwettigheid van het bevel kan voortvloeien.  
 
Het enig middel, voor zover gericht tegen de tweede bestreden beslissing, is eveneens ongegrond. 
 
OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
 
Enig artikel 
 
Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 
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mevr. A. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 
 
dhr. M. DENYS, griffier. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
M. DENYS A. MAES 
 


