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 nr. 186 823 van 16 mei 2017 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten 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 X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 10 juli 2013 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 27 mei 2013 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 onontvankelijk wordt 

verklaard en houdende het bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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 21 maart 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 april 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat B. DENAMUR, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat I. FLORIO, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 11 augustus 2009 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing van 

artikel 9ter 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 6 augustus 2010 

wordt de aanvraag ontvankelijk verklaard en verzoeker in het bezit gesteld van een attest van 

immatriculatie.  

Op 2 april 2013 wordt de aanvraag ongegrond verklaard. Aan verzoeker wordt op 15 april 2013 tevens 

kennis gegeven van een bevel om het grondgebied te verlaten.  
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Op 11 oktober 2012 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing van 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet die op 13 november 2012 door de gemeente Sint-Jans Molenbeek 

niet inoverweging wordt genomen aangezien verzoeker niet werkelijk woonde op het opgegeven adres.  

 

Op 27 maart 2013 dient verzoeker wederom een aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing 

van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Op 27 mei 2013 neemt de gemachtigde van de 

staatssecretaris de beslissing waarbij de aanvraag onontvankelijk wordt verklaard, aan verzoeker ter 

kennis gebracht op 10 juni 2013. Dit is de eerste bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als 

volgt:  

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 27.03.2013 werd 

ingediend door : 

 

Z., O. 

nationaliteit: Marokko 

geboren te Nadorop 01.01.1969 

adres: (…) 

 

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, ingévoegd bij artikel 4 van 

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

verzoek onontvankelijk is. 

 

Redenen 

 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de 

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

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

buitenland. 

 

Ter ondersteuning van zijn 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. 

 

Verder stelt betrokkene dat zijn eerdere aanvraag 9bis ontvankelijk en gegrond werd verklaard en dat de 

Dienst Vreemdelingenzaken de buitengewone omstandigheden heeft aanvaard. Echter betrokkene 

diende een aanvraag 9ter in (omwille van medische redenen), die op 06.08.2010 ontvankelijk werd 

verklaard en waardoor betrokkene in het bezit werd gesteld van een attest van immatriculatie. De wet 

van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 maakt echter een duidelijk 

onderscheid tussen twee verschillende procédures: aan de ene kant het artikel 9bis dat in België 

verblijvende personen die menen te beschikken over buitengewone omstandigheden om humanitaire 

redenen een verblijfsmachtiging kunnen aanvragen bij de burgemeester van de plaats waar zij 

verblijven, aan de andere kant het artikel 9ter als een unieke procedure voor in België verblijvende 

personen met een medische aandoening. 

 

De verzoeker roept de duur van zijn verblijf (nl. zou sedert 2000 in België zijn) en zijn integratie (nl. heeft 

cursus Frans gevolgd en basiscursus Nederlands volgen, is werkwillig en heeft verscheidene 

opleidingen gevolgd, legt getuigenverklaringen, een huurcontract voor), in als buitengewone 

omstandigheden. De buitengewone omstandigheden beoogd door artikel 9.3, in casu 9bis van de wet 

van 15 december 1980 zijn niet bedoeld als redenen voor het toestaan van een verblijfsvergunning van 

meer dan drie maanden in het Rijk, maar wel als rechtvaardiging voor de indiening van de aanvraag in 

België en niet in het buitenland, anders zou het onbegrijpelijk zijn waarom ze niet zouden ingeroepen 

moeten worden wanneer de aanvraag ingediend wordt bij de bevoegde diplomatieke overheid bevoegd 

voor de woon- of verblijfplaats in het buitenland; de verblijfsduur en de integratie zijn bijgevolg geen 

buitengewone omstandigheden (RvS 24 oktober 2001, nr. 100.223). 

 

De aanvraag kan in het land van herkomst gebeuren.” 
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Op 10 juni 2013 wordt aan verzoeker tevens een bevel om het grondgebied te verlaten ter kennis 

gebracht. Dit is de tweede bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“in uitvoering van de beslissing van C.A., Attaché, gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel! en 

Migratie, wordt aan de genaamde: 

Z., O. geboren te Nador op 01.01.1969, nationaliteit Marokko 

 

Het bevel gegeven, om ten laatste binnen 30 (dertig) dagen na de kennisgeving, het grondgebied van 

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 Tsjechie1, 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: 

1° hij in het Rijk verblijf zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: 

Geen geldig visum” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 In een eerste en enig middel voert de verzoeker de schending aan van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet, van artikel 62 van de vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van het vertrouwens- en 

rechtszekerheidsbeginsel en van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk “l’autorité administrative 

est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause”. 

 

Ter adstruering van het middel zet verzoeker het volgende uiteen: 

 

“Premier Moyen de la violation de l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, de l'article 62 de la loi du 

15 décembre 1980, des articles 2. 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs. des principes de bonne administration qui impliquent notamment que le citoyen doit 

pouvoir faire confiance aux services publics (principe de légitime confiance) et compter que ceux-ci 

observent les règles et suivent une politique bien établie et qui impliquent donc le droit à une sécurité 

juridique, du principe général de droit selon lequel l'autorité administrative est tenue de statuer en 

prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause 

4 Violation de l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 

En ce que, d'une part, la partie adverse déclare actuellement irrecevable la demande de Monsieur ZA. 

au motif que les raisons invoquées à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour ne constituent pas 

des circonstances exceptionnelles sont insuffisantes ; d'autre part, la partie adverse précise que, 

l'Instruction du 19 juillet 2009 invoquée par les requérants, a été annulée et que, partant, les critères y 

mentionnés ne sont plus d'application ; 

Alors que d'une part, les raisons invoquées précédemment ont amené la partie adverse à régulariser la 

situation de Monsieur Z. et que, partant, lesdites raisons ont été déclarées recevables et fondées ; 

Que l'illégalité de séjour d'un étranger n'empêche nullement de bénéficier d'une régularisation de séjour 

fondée sur «l'article 9 al 3» de la loi du 15 décembre 1980 lequel «confère au Ministre de l'Intérieur un 

très large pouvoir d'appréciation » et que «l'article 9 al 3 de la loi du 15 décembre 1980 qui déroge à la 

règle selon laquelle une autorisation de séjour en Belgique doit être demandée depuis le pays d'origine, 

a été voulu par le législateur, ainsi que cela ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 décembre 

1980, pour rencontrer des situations alarmantes qui requièrent d'être traitées avec humanité» ; (CE n° 

105.622,17 avril 2002 ; CE n° 109.338,15 juillet 2002, RDE, 2002 n° 119, pp 432-433 ; CCE, n° 5.498, 8 

janvier 2008) 

Que l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 prévoit précisément la possibilité pour toute personne 

se trouvant sur le territoire durant une certaine période, même sans titre de séjour, d'introduire une 

demande d'autorisation de séjour pour circonstances exceptionnelles : « Considérant que , 

contrairement à ce que soutient la partie adverse, la loi du 15 décembre 1980 n'interdit nullement à un 

étranger d'introduire une demande d'autorisation de séjour sur base de l'article 9, alinéa 3, de ladite loi, 

alors qu'il est en séjour irrégulier, voire sous le coup d'un ordre de quitter le territoire exécutoire ; que 

l'ordre de quitter le territoire attaqué ne peut être considéré comme un acte purement confirmatif d'un 

ordre de quitter le territoire antérieur que pour autant que la partie adverse n'ait pas réexaminé la 

situation du requérant et que bien entendu qu'elle n'ait pas ignoré les éléments nouveaux qui aurait été 

portés à sa connaissance» ;(CE, 15 juin 2005, n° 146.056) 
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Que Monsieur a précisément invoqué des circonstances exceptionnelles (intégration - contrat de travail) 

lesquelles ont été déclarées recevables mais que la partie adverse, après avoir accordé la régularisation 

de séjour au requérant en date du 2 septembre 2010, estime désormais insuffisantes ; 

Que l'on sait pertinemment bien que ce sont autant d'éléments qui relèvent à la fois de la recevabilité de 

l'article 9 bis et de l'examen du fond de la demande 9 bis et que pareils éléments doivent conduire la 

partie adverse à délivrer un titre de séjour à partir du territoire du Royaume ; 

Qu'ici, en l'espèce, la partie adverse a décidé que ces éléments étaient insuffisants et a méconnu, par 

là, le fondement même de l'article 9 bis ; 

4- Violation des principes de bonne administration qui impliquent notamment que le citoyen doit pouvoir 

faire confiance aux services publics (principe de légitime confiance) et compter que ceux-ci observent 

les règles et suivent une politique bien établie et qui impliquent donc le droit à une sécurité juridique. 

En ce que la partie adverse précise dans la décision querellée que les critères de l'Instruction ne sont 

plus d'application puisque l'Instruction a été annulée par le Conseil d'Etat en son arrêt du 9 décembre 

2009 ; 

Alors que si effectivement, l'Instruction a bien été annulée par le Conseil d'Etat, Monsieur le Secrétaire 

WATHELET avait toutefois bien précisé publiquement qu'il continuerait à appliquer les critères de ladite 

Instruction et ce, en vertu de son pouvoir discrétionnaire ; 

Que Monsieur s'attendait très légitimement dès lors que sa demande soit traitée à nouveau eu égard 

aux critères précédemment invoqués ; 

Qu'il y a un rapport de confiance créé entre le requérant et l'Administration ; «que les principes généraux 

de bonne administration comportent le droit à la sécurité juridique ; que le droit à la sécurité juridique 

implique notamment que le citoyen doit pouvoir faire confiance à ce qu'il ne peut concevoir autrement 

que comme étant une règle fixe de conduite et d'administration ; qu'il s'ensuit qu'en principe, les 

services publics sont tenus d'honorer les prévisions justifiées qu'ils ont fait naître dans le chef du 

citoyen» ; (Cass. Arrêt du 27 mars 1992, Pas., 1992,1, p.680) 

Que lorsqu'une autorité publique suscite chez un particulier l'attente d'un comportement, le maintien 

d'une norme ou l'intervention d'une décision et que cette attente est fondée sur des circonstances qui la 

rendent justifiée ou légitime, cette autorité doit en tenir compte d'une manière appropriée ; 

Qu'en l'espèce, c'est encore plus flagrant dès lors que, le 2 septembre 2010, soit bien après l'annulation 

de ladite Instruction, l'Office des Etrangers informait Monsieur Z. que « sous réserve de la production de 

votre permis B délivrée par l'autorité fédérée compétente, des instructions seraient envoyées à 

l'Administration communale de votre lieu de résidence de délivrer un certificat d'inscription au registre 

des étrangers valable un an.» ; 

Que, par conséquent, sa demande avait été acceptée sous la réserve de produire un permis de travail 

B; 

Que les démarches ont été immédiatement effectuées par la partie requérante ; que malheureusement, 

Monsieur Z. s'est heurté à la malhonnêteté de certains employeurs et le permis n'a pu être délivré ; 

Que la doctrine en matière de contentieux administratif défend la thèse selon laquelle « l'exercice d'une 

compétence discrétionnaire ne peut conduire à l'arbitraire ; la mise en ouvre d'un pouvoir d'appréciation, 

si étendu soit-il, doit invariablement trouver appui dans les faits. Le citoyen doit être protégé à l'encontre 

de cette forme insidieuse d'illégalité. » Source : Lewalle Paul (2008), Contentieux Administratif, partie 2, 

chapitre 3, Les moyens d'annulation, p.1067, Larder. 

Qu'en l'espèce, le requérant n'a nullement été protégé contre cette forme insidieuse d'illégalité ; 

Que l'Administration n'a nullement exercé ses pouvoirs avec discernement ; 

Que Monsieur Z. avait versé au dossier de procédure un contrat de travail, contrat de travail à durée 

indéterminée et à temps plein ; 

Que cela constituait assurément une circonstance exceptionnelle qui justifiait l'introduction de la 

demande à partir du territoire du Royaume ; 

4- Violation des articles 62 de la loi du 15 décembre 1980 ; des articles 2, 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative a la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration, du 

principe général de droit selon lequel l'autorité administrative est tenue de statuer en prenant 

connaissance de tous les éléments pertinents de la cause 

En ce que la partie adverse ne prend pas en considération tous les éléments invoqués en termes de 

requête par Monsieur ; 

Alors que Monsieur a versé à son dossier tous les éléments nécessaires corroborés par diverses pièces 

justifiant la longueur de son séjour, l'intégration, le contrat de travail dûment complété et notamment des 

preuves de recherche de travail antérieures démontrant sa volonté d'occuper un poste de travail et de 

ne pas dépendre des pouvoirs publics ; 

Que tous les éléments avancés sont ainsi rejetés sans expliquer en quoi ils ne peuvent être pris en 

considération ou si certains d'entre-eux ont été pris en considération ; 
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Qu'ainsi, Monsieur Z. se trouve depuis fort longtemps sur le territoire du Royaume et, que, par 

conséquent, il y a lieu d'appliquer le principe selon lequel la longueur de ce séjour constitue en soi une 

circonstance humanitaire : Monsieur Z. se trouve dans une situation qui nécessite la régularisation de 

son séjour ; les attaches sociales et les circonstances humanitaires sont évidentes : « Les attaches 

sociales et les circonstances humanitaires sont présumées lorsque la longueur du séjour est établie. Vu 

le long séjour en Belgique, on peut raisonnablement présumer que des attaches sociales durables se 

sont tissées de sorte que la personne en situation précaire au niveau du séjour est un cas humanitaire. 

Un séjour de fait de 5 ou 6 ans dans le pays constitue une présomption forte et déterminante en ce qui 

concerne le développement d'attaches sociales durables « ; (Chambre p. 61 repris dans le PV de l'AG 

des Chambres de la Commission de Régularisation du 18 novembre 2000) qu'il s'agit d'un avis qui a 

gouverné les prises de décisions dans le cadre de la campagne de régularisation suite à la loi du 22 

décembre 2009 ; que ce principe a d'ailleurs été repris par la Jurisprudence du Conseil d'Etat ; (Arrêt du 

2 août 2002 Ozturk/Etat Belge n° 109649) 

Que l'Autorité n'a retenu que les éléments les plus défavorables à l'encontre de Monsieur Z, 

méconnaissant par là le principe de bonne administration qui commande de prendre en considération 

tous les éléments invoqués ; 

Que l'Autorité n'a pas porté une appréciation éclairée, objective et complète et n'a pas tenu compte de 

l'ensemble des éléments pertinents du dossier ; qu'elle a même ignoré des éléments essentiels de la 

demande ; (P. Jadoul, S. Van Drooghenbroeck, « La motivation formelle des actes administratifs » La 

Charte, 2005) 

Que partant, la motivation est insuffisante et, par conséquent, les décisions querellées doivent être 

annulées » 

 

2.2 De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de 

bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen 

waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding 

toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet 

van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende" 

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

genomen beslissing. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending van artikel 62 van de 

vreemdelingenwet.  

 

Uit het betoog ter ondersteuning van het middel blijkt dat de verzoeker zich volledig richt tegen de eerste 

bestreden beslissing, dit is de beslissing waarbij zijn aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing 

van artikel 9bis van de vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard. Om te voldoen aan de formele 

motiveringsplicht moet deze beslissing duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond 

waarvan zij genomen is.  

 

In casu wordt in de motieven van de eerste bestreden beslissing duidelijk verwezen naar de 

toepasselijke rechtsregel, namelijk artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Tevens bevat deze beslissing 

een motivering in feite met name dat de door de verzoeker aangehaalde elementen geen buitengewone 

omstandigheden vormen waarom de betrokkene zijn aanvraag om machtiging tot verblijf niet kan 

indienen via de gewone procedure, namelijk via de diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de 

verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland. Daarnaast vermeldt de beslissing dat de 

criteria van de instructies van 19 juli 2009 ingevolge de vernietiging door een arrest van de Raad van 

State niet meer van toepassing zijn, dat de medische aanvraag een unieke procedure is, en dat de  

overige aangehaalde elementen betrekking hebben op de gegrondheid van de zaak en niet kunnen 

aanvaard worden als buitengewone omstandigheden waarom de aanvraag in België wordt ingediend.  

 

De verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt te begrijpen op 

welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet 

zou zijn voldaan aan het doel van de artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 en artikel 

62 van de vreemdelingenwet. De opgegeven motivering is bovendien zowel in feite als in rechte 

afdoende, de redengeving dat de door de verzoeker bijgebrachte elementen niet verantwoorden dat hij 

zijn verblijfsaanvraag in België indient en dat zij geen buitengewone omstandigheden vormen, kan in 

feite en in rechte worden aangenomen om de beslissing houdende de onontvankelijkheid van de 

verblijfsaanvraag in toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet te schragen.  
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Een schending van de formele motiveringsplicht, zoals bepaald in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en artikel 62 van de 

vreemdelingenwet, blijkt dan ook niet. 

 

Waar de verzoeker de schending aanvoert van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk “l’autorité 

administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la 

cause”, is de Raad van oordeel dat de verzoeker in wezen een schending van het 

zorgvuldigheidsbeginsel aanvoert. 

 

Wat betreft de zorgvuldigheidsplicht moet erop worden gewezen dat dit beginsel van behoorlijk bestuur 

de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te 

stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 

167.411). Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht 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. 

 

Bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht, 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. 

 

De aangevoerde schending van de zorgvuldigheidsplicht wordt onderzocht in het licht van de wettelijke 

bepaling die ten grondslag ligt aan de bestreden beslissing, in casu wordt dus een onderzoek gevoerd in 

het licht van de tevens aangevoerde schending van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

 

Artikel 9 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Om langer dan de in artikel 6 bepaalde termijn in het Rijk te mogen verblijven, moet de vreemdeling die 

zich niet in één der in artikel 10 voorziene gevallen bevindt, daartoe gemachtigd worden door de 

Minister of zijn gemachtigde. Behoudens de in een internationaal verdrag, in een wet of in een koninklijk 

besluit bepaalde afwijkingen, moet deze machtiging door de vreemdeling aangevraagd worden bij de 

Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van 

oponthoud in het buitenland”. 

 

Artikel 9bis van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een identiteitsdocument 

beschikt, kan de machtiging tot verblijf worden aangevraagd bij de burgemeester van de plaats waar hij 

verblijft. Deze maakt ze over aan de minister of aan diens gemachtigde. Indien de minister of aan diens 

gemachtigde de machtiging tot verblijf toekent, zal de machtiging tot verblijf in België worden 

afgegeven.” 

 

Als algemene regel geldt dus dat een machtiging om langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven 

door een vreemdeling moet worden aangevraagd bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die 

bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland. Luidens artikel 9bis van 

de vreemdelingenwet kan in buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over 

een identiteitsdocument beschikt, het hem evenwel worden toegestaan die aanvraag te richten tot de 

burgemeester van zijn verblijfplaats in België. De mogelijkheid om in België een verblijfsmachtiging aan 

te vragen, als uitzonderingsbepaling, moet restrictief worden geïnterpreteerd. De “buitengewone 

omstandigheden” waarvan sprake strekken er niet toe te verantwoorden waarom de machtiging voor 

een verblijf van meer dan drie maanden wordt verleend, maar enkel om te verantwoorden waarom de 

aanvraag in België en niet in het buitenland wordt ingediend. Het zijn omstandigheden die een tijdelijke 

terugkeer van de vreemdeling naar zijn land van oorsprong, om er de noodzakelijke formaliteiten voor 

het indienen van een aanvraag tot machtiging tot verblijf te vervullen, onmogelijk of bijzonder moeilijk 

maken. 

Een aanvraag ingediend met toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet vereist dus vanwege 

de overheid een dubbel onderzoek: 

1° wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of er buitengewone 

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

rechtvaardigen en zo ja, of deze aanvaardbaar zijn. Zo dergelijke buitengewone omstandigheden niet 
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blijken voorhanden te zijn, kan de aanvraag tot het verkrijgen van een verblijfsmachtiging niet in 

aanmerking worden genomen; 

2° wat de gegrondheid van de aanvraag betreft, eens ze ontvankelijk is bevonden: of er reden is om de 

vreemdeling te machtigen langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven. Desbetreffend beschikt de 

minister over een ruime appreciatiebevoegdheid. 

 

In casu werd de aanvraag tot machtiging tot verblijf die de verzoeker indiende onontvankelijk bevonden 

en is dus de invulling van het begrip “buitengewone omstandigheden” aan de orde. Teneinde de 

verweerder toe te laten te oordelen over het al dan niet voldaan zijn aan deze voorwaarde, dient de 

aanvrager, zoals reeds gesteld, aan te tonen dat het voor hem bijzonder moeilijk is terug te keren naar 

zijn land van oorsprong of naar een land waar hij gemachtigd is te verblijven, om er zijn aanvraag tot 

verblijfsmachtiging in te dienen. 

 

Waar verzoeker betoogt dat dezelfde aangehaalde elementen in het verleden wel aanleiding gaven tot 

het ontvankelijk en gegrond verklaren van zijn aanvraag, stelt de Raad evenwel vast, in 

overeenstemming met de stukken van het administratief dossier, dat aan verzoeker tot op heden geen 

regularisatie werd toegestaan. In de mate verzoeker doelt op zijn aanvraag van 11 augustus 2009 die 

ontvankelijk werd verklaard in 2010 wijst verwerende partij er in de bestreden beslissing terecht op dat 

het een medische aanvraag betrof met toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

Verwerende partij merkt tevens op dat de medische aanvragen onderworpen zijn aan een afzonderlijke 

procedure en er een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de humanitaire- en medische 

aanvragen.    

 

Verzoeker meent dat hij weldegelijk buitengewone omstandigheden heeft aangehaald, met name zijn 

integratie en arbeidscontract.  

 

In zoverre verzoeker meent dat hij omwille van zijn integratie en bewijzen van tewerkstelling de 

mogelijkheid moet hebben om zijn aanvraag in België in te dienen, wijst de Raad er op dat de Raad van 

State in zijn arrest nr. 198.769 van 9 december 2009 onder meer het volgende heeft gesteld: “dat als 

typische buitengewone omstandigheden onder meer konden worden aangevoerd, weliswaar naargelang 

de concrete omstandigheden van de zaak: de situatie van oorlog of burgeroorlog in het land van 

herkomst, de afwezigheid aldaar van een Belgische diplomatieke of consulaire post, vervolging in het 

land van herkomst, moeilijkheden om een paspoort of reistitel te bekomen, ernstige ziekte enz; dat 

echter omstandigheden die bijvoorbeeld betrekking hebben op de lange duur van het verblijf in België, 

de lange duur van de asielprocedure, de goede integratie, het zoeken naar werk, het hebben van vele 

vrienden en kennissen, de gegrondheid van de aanvraag betreffen en derhalve niet kunnen 

verantwoorden waarom deze in België, en niet in het buitenland, is ingediend; dat tijdens de 

parlementaire voorbereiding van het ontwerp dat de wijzigende wet van 15 september 2006 is 

geworden, de bevoegde Minister zich uitdrukkelijk heeft aangesloten bij de interpretatie in de 

rechtspraak van de Raad van State van het begrip “buitengewone omstandigheden”; dat de minister dit 

begrip zowel in de bevoegde commissie van de Kamer als van de Senaat als volgt toelichtte:  

“Zoals dit tot vandaag het geval is, dient een verblijfsmachtiging in principe vanuit het buitenland te 

worden aangevraagd. Slechts in buitengewone omstandigheden kan een dergelijke machtiging in België 

worden aangevraagd. Er wordt niet geraakt aan de interpretatie van het begrip «buitengewone 

omstandigheden ». Volgens de rechtspraak van de Raad van State zijn dit «omstandigheden die het  

voor een vreemdeling onmogelijk of zeer moeilijk maken om terug te keren naar zijn land van 

herkomst». Wel wordt bepaald dat de vreemdeling de elementen die reeds werden ingeroepen in het 

kader van een vroegere asielaanvraag of van een verblijfsaanvraag om medische redenen niet meer 

nuttig kan inroepen. Louter dilatoire verzoeken zullen dus sneller kunnen geweigerd worden. Dit zal de 

administratie meer ruimte geven om de gegronde aanvragen binnen een kortere termijn te 

onderzoeken.”; (Parl. St. Kamer, 2005-2006, Doc 51 2478/008, 270 en Parl. St. Senaat, 2005-2006, 3-

1786/3, 5-6.) dat trouwens het begrip “buitengewone omstandigheden” nog verder beperkt wordt door  

artikel 9bis, § 2, waarin uitdrukkelijk wordt bepaald dat een hele reeks elementen niet als buitengewone 

omstandigheden kunnen aanvaard worden, namelijk die elementen die al in vorige of andere 

procedures zijn ingeroepen; dat het de bedoeling van deze bepaling was “opeenvolgende procedures 

die door vreemdelingen op verschillende rechtsgronden worden opgestart, om toch maar een 

verblijfsvergunning te bekomen, op een juridische verantwoorde wijze ontmoedigen” (Memorie van 

toelichting, Parl. St., Kamer, 2005-2006, DOC 51 2478/001, 33); dat ook ná de wetswijziging van 15 

september 2006 door de verwerende partij werd benadrukt dat een lang verblijf in België of een 

integratie in de Belgische samenleving geen buitengewone omstandigheden in de zin van artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet zijn (Omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende het verblijf van vreemdelingen 
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ten gevolge van de inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006 (B.S. 4 juli 2007)); 

aangevochten instructie bepaalde elementen, zoals bijvoorbeeld de lange duur van de asielprocedure 

en de duurzame lokale verankering in België, als buitengewone omstandigheden kwalificeert, terwijl 

deze als dusdanig geen beletsel tot tijdelijke terugkeer inhouden en bijgevolg ook niet kunnen 

verantwoorden waarom de aanvraag tot verblijfsmachtiging in België eerder dan in het buitenland, wordt 

ingediend;” Aldus maakt verzoeker niet aannemelijk dat de verwerende partij kennelijk onredelijk zou 

hebben gehandeld door, in de uitoefening van haar discretionaire bevoegdheid te oordelen dat de 

elementen betreffende de integratie, de lange verblijfsduur en werkbereidheid, geen buitengewone 

omstandigheden vormen die rechtvaardigen dat de aanvraag in België wordt ingediend. Een schending 

van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt evenmin aangetoond.  

 

Verzoeker merkt op dat de staatssecretaris Wathelet beloofd heeft om, onder zijn discretionaire 

bevoegdheid, de criteria van de instructies te zullen blijven toepassen. Verzoeker mocht er aldus op 

vertrouwen dat de criteria nog steeds zouden worden toegepast.  

 

In zoverre de verzoeker lijkt aan te voeren dat in de eerste bestreden beslissing ten onrechte geen 

toepassing werd gemaakt van de instructie van 19 juli 2009, wijst de Raad erop dat, zoals de verzoeker 

trouwens zelf stelt, deze instructie van 19 juli 2009 met betrekking tot de toepassing van het oude artikel 

9, derde lid en artikel 9bis van de vreemdelingenwet werd vernietigd door de Raad van State bij arrest 

nummer 198.769 van 9 december 2009. De Raad van State oordeelde in zijn arrest dat de instructie in 

strijd was met het in de Grondwet vastgelegde legaliteitsbeginsel en met artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet, omdat door de instructie het onderscheid tussen de buitengewone omstandigheden 

die het onmogelijk of zeer moeilijk maken de aanvraag in het buitenland in te dienen en de 

omstandigheden die te maken hebben met de argumenten ten gronde om een verblijfsmachtiging aan te 

vragen werd opgeheven en de instructie het mogelijk maakte dat vreemdelingen die zich in de erin 

omschreven voorwaarden bevonden ervan vrijgesteld werden aan te tonen dat er in hun geval 

buitengewone omstandigheden voorhanden waren terwijl enkel de wetgever dit vermag te doen. De 

Raad van State vernietigde zodoende de instructie van 19 juli 2009 en bevestigde aldus met zijn arrest 

dat de aanvrager van een machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet 

ertoe gehouden blijft het bestaan van buitengewone omstandigheden aan te tonen in de zin van artikel 

9bis van de vreemdelingenwet. Gelet op de vernietiging van de instructie van 19 juli 2009 wordt deze 

instructie geacht nooit te hebben bestaan zodat de verweerder hiervan geen toepassing kon en mocht 

maken. Daarenboven moet worden gesteld dat een beginsel van behoorlijk bestuur verweerder hoe dan 

ook niet toelaat af te wijken van een door de wetgever voorziene norm (cf. Cass. 12 december 2005, AR 

C040157F).  

 

De schending van het vertrouwensbeginsel kan niet worden aangenomen.  

 

Verzoeker voert aan dat het door hem voorgelegde arbeidscontract van onbepaalde duur een 

buitengewone omstandigheid is. Ook het langdurig verblijf, zijn integratie en bewijzen van tewerkstelling 

zijn rekening houdende met het geheel van de aangehaalde elementen buitengewone omstandigheden. 

De elementen zijn verworpen zonder motief in de bestreden beslissing.  

 

In de bestreden beslissing kan worden gelezen dat de aangehaalde elementen, waaronder het 

langdurig verblijf, de integratie, de werkbereidheid betrekking hebben op de gegrondheid van de 

aanvraag. De elementen met betrekking tot de integratie kunnen het voorwerp uitmaken van een 

eventueel onderzoek conform artikel 9.2 van de vreemdelingenwet. De gemachtigde heeft aldus, in 

tegenstelling tot verzoekers bewering, weldegelijk rekening gehouden met deze elementen. 

 

Waar de verzoeker voorhoudt dat integratie-elementen buitengewone omstandigheden kunnen 

uitmaken die het indienen van de aanvraag op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet in België 

verantwoorden, wijst de Raad erop dat de buitengewone omstandigheden niet mogen worden verward 

met de argumenten ten gronde die aangehaald worden om een machtiging tot verblijf te verkrijgen. Het 

verblijf van de verzoeker in België en de daaruit voortvloeiende integratie en sociale bindingen zijn 

elementen die de gegrondheidsfase betreffen. Pas indien de bevoegde staatssecretaris van oordeel is 

dat er buitengewone omstandigheden zijn, zal hij overgaan tot een onderzoek van de gegrondheid van 

de aanvraag, waarbij hij dan onder meer rekening zal houden met de elementen van integratie. Ook wat 

betreft het lang verblijf in België en het voorleggen van een arbeidscontract, wijst de Raad er op dat dit 

niet rechtvaardigt waarom de verzoeker niet in staat zou zijn terug te keren naar zijn land van oorsprong 

om er een aanvraag tot verblijfsmachtiging in te dienen. De verzoeker geeft opnieuw niet aan waarom 

de duur van zijn verblijf, de integratie en een arbeidscontract maakt dat het voor hem bijzonder moeilijk 
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is om terug te keren naar zijn land van herkomst om daar een aanvraag in te dienen. Ook op dit punt 

maakt de verzoeker niet aannemelijk dat de beoordeling van verweerder het zorgvuldigheids- en 

rechtszekerheidsbeginsel schendt.  

 

Een schending van artikel 9bis van de vreemdelingenwet ligt evenmin voor. 

 

Het eerste en enige middel is ongegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen 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 de verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel  

 

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

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien mei tweeduizend zeventien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


