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 nr. 61 534 van 16 mei 2011 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Chinese nationaliteit te zijn, op 24 maart 2011 heeft 

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

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 25 januari 2011 waarbij 

de aanvraag om machtiging tot verblijf 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 onontvankelijk verklaard wordt, aan verzoeker ter kennis gebracht op 23 februari 2011. 

 

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 12 april 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 mei 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat DEBANDT, die loco advocaat K. VERSTREPEN verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaten E. MATTERNE en N. LUCAS 

HABA verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 25 augustus 2004 wordt verzoeker in het bezit gesteld van een visum type D – student. Op 8 oktober 

2004 krijgt verzoeker te Antwerpen een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, geldig tot 

31 oktober 2005. 

 

Op 24 september 2009 wordt het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister verlengd tot 30 

september 2010. 

Op 29 november 2009 dient verzoeker een typeformulier regularisatieaanvraag in waarbij hij de 

verlenging vraagt van zijn bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister na de indiening van een 

aanvraag die is gebaseerd op artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 



  

 

 

RvV  X - Pagina 2 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna verkort de 

vreemdelingenwet). Hierbij geeft verzoeker aan in het bezit te zijn van een verblijfstitel die geldig is tot 

30 september 2009. 

 

Op 8 september 2010 wordt het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister van verzoeker 

verlengd tot 30 september 2011. 

 

Op 25 januari 2011 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid een 

beslissing waarbij de aanvraag van verzoeker om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis 

van de vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard. Deze beslissing wordt op 23 februari 2011 

aan verzoeker ter kennis gebracht. Dit is tevens de bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als 

volgt: 

 

“De aanvraag om machtiging tot verblijf, ingediend op 29/11/2009 door R.(…), W.(…) geboren te 

F.(…) op (…), onderdaan van China/Volksrep./, verblijvende (…) 2060 ANTWERPEN, in toepassing van 

art. 9bis van de wet van 15/12/1980 gewijzigd door de wet van 15.09.2006 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, is onontvankelijk.  

 

MOTIVERING:  

 

De aanvraag werd niet conform art. 9bis van de wet van 15/12/1980 zoals gewijzigd door de wet van 

15/09/2006 ingediend bij de burgemeester van de plaats waar hij verblijft.  

 

Art. 9bis §1 stelt: "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 aanvraag is tevens niet vergezeld van een positieve woonstcontrole op het opgegeven adres van 

verblijf, waardoor zijn huidige verblijfsplaats niet kan worden vastgesteld wat nochtans een voorwaarde is 

bij het indienen van een aanvraag op grond van art. 9bis (omzendbrief 21/06/2007 II C). 

 

De vreemdeling werd gemachtigd tot een tijdelijk verblijf beperkt tot de duur van zijn studies. Het 

volstaat niet om alleen een actualisatie of aanvulling te sturen. Om gemachtigd te worden op grond van 

art. 9bis dient hij ook de aanvraag voor een verblijfsmachtiging conform de wet in te dienen.“  

 

2. Rechtspleging 

 

De door verzoeker ingeleide procedure voor de Raad is kosteloos. In zoverre de verwerende partij 

meent dat het koninklijk besluit van 16 maart 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 

december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dient te 

worden toegepast, merkt de Raad op dat voormeld koninklijk besluit slechts in werking treedt vanaf 1 

april 2011. Er kan dan ook niet worden ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten 

ten laste te leggen van verzoeker. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

In een enig middel voert verzoeker een schending aan van de materiële motiveringsplicht vervat in 

artikel 62 van de vreemdelingenwet, van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van artikel 3 van het Europees Verdrag tot 

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 

november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna verkort: het EVRM) alsook van de 

zorgvuldigheidsplicht, het evenredigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel. 

 

 

 

 

Ter adstruering van zijn middel zet verzoeker uiteen wat volgt: 
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“Uit deze wetsartikelen blijkt dat de administratieve overheid in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen dient 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 feite en in rechte evenredig moet 

zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. 

 

De bestreden beslissing wordt gemotiveerd als volgt: 

(…) 

 

Naar aanleiding van de vernietigde instructie van 19 juli 2009 werd er een vademecum uitgebracht door 

de Staatssecretaris voor Asiel- en Migratiebeleid, getiteld “Verduidelijkingen over de uitvoering van de 

instructie van 9 juli 2009 inzake de toepassing van het oude artikel 9 3e lid, en artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet”. 

 

Bij de aanhef wordt letterlijk gesteld dat 

 

“verduidelijkingen in dit vademecum zijn bedoeld om de instructie van 19 juli 2009 beter te helpen 

begrijpen en de indiening van de regularisatiedossiers correct te helpen voorbereiden”. 

 

Verzoeker mocht er dan ook van uit gaan dat deze de regels waren die hij diende na te leven bij het 

indienen van een aanvraag op basis van de vernietigde instructie van 19 juli 2009. 

 

Op pagina 9 van het vademecum, onder de hoofding ‘Procedure’, staat letterlijk geschreven: 

 

“U hebt al een verblijfsvergunning van beperkte duur gekregen die nog steeds geldig is en u kunt 

voortaan genieten van een verblijfsvergunning van onbeperkte duur omdat u in aanmerking komt voor 

een van de punten 1.1 tot 2.8.A.. 

 

In dit geval moet u geen nieuwe aanvraag indienen, maar uw dossier verder aanvullen op basis van de 

hierboven bepaalde criteria en voorwaarden. Een aanvulling op basis van punt 2.8.A moet ingediend 

worden tussen 15 september 2009 en 15 december 2009. Voor aanvullingen op grond van de punten 

1.1 tot 2.7 is er geen voorgeschreven termijn. 

 

Daartoe moet u, desgevallend binnen de voorgeschreven termijn: 

ofwel, bij voorkeur, een mail sturen (met als bijlage het standaardformulier) naar het volgende adres: 

regulactua@dofi.fgov.be In het onderwerp van uw mail moet u uw OV nummer vermelden. U kunt ook 

een fax sturen naar het nummer 02 274.66. 71. U zal een ontvangstbewijs krijgen. 

Ofwel een rechtstreeks aangetekende brief sturen (met als bijlage het standaardformulier) naar de 

Dienst Vreemdelingenzaken op het volgende adres: (…) 

 

U dient bij uw brief de bewijselementen te voegen, die van nut zijn op grond van de criteria die u 

aanvoert, en tevens het behoorlijk ingevulde standaardformulier in bijlage 1.” 

 

Aangezien verzoeker op het moment van het indienen van zijn aanvraag een verblijfsvergunning had 

van bepaalde duur die nog steeds geldig was, namelijk een verblijfsvergunning voor één jaar op basis 

van zijn studentenstatuut. (stuk 2 als bijlage) Ook vandaag nog heeft verzoeker een verblijfsvergunning 

voor één jaar op basis van zijn studentenstatuut. (stuk 3 als bijlage) 

 

Verwerende partij beweert dat verzoeker zijn aanvraag om machtiging tot verblijf van meer dan drie 

maanden niet op geldige wijze werd ingediend, aangezien er bij de aanvraag geen positieve 

woonstcontrole gevoegd was.  

 

Uit het voorgaande blijkt dat verzoeker zijn aanvraag indiende volledig volgens de instructies die op dat 

moment uitgevaardigd waren en waarvan verzoeker mocht veronderstellen dat deze ook achteraf door 

de autoriteiten zouden nageleefd worden. 

 

Gezien het voorgaande kan vastgesteld worden dat de beslissing tot onontvankelijkheid van het verzoek 

tot verblijfsmachtiging gebaseerd is op een niet-afdoende motivatie. Verzoeker volgde immers wel 

degelijk de opgelegde procedure. 

 

Tegenpartij heeft onzorgvuldig en onredelijk gehandeld bij het nemen van de beslissing, door zijn eigen 

instructies niet na te leven die zij in 2009 heeft afgekondigd.  
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Om deze redenen wenst verzoeker dan ook de nietigverklaring te bekomen van de aangevochten 

beslissing. 

 

Het verzoek tot nietigverklaring dient ontvankelijk en gegrond verklaard te worden.” 

 

Uit het betoog van verzoeker blijkt dat hij meent dat de beslissing tot onontvankelijkheid van het verzoek 

tot verblijfsmachtiging in toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet op een niet-afdoende 

wijze werd gemotiveerd, aangezien hij wel degelijk de opgelegde procedure heeft gevolgd om een 

regularisatieaanvraag in te dienen. Verzoeker benadrukt dat hij reeds over een verblijfstitel van beperkte 

duur beschikte, zodat hij zich geheel overeenkomstig de instructie van 19 juli 2009 en de verduidelijking 

dienaangaande in het vademecum kon beperken tot het indienen van een actualisering. Tevens meent 

hij dat hierdoor alle andere aangehaalde bepalingen en beginselen werden geschonden. 

 

In de bestreden beslissing geeft de verwerende partij aan dat verzoeker gemachtigd werd tot een 

tijdelijk verblijf beperkt tot zijn studies en dat om gemachtigd te worden op grond van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet, verzoeker een aanvraag om verblijfsmachtiging conform de wet moet indienen. 

Dienaangaande verduidelijkt de verwerende partij dat de aanvraag niet conform artikel 9bis werd 

ingediend bij de burgemeester van de plaats waar hij verblijft en dat het niet volstaat om een actualisatie 

of een aanvulling te sturen. 

 

Verzoeker betwist niet dat hij geen aanvraag 9bis heeft ingediend bij de burgemeester van de plaats 

waar hij verblijft. Hij betwist evenmin dat hij slechts een actualisatie heeft ingediend bij wijze van het 

standaardformulier doch hij verwijst naar het vademecum en stelt dat hij de hierin beschreven procedure 

heeft gevolgd en dat hij er van mocht uitgaan dat dit volstond. 

 

In de verduidelijking over de instructie van 19 juli 2009 ook wel vademecum genoemd worden drie 

mogelijke gevallen vernoemd onder procedure, met name: 

 

“ 

•  Ofwel loopt er al een aanvraag tot verblijfsmachtiging: 

 

U heeft een regularisatie aanvraag ingediend op basis van de wet van 15 december 1980, waarvoor de 

Dienst Vreemdelingenzaken tot op vandaag echter nog geen beslissing heeft genomen. In dit geval 

moet u geen nieuwe aanvraag indienen, maar uw hangende aanvraag vervolledigen op basis van de 

hieronder gedefinieerde criteria en voorwaarden. 

Indien u punt 2.8.A. of 2.8.B. wenst in te roepen bij het vervolledigen van uw aanvraag dient u dit te 

doen tussen 15 september 2009 en 15 december 2009. 

Daartoe moet u, binnen de termijnen voorzien voor elk criterium : 

· ofwel, maar bij voorkeur, een mail sturen (met als bijlage het standaardformulier) naar het volgende 

adres: regulactua@dofi.fgov.be. In het onderwerp van uw mail moet u uw OV nummer vermelden. U zal 

hierbij een ontvangstbewijs krijgen. 

· ofwel een aangetekende brief sturen (met als bijlage het standaardformulier) rechtstreeks naar de 

Dienst Vreemdelingenzaken, op het volgende adres: Dienst Humanitaire Regularisaties – WTC II – 

Antwerpsesteenweg 59b te 1000 Brussel. 

Bij uw brief moet u de nuttige bewijselementen voegen naar gelang de criteria die u aanvoert, samen 

met het behoorlijk ingevulde standaardformulier dat u in bijlage 1 vindt. 

 

•  Ofwel loopt geen aanvraag tot verblijfsmachtiging (meer) 

U heeft nooit een regularisatie aanvraag op basis van de wet van 15 december 1980 tot machtiging tot 

verblijf ingediend of de Dienst Vreemdelingenzaken heeft al een negatieve beslissing genomen 

betreffende de aanvraag tot machtiging tot verblijf. In dat geval moet u, binnen de voor elk criterium 

bepaalde termijnen, een aanvraag indienen op basis van artikel 9bis bij de Burgemeester van uw 

gemeente van verblijf in België. 

Bij uw brief moet u de nuttige bewijselementen voegen naargelang de criteria die u inroept, alsook het 

(de) behoorlijk ingevulde standaardformulier(en). 

Als het onderzoek naar de reële verblijfplaats negatief is, zal de DVZ contact opnemen met de 

Gemeente om na te gaan of er een aanvraag werd ingediend en welke de redenen zijn voor het niet 

behandelen van deze aanvraag. 

 

•  Ofwel heeft u een verblijfstitel van beperkte duur gekregen: 
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U hebt al een verblijfsvergunning van beperkte duur gekregen die nog steeds geldig is en u kunt 

voortaan genieten van een verblijfsvergunning van onbeperkte duur omdat u in aanmerking komt voor 

punt 2.8.A.: 

In dit geval moet u geen nieuwe aanvraag indienen, maar, tussen 15 september 2009 en 15 december 

2009, uw dossier verder aanvullen op basis van de hierboven bepaalde criteria en voorwaarden.  

Daartoe moet u binnen de termijnen bepaald voor elk criterium: 

· ofwel, bij voorkeur, een mail sturen naar het volgende adres : regulactua@dofi.fgov.be In het 

onderwerp van uw mail moet u uw OV nummer vermelden. U zal een ontvangstbewijs krijgen. 

· ofwel een rechtstreeks aangetekende brief sturen naar de Dienst Vreemdelingenzaken op het 

volgende adres: Dienst Lang Verblijf – WTC II – Antwerpsesteenweg 59b te 1000 Brussel. 

U dient bij uw brief de bewijselementen te voegen, die van nut zijn op grond van de criteria die u 

aanvoert, en tevens het behoorlijk ingevulde standaardformulier in bijlage 1.” 

 

In het vademecum worden drie gevallen weergegeven. Het wordt niet betwist dat verzoeker niet onder 

het eerst punt valt. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoeker nooit een aanvraag 

om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet heeft ingediend, Aldus 

lijkt punt 2 van toepassing te zijn op verzoeker. Waar verzoeker stelt dat hij onder punt 3 valt omdat hij 

over een verblijfsvergunning van beperkte duur beschikt, kan hij niet gevolgd worden. Het vademecum 

geeft enkel verduidelijking aangaande de instructie welke op haar beurt enkel betrekking heeft op 

aanvragen om machtiging tot verblijf ingediend in toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet 

(of in toepassing van oud artikel 9, derde lid van de vreemdelingenwet). Verzoeker heeft wel een verblijf 

van beperkte duur, maar dit heeft hij verkregen in toepassing van artikel 58 van de vreemdelingenwet 

als student en niet in toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Wanneer in de 

verduidelijking wordt aangegeven “u hebt al een verblijfsvergunning verkregen van beperkte duur” dan 

kan dat niet anders worden geïnterpreteerd dan dat de betrokkene een verblijf van beperkte duur in 

toepassing van artikel 9bis of van oud artikel 9, derde lid heeft verkregen. Zulks blijkt overigens ook uit 

het standaardformulier dat door verzoeker werd ingevuld. 

 

Op dit standaardformulier heeft verzoeker aangekruist dat hij onder de toepassing valt van “9bis- 

aanvraag tot verlenging – bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (BIVR 1 jaar), na de 

indiening van een aanvraag die gebaseerd is op artikel 9bis”. Verzoeker heeft inderdaad een bewijs van 

inschrijving in het vreemdelingenregister, maar heeft deze inschrijving niet gekregen naar aanleiding van 

een aanvraag die gebaseerd is op artikel 9bis. Aldus kan niet anders dan vastgesteld worden dat 

verzoeker niet valt onder punt 3, maar wel punt 2. 

 

Overeenkomstig punt 2 diende verzoeker aldus een aanvraag om machtiging tot verblijf indienen bij de 

burgemeester van de plaats waar hij verblijft. Geheel terecht heeft de verwerende partij vastgesteld dat 

in casu een actualisatie of aanvulling niet volstond. 

 

Een schending van de in het middel aangehaalde bepalingen wordt niet aangetoond. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

Verzoeker heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 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 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 6 

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

 

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

 

mevr. J. CAMU, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS J. CAMU 

 

 


