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 nr. 208 182 van 23 augustus 2018 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat H. CHATCHATRIAN 

Langestraat 46/1 

8000 BRUGGE 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Indiase nationaliteit te zijn, op 7 april 2016 heeft 

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

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

van 18 februari 2018 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, onontvankelijk verklaard wordt. 

 

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 29 mei 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 juni 2018. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat H. CHATCHATRIAN 

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

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 7 september 2015 dient de verzoekende partij een aanvraag in 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 (hierna: de vreemdelingenwet).  

 

1.2. Op 18 februari 2016 beslist de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris (hierna: de 

gemachtigde) deze aanvraag onontvankelijk te verklaren.  
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Dit is de bestreden beslissing. Deze is als volgt gemotiveerd:  

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 07.09.2015 werd 

ingediend door : 

M., S. (R.R.: 091071054746) 

nationaliteit: India 

geboren te Pehowa op 10.07.1991 

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. 

 

Redenen: 

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. 

Betrokkene wist dat zijn verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de asielprocedure en 

dat hij bij een negatieve beslissing het land diende te verlaten. Zijn asielaanvraag, ingediend op 

21.03.2008, werd afgesloten op 09.06.2008 door afstand van zijn asielaanvraag. 

De duur van de procedure – namelijk minder dan drie maanden – was ook niet van die aard dat ze als 

onredelijk lang kan 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) 

 

Betrokkene beweert dat hij zich in buitengewone omstandigheden zou bevinden omdat hij alhier een 

langdurig verblijf in België zou hebben. Hieromtrent dienen wij te stellen dat dit onmogelijk aanvaard kan 

worden als een buitengewone omstandigheid. Betrokkene beweert alhier sinds 2008 te verblijven. 

Echter, betrokkene heeft zich grotendeels bewust genesteld in illegaal verblijf. Bovendien werd hem op 

04.09.2009, op 11.02.2011 en op 27.09.2012 een bevel om het grondgebied te verlaten betekend. Het 

principe wordt gehanteerd dat betrokkene in eerste instantie de verplichting had om zelf gevolg te geven 

aan het bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Betrokkene diende alles in het werk te stellen om aan zijn wettelijke verplichting om het land te verlaten 

te voldoen en bijgevolg diende hij in de eerste plaats zelf alle stappen te ondernemen om rechtstreeks 

of via een derde land naar zijn herkomstland terug te keren of naar een land waar hij kan verblijven. De 

bewering dat hij alhier langdurig zou verblijven kan dus onmogelijk aanvaard worden als buitengewone 

omstandigheid daar betrokkene zelf verantwoordelijk is voor deze situatie. 

 

Betrokkene beweert dat hij onmogelijk zou terugkunnen naar India, noch fysisch noch financieel. Hij 

verwijst ook naar het feit dat hij gevlucht is uit India. Hij legt evenwel geen bewijzen voor die deze 

bewering kunnen staven. 

Het is aan betrokkene om op zijn minst een begin van bewijs te leveren. De loutere vermelding dat 

betrokkene niet terugkan omwille van bovenvermelde redenen, volstaat niet om als buitengewone 

omstandigheid aanvaard te worden. Bovendien voegt betrokkene geen enkel nieuw element toe aan de 

elementen die hij reeds tijdens zijn asielprocedure naar voor bracht en die niet weerhouden werden door 

de bevoegde instanties. De elementen ter ondersteuning van huidig verzoek om machtiging tot verblijf 

wettigen bijgevolg geen andere beoordeling dan die van deze instanties. 

 

Betrokkene haalt aan dat hij geen familie meer zou hebben in India en hij er dan ook geen 

overlevingskansen zou hebben gehad. Een verslag van Fedasil zou stellen dat er geen familie meer zou 

zijn in India, op één oom na die hem zou hebben overgedragen aan een mensenhandelaar zonder zich 

verder van zijn lot iets aan te trekken. 

Tevens zou betrokkene geen enkele kans op onderwijs, werk en dergelijke meer hebben gehad en zou 

armoede zijn enige perspectief zijn bij terugkeer naar India. 

Het lijkt erg onwaarschijnlijk dat betrokkene geen familie, vrienden of kennissen meer zou hebben in het 

land van herkomst waar hij voor korte tijd zou kunnen verblijven in afwachting van een beslissing in het 

kader van zijn aanvraag tot regularisatie. Betrokkene verbleef immers ruim zestien jaar in India en zijn 
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verblijf in België, zijn integratie en opgebouwde banden kunnen bijgevolg geenszins vergeleken worden 

met zijn relaties in het land van herkomst. 

Niets verhindert betrokkene derhalve om terug te keren en via de reguliere weg een aanvraag om 

machtiging tot verblijf in te dienen. Het staat betrokkene vrij hiertoe een beroep te doen op de 

Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) om zo de nodige steun te verkrijgen voor een terugreis. 

Ook beschikt de IOM over een Reïntegratiefonds dat als doel heeft een duurzame terugkeer naar en 

reïntegratie in het land van herkomst te vergemakkelijken. Dit fonds is ontworpen om mensen bij te 

staan in het vinden van inkomensgenererende activiteiten. Reïntegratiebijstand kan het volgende 

bevatten: beroepsopleidingen, opstarten van kleine zakenprojecten, kosten om een cursus of opleiding 

te volgen, kosten om informatie over beschikbare jobs te verkrijgen, bijvoorbeeld door middel van 

tewerkstellingsbureaus, accommodatie/huur, extra bagage. Hierdoor kan de bewering dat betrokkene 

enkel uitzicht op armoed zou hebben en er geen overlevingskansen zou hebben, niet aanvaard worden 

als een buitengewone omstandigheid. 

 

Betrokkene beroept zich op het feit dat hij een leercontract, het zogenaamde ‘alternerend leren’ zou 

volgen en dat hij in dit kader 24uur per werk werkt bij BVBA Gevelwerken. Hij zou hier nog steeds 

tewerkgesteld zijn. 

Het gegeven dat betrokkene het zogenaamde alternerend leren volgt, is niet buitengewoon en 

verantwoordt niet dat een aanvraag in het kader van art. 9 van de wet van 15/12/1980 in België wordt 

ingediend. Betrokkene kan op basis van een studentenvisum eventueel terugkeren naar België om zijn 

studies hier verder te zetten. 

 

Het feit dat betrokkene hier naar school gaat, kan niet aanzien worden als een buitengewone 

omstandigheid daar betrokkene niet aantoont dat een scholing niet in het land van herkomst kan 

verkregen worden. Tevens behoeft zijn eventuele scholing geen gespecialiseerd onderwijs, noch een 

gespecialiseerde infrastructuur die niet in het land van herkomst te vinden is. Bovendien dient er op 

gewezen te worden dat zijn scholing vanaf 04.09.2009 steeds plaats vond in illegaal verblijf. Bovendien 

is betrokkene op dit ogenblik 24 jaar oud en dus niet langer leerplichtig. Volledigheidshalve merken we 

op dat betrokkene geen schoolattest voorlegt waaruit zou blijken dat hij nog steeds schoolgaand is. 

Betrokkene legt enkel een schoolattest voor van het schooljaar 2014-2015. M.b.t. zijn tewerkstelling 

merken we volledigheidshalve op dat betrokkene inderdaad een arbeidscontract van onbepaalde duur 

voorlegt. Echter, zijn laatste loonfiche dateert van september 2012. Betrokkene toont dus niet aan dat 

het element dat hij inroept als buitengewone omstandigheid, met name zijn scholing en bijhorende 

tewerkstelling, nog actueel zijn daar hij geen recente bewijzen voorlegt. De raadsman van betrokkene 

verwijst in dit kader naar het feit dat het bijzonder relevant is dat betrokkene deze opleiding aanvatte als 

minderjarige vanuit legaal verblijf. Echter, gezien betrokkene geen enkel recent attest voorlegt waaruit 

blijkt dat hij nog steeds schoolgaand is en nog steeds tewerkgesteld is bij BVBA Gevelwerken, kan dit 

element niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid. Volledigheidshalve merken we op dat 

betrokkene meerderjarig werd op datum van 10.07.2009, zijn aankomstverklaring was geldig tot 

10.07.2009 en hij kreeg een eerste maal een bevel om het grondgebied te verlaten op datum van 

03.09.2009, betekend door betrokkene op 04.09.2009. 

 

Wat betreft het aangehaalde element dat betrokkene een blanco strafblad zou hebben, dient opgemerkt 

te worden dat van alle vreemdelingen die in België verblijven, verwacht wordt dat zij zich houden aan de 

in België van kracht zijnde wetgeving. 

 

De elementen van integratie (Het feit dat betrokkene in maart 2008 als minderjarige in België zou zijn 

aangekomen; hij steeds een modelstudent zou zijn geweest, met uitmuntende resultaten in wat hij doet; 

hij tijdens het schooljaar 2008-2009 les volgde op het Vrij instituut voor secundair onderwijs te 

Mariakerke en hij les in de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers volgde, hij het jaar hierna 

overschakelde naar CLW Technische scholen te Mechelen, waar hij zijn beroepssecundair onderwijs 

met vrucht zou beëindigd hebben en hij dat jaar zijn certificaat werfbediener zou behaald hebben, hij 

tijdens het schooljaar 2010-2011 in dezelfde school een opleiding tot metselaar zou hebben gevolgd, hij 

dan ook zou worden opgeleid in één van de knepuntenberoepen en klaarblijkelijk met groot succes, 

directeurs en leerkrachten van zijn scholen zouden stellen dat hij zeer correct en respectvol zou zijn en 

dat hij zijn studies zeer ernstig zou nemen, met het gekende resultaat als gevolg, hij zeer duidelijk een 

aanwinst zou zijn voor de Belgische arbeidsmarkt, hij in het kader van zijn opleiding verscheidene 

stages dient te doen, dat betrokkene sedert 27.05.2009 werkzaam zou zijn bij Ceulemans Bjorn 

Gevelwerken BVBA, dat zijn werkgever hem een uitzonderlijk talent zou achten en hem na zijn betaalde 

stage, die afloopt dd. 26.05.2011, een vast contract zou wensen aan te bieden, hij zijn contracten sedert 

27.05.2009 zou voorleggen, zijn werkgever de dimona-aangifte, het aanvraag formulier voor opleiding 
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ABO of JLW en de startbaankaart zou toevoegen, betrokkene over loonbrieven sedert mei 2009 

beschikt, hij in stage een maandelijks loon van 500,00 tot 600,00 euro zou hebben, hij ook na deze 

stage onmiddellijk een vast contract en inkomen in één van de ergste knelpuntberoepen zou hebben en 

zijn stukkenbundel boekdelen zou spreken en betrokkene namelijk schoolattesten, een certificaat 

werfbediener, een overzicht loopbaan, een verklaring Viso secundair onderwijs, een verklaring 

technische scholen Mechelen, verklaringen van leerkrachten, praktijkleraren en van de 

klasverantwoordelijke, (leer)overeenkomsten, bevestiging verderzetting contract in kader van stage, 

dimona aangiften, aanvraag opleiding ABO of JLW, startbaankaart, loonbrieven en een verklaring van 

werkgever Ceulemans Bjorn en een arbeidsovereenkomst voor arbeiders dd. 24.05.2012 voorlegt; niet 

enkel de mensen die betrokkene kennen uit het schoolse leven, doch tevens diegenen die hem kennen 

als collega of als pleegvoogd, zouden stellen dat betrokkene prima Nederlands zou praten en hij 

volledig zou zijn aangepast en geïntegreerd, wat wordt gestaafd met een verklaring van zijn pleegvader 

met een sociaal verslag en met een verklaring van een collega en betrokkene zich thans ook Belg zou 

voelen en hij een verklaring van het LOI Puurs voorlegt,) kunnen niet als buitengewone omstandigheid 

aanvaard worden, aangezien deze behoren tot de gegrondheid van de aanvraag en bijgevolg in deze 

fase niet behandeld worden (RvS 9 december 2009, nr. 198.769).  “ 

 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet en van de materiële motiveringsplicht.  

 

De verzoekende partij licht het enig middel als volgt toe:  

 

“Schending artikel 9bis Vreemdelingenwet 

Schending materiële motiveringsplicht 

 

ll.1.1. Volgens de verwerende partij kan de verzoekende partij wederom de buitengewone 

omstandigheden, waarom de regularisatie aanvraag tot machtiging van verblijf in België wordt 

ingediend, niet hard maken. 

 

Nochtans werd in de humanitaire aanvraag en in het verzoekschrift dd. 07.09.2015 duidelijk 

aangegeven dat er wel sprake is van buitengewone omstandigheden, gezien verzoekende partij 

alternerend onderwijs volgt. Dit wil zeggen volgens een leercontract deeltijds te werk gesteld zijn en en 

deeltijds schoollopen. De verwerende partij kan dit gegeven echter niet ontkennen, gezien zij dit zelf in 

de thans bestreden beslissing aanhaalt. 

 

Verzoekende partij argumenteerde dus dat haar opleiding een buitengewone omstandigheid uitmaakt. 

Verzoekende partij is immers vrijgesteld van een arbeidskaart omdat zij op minderjarige leeftijd zich 

inschreef voor de beroepsrichting alternerend leren. 

 

In het kader van dit bijzondere regime is de vreemdeling vrijgesteld van de arbeidskaart ook al wordt hij 

of zij illegaal. 

 

Juridisch komt het erop neer dat zelfs wanneer het verblijfsrecht van zo’n vreemdeling in de meest 

strikte zin beëindigd wordt ingevolge een bevel om het grondgebied te verlaten, de vreemdeling 

vrijgesteld blijft van een arbeidskaart. 

 

In zo’n situatie mag de vreemdeling dus verder blijven werken zonder eigenlijk langer hier te mogen zijn. 

 

ll.1.2. Terzake kan verwezen worden naar het KB houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 

betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers van 9 juni 1999. 

Artikel 2 van het Koninklijk besluit houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de 

tewerkstelling van buitenlandse werknemers van 9 juni 1999 (B.S. 26 juni 1999) stelt dat de volgende 

personen zijn vrijgesteld van de verplichting tot het verkrijgen van een arbeidskaart: 

 

“2 2° 

a) leerlingen die de leeftijd van achttien jaar nog niet bereikt hebben, die aangeworven werden met een 

leerovereenkomst of met een overeenkomst inzake alternerend leren, erkend door de bevoegde 

overheid; 
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b) leerlingen die wettig in België verblijven en die aangeworven werden met een leerovereenkomst of 

met een overeenkomst inzake alternerend leren, erkend door de bevoegde overheid.” 

 

ll.1.3. In het “Jaarrapport 2004 - Tewerkstelling van buitenlandse werknemers in het Vlaamse Gewest” 

van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (administratie Werkgelegenheid, afdeling 

Tewerkstelling, cel Migratie) leest men op p. 117 hoe art. 2, 22° geïnterpreteerd dient te worden: 

 

a) Deze bepaling maakt het mogelijk dat illegaal in het land verblijvende minderjarige vreemdelingen 

eender welke vorm van alternerend leren (bijvoorbeeld individuele beroepsopleiding, deeltijds werken-

deeltijds leren...) aanvatten bij minderjarigheid. Zij mogen deze gestarte opleiding nog verderzetten na 

hun 18de, maar kunnen binnen deze context geen nieuwe opleiding aanvatten. 

In concreto vrijwaart men de werkgever-opleider van eventuele strafsancties indien hij bedoelde 

personen binnen voornoemd kader tewerkstelt. 

 

b) Wettig in het land verblijvende vreemdelingen kunnen eender welke vorm van alternerend Ieren 

volgen. 

 

ll.1.4. De leerling die de leeftijd van 18 jaar bereikt tijdens zijn leerovereenkomst of zijn overeenkomst 

inzake alternerend leren en wiens verblijf niet of niet langer wettig is mag zijn opleiding voortzetten. Zijn 

vrijstelling inzake arbeidskaart geldt tot het einde van zijn opleiding. 

 

De meerderjarige leerling, op het tijdstip van de aanvang van zijn opleiding, wiens verblijf onwettig wordt 

tijdens zijn opleiding mag zijn leerovereenkomst voortzetten. Men gaat ervan uit dat hij zijn vrijstelling 

inzake arbeidskaart behoudt tot het einde van zijn opleiding. 

 

ll.1.5. Deze onderwijsmaterie wordt verder decretaal geregeld. 

Zowel het deeltijds beroepssecundair onderwijs als de leertijd worden geregeld door 

- het decreet betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap (juli 2008); 

- het Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende 

het stelsel van leren en werken in de Vlaamse gemeenschap (goedkeuringsdatum 24 oktober 2008, 

publicatiedatum B.S.23/01/2009); 

- S0/2008/08: omzendbrief bij het decreet betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse 

Gemeenschap (juli 2008). 

 

Uitermate relevant is artikel 39 van het decreet leren en werken dat ook voorschrijft dat leerlingen die 

het altemerend leren vanop minderjarige leeftijd aanvatten, vrijgesteld zijn van de arbeidskaart totdat de 

leeftijd van 25 bereikt is. 

- Decreet leren en werken artikel 39: 

‘ §1. Het deeltijds beroepssecundair onderwijs en de leertijd zijn toegankelijk voor jongeren die enerzijds 

aan de voltijdse leerplicht hebben voldaan en anderzijds de leeftijd van 25 jaar nog niet hebben bereikt 

Ze kunnen worden gevolgd uiterlijk tot het einde van het schooljaar waarin jongeren de leeftijd van 25 

jaar bereiken. In afwijking van het voorgaande kan een jongere evenwel bijzondere toelating krijgen om 

vanaf het begin van het schooljaar waarin hij deeltijds leerplichtig wordt het deeltijds beroepssecundair 

onderwijs of de leertijd te volgen. Die toelating wordt gegeven door de directie van het centrum voor 

deeltijds beroepssecundair onderwijs in kwestie of door Syntra Vlaanderen, naargelang van het geval, 

op advies van het centrum voor leerllngenbegeleiding waarmee de instelling voor voltijds onderwijs waar 

de jongere de lessen volgt, samenwerkt.’ Dit betekent dat iedere jongere die aan de 

toelatingsvoorwaarden voldoet, zijn opleiding kan volgen uiterlijk tot het einde van het schooljaar waarin 

hij de leeftijd van 25 jaar bereikt. 

 

ll.1.6. De verwerende partij heeft helemaal niet op dit argument gereageerd, minstens een volledig 

verkeerd wijze dat alleszins niet aanvaardbaar is in rechte. 

 

Verwerende partij meent dat het alternerend leren van verzoekende partij geen buitengewone 

omstandigheid zou zijn. 

Dat de verwerende partij ter zake de bal weer volledig misslaat blijkt ontegensprekelijk uit de thans 

bestreden beslissing: 

Cf. de tekst van de bestreden beslissing: 

 

ll.1.7 Het argument van verwerende partij dat het alternerend leren geen buitengewone omstandigheid 

is, is dus volledig onterecht. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 6 

Het feit dat verzoekende partij wel gerechtigd is in België te werken, ondanks het feit dat zij hier niet zou 

mogen ‘zijn’, kan niet verweten worden aan verzoekende partij. Gezien dit een contradictie is in de 

Belgische wetgeving, waar verzoekende partij persoonlijk niks aan kan doen. 

 

Het feit dat verzoekende partij dus wel in België mag werken en ondanks het feit dat verzoekende partij 

niet meer schoolplichtig is, is zij wel degelijk gerechtigd in België te werken en haar begonnen studies af 

te maken tot de maximum leeftijd van 25 jaar. Er kan immers redelijkerwijze van verzoekende partij niet 

verwacht worden dat zij haar opleiding (en de daaraan verbonden tewerkstelling) stopzet zonder 

diploma. 

 

De bestreden beslissing doet hier nogal ‘luchtig’ over… 

Nog ironischer is dat verwerende partij hierna stelt dat verzoekende partij haar opleiding en 

tewerkstelling maar moet doen nadat zij – vanuit het buitenland – een studievisum heeft aangevraagd… 

Het is immers een algemeen bekend feit dat verwerende partij zich niet haast om aanvragen tot 

humanitaire regularisatie te behandelen. Verzoekende partij zou dus niet alleen haar opleiding en 

tewerkstelling dienen stop te zetten evenals haar vrienden dienen te verlaten om in India te “wachten” 

op een beslissing van verwerende partij. 

Dit is niet ernstig! 

 

Bovenbeschreven omstandigheden vormen dus wel degelijk een buitengewone omstandigheid dat 

rechtvaardigt waarom de aanvraag tot humanitaire regularisatie in België wordt ingediend. De 

humanitaire aanvraag dient aan ook ontvankelijk verklaard te worden en ten gronde onderzocht te 

worden. 

 

ll.1.8. De verwerende partij beantwoordt dus het hoofdmotief van de verzoekende waarom zij meent dat 

de aanvraag ex artikel 9bis Vreemdelingenwet in België kan ingediend worden (“buitengewone 

omstandigheden”) nog steeds volledig verkeerd. 

 

Het materiële motief van verzoekende partij — deeltijds beroepssecundair met vrijstelling arbeidskaart 

(of supra) wordt dus door verwerende partij weerlegd met een volstrekt verkeerd materieel motief dat 

niet van toepassing is. 

 

Het juridisiche motief waarop de beslissing steunt is dan ook pertinent verkeerde (niet toepasselijke) 

wetgeving. 

Het materiële juridische motief waarop de thans bestreden beslissing steunt is dan ook niet in rechte 

aanvaardbaar. 

 

ll.1.9. De materiële motiveringsplicht gebiedt dat iedere bestuurshandellng gedragen wordt door 

motieven die in rechte en in feite aanvaardbaar zijn en blijken hetzij uit de beslissing zelf, hetzij uit het 

administratief dossier. De motieven moeten bijgevolg minstens kenbaar, feitelijk juist en draagkrachtig 

(dit wil zeggen de beslissing rechtens kunnen dragen en verantwoorden) zijn.2 

De materiële motiveringsplicht creëert dus plichten voor het bestuur op het ontologische vlak van de 

besluitvorming. De zijnsgrond van het besluit moet gedetermineerd zijn door een correcte toepassing 

van het toepasselijke materiële en formele recht (juridische motieven) op de feiten uit de het 

administratief dossier. 

De materiële motiveringsplicht geeft dus vorm aan de ratio essendi van het besluit. 

 

ll.1.10. Aangezien de bestreden beslissing in determinerende mate rust op een verkeerd juridisch motief 

strijdt de thans bestreden beslissing met de materiële motiveringsverplichting. 

Aangezien alzo een juridisch motief dat in rechte niet aanvaardbaar is gehanteerd wordt om te 

motiveren dat niet aan de voorwaarde van de bijzondere omstandigheden uit de eerste paragraaf van 

artikel 9bis Vreemdelingenwet zou voldaan zijn, strijdt de bestreden beslissing dan ook met artikel 9bis 

Vreemdelingenwet. 

Verzoekende partij wenst hierbij nogmaals te onderstrepen dat haar opleiding en bijhorende 

tewerkstelling het haar buitengewoon moeilijk maken om naar India terug te keren. Minstens zou 

verwerende partij toch moeten aanvaarden dat de aanvraag ontvankelijk is! 

Als verwerende partij onderwijs kennelijk niet belangrijk vindt, dan zou zij dit beter ook met zoveel 

woorden zeggen. Kwestie dat het duidelijk is dat dit een beleidsstandpunt is. 

Verzoekende partij hoopt dan ook dat de Raad een andere mening zal zijn toegedaan en tevens van 

oordeel zal zijn dat een dergelijk standpunt manifest onredelijk is. 
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Hierdoor is de gehele beslissing gevitieerd en dient deze vernietigd te worden, samen met het bevel om 

het grondgebied te verlaten.” 

 

2.2. In de bestreden beslissing wordt toepassing gemaakt 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.” 

 

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 bevoegde minister c.q. 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. 

 

De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op 

deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in 

rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 14 juli 2008, 

nr. 185.388; RvS 20 september 2011, nr. 215.206;  RvS 5 december 2011, nr. 216.669). 

 

Bij het beoordelen van de materiële motiveringsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep 

die de ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid 

is kunnen komen tot de door haar gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens 

voorhanden zijn die met die vaststelling onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn 

wettigheidstoezicht of het bestuur is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of het de feitelijke 

vaststellingen correct heeft beoordeeld en of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit is 

gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

De verzoekende partij spitst haar betoog in het enig middel volledig toe op het argument dat haar 

opleiding en bijhorende tewerkstelling het haar buitengewoon moeilijk maken om naar India terug te 

keren. Volgens de verzoekende partij maakt haar opleiding en bijhorende tewerkstelling wel degelijk een 

buitengewone omstandigheid uit in de zin van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. De verzoekende 
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partij stelt dat zij immers is vrijgesteld van een arbeidskaart omdat zij op minderjarige leeftijd zich 

inschreef voor de beroepsrichting alternerend leren. De verzoekende partij verwijst naar artikel 2 van het 

koninklijk besluit houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van 

buitenlandse werknemers van 9 juni 1999 (B.S. 26 juni 1999).  In het kader van dit bijzondere regime is 

de vreemdeling volgens de verzoekende partij vrijgesteld van de arbeidskaart ook al wordt hij of zij 

illegaal. Juridisch komt het er volgens de verzoekende partij op neer dat zelfs wanneer het verblijfsrecht 

van zo’n vreemdeling in de meest strikte zin beëindigd wordt ingevolge een bevel om het grondgebied te 

verlaten, de vreemdeling vrijgesteld blijft van een arbeidskaart. De verzoekende partij verwijst ook naar 

het “Jaarrapport 2004 - Tewerkstelling van buitenlandse werknemers in het Vlaamse Gewest”, waaruit 

volgens haar blijkt dat artikel 2, 22° van het koninklijk besluit houdende de uitvoering van de wet van 30 

april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers van 9 juni 1999, in die zin moet 

geïnterpreteerd worden dat deze bepaling het mogelijk maakt dat illegaal in het land verblijvende 

minderjarige vreemdelingen eender welke vorm van alternerend leren kunnen aanvatten bij 

minderjarigheid, en zij deze gestarte opleiding nog mogen verderzetten na hun 18de, maar binnen deze 

context geen nieuwe opleiding kunnen aanvatten.Volgens de verzoekende partij mag een leerling die de 

leeftijd van 18 jaar bereikt tijdens zijn leerovereenkomst of zijn overeenkomst inzake alternerend leren 

en wiens verblijf niet of niet langer wettig is, zijn opleiding voortzetten. De vrijstelling inzake arbeidskaart 

geldt tot het einde van zijn opleiding. Nog volgens de verzoekende partij mag een meerderjarige 

leerling, op het tijdstip van de aanvang van zijn opleiding, wiens verblijf onwettig wordt tijdens zijn 

opleiding, zijn leerovereenkomst voortzetten. De verzoekende partij verwijst verder naar artikel 29 van 

het decreet betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap van juli 2008. 

Deze bepaling schrijft volgens de verzoekende partij voor dat leerlingen die het alternerend leren vanop 

minderjarige leeftijd aanvatten, vrijgesteld zijn van de arbeidskaart tot de leeftijd van 25 bereikt is. De 

verwerende partij heeft volgens de verzoekende partij helemaal niet op dit argument gereageerd, 

minstens een volledig verkeerd wijze dat alleszins niet aanvaardbaar is in rechte. Het feit dat de 

verzoekende partij wel gerechtigd is in België te werken, ondanks het feit dat zij hier niet zou mogen 

‘zijn’, kan volgens haar niet verweten worden aan de verzoekende partij zelf. Gezien dit een contradictie 

is in de Belgische wetgeving, waar verzoekende partij persoonlijk niks aan kan doen. De verzoekende 

partij stelt dat zij gerechtigd is in België te werken en haar begonnen studies af te maken tot de 

maximum leeftijd van 25 jaar. Er kan van haar niet verwacht worden dat zij haar opleiding en de 

daaraan verbonden tewerkstelling stop zet zonder diploma.  

 

De Raad stelt vooreerst vast dat in casu de vraag kan gesteld worden naar het belang dat de 

verzoekende partij heeft bij haar kritiek in haar eerste middel dat zij zeker tot de leeftijd van 25 jaar haar 

studies mocht afmaken. De verzoekende partij stelt immers dat zij volgens haar zeker gerechtigd is om 

tot de leeftijd van 25 jaar haar opleiding en bijhorende tewerkstelling af te maken. Welnu, de 

verzoekende partij is geboren op 10 juli 1991, en zij is op dit moment dan ook 27 jaar. Uit niets blijkt dat 

de verzoekende partij ondertussen haar opleiding en bijhorende tewerkstelling niet heeft kunnen 

afmaken tot de leeftijd van 25 jaar. Bovendien kan een eventuele vernietiging van de bestreden 

beslissing de verzoekende partij op dit punt geen voordeel opleveren, omdat de verwerende partij bij het 

nemen van een nieuwe beslissing enkel zal kunnen vaststellen dat de verzoekende partij de leeftijd van 

25 jaar reeds heeft bereikt. In dit opzicht heeft de verzoekende partij geen belang bij deze kritiek in haar 

eerste middel.  

 

De Raad stelt verder vast dat de bestreden beslissing verschillende motieven bevat met betrekking tot 

het door de verzoekende partij in haar aanvraag opgeworpen element dat zij een opleiding alternerend 

leren met bijhorende tewerkstelling volgt. Het gaat om de volgende motieven: “Betrokkene beroept zich 

op het feit dat hij een leercontract, het zogenaamde ‘alternerend leren’ zou volgen en dat hij in dit kader 

24uur per werk werkt bij BVBA Gevelwerken. Hij zou hier nog steeds tewerkgesteld zijn. Het gegeven 

dat betrokkene het zogenaamde alternerend leren volgt, is niet buitengewoon en verantwoordt niet dat 

een aanvraag in het kader van art. 9 van de wet van 15/12/1980 in België wordt ingediend. Betrokkene 

kan op basis van een studentenvisum eventueel terugkeren naar België om zijn studies hier verder te 

zetten. Het feit dat betrokkene hier naar school gaat, kan niet aanzien worden als een buitengewone 

omstandigheid daar betrokkene niet aantoont dat een scholing niet in het land van herkomst kan 

verkregen worden. Tevens behoeft zijn eventuele scholing geen gespecialiseerd onderwijs, noch een 

gespecialiseerde infrastructuur die niet in het land van herkomst te vinden is. Bovendien dient er op 

gewezen te worden dat zijn scholing vanaf 04.09.2009 steeds plaats vond in illegaal verblijf. Bovendien 

is betrokkene op dit ogenblik 24 jaar oud en dus niet langer leerplichtig. Volledigheidshalve merken we 

op dat betrokkene geen schoolattest voorlegt waaruit zou blijken dat hij nog steeds schoolgaand is. 

Betrokkene legt enkel een schoolattest voor van het schooljaar 2014-2015. M.b.t. zijn tewerkstelling 

merken we volledigheidshalve op dat betrokkene inderdaad een arbeidscontract van onbepaalde duur 
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voorlegt. Echter, zijn laatste loonfiche dateert van september 2012. Betrokkene toont dus niet aan dat 

het element dat hij inroept als buitengewone omstandigheid, met name zijn scholing en bijhorende 

tewerkstelling, nog actueel zijn daar hij geen recente bewijzen voorlegt. De raadsman van betrokkene 

verwijst in dit kader naar het feit dat het bijzonder relevant is dat betrokkene deze opleiding aanvatte als 

minderjarige vanuit legaal verblijf. Echter, gezien betrokkene geen enkel recent attest voorlegt waaruit 

blijkt dat hij nog steeds schoolgaand is en nog steeds tewerkgesteld is bij BVBA Gevelwerken, kan dit 

element niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid.”.  

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij met betrekking tot het motief dat “Betrokkene op basis van 

een studentenvisum eventueel (kan) terugkeren naar België om zijn studies hier verder te zetten” 

opmerkt dat zij dit argument niet ernstig vindt. Volgens haar is het een algemeen bekend feit dat de 

verwerende partij zich niet haast om aanvragen tot humanitaire regularisatie te behandelen, en zij dus 

lang zal moeten wachten in India. De verzoekende partij maakt deze loutere bewering echter niet 

aannemelijk. Verder betwist de verzoekende partij helemaal niet dat zij niet aantoont dat de scholing niet 

in het land van herkomst kan verkregen worden, dat haar scholing geen gespecialiseerd onderwijs 

vereist noch een gespecialiseerde infrastructuur die niet in het land van herkomst te vinden is, dat haar 

scholing vanaf 4 september 2009 steeds plaats vond in illegaal verblijf, dat betrokkene op dit ogenblik 

24 jaar oud en dus niet langer leerplichtig is, dat zij enkel een schoolattest van het schooljaar 2014-2015 

voorlegt, en dat wat betreft de tewerkstelling de laatste loonfiche dateert van september 2012 en zij dus 

niet aantoont dat de scholing en bijhorende tewerkstelling nog actueel zijn daar zij geen recente 

bewijzen voorlegt. Al deze motieven blijven dus overeind aangezien de verzoekende partij ze in het 

geheel niet betwist.  

 

Verder betoogt de verzoekende partij dat zij volgens haar vrijgesteld is van een arbeidskaart, of zij nu 

legaal in het Rijk verblijft of niet. De Raad stelt echter vast dat dit argument in casu irrelevant is. Het feit 

of de verzoekende partij al dan niet een arbeidskaart nodig heeft om te werken is immers irrelevant 

omdat de niet-vereiste van een arbeidskaart helemaal niet betekent dat de verzoekende partij dan ook 

enig recht op verblijf zou hebben. De verzoekende partij maakt niet aannemelijk dat de niet-vereiste van 

een arbeidskaart met zich meebrengt dat de opleiding die zij volgt en de bijhorende tewerkstelling 

daarom automatisch een buitengewone omstandigheid zou uitmaken in de zin van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet. Dit geldt des te meer in het licht van bovenvermelde niet-betwiste motieven van de 

bestreden beslissing, die zoals gezegd allemaal overeind blijven.  

 

Uit voorgaande bespreking is gebleken dat de verzoekende partij niet heeft aannemelijk gemaakt dat de 

verwerende partij op kennelijk onredelijke wijze oordeelde dat de opleiding alternerend leren en de 

bijhorende tewerkstelling van de verzoekende partij geen buitengewone omstandigheid uitmaken in de 

zin van artikel 9bis van de vreemdelingenwet.  

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij de overige, zeer uitgebreide motieven van de bestreden 

beslissing, niet betwist. Deze motieven blijven dan ook staan.  

 

Uit voorgaande bespreking is gebleken dat de verzoekende partij de schending van de door haar 

opgeworpen bepalingen en beginselen niet aannemelijk heeft gemaakt, noch heeft zij aannemelijk 

gemaakt dat de bestreden beslissing op kennelijk onredelijke wijze werd genomen.  

 

Het enig middel is, voor zover ontvankelijk, niet gegrond.  

 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 
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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 augustus tweeduizend achttien 

door: 

 

mevr. J. CAMU, kamervoorzitter, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT J. CAMU 

 


