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 nr. 193 865 van 18 oktober 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 dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 31 juli 2014 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 3 juni 2014 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 

en tot afgifte van een 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 1 augustus 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

6 september 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat S. BAKI 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 16 december 2009 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 15 februari 2011 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij de aanvraag 

ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard. Deze beslissing wordt op 17 mei 2011 ingetrokken.  
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Op 3 juni 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris opnieuw een beslissing waarbij de 

aanvraag ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard, aan verzoeker ter kennis gebracht op 2 juli 

2014. 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 09.12.2009 werd 

ingediend door : 

 

B., M. (R.R.: …) 

nationaliteit: Marokko 

geboren te Nador op 01.01.1971 

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, ingevoegd bij artikel 4 van 

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

verzoek ontvankelijk is doch ongegrond. 

 

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 (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. 

 

Betrokkene legde een arbeidscontract voor van de firma (…) van 22.10.2009. In een door ons 

verzonden schrijven aan betrokkene van 19.08.2013 staat uitdrukkelijk vermeld dat de Dienst 

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

vreemdelingenregister onder voorbehoud van de voorlegging van een arbeidskaart B. Op 24.04.2014 

hebben wij hem per brief verzocht om ons binnen de dertig dagen het bewijs voor te leggen dat er 

effectief een arbeidskaart werd aangevraagd. Via zijn nieuwe werkgever, de heer J. R., zaakvoerder van 

F. GCV laat hij ons weten dat er een arbeidskaart werd aangevraagd bij het Vlaamse gewest. Zijn 

advocaat bevestigt dit per brief op 20.05.2014 en legt ook een nieuw arbeidscontract voor, dit keer van 

de firma G. bvba, van 01.07.2013. Ook legt hij een bewijs van aangetekende verzending van dit contract 

op 30.07.2013 aan het Vlaams Subsidieagentschap in Antwerpen voor. Uit navraag bij de bevoegde 

dienst bleek echter dat de enige aanvraag voor een arbeidskaart die namens de heer B. bij deze dienst 

werd gedaan, dateert van 15.07.2011 en dat deze niet geleid heeft tot een arbeidskaart (mail van 

mevrouw L., R. van 28.05.2014). 

Betrokkene heeft bijgevolg niet aangetoond dat er een arbeidskaart voor hem werd aangevraagd, en dit 

binnen de drie maanden na verzending van onze brief van 19.08.2013. Voor deze reden aanvaarden wij 

het voorgelegde arbeidscontract niet als een grond voor regularisatie. 

 

De advocaat van betrokkene stelt ook dat betrokkene geen enkel contact meer heeft met zijn land van 

herkomst, maar geeft hiervan geen enkel bewijs. De loutere vermelding dat betrokkene geen contact 

meer heeft met het land van herkomst vormt geen grond voor regularisatie. Betrokkene moet hiervan 

minstens een begin van bewijs leveren. 

 

Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkene nooit in aanraking is geweest met het gerechtelijk 

apparaat dient opgemerkt te worden dat van alle vreemdelingen die in België verblijven, verwacht wordt 

dat zij zich houden aan de in België van kracht zijnde wetgeving. 

 

Betrokkene zou sedert 2004 in België verblijven. Er zijn evenwel geen verblijfsprocedures van hem 

bekend voor onderhavig verzoek in 2009. Hij wist nochtans dat hij na de maximale termijn van drie 

maanden voorzien in een visum voor kort verblijf, hij België moest verlaten. Hieruit volgt dat hij zichzelf 

doelbewust in een illegale en precaire situatie heeft gebracht en gedurende verschillende jaren 

opzettelijk in die situatie is gebleven, zodat hij zelf aan de oorsprong ligt van de schade waarop hij zich 

beroept. Zijn lokale verankering (hij is werkwillig, heeft Nederlands geleerd, heeft steeds in zijn 

levensonderhoud voorzien, heeft sociale banden, legt getuigenverklaringen voor) kan om bovenstaande 

redenen niet weerhouden worden als grond voor regularisatie (RVV, arrestnr. 91 304, 09.11.2012).”  

 

Op 2 juli 2014 wordt aan verzoeker eveneens een bevel om het grondgebied te verlaten ter kennis 

gebracht. Dit is de tweede bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt: 
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“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

 

De heer : 

 

Naam, voornaam: B., M. 

geboortedatum: 01.01.1971 

geboorteplaats: Nador 

nationaliteit: Marokko 

 

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

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

er zich naar toe te begeven, 

 

binnen 30 dagen na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

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

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

verwijdering van vreemdelingen en op basis van volgende feiten: 

o  Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: Betrokkene is niet in het bezit van een geldig 

paspoort.”  

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1 In zijn nota met opmerkingen werpt verweerder een exceptie van onontvankelijkheid op van het 

beroep tegen de tweede bestreden beslissing, zijnde het bevel om het grondgebied te verlaten van 3 

juni 2014, wegens gebrek aan samenhang met de eerste bestreden beslissing. Verweerder merkt op dat 

de beslissingen een andere grondslag hebben, en stelt dat bij gebrek aan voldoende samenhang tussen 

de bestreden beslissingen het beroep slechts ontvankelijk is ten aanzien van de eerste bestreden 

beslissing. 

 

Verweerder kan in principe worden gevolgd dat het in het belang van een goede rechtsbedeling 

aangewezen is voor elke vordering een afzonderlijk geding aan te spannen, om zo de rechtsstrijd 

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

1984, nr. 24.635). Het is hierbij eveneens aangewezen dat een verzoeker die verschillende 

administratieve rechtshandelingen aanvecht in één inleidende akte, in dit verzoekschrift aangeeft 

waarom het naar zijn mening aangewezen is die verschillende handelingen in één verzoekschrift te 

bestrijden (RvS 21 oktober 2005, nr. 150.507). Het komt daarbij echter uitsluitend aan de rechter toe te 

oordelen of de gezamenlijke behandeling van verschillende vorderingen het vlot verloop van het geding 

bevordert of schaadt (RvS 4 augustus 1997, nr. 67.627). 

 

In casu oordeelt de Raad dat de gezamenlijke behandeling van de beroepen tegen de bestreden 

beslissingen die op dezelfde datum werden genomen, het vlot verloop van het geding niet in de weg 

staat. 

 

2.2. Wat betreft het beroep tegen het bevel om het grondgebied te verlaten  

 

Luidens artikel 39/78 juncto artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4° van de vreemdelingenwet moet het 

verzoekschrift op straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter 

ondersteuning van het beroep worden ingeroepen”. Onder ‘middel’ in de zin van deze bepaling moet 

worden begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze 

waarop die rechtsregel door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden (RvS 17 december 2004, 

nr. 138 590; RvS 4 mei 2004, nr. 130 972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135 618).  

 

De verzoeker vraagt, naast de nietigverklaring van de beslissing van 3 juni 2014 waarbij zijn aanvraag 

om machtiging tot verblijf met toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet ontvankelijk doch 

ongegrond werd verklaard, tevens de nietigverklaring van het bevel om het grondgebied te verlaten van 

3 juni 2014.  
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Het gegeven dat thans twee onderscheiden rechtshandelingen in het geding zijn, impliceert dat de 

verzoeker bij de uiteenzetting ter ondersteuning van het middel of de middelen moet aangeven, of dat 

minstens uit de uiteenzetting duidelijk moet blijken, tegen welke van deze twee onderscheiden 

beslissingen een welbepaalde kritiek precies is gericht. Het bepaalde in de voornoemde artikelen 39/78 

juncto 39/69 impliceert in dergelijke gevallen dat een middel of een middelenonderdeel slechts dan kan 

geacht worden op ontvankelijke wijze te zijn aangevoerd indien de verzoeker voldoende duidelijkheid 

verschaft omtrent de wijze waarop de ene dan wel de andere bestreden beslissing door de genoemde 

rechtsregel is geschonden.  

 

De Raad stelt, na lezing van het enige middel zoals uiteengezet in het verzoekschrift, vast dat de 

verzoeker specifiek tegen de tweede bestreden beslissing, dit is het bevel om het grondgebied te 

verlaten geen grief aanvoert.  

 

De Raad stelt zodoende vast dat in de voorliggende zaak geen ontvankelijk middel wordt aangevoerd 

tegen de tweede bestreden beslissing, dit is het bevel om het grondgebied te verlaten van 3 juni 2014. 

Het ontbreken van een middel in het inleidend verzoekschrift heeft de onontvankelijkheid van het beroep 

tot gevolg (RvS 30 december 2014, nr. 229.708; RvS 7 februari 2014, nr. 226.355; RvS 28 september 

2009, nr. 196.412).  

 

Het beroep is derhalve niet ontvankelijk in de mate dat het gericht is tegen het bevel om het 

grondgebied te verlaten van 3 juni 2014. 

  

Nu het beroep enkel ontvankelijk is ten aanzien van de eerste bestreden beslissing, wordt deze 

beslissing verder aangeduid als “de bestreden beslissing”. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 In het enige middel voert verzoeker de schending aan van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van de artikelen 9bis en 62 van de 

vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheids- en 

redelijkheidsbeginsel.  

 

Verzoeker stelt ondermeer het volgende: 

 

“Dat de Dienst Vreemdelingenzaken niet meegedeeld welke concrete informatie zij heeft bekomen van 

de bevoegde gewestelijk dienst. Zij vermeldt een e-mail van mevr. R, doch vermeldt niet of deze dienst 

aan de Dienst Vreemdelingenzaken heeft meegedeeld dat zij het dossier van verzoeker is kwijt geraakt 

en dat wel degelijk een aanvraag aangetekend werd verzonden. Deze gewestelijke dienst werd door 

verzoeker meermaals in kennis gesteld van de verzending van het dossier, zodat zij de Dienst 

Vreemdelingenzaken heeft normalerwijze van op de hoogte zouden hebben gebracht. Over welke 

concrete informatie de Dienst Vreemdelingenzaken bezat van de gewestelijke dienst is niet geweten 

zodat verzoeker zich hier ook niet op een nuttige wijze tegen kan verweren. 

 

Verder motiveert de Dienst Vreemdelingenzaken totaal niet waarom zij geen rekening houdt met de 

verzonden aanvraag tot arbeidsvergunning en arbeidskaart. Verwerende partij was is kennis van dat 

een aanvraag werd ingediend: er werd haar kopie overgemaakt van het aanvraagformulier 

arbeidsvergunning/kaart, aangetekende zending en het schrijven van de DVZ zelf dat verzoeker over 

drie maanden de tijd beschikte om een aanvraag in te dienen, bewijs aangetekende zending alsook het 

attest van de post dat de aangetekende zending effectief werd afgeleverd aan de bevoegde dienst en 

het schrijven van de werkgever en de raadsman van verzoeker. Tegen de feiten alsook tegen de 

overgemaakte stavingsstukken in, stelt de Dienst Vreemdelingenzaken dat er niet is aangetoond dat 

een arbeidskaart werd aangevraagd. 

Een manifeste schending van de formele motiveringsplicht dient te worden weerhouden. 

Dat vastgesteld dient te worden dat de Dienst Vreemdelingenzaken zich hoofdzakelijk steunt op onjuiste 

feiten en minstens deze feiten foutief heeft beoordeeld om tot haar beslissing te komen. 

Dat de bestreden beslissingen niet afdoende zijn gemotiveerd en tevens de materiële motiveringsplicht 

schenden. 

(…) 

8.3. Dat de Dienst Vreemdelingenzaken het artikel 9bis van de Vreemdelingenwet schendt door te 

beweren dat verzoeker niet heeft aangetoond dat er een aanvraag werd ingediend voor een 
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arbeidskaart en door geen rekening te houden met zijn verzoek tot regularisatie dat werd ingediend op 

14.12.2009. 

Dat er effectief een arbeidskaart werd aanvraag blijkt onder meer uit de volgende documenten die 

werden overgemaakt aan de Dienst Vreemdelingenzaken: het aanvraagformulier 

arbeidsvergunning/kaart, aangetekende zending en het schrijven van de DVZ zelf dat verzoeker over 

drie maanden de tijd beschikte om een aanvraag in te dienen, bewijs aangetekende zending alsook het 

attest van de post dat de aangetekende zending effectief werd afgeleverd aan de bevoegde dienst en 

het schrijven van de werkgever en de raadsman van verzoeker. Door te beweren dat niet werd 

aangetoond dat een aanvraag werd ingediend schendt de Dienst Vreemdelingenzaken artikel 9bis 

Vreemdelingenwet, en komt zij tot een kennelijk onredelijk besluit waarbij ook de zorgvuldigheidplicht 

wordt geschonden nu geen rekening is gehouden met de dienstige stukken. 

(…) 

8.4. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de overheid de verplichting op om haar beslissing op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. De Dienst 

Vreemdelingenzaken heeft de zorgvuldigheidnorm overschreden door geen rekening te willen houden 

met de door verzoeker overgemaakte bewijsstukken: aanvraag arbeidskaart, arbeidscontract, bewijs 

aangetekende zending, verklaring van de post, brief van de werkgever en raadsman van verzoeker, 

bewijzen van lang verblijf in België, verklaringen van vrienden, verklaring van het Huis van het 

Nederlands, zijnde allen dienstige stukken m.o.o. de grondheid van zijn aanvraag. 

(…) 

Dat de motieven van de bestreden beslissing het dictum dan ook niet kunnen verantwoorden. Dat een 

schending van de formele en materiële motiveringsplicht dan ook vast staat, waarbij de bestreden 

beslissing het artikel 9bis Vreemdelingenwet, het zorgvuldigheidsbeginsel, en het redelijkheidsbeginsel 

schromelijk schendt. 

In toepassing van het middel is de bestreden beslissing dan ook nietig.”  

 

3.2 In de nota met opmerkingen repliceert verweerder het volgende: 

 

“(…) 

Verwerende partij heeft verzoeker meegedeeld per brief van 19 augustus 2013 dat zij een bewijs van 

inschrijving in het vreemdelingenregister zal afgeven onder voorbehoud van de voorlegging van een 

arbeidskaart B. Verzoeker moest binnen de 3 maanden na de verzending van de brief van 19 augustus 

2013 het bewijs voorleggen.  

Volgende informatie werd overgemaakt aan verwerende partij met het oog op het verkrijgen van de 

machtiging tot verblijf:  

-schrijven van de werkgever waarin de werkgever bevestigde een arbeidskaart te hebben aangevraagd 

voor verzoeker,  

-schrijven dd. 20 mei 2014 van de raadsman van verzoeker waarin bevestigt werd dat er voor verzoeker 

een arbeidskaart werd aangevraagd,  

-een arbeidscontract van 1 juli 2013 bij nieuwe werkgever, BVBA G.,  

-bewijs aangetekende zending van 30 juli 2013 van het contract aan het Vlaams Subsidieagentschap in 

Antwerpen.  

In de bestreden beslissing motiveert verwerende partij uitdrukkelijk waarom de machtiging tot verblijf 

niet werd toegekend.  

 

Uit navraag bij de bevoegde dienst bleek dat de enige aanvraag voor een arbeidskaart voor verzoeker 

dateert va 15 juli 2011 en dat in gevolge die aanvraag geen arbeidskaart werd toegekend. Deze 

informatie werd verkregen via e-mail van mevr. L. R., van 28 mei 2014, van de bevoegde dienst.  

Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt duidelijk welke informatie overgemaakt werd door de 

bevoegde dienst per e-mail van 28 mei 2014. Verzoeker kon inzage vragen in het administratief dossier 

indien hij het e-mail wou lezen.  

Verzoeker heeft niet aangetoond dat voor hem een arbeidskaart werd aangevraagd en dit binnen de 

termijn van 3 maanden na verzending van de brief van 19 augustus 2013. Daarom aanvaardde 

verwerende partij het voorgelegde arbeidscontract niet als een grond voor regularisatie.  

Een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing leert dat het determinerende motief, op grond 

waarvan de beslissing is genomen, wordt aangegeven.  

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

stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de beslissing is genomen en niet zou zijn 

voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (cfr. R.v.St., nr. 105.103, 26 maart 2002).  

De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende administratieve overheid 

de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet “verder” te 
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motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor 

elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden.  

De bestreden beslissing is gesteund op een correcte feitenvinding.  

Verzoeker toont de ingeroepen schendingen niet aan.  

Het middel is ongegrond.” 

 

3.3 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). 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verweerder een brief, gedateerd op 24 april 2014 

heeft verstuurd naar verzoeker. Verweerder vraagt om het bewijs te leveren dat er effectief een 

arbeidskaart werd aangevraagd binnen de drie maanden na de betekening van de brief gedateerd op 17 

mei 2011, aan verzoeker ter kennis gebracht op 3 juli 2013. Met andere woorden dient verzoeker binnen 

de 30 dagen volgend op 24 april 2014 het bewijs te leveren dat een arbeidskaart werd aangevraagd in 

de periode van 3 juli 2013 tot 3 oktober 2013.  

 

Verzoeker betoogt dat hij de gevraagde bewijzen heeft overgemaakt aan verweerder en dit binnen de 

voorgeschreven termijnen. Hij verwijst naar de bijlagen van het verzoekschrift. De Raad stelt vast dat 

volgende stukken in bijlage van het verzoekschrift zijn gevoegd: 

-stuk 4: aanvraag tot tewerkstelling van een buitenlandse werknemer opgemaakt door de zaakvoerder 

R.J., te Geel op 1 juli 2013; 

-stuk 5: arbeidsovereenkomst opgemaakt tussen verzoeker en de zaakvoerder R.J., te Geel op 1 juli 

2013; 

-stuk 6: aangetekende zending gericht tot de Vlaamse Subsidie Agentschap voor Werk en Sociale 

Economie, van 30 juli 2013; 

-stuk 7: mailbericht van de zaakvoerder R.J. aan verweerder, gedateerd op 12 mei 2014 en waarin de 

zaakvoerder bevestigt dat een aanvraag tot het verkrijgen van een arbeidskaart werd ingediend;  

-stuk 8: brief van de raadsman van verzoeker gericht tot de verweerder, gedateerd op 20 mei 2014 

waarin wordt verwezen in bijlage naar het bewijs van de toezending van de aanvraag door de werkgever 

aan de Vlaamse Subsidie Agentschap;  

-stuk 9: een attest van bpost, gedateerd op 26 mei 2014, waarin wordt bevestigd dat de aangetekende 

zending werd uitgereikt op 31 juli 2013 aan de bestemmeling vermeld op de zending.     

 

Uit de voorgelegde stukken aan de Raad blijkt bijgevolg dat de werkgever van verzoeker, zowel als de 

raadsman van verzoeker binnen de 30 dagen volgend op 24 april 2014 verweerder hebben verwittigd 

dat een aanvraag tot het verkrijgen van een arbeidskaart was ingediend op 30 juli 2013 of minstens de 

intentie hadden om een aanvraag in te dienen. Nu de aangetekende zending aan het Vlaams 

agentschap dateert van 30 juli 2013 stelt de Raad vast dat de aanvraag voor de arbeidskaart of de 

intentie om een aanvraag in te dienen binnen de termijn was zoals voorgeschreven door het schrijven 

van 17 mei 2011 aan verzoeker betekend op 3 juli 2013.  

 

Verweerder motiveert in de bestreden beslissing dat de zaakvoerder J.R., verweerder per brief liet 

weten dat een arbeidskaart werd aangevraagd bij het Vlaamse gewest. Verweerder motiveert verder dat 

de raadsman per brief van 20 mei 2014 dit bevestigde en dat de raadsman een arbeidscontract van 1 

juli 2013 voorlegde, samen met een bewijs van aangetekende verzending van dit contract op 30 juli 

2013 aan het Vlaamse Subsidie agentschap. Dit stemt overeen met de stukken van het administratief 

dossier. De Raad kan evenwel, door de afwezigheid van een inventaris bij de stukken van het 

administratief dossier niet nagaan of de bijlagen (met name de aanvraag van een arbeidskaart en het 

arbeidscontract) waarnaar de zaakvoerder verwijst in zijn brief, zijn overgemaakt aan verweerder. 

Evenmin kan de Raad nagaan of het formulier betreffende de aanvraag van een arbeidskaart in bijlage 

van het schrijven van de raadsman effectief is overgemaakt aan verweerder. De Raad kan enkel 

vaststellen dat het aanvraagformulier voor een arbeidskaart zich niet in de stukken van het 

administratief dossier bevindt terwijl het wel in bijlage van het verzoekschrift is gevoegd .  

   

Uit de bestreden beslissing, in overeenstemming met de stukken van het administratief dossier blijkt 

vervolgens dat verweerder op 27 mei 2014 per e-mail aan “Antwerpen, Arbeidskaart” heeft gevraagd of 

een aanvraag tot het verkrijgen van een arbeidskaart werd ingediend voor betrokkene. Op 28 mei 2014 
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antwoordt mevr. L.R., medewerker per e-mail het volgende: “De heer R.J. heeft voor betrokkene nooit 

een aanvraag ingediend bij onze dienst (…)”.  

 

Verweerder die in kennis was van de aangetekende zending naar de Vlaamse Subsidie Agentschap op 

30 juli 2013, van de arbeidsovereenkomst van 1 juli 2013 en van de uitdrukkelijke bevestiging dat een 

aanvraag tot het verkrijgen van een arbeidskaart was ingediend middels het schrijven van de 

zaakvoerder en de advocaat, diende deze feitelijke gegevens af te toetsen aan de e-mail van 28 mei 

2014, nu verzoeker aan de Raad het aanvraagformulier voor een arbeidskaart gedateerd op 1 juli 2013 

en het arbeidscontract van 1 juli 2013, samen met het bewijs van een aangetekende zending heeft 

voorgelegd en verweerder kennis had van het feit dat er minstens een intentie was om een arbeidskaart 

aan te vragen. Verweerder bevestigt immers in de bestreden beslissing dat de advocaat van verzoeker 

“een bewijs van aangetekende verzending van dit contract op 30.07.2013 aan het Vlaams 

Subsidieagentschap in Antwerpen voor (legt)”. Dit bewijs van aangetekende zending, samen met de 

uitdrukkelijke bevestiging van zowel de werkgever als de advocaat van verzoeker dat een aanvraag 

voor een arbeidskaart werd ingediend, lijkt in tegenspraak met de e-mail van mevr. L.R., medewerker 

waarin wordt gesteld dat er nooit een aanvraag werd ingediend. Verweerder was op de hoogte dat er 

minstens een intentie was om een arbeidskaart aan te vragen en diende, rekening houdende met de 

feitelijke gegevens waarover hij beschikte, met name een begin van bewijs van een aanvraag tot het 

verkrijgen van een arbeidskaart, dit verder af te toetsen met de e-mail van 28 mei 2014.  

 

Waar verweerder in de nota met opmerkingen nog verwijst naar een schrijven van 19 augustus 2013, is 

dit schrijven, in tegenstelling tot wat verweerder vermeldt niet gericht tot verzoeker doch wel tot dhr. F.I., 

Directeur Werkgelegheidsbeleid en Meerwaardeneconomie, Cel Arbeidskaarten. In dit schrijven geeft 

verweerder aan dat aan verzoeker, onder voorbehoud van de voorlegging van een arbeidskaart B, een 

bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister voor één jaar geldig, zal worden afgegeven. 

Verweerder verwijst in de nota aldus naar de verkeerde brief in verband met het aanvragen van een 

arbeidskaart binnen de termijn van drie maanden. De termijn van drie maanden is immers beginnen 

lopen vanaf de betekening van de brief van 16 mei 2011 op 3 juli 2013 aan verzoeker.  

 

De Raad acht het zorgvuldigheidsbeginsel geschonden.  

 

Het enige middel is in de besproken mate gegrond.  

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

eerste bestreden beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit 

van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp. Er dient 

derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot 

schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 

 

Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk wat de tweede bestreden beslissing betreft. Er is 

derhalve grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 

houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot schorsing, 

als accessorium van de nietigverklaring, wordt derhalve 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: 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 3 juni 2014 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, 

wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 
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De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

Artikel 3 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring van de beslissing van 3 juni 2014 

houdende een bevel om het grondgebied te verlaten worden verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien oktober tweeduizend zeventien 

door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


