
  

 

RvV  X - Pagina 1 van 9 

 
 

 nr. 79 945 van 23 april 2012 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

asielbeleid, thans de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nepalese nationaliteit te zijn, op 2 september 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 12 juli 2011 

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 ontvankelijk doch ongegrond verklaard wordt en van de beslissing van de gemachtigde 

van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van dezelfde datum tot afgifte van een bevel om 

het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

Gezien titel Ibis, 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 28 maart 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 april 2012. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat L. RUELENS verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat T. BRICOUT, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker dient op 22 april 2009, met aanvullingen van 17 november 2009, 6 mei 2010 en 17 

september 2010, een aanvraag in 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 (hierna: de vreemdelingenwet). 

Op 12 juli 2011 verklaart de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris deze aanvraag ongegrond. 

Dit is de eerste bestreden beslissing, die luidt: 
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“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 22.04.2009 met 

aanvullingen op 17.11.2009, 06.05.2010 en 17.09.2010 werd ingediend door: 

L., B. P. (R.R.: (…)) geboren te Tilahar Parbat op 12.12.1981 adres: (…) 

 nationaliteit; Nepal 

in toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en do verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij artikel 4 van 

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

verzoek ontvankelijk is doch ongegrond. 

Redenen: 

Betrokkene haalt aan dat hij geregulariseerd wil worden op basis van de instructie van 19 juli 2009 

betreffende de toepassing van art 9bis van de vreemdelingenwet. Zoals algemeen bekend, werd deze 

instructie door de Raad van State vernietigd op 11 december 2009. Zoals eveneens algemeen bekend, 

heeft de Staatssecretaris voor Asiel en Migratiebeleid, de heer Melchior Walhelet, zich geëngageerd om 

binnen zijn discretionaire bevoegdheid de criteria voor regularisatie zoals beschreven in eerder 

vernoemde instructie, te blijven toepassen. 

Betrokkene beroept zich op het criterium 2.8B van de vernietigde instructie van 19.07.2009, maar hij 

voldoet niet aan de cumulatieve voorwaarden die noodzakelijk Zijn om in aanmerking te komen voor 

regularisatie op deze basis. Op 19.07.2010 werd betrokkene per aangetekend schrijven op de hoogte 

gebracht van het feit dat de Dienst Vreemdelingenzaken, onder voorbehoud van de voorlegging van een 

door het bevoegde gewestelijke overheid afgeleverde arbeidskaart B, instructies tot afgifte van een 

bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, dat één jaar + één maand geldig is, zou versturen 

naar hel gemeentebestuur van de verblijfplaats van betrokkene. Hierbij werd opgemerkt dat de 

aanvraag voor een arbeidsvergunning binnen de drie maanden, na de datum van verzending van het 

aangetekend schrijven van 19.07.2010, door de werkgever ingediend moest worden bij de bevoegde 

gewestelijke dienst. De bevoegde gewestelijke overheid, met name de Vlaamse overheid, weigerde 

echter de toekenning van de arbeidskaart B op 10.11.2010. Bijgevolg komt betrokkene niet in 

aanmerking voor regularisatie op basis van punt 2.8B. 

Het feit dat betrokkene sinds augustus 2006 in België verblijft, hij lid is van de Star Trek fanclub, hij 

Nederlands leert en spreekt, cursussen gevolgd heeft, werkwillig is en een arbeidscontract en een 

bachelordiploma van de Tribhuvan University voorlegt en hij een vrienden- en kennissenkring heeft 

opgebouwd en getuigenverklaringen voorlegt, kan niet weerhouden worden als een grond voor 

regularisatie. Ondanks deze elementen aangaande de integratie van betrokkene, doet drt niets af aan 

de voorwaarden die gesteld worden met betrekking tot de instructies dd. 19.07.2009. Betrokkene wist 

dat zijn verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de asielprocedure en dar hij bij een 

negatieve beslissing het land diende te verlaten. Zijn asielaanvraag werd afgesloten op 18,04,2008 met 

de beslissing 'weigering vluchtelingenstatus-weigering subsidiaire bescherming' door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. Betrokkene verkoos echter geen gevolg te geven aan het bevel om het 

grondgebied te verlaten en verblijft sindsdien illegaal in België. 

Da duur van de procedure - namelijk ongeveer 1 jaar en 8 maanden - was ook niet van die aard dat ze 

als onredelijk lang kan beschouwd worden. 

Volledigheidshalve dient opgemerkt te worden dat de aanvraag ontvankelijk wordt verklaard omwille van 

het feit dat de aanvraag werd geactualiseerd tijden» dé periode van 15.09.2009 tot 15.12.2009, zoals 

voorzien in de vernietigde instructie van 19.07.2009. De elementen die worden aangehaald in de 

ontvankelijkheid (zijnde de beweerde schending van artikel 8 £VRM, de onveilige siïuetie in Nepol en 

het voorgelegde Amnesty International Report) worden dan ook niet aanvaard als zijnde buitengewone 

omstandigheden en hebben tevens niet geleid tot de ontvankelijkheid van de aanvraag.” 

 

Op 3 augustus 2011 wordt aan verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten uitgereikt, waarvan 

de redengeving luidt: 

 

“De betrokkene verblijft langer in het Rijk dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of slaagt er 

niet in het bewijs te leveren dat hij deze termijn niet overschreden heeft (art. 7, alinea 1, 2" van de Wel 

van 15 december 1980). 

° Betrokkene werd niet als vluchteling erkend hij beslissing lol weigering van de erkenning door 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op datum van 18.04.2008 

° Betrokkene maakte reeds het voorwerp uit ven een BGV d.d. 28.05.2008. Hij heeft echter geen gevolg 

gegeven aan dit bevel en verblijft nog steeds illegaal in het land 

 (…)…“ 

 

2. Onderzoek van het beroep 
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2.1.1. In een eerste middel voert verzoeker aan: “Schending van de algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur: Zorgvuldigheidsplicht en redelijkheidsbeginsel.” 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“"Bij de vaststelling en waardering van de feiten, waarop het besluit rust, moet de nodige zorgvuldigheid 

worden betracht (SUETENS, L.P. en BOES, M., Administratief Recht, Leuven, ACCO, 1990,31)". 

"Ambtenaren mogen zich niet gedragen als slecht geprogrammeerde automaten (R.v.St., REESKENS, 

nr. 20.602, 30 september 1980, R.W., 1981-1982, 36, met noot LAMBRECHTS, W.). De Raad van State 

eist dat de overheid tot haar voorstelling van de feiten (R.v.St. SPELEERS, nr. 21.037, 17 maart 1981) 

en tot de feitenvinding (R.v.St, VAN KOUTER, nr. 21.094,17 april 1981) komt met inachtneming van de 

zorgvuldigheidsplicht. 

Uit de zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vloeit voort dat in beginsel geen feiten als bewezen of 

niet bewezen worden beschouwd zonder bij de betrokkene direct en persoonlijk inlichtingen te vragen of 

hem in de gelegenheid te stellen de stukken over te leggen die naar zijn oordeel zijn voorstelling van de 

feiten of van zijn toestand geloofwaardig maken (R.v.St., THIJS, nr. 24.651, 18 september 1984, R.W., 

1984-1985, 946) - (LAMBRECHTS, W., Geschillen van bestuur, 43). 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat zij bij verzoeker geen inlichtingen hebben ingewonnen aangaande 

de voorlegging van een arbeidskaart B. 

Er blijkt niet uit de bestreden beslissing dat werd rekening gehouden met de afhandeling van de 

aanvraag voor een arbeidsvergunning en een arbeidskaart B. 

In casu is dit van belang, daar verzoeker nog steeds in beroep is tegen de weigeringsbeslissing inzake 

de aanvraag voor een arbeidsvergunning en een arbeidskaart B. 

Het beroep bij de Raad van State is gericht tegen de weigering van de aanvraag die gebeurde op 

24.10.2010. 

Tegen deze beslissing tekende verzoeker beroep aan bij de Raad van State: verzoeker is immers van 

oordeel dat een verkeerde toepassing werd gemaakt van de wetgeving: daar de eerste aanvraag tijdig 

en ontvankelijk was, kon de overheid op basis van de wetgeving enkel beslissen dat deze gegrond of 

ongegrond is, doch niet ze 'zonder gevolg klasseren', hetgeen in casu is gebeurd. 

Bovendien kon de Vlaamse overheid als gevolg daarvan niet overgaan tot het nemen van een beslissing 

tot onontvankelijkheid op 10.11.2010: de aanvankelijke aanvraag was immers nog niet afgewezen. 

Als gevolg van de werkwijze van de Vlaamse overheid was verzoeker gerechtigd om een nieuwe 

aanvraag in te dienen daar hem geen beslissing werd ter kennis gebracht aangaande de aanvraag van 

09.09.2010. 

Op grond van de zorgvuldigheidsplicht dient verwerende partij rekening te houden met deze gang van 

zaken. 

Er bestaat immers het risico dat beslissingen met elkaar gaan conflicteren. Indien de Raad van State 

overgaat tot vernietiging van de beslissing van de Vlaamse Minister van 15.02.2011, dan betekent dit 

dat de Vlaamse overheid opnieuw dient te oordelen over de aanvraag tot arbeidsvergunning. 

Wanneer dit zou leiden tot de toekenning van een arbeidsvergunning, dan kan verzoeker op basis 

daarvan geen verblijfsvergunning meer bekomen op basis van zijn aanvraag 9bis met toepassing van 

de instructies, omdat deze aanvraag intussen al werd afgewezen. 

Op die manier ontneemt men het nut aan de beroepsprocedures inzake de aanvraag tot arbeidsver-

gunning en arbeidskaart terwijl deze hele procedure juist in het leven is geroepen om uitvoering te 

geven aan artikel 2.8 B van de instructies. 

Bijgevolg dient de beslissing omtrent de toepassing van artikel 2.8 B van de instructies uitgesteld te 

worden totdat over de procedures inzake de arbeidsvergunning is beslist; zeker zoals in casu wanneer 

het wel degelijk de aanvraag betreft die binnen drie maanden na verzending van het aangetekend 

schrijven van de Dienst Vreemdelingenzaken werd ingediend. 

Terzake kan ook een schending van het redelijkheidsbeginsel worden weerhouden. 

Verzoeker heeft immers uiteindelijk zelf geprobeerd om de vreemde situatie nog recht te zetten door 

een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te gaan met B.V.B.A. THIRD PLANET, die een nieuwe aanvraag 

voor verzoeker heeft ingediend. 

Hieruit blijkt de duidelijke intentie en de goede trouw van verzoeker die een arbeidskaart B wil bekomen 

om te kunnen werken. 

Dat de Vlaamse overheid niet de moeite nam om haar eigen nalatigheid recht te zetten, maar verzoeker 

botweg afwijst. 

In het kader van een behoorlijke belangenafweging had verweerster moeten nagaan welke elementen 

aan de basis liggen van de beslissing van de Vlaamse overheid. Er wordt zelfs geen melding gemaakt 

van de beroepsprocedure bij de Raad van State. 
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De bestreden beslissing schendt dan ook het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel. Op 

deze gronden is ook het bevel om het grondgebied te verlaten ten onrechte uitgevaardigd.” 

 

2.1.2. De verwerende partij merkt op in haar nota: 

 

“In zijn eerste middel voert verzoeker de schending aan van de beginselen van behoorlijk bestuur: 

zorgvuldigheidsplicht en redelijkheidsbeginsel. 

Ter ondersteuning houdt verzoeker voor dat 'uit de bestreden beslissing blijkt dat zij bij verzoeker geen 

inlichtingen hebben ingewonnen aangaande de voorlegging van een arbeidskaart B', en uit hij kritiek op 

de inhoud van de weigeringsbeslissing van de Vlaamse overheid waarna hij besluit dat hij zich in een 

situatie van overmacht bevindt. 

Verzoekers beschouwingen kunnen geen afbreuk doen aan de bestreden beslissing. 

Verwerende partij laat gelden dat verzoeker bij schrijven dd. 22.4.2009 een aanvraag om machtiging tot 

verblijf op grond van art. 9bis van de Vreemdelingenwet heeft ingediend; hij legde hierbij een arbeids-

overeenkomst dd. 22.7.2010 voor van de firma BVBA SPICY FOOD. 

Op 19.7.2010 heeft de gemachtigde beslist dat verzoeker onder voorbehoud van de voorlegging van 

een arbeidskaart B, in het bezit mocht worden gesteld van een bewijs van inschrijving in het 

vreemdelingenregister, geldig voor één jaar.  

Echter heeft de gemachtigde vervolgens dienen vast te stellen dat de bevoegde gewestelijke overheid 

op 10.11.2010 de aanvraag tot het bekomen van een arbeidsvergunning en arbeidskaart voor 

verzoeker, geweigerd heeft. 

Gezien het voorgaande heeft de gemachtigde dan ook geheel terecht een ongegrondheidsbeslissing 

genomen. Verzoeker kan niet dienstig anders voorhouden. 

Geenszins diende de gemachtigde bij verzoeker zelf nadere inlichtingen in te winnen aangaande d«ze 

weigeringsbeslissing van de Vlaamse overheid. Verzoekers beschouwingen falen in rechte. 

De gemachtigde, na te hebben vastgesteld dat de bevoegde gewestelijke overheid de arbeidsver-

gunning en arbeidskaart had geweigerd, vermocht wel degelijk een beslissing tot ongegrondheid van 

verzoekers aanvraag om machtiging tot verblijf te nemen. 

Dit geheel overeenkomstig de (inmiddels vernietigde) instructies van 19.07.2009, in het licht waarvan de 

gemachtigde in het kader van zijn ruime discretionaire bevoegdheid verzoekers aanvraag kan 

onderzoeken. In de instructies wordt inderdaad bepaald dat: 

"De verblijfsmachtiging toegekend aan de personen bedoeld in punt B, zal slechts voor een jaar worden 

toegekend, en dit onder opschortende voorwaarde van de toekenning van de arbeidskaart B door de 

Gewesten. Een verblijfsmachtiging zal na eenjaar slechts worden vernieuwd wanneer op dat ogenblik 

dezelfde voorwaarden voorzien voor de arbeidskaart B vervuld" (onderlijning toegevoegd). 

Terwijl de beslissing van 10.11.2010 waarbij de afgifte van een arbeidsvergunning en arbeidskaart aan 

verzoeker voor de aanvraag tot tewerkstelling bij de firma BVBA SPICY FOODS geweigerd werd, een 

administratieve beslissing betreft die rechtsgeldig en uitvoerbaar moet worden geacht, tenzij en totdat er 

op het beroep dat ertegen wordt ingesteld, anders over wordt beslist. 

Het beroep dat verzoeker hiertegen heeft ingediend, werkt niet opschortend (zie ook […] www.werk.be 

[...] 

Verwerende partij verwijst voor zoveel als nodig nog naar volgend arrest nr. 54.762 van 24.01.2011 van 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen: 

"Waar verzoeker in de repliekmemorie vervolgens aanvoert dat dan maar gewacht moest worden met 

het nemen van de bestreden beslissing tot na het verstrijken van de beroepstermijn tegen de beslissing 

tot weigering van het afleveren van een arbeidsvergunning en arbeidskaart, merkt de Raad op dat er 

geen wetsbepaling is die voorschrijft dat het nemen van een beslissing inzake een aanvraag op grond 

van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet aan bepaalde termijnen gebonden is. Verzoeker slaagt er 

evenmin in aan te tonen dat de nog lopende beroepstermijn tegen een beslissing inzake de weigering 

van een arbeidsvergunning en arbeidskaart schorsende werking zou hebben ten opzichte van de 

beslissing die genomen wordt inzake de verblijfsaanvraag op grond van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet of zou verhinderen dat zulke beslissing wordt genomen. Verzoekers bewering kan 

niet worden aangenomen.  

De bestreden beslissing steunt op ter zake dienende, pertinente, afdoende en deugdelijke motieven. 

Verzoeker toont niet aan dat de gemachtigde van de staatssecretaris op kennelijk onredelijke wijze tot 

zijn oordeel is gekomen of zich gesteund heeft op een foutieve feitenvinding. 

De schending van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en van de materiële motiveringplicht kan niet 

worden aangenomen. Er is evenmin sprake van een manifeste beoordelingsfout of van machtsmisbruik. 

(...) 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op zijn 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het 



  

 

RvV  X - Pagina 5 van 9 

respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde bij het nemen van een 

beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

Uit de bespreking van de voorgaande onderdelen van het enig middel is gebleken dat de gemachtigde 

rekening heeft gehouden met de elementen die verzoeker heeft aangevoerd in zijn aanvraag maar heeft 

geoordeeld dat deze niet volstaan om gemachtigd te worden tot verblijf. Verzoeker slaagt er niet in aan 

te tonen dat werd uitgegaan van een niet correcte feitenvinding. De schending van het zorgvuldigheids-

beginsel kan niet worden aangenomen. 

De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt slechts 

het redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt 

hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Met andere woorden, om het 

redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan 

men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is, wat in casu niet het 

geval is. Gelet op voorgaande analyse blijkt dat verzoeker met zijn betoog op generlei wijze een 

schending van het redelijkheidsbeginsel aannemelijk maakt". 

In casu kan enkel worden vastgesteld dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie- en 

Asielbeleid bij het nemen van zijn beslissing is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, zoals die ook 

blijken uit het administratief dossier. 

Verzoekers beschouwingen falen dan ook volkomen. De gemachtigde van de Staatssecretaris van 

Migratie- en Asielbeleid verklaarde verzoekers aanvraag om machtiging tot verblijf geheel terecht 

ongegrond. 

De gemachtigde handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die verzoekers concrete 

situatie daadwerkelijk kenmerken, en conform de terzake toepasselijke rechtsregels. 

De uiteenzetting van verzoeker kan niet leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing, die 

slechts kan worden uitgesproken voor zover zou zijn aangetoond als zou de bestreden beslissing een 

hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm overtreden, hetzij een over-

schrijding of afwending van de macht inhouden. Verzoekers eerste middel kan niet worden aange-

nomen.” 

 

2.1.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorg-

vuldige 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 het zorgvuldigheidsbeginsel houdt 

derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van 

het betreffende dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Na een theoretische uiteenzetting over de zorgvuldigheidsplicht verwijt verzoeker de verwerende partij 

dat zij bij hem geen inlichtingen heeft ingewonnen en geen rekening heeft gehouden met de afhandeling 

van de aanvraag om een arbeidsvergunning en een arbeidskaart B te verkrijgen. 

 

Vooreerst merkt de Raad op dat in de mate dat verzoeker voorhoudt dat de hoorplicht is geschonden, 

die als beginsel van behoorlijk bestuur inhoudt dat tegen niemand een ernstige maatregel kan worden 

getroffen die gegrond is op zijn persoonlijk gedrag en die van aard is om zijn belangen zwaar aan te 

tasten, zonder dat hem de gelegenheid wordt geboden om zijn standpunt op nuttige wijze te doen 

kennen (RvS 23 mei 2001, nr. 95.805; RvS 22 oktober 2001, nr. 100.007; RvS 18 mei 2006, nr. 

158.985; RvS 15 februari 2007, nr. 167.887). Bestuurshandelingen die een weigering inhouden om een 

door de verzoekende partij gevraagd voordeel te verlenen, zijn niet onderworpen aan tegenspraak daar 

deze niet zijn gesteund op een tekortkoming van de betrokkene (RvS 15 februari 2007, nr. 167.887; I. 

OPDEBEEK, “De hoorplicht” in Beginselen van behoorlijk bestuur in Administratieve rechtsbibliotheek, 

Brugge, die Keure, 206, 247). De bestreden beslissing betreft het ongegrond verklaren van een 

aanvraag om machtiging tot verblijf. Deze is niet gestoeld op een persoonlijke tekortkoming van de 

verzoekende partij, maar houdt een weigering in om een door haar gevraagd voordeel – m.n. de 

machtiging tot verblijf in het Koninkrijk – te verlenen. Te dezen kan de verzoekende partij niet op een 

dienstige wijze de hoorplicht als algemeen rechtsbeginsel aanvoeren (RvS 21 september 2009, nr. 

196.233). Bovendien komt het verzoeker toe de verwerende partij zo veel als mogelijk informatie ter 

beschikking te stellen mits hij hiertoe de tijd heeft gehad, wat in casu het geval is. 

 

Waar verzoeker voorhoudt dat de verwerende partij het beroep diende af te wachten dat werd ingesteld 

tegen de weigeringsbeslissing van de aanvraag van een arbeidsvergunning en de aflevering van een 

arbeidskaart B, is deze grief niet dienstig omwille van volgende reden: 

 

Vooreerst wordt er ter terechtzitting er uitdrukkelijk gewezen op het arrest nummer 215.571, uitge-

sproken op 5 oktober 2011 door de Raad van State en op de inhoud ervan en wordt aan de raadsman 
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van verzoeker gevraagd wat zijn standpunt ter zake is. Hij vraagt de toepassing weerhouden in voor-

noemde arresten van de Raad van State. 

 

Verzoeker heeft een aanvraag ingediend op basis 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 een 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 diens 

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

(…)” 

 

De toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet houdt met andere woorden een dubbel 

onderzoek in: 

1. wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of er buitengewone omstandig-

heden 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 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: of er reden is om de vreemdeling te machtigen langer 

dan drie maanden in het Rijk te verblijven; desbetreffend beschikt de staatssecretaris over een ruime 

appreciatiebevoegdheid. 

 

De bestreden beslissing oordeelt dat de aanvraag ontvankelijk, doch ongegrond is en dat de verblijfs-

machtiging dus niet wordt toegekend aan verzoeker. Artikel 9bis van de vreemdelingenwet bevat geen 

criteria waaraan de aanvraag om machtiging tot verblijf moet voldoen om gegrond te worden verklaard 

noch criteria die ertoe leiden de aanvraag ongegrond te verklaren (RvS 5 oktober 2011, nr. 215.571; 

RvS 1 december 2011, nr. 216.651). 

 

Met betrekking tot de gegrondheid van de aanvraag, met name of er reden is om de vreemdeling te 

machtigen langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven, beschikt de staatssecretaris over een ruime 

appreciatiebevoegdheid. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag 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 de beoordeling van de aanvraag 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 staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid heeft 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 van 

9 december 2009 met nr. 198.769 omdat zij “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.” 
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Voorts oordeelt de Raad van State dat bij de ongegrondverklaring van de aanvraag om machtiging tot 

verblijf, uitsluitend omdat niet aan de voorwaarden uit de vernietigde instructie is voldaan, de voorwaar-

den van de instructie van 19 juli 2009 als een dwingende regel worden toegepast waarbij de bevoegde 

staatssecretaris over geen enkele appreciatiemogelijkheid meer beschikt. Dergelijke handelwijze leidt tot 

de toevoeging van een voorwaarde die niet is voorzien in artikel 9bis van de vreemdelingenwet. De 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen kan niet toelaten dat bindende voorwaarden aan artikel 9bis van 

de vreemdelingenwet worden toegevoegd, omdat dit artikel geen criteria bevat (RvS 5 oktober 2011, nr. 

215.571; RvS 1 december 2011, nr. 216.651). Dienvolgens vermag de Raad niet te toetsen aan de 

vernietigde instructie. 

 

Uit het betoog van verzoeker blijkt dat hij het in zijn bedoeling ligt door het aantekenen van een beroep 

tegen de weigeringsbeslissing van de aanvraag van een arbeidsvergunning en aflevering van een 

beroepskaart B uiteindelijk de toepassing te verkrijgen van het criterium 28.B van de voornoemde 

vernietigde instructie. Zelfs bij een vernietiging van deze weigeringsbeslissing vermag de verwerende 

partij de voorwaarden voorzien in de voornoemde instructie, waaronder het criterium 28.B., niet op 

dwingende wijze toepassen. Ten onrechte houdt verzoeker voor dat de huidige beslissing niet mocht 

genomen worden en uitgesteld diende te worden totdat er uitspraak is over de procedures van de 

aanvraag van een arbeidsvergunning en arbeidskaart B. Verzoeker toont overigens niet aan op basis 

van welke bepaling de verwerende partij ertoe gehouden is haar uitspraak over een aanvraag ingediend 

op basis van artikel 9bis van de vreemdelingenwet op te schorten. Gelet op bovenstaande vaststellingen 

is het betoog van verzoeker inzake de schending van de zorgvuldigheidsplicht, dat in casu een strikte 

toepassing van de voorwaarden van de instructie van 19 juli 2009 vooropstelt, niet dienstig. Het 

gegeven dat verzoeker nog andere arbeidsovereenkomsten afsloot, doet aan het voorgaande geen 

afbreuk. 

 

Betreffende de schending van redelijkheidsbeginsel wijst de Raad de verzoekende partij erop dat de 

keuze die een bestuur maakt slechts het redelijkheidsbeginsel schendt wanneer men op zicht van de 

opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen 

komen. Met andere woorden, om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men 

voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze 

werkelijk genomen is. Het redelijkheidsbeginsel staat de rechter niet toe 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 volkomen 

ontbreekt (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). Gelet op de bovenvermelde bespreking van de 

verschillende onderdelen van het middel, dient te worden besloten dat de verzoeker geenszins aantoont 

dat de eerste bestreden beslissing een schending uitmaakt van het redelijkheidsbeginsel. 

 

Voorts wordt vastgesteld dat verzoeker evenmin een andere grief aanvoert die gericht is tegen de 

tweede bestreden beslissing. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.2.1. In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van het redelijkheidsbeginsel. 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Verzoeker roept de schending van het redelijkheidsbeginsel op zich in wat het bevel om het grond-

gebied te verlaten betreft. 

Dat verzoeker immers al die tijd ongemoeid werd gelaten. Dat het dan ook niet redelijk voorkomt om 

verzoeker nu nog een bevel om het grondgebied te verlaten, bijlage 13 te betekenen. 

Dat verzoeker immers meer dan vijf jaar in België verblijft in afwachting van de afhandeling van zijn 

hangende procedures. 

Dat omwille van de behandelingsduur van zijn aanvraag er een algemeen gedoogbeleid wordt gevoerd 

opzichtens de aanvrager. 

Dat dit in hoofde van verzoeker ook dient te gelden. 

Dat dit in casu zo reeds bleek te zijn voor verzoeker aan wie op 28 mei 2008 een bevel om het 

grondgebied te verlaten werd betekend, maar dat niet tot uitvoering werd gebracht. 

Dat verzoeker op dat ogenblik een aanvraag tot machtiging van verblijf overeenkomstig artikel 9bis van 

de Vreemdelingenwet had ingediend waar hij enige tijd op een beslissing heeft moeten wachten. 

Dat in deze omstandigheden aannemelijk is dat verzoeker geen gevolg heeft gegeven aan het bevel om 

het grondgebied te verlaten dat hem op 28 mei 2008 werd betekend. 
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Dat het redelijk voorkomt hem nu ook verder ongemoeid te laten. 

Dat de wetgever verzoeker de mogelijkheid biedt om in casu nog een beroep in te stellen bij de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen. 

Dat hij zodoende op zijn minst nu ook gedoogd dient te worden in afwachting van de beslissing van de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

Uit al de voorgaanden blijkt dat de bestreden beslissing niet juist of juridisch aanvaardbaar is en dat zij 

steunt op onjuiste, juridische onaanvaardbare en onwettige motieven en dat zij derhalve niet behoorlijk 

naar recht gemotiveerd is. 

Dat ten gevolge van de schendingen van de in het verzoekschrift vermelde middelen de bestreden 

beslissing dan ook dient vernietigd te worden.” 

 

2.2.2. De verwerende partij merkt op in haar nota: 

 

“In zijn tweede middel voert verzoeker de schending aan van de algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur: het redelijkheidsbeginsel. 

Bij lezing van het tweede middel stelt verwerende partij vast dat dit middel uitsluitend tegen het bevel 

om het grondgebied te verlaten is gericht. Dienaangaande merkt de verwerende partij nog op dat het (in 

eerste instantie) niet aan de verwerende partij is om verzoeker te verwijderen, doch dat het aan 

verzoeker zelf toekomt om vrijwillig gevolg te geven aan het hem betekende bevel om het grondgebied 

te verlaten. 

Desbetreffend verwijst de verwerende partij naar het arrest nr.3.488 dd. 09.11.2007 van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen: "De raad wijst erop dat het aan een vreemdeling die een verwijderings-

maatregel betekend krijgt, in de eerste plaats zelf toekomt om vrijwillig gevolg te geven aan deze 

verwijderingsmaatregel en niet de gedwongen repatriëring af te wachten." 

Terwijl het gegeven dat een eerder betekend bevel nog niet gedwongen werd uitgevoerd, vanzelf-

sprekend niet maakt dat dit eerder bevel niet meer zou kunnen worden uitgevoerd. 

Verzoeker kan vanzelfsprekend geen voordeel putten uit het feit dat een eerder bevel om het grond-

gebied te verlaten niet werd uitgevoerd. 

Het tweede middel kan dan ook niet worden aangenomen.” 

 

2.2.3. Vooreerst stelt de Raad vast dat dit middel enkel gericht is tegen de tweede bestreden beslissing. 

Verzoeker meent dat het niet redelijk is hem nog een bevel om het grondgebied te verlaten te geven nu 

hij vijf jaar in België verblijft ten gevolge van de afhandeling van de procedures die hij voert. Hij leidt uit 

de niet gedwongen uitvoering van onder meer het bevel van 28 mei 2008 een gedoogbeleid af zodat het 

redelijk lijkt hem “verder ongemoeid te laten”. 

 

Daargelaten de vraag naar het belang bij het middel, gelet op het volgens verzoeker zelf toegegeven 

herhaald karakter van de tweede bestreden beslissing, kan uit het gegeven dat het bevel van 28 mei 

2008 niet werd uitgevoerd, geen rechten worden geput. Uit illegaal verblijf kunnen geen rechten worden 

geput. Zoals de verwerende partij stelt, komt het in de eerste plaats verzoeker toe op vrijwillige basis het 

land te verlaten. Bovendien wijst de Raad erop dat een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet de uitvoerbaarheid van een bevel om het grondgebied te verlaten 

niet opschort (cf. o.m. RvS 6 april 2000, nr. 86.715; RvS 22 juli 2002, nr. 109.500; RvS 6 februari 2004, 

nr. 127.903; RvS 3 juni 2004, nr. 132.035; RvS 3 juni 2004, nr. 132.036; RvS 7 januari 2005, nr. 

138.946; RvS 20 november 2006, nr. 164.950), of zou verhinderen dat na het indienen ervan nog een 

dergelijk bevel aan de vreemdeling wordt gegeven (cf. RvS 3 juni 2004, nr. 132.036). Het indienen van 

een aanvraag op basis van artikel 9bis van de vreemdelingenwet heeft immers geen invloed op de 

verblijfsstatus van de vreemdeling en verhindert bijgevolg in principe niet dat ten aanzien van de 

vreemdeling een verwijderingsmaatregel wordt genomen (cf. RvS 12 januari 2007, nr. 166.626). 

 

De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt immers 

slechts het redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs 

afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Met andere woorden, om het 

redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan 

men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is, wat in casu niet het 

geval is. Verzoeker toont dit niet aan. 

 

Waar verzoeker nog voorhoudt dat de tweede bestreden beslissing steunt op onjuiste en onaanvaard-

bare motieven wijst de Raad erop dat deze bestreden beslissing de juridische grondslag vermeldt 

(artikel 7, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet) en de feitelijke grondslag (eerder bevel werd gegeven 

en illegaal verblijf). 
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Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt om te begrijpen op 

grond van welke juridische en feitelijke gegevens de tweede bestreden beslissing is genomen, derwijze 

dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 2002, nr. 

105.103). Verzoeker toont geen schending van de motiveringsplicht aan.  

 

Het tweede middel is, zo al ontvankelijk, minstens 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 drieëntwintig april tweeduizend en twaalf 

door: 

 

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,    De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN    M. BEELEN 

 


