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 nr. 91 104 van 8 november 2012 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door 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 Algerijnse nationaliteit te zijn, op 3 februari 2012 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris van 21 december 2011 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard, aan 

de verzoekende partij ter kennis gebracht op 5 januari 2012. 

 

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 11 oktober 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

6 november 2012. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. VANSTEENHUYSE, die loco advocaat F. LANDUYT 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE, die verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker die verklaart van Algerijnse nationaliteit te zijn, komt op 20 april 2005 België binnen en dient 

een asielaanvraag in op 21 april 2005. 

 

Op 12 mei 2005 neemt de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken de beslissing tot 

weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Op 27 juni 2005 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de 

bevestigende beslissing tot weigering van verblijf. 
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Op 30 november 2005 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van het toen 

geldende artikel 9, derde lid 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 10 september 2007 neemt de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken de beslissing 

waarbij deze aanvraag onontvankelijk wordt verklaard. 

 

Op 27 september 2007 wordt aan verzoeker bevel gegeven om het grondgebied te verlaten. 

 

Op 11 oktober 2007 dient verzoeker een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

 

Op 27 juni 2008 neemt de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid de beslissing 

waarbij deze aanvraag onontvankelijk wordt verklaard. 

 

Op 4 juli 2008 wordt aan verzoeker bevel gegeven om het grondgebied te verlaten. 

 

Op 24 juli 2008 dient verzoeker een derde aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9bis van de vreemdelingenwet. 

 

Op 2 april 2009 wordt deze aanvraag onontvankelijk verklaard. 

 

Op 14 april 2009 wordt aan verzoeker bevel gegeven om het grondgebied te verlaten. 

 

Op 16 april 2009 dient verzoeker een vierde aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9bis van de vreemdelingenwet. 

 

Op 30 april 2009 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter 

van de vreemdelingenwet. 

 

Op 25 februari 2010 wordt deze aanvraag op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet 

ontvankelijk verklaard en wordt verzoeker in het bezit gesteld van een tijdelijk verblijfsdocument. 

 

Op 21 mei 2010 dient verzoeker een vijfde aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9bis van de vreemdelingenwet. 

 

Op 21 september 2010 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing waarbij 

de vierde aanvraag van verzoeker op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet ontvankelijk doch 

ongegrond wordt verklaard. 

 

Op 10 november 2010 wordt deze beslissing ingetrokken. Het beroep dat verzoeker had ingesteld tegen 

deze beslissing wordt verworpen bij arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 19 januari 

2011 nr. 54 596. 

 

Op 16 november 2010 wordt een nieuwe beslissing genomen waarbij de vierde aanvraag van verzoeker 

op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard. Bij 

arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 27 februari 2012 nr. 75 833 wordt deze 

beslissing vernietigd. 

 

Op 7 december 2010 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing waarbij de 

vijfde aanvraag van verzoeker op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet ontvankelijk doch 

ongegrond wordt verklaard. 

 

Op 5 april 2011 dient verzoeker een zesde aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9bis van de vreemdelingenwet. 

 

Op 17 juni 2011 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing waarbij deze 

zesde aanvraag ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard. 
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Op 1 augustus 2011 wordt deze beslissing ingetrokken. Bij arrest van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen van 13 september 2011 nr. 66 608 wordt het beroep tegen de ingetrokken 

beslissing verworpen. 

 

Op 1 augustus 2011 wordt een nieuwe beslissing genomen waarbij deze zesde aanvraag ontvankelijk 

doch ongegrond wordt verklaard. 

 

Op 21 december 2011 wordt deze beslissing ingetrokken. Bij arrest van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen van 15 maart 2012 nr. 77 270 wordt het beroep tegen deze ingetrokken 

beslissing verworpen. 

 

Op 21 december  2011 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris een nieuwe beslissing 

waarbij de zesde aanvraag van verzoeker op grond van artikel 9bis ontvankelijk doch ongegrond wordt 

verklaard. Dit is de bestreden beslissing: 

 

“(…) 

Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 05.04.2011 werd 

ingediend door : 

B., A. (R.R.: 054000393710) geboren te B. op (…) adres: (…) nationaliteit: Algerije 

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. 

Redenen: 

Ter ondersteuning van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, beroept betrokkene zich op de instructie 

van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van artikel 9.3 en art 9bis van de wet van 15.12.1980. We 

merken echter op dat deze vernietigd werd door de Raad van State (RvS arrest 198.769 van 09.12.2009 

en arrest 215.571 van 05.10.2011). Bijgevolg zijn de criteria van deze instructie niet meer van 

toepassing. 

Betrokkene beroept zich op zijn (langdurig) verblijf op het grondgebied sinds april 2005 en op zijn 

integratie die hij staaft door volgende stukken: attesten Nederlandse les. Hierbij dient opgemerkt te 

worden dat integratie in de Belgische maatschappij en een langdurig verblijf elementen zijn die een 

grond zouden kunnen vormen voor een verblijfsrecht, maar niet moeten vormen (RvS arrest 133.915 dd. 

14.07.2004) Daarom zijn deze elementen op zich onvoldoende om een verblijfsrecht toe te kennen. 

Betrokkene beweert de vader te zijn van een zoon, met name van K. R. (Duitse nationaliteit, geboren te 

O. op 02.12.1977). De heer K. is op heden 33 jaar oud en dus al lange tijd niet meer schoolplichtig. Er 

worden ook geen bewijzen van schoolgaandheid voorgelegd. Bovendien is er ook geen enkele 

aanwijzing om aan te nemen dat de heer K. in België verblijft en nog contact zou hebben met 

betrokkene. Bijgevolg kan dit element geen grond vormen voor regularisatie. 

De asielaanvraag van betrokkene werd afgesloten op 29.06.2005 met een bevestigende beslissing van 

weigering van verblijf door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, hem 

betekend op 30.06.2005. De duur van de procedure - namelijk ongeveer twee maanden - was ook niet 

van die aard dat ze als onredelijk lang kan beschouwd worden. 

Aangaande de elementen betrekking hebbende op de onmogelijkheid tot terugkeer: betrokkene wordt 

met deze beslissing niet gevraagd het grondgebied te verlaten. Hij heeft een procedure hangende in het 

kader van artikel 9ter en kan dan ook een beslissing in deze aanvraag afwachten. 

Gelieve over te gaan tot intrekking van het ontvangstbewijs dat eventueel aan betrokkene zou zijn 

afgeleverd. 

(…).” 

 

Op 19 maart 2012 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris een nieuwe beslissing 

waarbij de vierde aanvraag van verzoeker, van 16 april 2009, om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet, ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard, nadat de beslissing 

van 16 november 2010 over deze aanvraag vernietigd werd door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. Verzoeker dient een beroep in tegen deze beslissing dat gekend is onder 

het rolnummer 96 223. 

 

Op 11 juli 2012 geeft de arts-adviseur haar advies inzake de medische toestand van verzoeker. 
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Op 20 juli 2012 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing waarbij de 

aanvraag van verzoeker op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet ongegrond wordt verklaard. 

Verzoeker stelt een beroep in tegen deze beslissing dat gekend is onder het rolnummer 105 844. 

 

Op 20 juli 2012 wordt aan verzoeker bevel gegeven om het grondgebied te verlaten. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert een enig middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Eerste Middel 

Schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van de bestuurshandelingen (B.S., 12 september 1991) en artikel 9 bis van de Vreemdelingenwet. 

De bestreden beslissing stelt dat het verzoeker niet voldoet aan het criterium 1.2 en 2.8a van de 

instructies van 19 juli 2009. 

Dat dit artikel stelt : “De buitengewone omstandigheid is gelegen in het feit dat verzoekende partij reeds 

lang in België verblijft en een duurzame lokale verankering heeft in België (instructies dd. 18.07.2009 

punt 2.8). Deze situatie betreft de vreemdeling die voorafgaand aan zijn aanvraag een langdurig 

ononderbroken verblijf in België heeft dat minimum 5 jaar bedraagt; En die voor 18 maart 2008 [de 

datum van het regeerakkoord] gedurende een periode een wettig verblijf in België heeft gehad (waarbij 

elk verblijf in aanmerking komt dat gedekt wordt door een wettelijk afgegeven verblijfsdocument, 

behalve een toeristenvisum) of, die voor die datum, geloofwaardige pogingen heeft ondernomen om in 

België een wettig verblijf te bekomen. ” 

Dat dit echter wel het geval is. Op 28 april 2005 heeft verzoeker zich vluchteling verklaard. Op 12 mei 

2005 nam de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing tot weigering van verblijf met het bevel om het 

grondgebied te verlaten. Verzoeker tekent tegen deze, beslissing dringend beroep aan op 15 mei 2005. 

Op 27 juni 2005 wordt door het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 

(CGVS) besloten dat het dossier onontvankelijk is. Tegen deze beslissing werd een beroep bij de Raad 

van State ingediend, die beëindigd werd op 02.06.2009 door een arrest van de Raad van State. De 

asielprocedure duurde dus 4 jaar en 1 maand. Op 11 oktober 2007, 22 juli 2008 en 14 april 2009 heeft 

mijn verzoeker een aanvraag tot regularisatie gedaan. Er was dus wel degelijk een 

regularisatieaanvraag op 18.03.2008, hetgeen in de bestreden anders gesteld wordt. De 

regularisatieaanvraag liep dus wel degelijk door na 02.06.2009. 

Dat daarenboven de buitengewone omstandigheid moet beoordeeld worden op het ogenblik van de 

beslissing. Dat de beslissing dateert van 21.09.2010, toen mijn verzoeker reeds 6 jaar en 3 maand in 

België was. Ook op dat vlak is de bestreden beslissing foutief, minstens onjuist gemotiveerd. 

Dat de bestreden beslissing verwijst naar de regularisatieaanvraag van 05.04.2011, maar reageert niet 

op de regularisatieaanvragen van 11 oktober 2007, 22 juli 2008 en 14 april 2009. Bij beslissing van de F 

O D BINNENLANDSE ZAKEN, Dienst Vreemdelingenzaken, dd. 21.09.2010, betekend op 04.10.2010 

werd deze aanvraag afgewezen. 

Op 04.11.2010 heeft mijn verzoeker daartegen beroep aangetekend bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. Op 10.11.2010 heeft de F O D BINNENLANDSE ZAKEN, Dienst 

Vreemdelingenzaken de bestreden beslissing ingetrokken. Zodoende is er nooit een beslissing op deze 

aanvragen geweest. 

Op 5 april 2011 heeft mijn verzoeker een aanvraag tot regularisatie gedaan. Bij beslissing van de F O D 

BINNENLANDSE ZAKEN, Dienst Vreemdelingenzaken, dd. 17.06.2011, betekend op 28.06.2011 werd 

deze aanvraag afgewezen gezien hij volgens de beslissing niet voldeed aan de criteria van de 

instructies van 19 juli 2009. Op 01.08.2011 heeft de F O D BINNENLANDSE ZAKEN, Dienst 

Vreemdelingenzaken de bestreden beslissing ingetrokken.” 

 

2.2. In de nota repliceert de verwerende partij het volgende: 

 

“Verzoeker stelt in enig middel de schending voor van artikel 9bis van de Wet van 15 december 1980 en 

van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991. 

Verzoeker geeft aan dat hij wel voldoet aan de criteria 1.2 en 2.8 A van de vernietigde instructie van 19 

juli 2009. 

De verwerende partij stelt vast dat verzoeker niet betwist dat hij geen buitengewone omstandigheden 

aantoont, en derhalve erkent niet te voldoen aan de voorwaarden gesteld in art. 9bis Vreemdelingenwet. 

Verzoeker houdt echter voor dat op zijn aanvraag om machtiging tot verblijf bij voorrang de criteria van 

de vernietigde instructie dienden te worden toegepast, die een uitzondering zouden vormen op art. 9bis 

Vreemdelingenwet en de aldaar gestelde voorwaarden. 
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Hij meent dat de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid bij het 

nemen van zijn beslissing d.d. 21 december 2011, door te onderzoeken of verzoeker buitengewone 

omstandigheden aantoont, handelde in strijd met de motiveringsplicht voortvloeiende uit 2 en 3 van de 

Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering. 

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat dergelijke redenering niet kan worden gevolgd. 

Verzoeker gaat bij zijn kritiek kennelijk voorbij aan het feit dat het de gemachtigde van de federale 

Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid niet toekomt af te wijken van de wettelijke bepalingen bij 

het nemen van een beslissing. 

De verwerende partij wijst op de uitdrukkelijke bewoordingen van art. 9bis Vreemdelingenwet, waarvan 

de aanhef luidt als volgt: 

"§1. In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een 

identiteitsdocument beschikt, kan de machtiging tot verblijf worden aangevraagd bij de burgemeester 

van de plaats waar hij verblijft. Deze maakt ze over aan de minister of aan diens gemachtigde. Indien de 

minister of diens gemachtigde de machtiging tot verblijf toekent, zal de machtiging tot verblijf in België 

worden afgegeven. 

(…).” 

De gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid heeft derhalve op 

rechtsgeldige wijze onderzocht of verzoeker voldeed aan de door art. 9bis Vreemdelingenwet gestelde 

voorwaarde tot het aantonen van buitengewone omstandigheden. 

De instructie van 19 juli 2009 waarop verzoeker zich beroept is immers met een arrest van de Raad van 

State nr. 198.769 dd. 09.12.2009 vernietigd omdat deze instructie "het mogelijk maakt dat 

vreemdelingen die zich in de erin 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". 

Dit vernietigingsarrest heeft werking erga omnes, zodat verzoeker zich niet kan beroepen op de 

vernietigde instructie. Ingevolge de vernietiging ervan, kan de instructie niet langer worden beschouwd 

als een geldige rechtsbron. 

Gezien de instructie net werd vernietigd omdat de toepassing van deze instructie zou betekenen dat 

geen buitengewone omstandigheden dienen te worden aangetoond in de zin van art. 9bis 

Vreemdelingenwet, kan verzoeker in het kader van onderhavige procedure niet rechtsgeldig voorhouden 

dat hij niet kon voorzien dat de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Migratie- en 

Asielbeleid zou onderzoeken of zijn aanvraag om machtiging tot verblijf beantwoordde aan de 

voorwaarden gesteld in art. 9bis Vreemdelingenwet. 

De verwerende partij wijst er dienaangaande op dat verzoeker zijn aanvraag indiende nadat dit 

vernietigingsarrest werd verleend, te weten op 5 april 2011. 

Verzoeker kan niet ernstig voorhouden dat art. 9bis Vreemdelingenwet een voorwaarde zou toevoegen 

aan de instructie. Integendeel werd deze instructie net vernietigd omdat zij een bindende voorwaarde 

toevoegde aan art. 9bis Vreemdelingenwet (zie ook R.v.St. nr. 215.571 van 05.10.2011). De Raad van 

State verwoordde het als volgt: "Dat uit het bovenstaande volgt dat de bestreden instructie voor 

vernietiging vatbaar is aangezien ze een nieuwe rechtsregel aan de rechtsorde toevoegt". 

Zie ook R.v.V. 18 oktober 2011, nr. 68 682: 

"Verzoekster stelt dat de door de wetgever bepaalde ontvankelijkheidsvereisten niet werden hernomen 

in de instructie van 19 juli 2009 of in een toelichtend vademecum en dat deze instructie tot doel had af te 

wijken van de in artikel 9bis van de Vreemdelingenwet voorziene ontvankelijkheidsvereisten. Zij betoogt 

tevens dat verweerder in de bestreden beslissing toepassing maakt van de wet en hierdoor afwijkt van 

de uitzonderingsregeling die de staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid middels zijn 

beleidsinstructie wenste door te voeren. Zij gaat evenwel voorbij aan het feit de Raad van State bij 

arrest nummer 198.769 van 9 december 2009 oordeelde dat deze 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. Ingevolge de vernietiging van de instructie van 19 juli 2009 

door de Raad van State wordt deze geacht nooit bestaan te hebben. Verzoekster kan dan ook niet 

gevolgd worden in haar stelling dat zij erop mocht vertrouwen dat de instructies van 19 juli 2009, die in 

een vademecum werden verduidelijkt, wat de beoordeling van de ontvankelijkheid van haar aanvraag 
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betreft, onverkort zouden worden toegepast en zij niet diende aan te tonen dat het voor haar bijzonder 

moeilijk of zelfs onmogelijk was om haar machtigingsaanvraag via de reguliere procedure in te dienen. 

Verzoekster, die haar aanvraag op 14 december 2009 nog actualiseerde, behoorde immers te weten dat 

verweerder is gebonden door de wet en dat hij het arrest van de Raad van State van 9 december 2009 

diende te respecteren." 

Verzoeker slaagt er dan ook niet in te bewijzen dat de gemachtigde van de federale Staatssecretaris 

van Migratie- en Asielbeleid op onredelijke wijze zou hebben gehandeld. De gemachtigde van de 

federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid heeft niets meer gedaan dan art. 9bis 

Vreemdelingenwet op correcte wijze toe te passen. 

Artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 voorzien dat de beslissingen van de besturen uitdrukkelijk 

moeten worden gemotiveerd, dat de motivering de juridische en de feitelijke overwegingen dient te 

vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat deze motivering afdoende moet zijn. 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft 

genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover 

hij beschikt. Het begrip "afdoende" zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, 

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

genomen beslissing. 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 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 formele motiveringsplicht (R.v.St., nr. 105.103, 26 maart 2002). 

Het middel is ongegrond.” 

 

2.3. 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 burger, 

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. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In de motieven wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing een motivering in feite, met name dat 

de elementen die verzoeker aanvoert niet volstaan om geregulariseerd te worden. Verzoeker maakt niet 

duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt te begrijpen op basis van welke juridische 

en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn 

aan het doel van de formele motiveringsplicht. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 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. 

 

Verzoeker heeft een aanvraag ingediend op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. De 

materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in samenhang met de 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 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.” 
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Artikel 9bis van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§1. In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een 

identiteitsdocument beschikt, kan de machtiging tot verblijf worden aangevraagd bij de burgemeester 

van de plaats waar hij verblijft. Deze maakt ze over aan de minister of aan diens gemachtigde. Indien de 

minister of diens gemachtigde de machtiging tot verblijf toekent, zal de machtiging tot verblijf in België 

worden afgegeven. 

(…)” 

 

De 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 

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 

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 

verblijfsmachtiging 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 (hierna: de Raad) 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 nr. 

198 769 van 9 december 2009 omdat deze instructie “het mogelijk maakt dat vreemdelingen die zich in 

de daarin omschreven voorwaarden bevinden ervan ontslagen worden aan te tonen dat er in hun geval 

buitengewone omstandigheden voorhanden zijn, terwijl enkel de wetgever dit vermag te doen”, omdat 

“door dit in de bestreden instructie te doen, een aan de wetgever voorbehouden domein wordt betreden” 

en omdat “uit het bovenstaande volgt dat de bestreden instructie voor vernietiging vatbaar is aangezien 

ze een nieuwe rechtsregel aan de rechtsorde toevoegt”. 

 

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 

voorwaarden 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 kan niet toelaten dat bindende voorwaarden aan artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet worden toegevoegd, omdat artikel 9bis van de vreemdelingenwet 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. 

 

Het hele betoog van verzoeker is er uitsluitend op gericht een ruimere toepassing van de vernietigde 

instructie van 19 juli 2009, waaronder de criteria 1.2. en 2.8A te verkrijgen. Zijn argumentatie beperkt 

zich tot het bekritiseren van het feit dat de instructie niet correct werd toegepast. Uit hetgeen voorafgaat, 

volgt dat in casu dit betoog van verzoeker dat een ruime toepassing van de voorwaarden van de 

instructie van 19 juli 2009 vooropstelt, niet dienstig is. 
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De schending van artikel 9bis van de vreemdelingenwet zoals uiteengezet door verzoeker en van de 

materiële motiveringsplicht, kan niet worden aangenomen. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op acht november tweeduizend en twaalf door: 

 

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET 

 


