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 nr. 95 165 van 15 januari 2013 

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 Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 3 september 2012 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 12 april 

2012 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 wordt verklaard, aan verzoeker ter kennis gebracht op 7 augustus 

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 het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 19 november 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 december 

2012. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat A. DE POURCQ verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat A. DE MEU, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, diende op 13 augustus 2003 een eerste 

asielaanvraag in bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Op 25 augustus 2003 nam de Dienst 

Vreemdelingenzaken een beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Op 27 november 2003 bevestigde het Commissariaat - generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 

(hierna verkort het CGVS) de beslissing tot weigering van verblijf. Deze beslissing werd ter kennis 

gebracht op 28 november 2003  Op 7 januari 2004 diende verzoeker een beroep tot nietigverklaring in 

bij de Raad van State tegen deze beslissing.  
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Op 18 april 2005 stelde de Raad van State de afstand van geding vast bij arrest nr. 143.225.  

 

Op 3 juni 2005 diende verzoeker een tweede asielaanvraag in. Op 10 juni 2005 gaf de Dienst 

Vreemdelingenzaken wederom een beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied 

te verlaten. Deze beslissing werd opnieuw door het CGVS bevestigd op 13 juli 2005 met een 

bevestigende beslissing van weigering van verblijf. Deze beslissing werd aan verzoeker betekend op 15 

juli 2005. Op 1 augustus 2005 diende verzoeker een vordering tot schorsing en een beroep tot 

nietigverklaring in bij de Raad van State.  

 

Op 21 oktober 2009 verwierp de Raad van State het beroep bij arrest nr. 197.125.  

 

Op 16 november 2009 diende verzoeker een aanvraag om machtiging tot verblijf in 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 (hierna verkort de vreemdelingenwet).  

 

Op 25 maart 2010 verklaarde de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid deze 

aanvraag onontvankelijk wegens een gebrek aan bewijs van de identiteit. 

 

Op 17 mei 2010 diende verzoeker een derde asielaanvraag in. Op 17 juni 2011 weigerde het CGVS het 

statuut van vluchteling en van subsidiaire bescherming aan verzoeker. Deze beslissing werd ter kennis 

gebracht aan verzoeker op 20 juni 2011. Verzoeker tekende beroep aan tegen deze beslissing bij de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna verkort de Raad) . Op 29 november 2011 bevestigde de 

Raad die beslissing en verwierp het beroep bij arrest nr. 71 009. 

 

Op 10 juni 2010 diende verzoeker een tweede aanvraag om machtiging tot verblijf in op grond van 

artikel 9bis van vreemdelingenwet.  

 

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

Armoedebestrijding verklaarde de aanvraag onontvankelijk bij beslissing van 12 april 2012.  

 

Dit is thans de bestreden beslissing. 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 10.06.2010 (en de 

aanvullingen van 02.09.2010 en 04.01.2012) werd ingediend door : 

N. A., S. (R. R.: ) 

nationaliteit: Pakistan 

geboren te [ ] op [ ] 

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 onontvankelijk is. 

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 (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. 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de 

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

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

buitenland. 

Het feit dat betrokkene sinds augustus 2003 ondergedoken in België verblijft, geïntegreerd en 

duurzaam lokaal verankerd is, Nederlandse taallessen en een cursus maatschappelijke oriëntatie 

heeft gevolgd, werkbereid zou zijn en een vrienden- en kennissenkring heeft uitgebouwd en 

getuigenverklaringen voorlegt, verantwoordt niet dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in België 

wordt ingediend. 

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

onderzoek conform art. 9.2 van de wet van 15.12.1980. 
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Betrokkene vroeg een eerste keer op 13.08.2003_asiel in België aan.  _Deze asielaanvraag werd 

afgesloten op 28.11.2003 met een bevestigende beslissing van weigering van verblijf door het 

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, hem betekend op 02.12.2003. 

Het verzoekschrift tot nietigverklaring ingediend bij de Raad van State tegen de beslissing CGVS dd. 

28.11.2003 werd afgesloten op 18.04.2005 met een arrest 'afstand van het geding' (RvS, arrestnr. 

143.225). Betrokkene verkoos geen gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten en 

verbleef tot zijn tweede asielaanvraag dd. 03.06.2005 illegaal in België. Deze asielaanvraag werd op 

14.07.2005 opnieuw afgesloten met een bevestigende beslissing van weigering van verblijf door het 

Commissariaat voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, hem betekend op 15.07.2005. 

Het verzoekschrift tot schorsing en nietigverklaring ingediend bij de Raad van State werd verworpen bij 

arrest dd. 21.10.2009. 

Opnieuw verkoos hij geen gevolg te geven aan het bevel en verbleef illegaal tot de dag van 

zijn derde asielaanvraag, dit op 17.05.2010. Deze derde asielaanvraag werd afgesloten op 

29.11.2011 met een weigering van de vluchteIingenstatus en de subsidiaire bescherming door de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, hem betekend op 02.12.2011. 

De duur van de asieIprocedures — namelijk iets meer dan 3 maanden voor de eerste, iets meer dan 1 

maand voor de tweede en iets meer dan 1 jaar en 6 maanden voor de Iaatste — was ook niet van die 

aard dat ze als onredelijk lang kunnen beschouwd worden. Het feit dat er een zekere 

behandelingsperiode is, geeft aan betrokkene ipso facto geen recht op verblijf (Raad van State, 

arrest nr 89980 van 02.10.2000). 

Hierbij dient ook nog opgemerkt te worden dat onder asielprocedure enkel de duur van de 

behandeling van de asielaanvraag door de verschillende asielinstanties wordt verstaan, zijnde de 

Dienst Vreemdelingenzaken, het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen en 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Zij oordelen immers over de gegrondheid van de 

asielaanvraag. De beroepsprocedure voor de Raad van State behoort niet bij die asielprocedure, 

daar men niet oordeelt over de gegrondheid van de asielaanvraag, dan wel over de correctheid van 

de procedure. 

Wat betreft de verwijzing naar een eventuele schending van art. 10 en 11 van de Belgische 

Grondwet en het redelijkheidsbeginsel en de beginselen van behoorlijk bestuur betreffende de 

toepassing van de instructies van 19 juli 2009, dient er te worden opgemerkt 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. Bijgevolg kan 

betrokkene zich niet beroepen op de criteria voor regularisatie daarin vermeld.” 

 

Op 16 april 2012 werd een bevel om het grondgebied te verlaten - asielzoeker (bijlage 13quinquies) 

afgegeven volgend op het arrest van de Raad waarbij de vluchtelingenstatus en subsidiaire 

beschermingsstatus werden geweigerd. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Op 14 september 2012 werd overeenkomstig artikel 39/ 81, 2
e
 lid van de vreemdelingenwet aan 

verweerder een nota met opmerkingen gevraagd. In casu werd geen nota overgemaakt. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

Verzoeker voert in zijn enig middel de schending aan van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, van het 

zorgvuldigheids-, het redelijkheids- en het vertrouwensbeginsel alsook van de materiële 

motiveringsplicht. 

 

Hij licht zijn middel in drie onderdelen toe als volgt: 

 

“Weliswaar werd de Instructie van 19.07.2009 inderdaad vernietigd door de Raad van State, doch 

uiteraard kan een administratieve overheid zoals de Algemene Directie Vreemdelingenzaken, bij het 

uitzetten van zijn beleid, verklaren welke criteria al dan niet worden toegepast op 

regularisatieaanvragen. 

De enige beperking bestaat erin dat die criteria niet als een dwingende regel mogen worden beschouwd 

omdat de soevereine appreciatiebevoegdheid behouden moet blijven. 

Deze stelling werd ondermeer (sic) verwoord in het arrest nr. 75.831 van 27.02.2012, gewezen door de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen: (…) 
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Anderzijds volgt uit het vertrouwensbeginsel dat, wanneer bevestigd wordt dat de criteria van 19.7.2009 

nog steeds toegepast worden , onder de door de Raad van State uitgesproken reserves weliswaar, ook 

verzoeker erop mocht vertrouwen dat dit ook in zijn geval zou gebeuren.  

 

Uit de beslissing van verweerder blijkt dat de negatieve motieven zowel betrekking hebben op het 

regularisatieverzoek van 10.06.2010, doch ook op dat van 16.11.2009. Zo heeft bijv. verweerder 

gemotiveerd waarom de elementen van lang verblijf, integratie en duurzame verankering in België 

(ingeroepen in het verzoek van 16.11.2009) geen elementen waren die als buitengewone 

omstandigheid konden worden beschouwd. 

Het samen nemen en behandelen van de twee regularisatieverzoeken is ook logisch vermits het eerste 

verzoek enkel en alleen onontvankelijk werd verklaard omwille van een gebrek aan identiteitsdocument, 

gebrek waaraan verholpen werd n.a.v. het tweede verzoek. 

Het zorgvuldigheids - en redelijkheidsbeginsel vereisen dat, wat “humanitair” was op 19.07.2009 (zie 

Instructie, meer bepaald de aanhef: “Bepaalde specifieke humanitaire situaties kunnen de toekenning 

rechtvaardigen van een machtiging tot verblijf van een vreemdeling in toepassing van het oud art. 9, 3
e
 

lid en art. 9bis...”) plots niet meer of minder ‘humanitair’ kan zijn in 2011 of 2012. 

 

Verzoeker had een ononderbroken verblijf ingeroepen vanaf 12.08.2003 gekoppeld aan asiel - en 

regularisatieprocedures. 

Voor zover het Criterium 1.1 van de (vernietigde) Instructie al niet toepasselijk was, dan was zeker 

criterium 1.2. van diezelfde Instructie van toepassing, nl. “vreemdelingen met een onredelijk lange 

asielprocedure van 4 of 5 jaar, waarbij een procedure voor de Raad van State en/of een 

regularisatieprocedure volgend op een asielprocedure wordt meegerekend”. 

In het dossier van verzoeker kunnen volgende proceduretermijnen worden ingeroepen n.a.v. de drie 

asielprocedures: 

eerste asielprocedure 12.08.2003 - 18.04.2005 (arrest RvS): 1 jaar en 8 maanden 

tweede asielprocedure 03.06.2005 - 21.10.2009 (arrest RvS): 4 jaar en 4 maanden 

derde asielprocedure 17.05.2010-02.12.2011: 1 jaar en 7 maanden 

hetzij een totale duur van 7 jaar en 7 maanden. 

Dat verzoeker deze onredelijk lange procedures kan blijven inroepen volgt uit het feit dat, nog steeds 

volgens die Instructie, de “Langdurige Procedures” onder punt 1) steeds konden en kunnen ingeroepen 

worden, los van de termijn van 3 maanden die voorzien was tussen 15.09 en 15.12.2009, voor 

aanvragen met een duurzame lokale verankering in België. 

M.a.w., hieruit volgt dat onredelijk lange procedures altijd verantwoorden dat ze tot een machtiging tot 

verblijf om humanitaire redenen kunnen leiden, met of zonder Instructie. Verweerder lijkt dit vergeten te 

zijn en heeft bovendien, bij lezing van de beslissing, de berekening ervan niet eens gemaakt. 

 

Van de drie gevoerde asielprocedures stelt verweerder dat geen enkele als onredelijk lang kan 

beschouwd worden. Verzoeker is het hier niet mee eens. 

Voor wat betreft de derde en laatste asielprocedure, ligt een periode tussen en 02.12.2011 (+ de termijn 

van 30 dagen), wat een totale duur van 1 jaar en 7 maanden voorstelt. 

Voor het geval de vernietigde Instructie van 19.07.2009 inderdaad niet meer van toepassing is en dus 

niet meer expressis verbis als leidraad kan dienen, mag de termijn van 3 of 4 jaar (zie Instructie 1.1) niet 

meer dwingend toegepast worden. 

Er zijn dus andere criteria nodig om de beoordeling van de onredelijke duur te maken. Eén van deze 

criteria is het feit dat het de bedoeling was en is van verschillende regeringen om asielprocedures te 

beperken tot een termijn van 3 maanden, zijnde een termijn die als redelijk werd voorgesteld om een 

asielprocedure van het begin tot het einde te kunnen afhandelen. 

In casu is er geen termijn van 3 maanden maar een termijn van 19 maanden. Het motief van verweerder 

is in dit opzicht derhalve niet consistent of congruent.” 

 

Onderzoek naar de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheids-, het redelijkheids- en het 

vertrouwensbeginsel vergt in casu een onderzoek van artikel 9bis van de vreemdelingenwet.  

 

Artikel 9bis, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet bepaalt het volgende:  

 

“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.”  
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Voormelde bepaling voorziet in een uitzondering op de regel, die vervat is in artikel 9 van de 

vreemdelingenwet en die bepaalt dat een vreemdeling een machtiging om langer dan drie maanden in 

het Rijk te verblijven moet aanvragen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is 

voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland. Overeenkomstig artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet kan een vreemdeling, die over een identiteitsdocument beschikt of vrijgesteld is van 

deze voorwaarde, enkel indien buitengewone omstandigheden dit rechtvaardigen een aanvraag om tot 

een verblijf gemachtigd te worden indienen bij de burgemeester van zijn verblijfplaats in België. 

Buitengewone omstandigheden, in de zin van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, zijn 

omstandigheden die het voor een vreemdeling zeer moeilijk of zelfs onmogelijk maken om een beroep 

te doen op de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post.  

 

Deze buitengewone omstandigheden mogen niet worden verward met de argumenten ten gronde die 

worden ingeroepen om een verblijfsmachtiging aan te vragen. De toepassing van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet houdt met andere woorden een dubbel onderzoek in:  

- wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of de aanvrager over een 

identiteitsbewijs beschikt of vrijgesteld is van deze voorwaarde en of er aanvaardbare buitengewone 

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

rechtvaardigen;  

- 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 bevoegde minister c.q. 

staatssecretaris over een ruime appreciatiebevoegdheid.  

 

Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond is om een verblijfsmachtiging toe te kennen, dient de 

gemachtigde van de staatssecretaris na te gaan of de aanvraag wel regelmatig werd ingediend, te 

weten of de aanvrager beschikt over een identiteitsdocument of vrijgesteld is van deze verplichting en of 

hij aanvaardbare buitengewone omstandigheden heeft ingeroepen.  

De aanvrager heeft de plicht om klaar en duidelijk te vermelden welke de buitengewone 

omstandigheden zijn die hem verhinderen zijn verzoek via de diplomatieke of consulaire post bevoegd 

voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland in te dienen (RvS 20 juli 2000, nr. 

89.048). Uit zijn uiteenzetting dient duidelijk te blijken waaruit het ingeroepen beletsel precies bestaat. 

 

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat verzoeker in zijn aanvragen om machtiging tot verblijf wat 

betreft de ontvankelijkheidsvoorwaarden, enkel verwijst naar het identiteitsdocument, doch dat hij verder 

geen buitengewone omstandigheden uiteenzet en dit in tegenstelling tot wat verzoeker voorhoudt in de 

uiteenzetting van zijn middel. Verzoeker zet immers meteen uiteen waarom hij meent in aanmerking te 

komen voor een verblijf van meer dan drie maanden. Dit betreft echter de grond van zijn aanvraag. 

Verweerder stelt dan ook terecht dat het feit dat betrokkene sinds augustus 2003 ononderbroken in 

België verblijft, geïntegreerd en duurzaam lokaal verankerd is, Nederlandse taallessen en een cursus 

maatschappelijke oriëntatie heeft gevolgd, werkbereid zou zijn en een vrienden- en kennissenkring heeft 

uitgebouwd, niet verantwoordt dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in België wordt ingediend en 

niet via de gewone procedure via de diplomatiek of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de 

plaats van oponthoud in het buitenland, aangezien deze elementen met betrekking tot de integratie het 

voorwerp kunnen uitmaken van een eventueel onderzoek conform artikel 9.2 van de vreemdelingenwet.  

 

In zijn eerste onderdeel van het enig middel stelt verzoeker dat de instructie van 19 juli 2009 inderdaad 

werd vernietigd door de Raad van State, maar dat volgens de Raad van State (RvS 18 oktober 2011, nr. 

215.571) die criteria enkel niet als dwingende regel mogen worden beschouwd omdat de soevereinde 

appreciatiebevoegdheid van de minister c.q. staatssecretaris of diens gemachtigde moet behouden 

blijven. Volgens verzoeker volgt uit het vertrouwensbeginsel dat hij er toch mocht op vertrouwen dat 

deze criteria nog steeds toegepast worden, onder de door de Raad van State uitgesproken reserves.  

 

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”. Hieruit volgt duidelijk dat er eerst een uitspraak 
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dient te worden gedaan over de ontvankelijkheidsvoorwaarden, zijnde de ingeroepen buitengewone 

omstandigheden. 

 

Daargelaten de vraag of er al een administratieve praktijk bestond waardoor verzoeker er mocht van 

uitgaan dat indien zijn aanvraag voldeed aan de vooropgestelde criteria dit automatisch inhield dat zijn 

aanvraag ontvankelijk zou worden verklaard, dan nog zou deze praktijk contra legem geweest zijn. Het 

vertrouwensbeginsel brengt niet mee dat vertrouwen dat zou zijn gewekt door een administratieve 

praktijk, zou moeten leiden tot het handhaven van een onwettige situatie (RvS 4 maart 2002, nr. 

104.270). 

 

Bovendien blijkt uit de uiteenzetting van het middel dat verzoeker hier volledig voorbijgaat aan het feit 

dat de bestreden beslissing betrekking heeft op de ontvankelijkheid van zijn aanvraag en niet op de al 

dan niet gegrondheid van zijn aanvraag. Zo stelt het arrest van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen waarnaar verzoeker verwijst “het gegeven dat de instructie van 19.07.2009 

waarvan gewag wordt gemaakt in de aanhef van de bestreden beslissing vernietigd werd door de Raad 

van State bij arrest nummer 198.769 van 9 december 2009, belet niet dat de overheid in het algemeen 

nader bepaalt door welke principes zij zinnens is zich te zullen laten leiden bij de uitoefening van de 

haar door de wet toegekende appreciatiebevoegdheid wanneer zij overgaat tot de beoordeling van de 

gegrondheid van de aanvragen(…) Een dergelijke gedragslijn mag evenwel niet het karakter aannemen 

van een strakke en absoluut bindende regel …”.  Immers oordeelde de Raad van State dat bij de 

ongegrondverklaring van de aanvraag om machtiging tot verblijf,  een aanvraag niet ongegrond kan 

worden verklaard uitsluitend omdat niet aan de voorwaarden uit de vernietigde instructie is voldaan, 

omdat in dergelijk geval 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. De Raad van State oordeelde dat een dergelijke handelwijze leidt tot de toevoeging van een 

voorwaarde die niet is voorzien in artikel 9bis van de vreemdelingenwet en dat niet kan toegelaten 

worden 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). Zowel het arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, als het 

arrest van de Raad van State heeft betrekking op de criteria die al dan niet gehanteerd kunnen worden 

bij de beoordeling van de gegrondheid van een aanvraag. Deze rechtspraak is dus van belang bij de 

beoordeling van de gegrondheid van een aanvraag. Er dient er nogmaals op gewezen te worden dat de 

bestreden beslissing in casu geen betrekking heeft op de gegrondheid van de aanvraag doch enkel de 

ontvankelijkheid van de aanvraag beoordeeld. 

 

Daargelaten de vraag of het eerste onderdeel van het enig middel gesteund op het vertrouwensbeginsel 

niet gegrond is. 

 

Verder stelt verzoeker in het tweede onderdeel van het middel dat het zorgvuldigheids- en 

redelijkheidsbeginsel vereisen dat wat humanitair was op 19 juli 2009 plots niet meer of minder 

humanitair kan zijn in 2011 en 2012. 

 

Betreffende deze aangevoerde schending van het redelijkheidsbeginsel, merkt de Raad op dat het 

redelijkheidsbeginsel de Raad niet toestaat 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). Aangaande de vermeende schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, wijst de Raad 

erop dat voornoemd beginsel de overheid de verplichting oplegt haar beslissing op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411, 

RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat 

de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op 

alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Verzoeker verwijst in dit tweede onderdeel in eerste instantie opnieuw naar de door de Raad van State 

vernietigde instructie van 19 juli 2009, meer bepaald naar de criteria 1.1 en 1.2 van die vernietigde 

instructie, die beiden betrekking hadden op langdurige asielprocedures. Dienaangaande wordt er in de 

bestreden beslissing correct op gewezen dat deze instructie van 19 juli 2009 werd vernietigd door de 

Raad van State (RvS 9 december 2009, nr. 198.769 en 5 oktober 2011, nr. 215.571) en verzoeker zich 

hier aldus niet meer kan op beroepen. De Raad van State oordeelde immers dat 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, 
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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.” Bijgevolg dienen dus wel degelijk buitengewone omstandigheden te worden aangegeven in 

de aanvraag om machtiging tot verblijf en dient verzoeker aan te geven waarom een langdurige 

procedure of een langdurig verblijf in België een buitengewone omstandigheid is, die hem verhindert zijn 

aanvraag via de normale procedure via de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post in het 

buitenland in te dienen. Uit het administratief dossier blijkt dat dit noch in de aanvraag noch in het 

verzoekschrift wordt uiteengezet door verzoeker.  

 

Het is bijgevolg niet kennelijk onredelijk van verweerder om de door verzoeker aangehaalde elementen 

die allen betrekking hebben op de gegrondheid van zijn aanvraag niet te weerhouden als een 

buitengewone omstandigheid.  

Aangaande het zorgvuldigheidsbeginsel blijkt uit het administratief dossier dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding op basis van 

een correcte feitenvinding tot zijn conclusie is gekomen en geantwoord heeft op alle door verzoeker 

aangehaalde argumenten in de aanvragen. Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel kan niet 

worden weerhouden. 

 

Daar waar verzoeker in zijn tweede onderdeel in tweede instantie aanhaalt dat los van de instructie 

onredelijk lange procedures altijd verantwoorden dat ze tot een machtiging tot verblijf om humanitaire 

redenen kunnen leiden, wijst de Raad erop dat de bestreden beslissing enkel de ontvankelijkheid van de 

aanvraag betreft en verweerder zich niet moet uitspreken over de vraag of dit gegeven een reden, in het 

kader van de gegrondheid van de aanvraag, kan zijn om verzoeker te machtigen tot een verblijf van 

meer dan drie maanden in het Rijk. In de mate dat verweerder zich hieromtrent wel heeft uitgesproken 

in de bestreden beslissing betreft dit bijgevolg een overtollig motief. 

 

In gelijkaardige zin moet met betrekking tot het derde onderdeel van het enig middel van verzoeker 

worden opgemerkt dat daar waar verzoeker stelt dat de behandelingstermijn van de derde 

asielprocedure van 17 mei 2010 tot 2 december 2011 duidelijk te lang was, om in de lijn te liggen van de 

bedoeling van de verschillende regeringen om asielprocedures te beperken tot een termijn van drie 

maanden, nergens in de wet wordt aangegeven binnen welke termijn een asielprocedure of een 

regularisatieprocedure moet behandeld zijn. Er blijkt op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet 

verder niet dat bij een onontvankelijkheidsbeslissing, op grond van het ontbreken van buitengewone 

omstandigheden, moet worden gemotiveerd aangaande de duur op zich van de asielprocedure. 

Daargelaten de vraag of de duur van de verscheidene asielprocedures en regularisatieprocedures die 

verzoeker heeft doorlopen te lang waren, ligt de bewijslast in de ontvankelijkheidsfase bij de verzoeker 

om aan te geven waarom deze duur hem ervan heeft weerhouden zijn aanvraag in het buitenland in te 

dienen.  

 

Ook in deze kan bijgevolg geen schending van het redelijkheidsbeginsel of zorgvuldigheidsbeginsel 

worden weerhouden. Met zijn betoog maakt verzoeker evenmin een schending van de materiële 

motiveringsplicht of van artikel 9bis van de vreemdelingenwet aannemelijk. 

 

De aangevoerde onderdelen van het enig middel zijn 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 vijftien januari tweeduizend en dertien door: 

mevr. J. CAMU, wnd. voorzitter, 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

M. DENYS J. CAMU 


