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 nr. 243 969 van 13 november 2020 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat F. VAN ROYEN 

Joseph Lonckestraat 50 

9100 SINT-NIKLAAS 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie, thans de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 2 juli 2020 heeft 

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

beslissingen van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel 

en Migratie van 19 mei 2020 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 onontvankelijk wordt verklaard en tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 8 juli 2020 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 21 september 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 oktober 

2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat F. VAN ROYEN verschijnt voor de 

verzoekende partij, en van advocaat C. MUSSEN, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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1.1. Op 4 oktober 2019 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9bis van de 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 19 mei 2020 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en 

van Asiel en Migratie een beslissing waarbij de aanvraag vermeld in punt 1.1. onontvankelijk wordt 

verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 04.10.2019 werd 

ingediend door : 

(…) 

 

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: 

 

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. 

 

Ter ondersteuning van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, verwijst betrokkene naar 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. Er dient trouwens te worden benadrukt dat de Raad van State in een later arrest (RvS 

10 oktober 2012, nr. 220.932) uitdrukkelijk heeft bevestigd dat de instructie van 19 juli 2009 ‘integraal is 

vernietigd’ en dat de discretionaire bevoegdheid waarover de Staatssecretaris krachtens artikel 9bis van 

de vreemdelingenwet beschikt geen reden vormt om zich alsnog op de criteria van de vernietigde 

instructie van 19 juli 2009 te steunen. 

 

Betrokkene beweert dat hij midden 2019 naar België is gekomen om de zorg op zich te nemen van zijn 

moeder, mevrouw O. (…) - RR. (…) (Belg). Betrokkene legt een medisch attest d.d. 09.07.19 voor van 

Dr. M.C. (…). Doch dit element kan niet aanzien worden als buitengewone omstandigheid gezien 

betrokkens moeder een beroep kan doen op diverse diensten die thuisverpleging aanbieden en dit in 

afwachting dat betrokkene eventueel kan terugkeren naar België. Ook blijkt uit het administratief dossier 

van mevrouw , dat ze nog een zoon heeft die hier in België verblijft, de heer M.A. (…) en diens gezin. 

Mijnheer M.A. (…) kan de zorg van zijn moeder ook op zich nemen wanneer in afwachting tot 

betrokkene eventueel kan terugkeren. 

 

Betrokkene beweert hier in aanmerking te komen voor tewerkstelling in dienstverband o.b.v. het 

systeem 'gecombineerde vergunning (single permit)', hetwelk sinds 01.01 .19 van kracht is ingevolge de 

omzetting van richtlijn 2011/98/EG van 13.12.2011. Betrokkene zou contacten hebben met kandidaat-

werkgevers. Doch ook dit element kan niet aanvaard worden als een buitengewone omstandigheid daar 

betrokkene niet aantoont waarom een tijdelijke terugkeer naar zijn land van herkomst of het land waar 

betrokkene een verblijf heeft hier iets aan zou veranderen. Indien betrokkene alhier tewerkgesteld wil 

worden dan dient hij hiertoe nodige vergunningen via de geijkte weg aan te vragen. 

 

Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkenen nooit een inbreuk begingen tegen de openbare 

orde 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.” 

 

1.3. Op 19 mei 2020 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en 

van Asiel en Migratie een beslissing houdende een bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de 

tweede bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“De heer 
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(…) 

 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen , tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, 

 

binnen 30 (dertig) dagen na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

 

c Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: betrokkene is niet in het bezit van een geldig 

visum.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. In de nota met opmerkingen werpt de verwerende partij een exceptie van onontvankelijkheid op 

gelet op het laattijdig ingediende beroep. Zij zet haar exceptie uiteen als volgt: 

 

“Het verzoekschrift werd te laat ingediend en is bijgevolg onontvankelijk ratione temporis 

 

Het verzoekschrift tot nietigverklaring is namelijk gericht tegen de beslissing dd.19.05.2020 waarbij hun 

aanvraag met toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet onontvankelijk werd verklaard. 

 

Op 28/5 werd de beslissing aangetekend verstuurd (zie stukken administratief dossier). In principe 

houden we dan rekening met datum poststempel + 2 werkdagen. 

 

Meester Van Royen geeft zelf aan in zijn verzoekschrift dat het schrijven op het adres van zijn cliënt 

werd aangeboden op 04.06.2020. 

 

Dit doet besluiten dat de kennisgeving van de beslissing van 19.05.2020 op rechtsgeldige wijze is 

gebeurd op 04.06.2020 ten laatste. 

 

Overeenkomstig artikel 39/57 van de Vreemdelingenwet kan een beroep tot nietigverklaring worden 

ingesteld met een verzoekschrift binnen de dertig dagen na de kennisgeving van de beslissing 

waartegen het beroep gericht is. 

 

Het feit dat betrokkene zich pas op 11.06.2020 heeft aangeboden om het schrijven in ontvangst te 

nemen verandert niks aan de bovenstaande vaststelling. 

Deze tweede kennisname opent geen nieuwe beroepstermijn. Betrokkene kon volledig kennis nemen 

als hij dit wou. 

 

Gelet op bovenstaande is de verwerende partij de mening toegedaan dat het door de verzoekende partij 

ingestelde beroep bijgevolg niet ontvankelijk is.” 

 

2.2. De verzoekende partij betoogt in haar verzoekschrift dat de bestreden beslissingen per 

aangetekend schrijven op 4 juni 2020 op haar adres werden aangeboden en door haar werden 

ontvangen op 11 juni 2020, dat de bestreden beslissingen vermelden dat een schorsings- en 

nietigverklaringsberoep kan ingesteld worden binnen de dertig dagen na kennisgeving van de 

beslissing, dat in casu deze termijn eindigt op maandag 13 juli 2020 (zaterdag 11 juli 2020), dat 

onderhavig verzoekschrift aldus binnen de termijn ingediend is en bijgevolg ontvankelijk. De 

verzoekende partij voegt als stuk 2 bij haar verzoekschrift “kopie aangetekend schrijven dd. 28.05.20 

van het Loket VREEMDELINGENZAKEN van de stad ANTWERPEN + envelop met poststempel 

04.06.20”. 

 

2.3. Zoals de partijen terecht aanhalen dient volgens artikel 39/57, §1, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet het beroep te worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen na kennisgeving 



  

 

 

X - Pagina 4 

van de beslissing waartegen het is gericht. De termijn van dertig dagen bepaald in voormelde 

wetsbepaling is van openbare orde en moet strikt worden toegepast.  

 

Het wordt door de partijen niet betwist dat de kennisgeving per aangetekende zending gebeurde. De 

beroepstermijn van dertig dagen begint conform artikel 39/57, §2, eerste lid, 2° van de 

Vreemdelingenwet te lopen vanaf de derde werkdag die volgt op die waarop de brief aan de 

postdiensten overhandigd werd, tenzij de geadresseerde het tegendeel bewijst. De vervaldag is in de 

termijn begrepen. Is die dag echter een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de 

vervaldag verplaatst op de eerstvolgende werkdag (cf. artikel 39/57, §2, tweede lid van de 

Vreemdelingenwet).  

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat “TB” van het loket vreemdelingenzaken van het 

stadsbestuur Antwerpen de verwerende partij op 28 mei 2020 per e-mail liet weten dat hij de beslissing 

die dag aangetekend naar de verzoekende partij zou verzenden. Hieruit kan echter niet met zekerheid 

afgeleid worden of de aangetekende zending effectief op 28 mei 2020 aan de postdiensten overhandigd 

werd. Het feit dat de akten van kennisgeving eveneens de datum van 28 mei 2020 bevatten, toont dit 

evenmin aan.  

 

Uit de enveloppe die door de verzoekende partij werd gevoegd bij het verzoekschrift blijkt dat een brief 

van de stad Antwerpen gericht aan de verzoekende partij op 4 juni 2020 door de post op het adres van 

de verzoekende partij werd aangeboden. De verwerende partij betoogt hierover in haar nota met 

opmerkingen dat dit doet besluiten dat de kennisgeving van de beslissing van 19 mei 2020 op 

rechtsgeldige wijze is gebeurd op 4 juni 2020 ten laatste.  

 

De verzoekende partijen lijken aldus niet te betwisten dat de kennisgeving van de bestreden 

beslissingen rechtsgeldig geschiedde op 4 juni 2020. In dat geval was vrijdag 3 juli 2020 de laatste 

nuttige dag om een beroep in te dienen. Het door de verzoekende partij op 2 juli 2020 ingediende 

verzoekschrift is dan ook tijdig. 

 

Ter volledigheid wenst de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) nog op te merken 

dat zelfs indien er kan vanuit gegaan worden dat de aangetekende zending reeds op 28 mei 2020 aan 

de postdiensten werd overhandigd, dan nog moet besloten worden dat het door de verzoekende partij 

op 2 juli 2020 ingediende verzoekschrift tijdig is. Immers gelet op het feit dat maandag 1 juni 2020 een 

wettelijke feestdag is, is woensdag 3 juni 2020 de derde werkdag (elke dag niet zijnde een zaterdag, 

zon- of feestdag) die volgt op die waarop de brief aan de postdiensten overhandigd werd en de eerste 

dag van de beroepstermijn van dertig dagen. In dat geval was donderdag 2 juli 2020 de laatste nuttige 

dag om een beroep in te dienen. 

 

2.4. De exceptie wordt verworpen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

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

Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991) en van de algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald het gelijkheidsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel en 

het redelijkheidsbeginsel. 

 

Ter adstuering van haar enig middel zet de verzoekende partij het volgende uiteen: 

 

“aangezien de bestreden beslissing blijkt geeft van een totaal gebrek aan realiteitszin door te stellen dat 

er geen buitengewone omstandigheden aanwezig zijn die verzoeker verhinderen de aanvraag in te 

dienen bij de daartoe bevoegde diplomatieke vertegenwoordiging in zijn land van herkomst; 

 

dat verzoeker echter zondermeer gerechtigd was op 04.10.19 om zijn aanvraag art. 9bis Vw. in te 

dienen via de Burgemeester van zijn woonplaats/domicilie aangezien hij aldan hier o.b.v. zijn Poolse 

verblijfskaart legaal verblijf had; 

 

dat verzoeker overigens n.a.v. het indienen van zijn aanvraag art. 9bis Vw. dd. 04.10.19kopie van zijn 

Poolse verblijfskaart als bewijs heeft bijgevoegd; 
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dat art. 9bis §1 Vw. in voorkomend geval van machtiging verblijf expliciet voorziet dat een aanvraag kan 

ingediend worden via de Burgemeester van de plaats waar betrokkene verblijft; 

 

dat hieruit volgt dat verzoeker aldus niet diende aan te tonen dat er voor hem een onmogelijkheid of 

bijzondere moeilijkheid was en is voor het indienen van een aanvraag via de Belgische diplomatieke of 

consulaire post in zijn land van herkomst; 

 

aangezien aldus de bestreden beslissing dan ook niet gestoeld is op een correcte feitenvinding; 

 

dat uit het bovenstaande volgt dat aldus de bestreden beslissing van 19.05.20 dan ook niet ten genoege 

van recht gemotiveerd is aangezien deze manifest onzorgvuldig en onredelijk is, derhalve willekeurig is 

en aldus benevens de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald het zorgvuldigheids- 

en redelijkheidsbeginsel, ook en vooral artikel 9bis Vreemdelingenwet en de wet betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen schendt en dat hierdoor ook sowieso de bijlage 13 

van 19.05.20, aan verzoeker dd. 11.06.20 betekend via het aangetekend schrijven van het Loket 

Vreemdelingenzaken van de stad ANTWERPEN, dient vernietigd te worden aangezien deze een gevolg 

is van/voortvloeit uit de voormelde onontvankelijkheidsbeslissing” 

 

3.2. Luidens artikel 39/78 juncto artikel 39/69, §1, tweede lid, 4° van de Vreemdelingenwet moet het 

verzoekschrift op straffe van nietigheid een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter 

ondersteuning van het beroep worden ingeroepen. Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet 

worden begrepen: “de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze 

waarop die rechtsregel door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden” (RvS 17 december 2004, 

nr. 138.590; RvS 1 oktober 2004, nr. 135.618; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972). 

 

De verzoekende partij laat na om bij haar toelichting bij het enig middel duidelijk uiteen te zetten op 

welke wijze de bestreden beslissingen het gelijkheidsbeginsel schenden. 

 

Het middel is in die mate dan ook onontvankelijk. 

 

3.3. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve 

overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen 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 Raad stelt vast dat de eerste bestreden beslissing duidelijk de determinerende motieven aangeeft op 

grond waarvan deze is genomen. In de eerste bestreden beslissing wordt immers, met verwijzing naar 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, gemotiveerd dat de aangehaalde elementen geen buitengewone 

omstandigheid vormen waarom de verzoekende partij 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. Vervolgens worden de verschillende 

elementen die de verzoekende partij als buitengewone omstandigheid aanhaalt, besproken. Er wordt 

ook gemotiveerd dat de instructie van 19 juli 2009 waarnaar de verzoekende partij verwijst in haar 

aanvraag vernietigd werd door de Raad van State en de criteria bijgevolg niet meer van toepassing zijn 

en dat de discretionaire bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt krachtens artikel 9bis van 

de Vreemdelingenwet geen reden vormt om zich alsnog op de criteria van de vernietigde instructie te 

steunen.  

 

Daarnaast wordt in de tweede bestreden beslissing duidelijk verwezen naar artikel 7, eerste lid, 1° van 

de Vreemdelingenwet als wettelijke basis voor het afgeven van een bevel om het grondgebied te 

verlaten. Verder wordt in het bestreden bevel gesteld dat de verzoekende partij in het Rijk verblijft 

zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten. Er wordt geconcretiseerd dat de 

verzoekende partij niet in het bezit is van een geldig visum. 

 

De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt om te 

begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissingen zijn genomen, 
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op een zodanige manier dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht 

(RvS 26 maart 2002, nr. 105.103).  

 

Uit het verzoekschrift blijkt dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissingen kent, 

zodat in casu aan de formele motiveringsplicht voldaan is, minstens maakt de verzoekende partij het 

tegendeel niet aannemelijk.  

 

Een schending van de formele motiveringsplicht, zoals deze voortvloeit uit de artikelen 2 en 3 van de 

wet van 29 juli 1991, blijkt niet. 

 

3.4. De Raad stelt vast dat de verzoekende partij de eerste bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert, 

zodat het middel wordt bekeken vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd zijn beoordeling 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 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. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheidsplicht legt de overheid onder 

meer op om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat 

de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat zij met kennis 

van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475).  

 

Bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht 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. 

 

Het redelijkheidsbeginsel legt aan de bestuurlijke overheid de verplichting op om bij de uitoefening van 

haar wettelijke bevoegdheid redelijk te werk te gaan. Een schending van het redelijkheidsbeginsel kan 

slechts worden vastgesteld wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt 

hoe het bestuur tot een bepaalde beslissing is kunnen komen. Om het redelijkheidsbeginsel 

geschonden te kunnen noemen, moet men dus voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur 

ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Het redelijkheidsbeginsel staat de Raad 

niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer 

het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de 

motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). 

 

De schending van de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het 

redelijkheidsbeginsel wordt onderzocht in het licht van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet op grond 

waarvan de eerste bestreden beslissing werd genomen en waarvan de verzoekende partij eveneens de 

schending aanvoert. 

 

3.5. 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 is vervat 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. 
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Als algemene regel geldt dus dat een machtiging om langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven 

door een vreemdeling moet worden aangevraagd bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die 

bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland. Luidens artikel 9bis van 

de Vreemdelingenwet kan in buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over 

een identiteitsdocument beschikt, het hem wel worden toegestaan die aanvraag te richten tot de 

burgemeester van zijn verblijfplaats in België. De mogelijkheid om in België een verblijfsmachtiging aan 

te vragen, als uitzonderingsbepaling, moet restrictief worden geïnterpreteerd. De “buitengewone 

omstandigheden” waarvan sprake strekken er niet toe te verantwoorden waarom de machtiging voor 

een verblijf van meer dan drie maanden wordt verleend, maar enkel om te verantwoorden waarom de 

aanvraag in België en niet in het buitenland wordt ingediend. Het zijn omstandigheden die een tijdelijke 

terugkeer van de vreemdeling naar zijn land van oorsprong, om er de noodzakelijke formaliteiten voor 

het indienen van een aanvraag tot machtiging tot verblijf te vervullen, onmogelijk of bijzonder moeilijk 

maken. 

 

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. 

 

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 zijn 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. 

 

Om de verwerende partij toe te laten te oordelen over het al dan niet voldaan zijn aan deze voorwaarde 

die inherent is aan artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, moet de aanvrager, zoals reeds gesteld, 

aantonen dat het voor hem bijzonder moeilijk is terug te keren naar zijn land van oorsprong of naar een 

land waar hij gemachtigd is te verblijven, om er zijn aanvraag tot verblijfsmachtiging in te dienen. 

 

Gelet op het feit dat ter zake geen wettelijke criteria zijn vooropgesteld, beschikt het bestuur over een 

ruime appreciatiebevoegdheid bij het beoordelen of elementen, die worden aangevoerd in een 

aanvraag, al dan niet buitengewone omstandigheden uitmaken in de zin van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet. Wanneer de Raad als annulatierechter een administratieve beslissing aan de wet 

toetst, treedt hij niet op als rechter in hoger beroep die, op aanvraag van de rechtzoekende, de ware 

toedracht van de feiten gaat beoordelen. Hij is 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. 

 

3.6. In casu werd de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk verklaard, dit betekent dat de 

buitengewone omstandigheden die de verzoekende partij heeft ingeroepen om te verantwoorden 

waarom zij geen aanvraag om machtiging tot verblijf in haar land van oorsprong heeft ingediend, niet 

werden aanvaard of bewezen. 

 

3.7. De verzoekende partij betoogt dat de eerste bestreden beslissing blijk geeft van een totaal gebrek 

aan realiteitszin door te stellen dat er geen buitengewone omstandigheden aanwezig zijn die haar 

verhinderen haar aanvraag in te dienen in haar herkomstland, dat zij zonder meer op 4 oktober 2019 

gerechtigd was om haar aanvraag op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet in te dienen via 

de burgemeester van haar woonplaats/domicilie, aangezien zij alsdan hier op basis van haar Poolse 

verblijfskaart legaal verblijf had, dat zij overigens naar aanleiding van het indienen van haar aanvraag 

een kopie van haar Poolse verblijfskaart als bewijs heeft bijgevoegd, dat artikel 9bis, §1 van de 

Vreemdelingenwet in voorkomend geval van verblijfsmachtiging expliciet voorziet dat een aanvraag kan 

ingediend worden via de burgemeester van de plaats waar zij verblijft, dat hieruit volgt dat zij aldus niet 

diende aan te tonen dat er voor haar een onmogelijkheid of bijzondere moeilijkheid was en is voor het 

indienen van een aanvraag via de Belgische diplomatieke of consulaire post in haar land van herkomst. 
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De verzoekende partij meent dan ook dat de eerste bestreden beslissing niet is gestoeld op een 

correcte feitenvinding.  

 

3.8. Uit de lezing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet volgt dat de verblijfsmachtiging enkel in het 

Rijk kan worden aangevraagd indien voldaan is aan de beide navolgende cumulatieve 

ontvankelijkheidsvoorwaarden:  

1° er zijn buitengewone omstandigheden aanwezig om het niet afhalen van de machtiging bij de 

Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers in het buitenland te rechtvaardigen;  

2° de vreemdeling beschikt over een identiteitsdocument of toont aan dat hij zich bevindt in één van de 

gevallen waarin deze voorwaarde niet van toepassing is.  

 

De verwerende partij heeft in de eerste bestreden beslissing vastgesteld dat de aangehaalde elementen 

geen buitengewone omstandigheid vormen waarom de verzoekende partij 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 niet aantonen van 

buitengewone omstandigheden volstaat om de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet onontvankelijk te verklaren.  

 

De Raad stelt vast dat, in tegenstelling tot wat de verzoekende partij lijkt voor te houden, uit artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet geenszins blijkt dat de vreemdeling die zijn aanvraag heeft ingediend in 

legaal verblijf of in verblijf op grond van een Poolse verblijfskaart, geen buitengewone omstandigheden 

dient aan te tonen. De verzoekende partij toont voorts niet aan op grond van welke bepaling een 

vreemdeling die in het bezit is van een Poolse verblijfskaart, bij een aanvraag in het kader van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet, zou vrijgesteld zijn van het aantonen van buitengewone 

omstandigheden.  

 

Met voormeld betoog toont de verzoekende partij aldus niet aan dat de eerste bestreden beslissing niet 

gestoeld is op een correcte feitenvinding en manifest onzorgvuldig en onredelijk is, derhalve willekeurig 

is en aldus benevens de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald het 

zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel, en ook en vooral artikel 9bis van de Vreemdelingenwet 

schendt. 

 

3.9. Door het enkel stellen dat de eerste bestreden beslissing blijk geeft van een totaal gebrek aan 

realiteitszin door te stellen dat er geen buitengewone omstandigheden aanwezig zijn die haar 

verhinderen de aanvraag in te dienen in het buitenland, dat deze beslissing manifest onzorgvuldig en 

onredelijk is, derhalve willekeurig is en aldus benevens de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, 

meer bepaald het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel, en ook en vooral artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet schendt, toont zij niet aan op welke wijze de motieven van de eerste bestreden 

beslissing waaruit blijkt dat zij geen buitengewone omstandigheden heeft aangevoerd foutief, 

onzorgvuldig of kennelijk onredelijk zijn of in strijd zijn met artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

3.10. Een schending van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht, van 

het redelijkheidsbeginsel of van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt niet aangetoond. 

 

3.11. De verzoekende partij ontwikkelt geen middel tegen het bestreden bevel om het grondgebied te 

verlaten. Zij stelt enkel dat de eerste bestreden beslissing alle aangevoerde rechtsnormen schendt en 

dat “hierdoor ook sowieso de bijlage 13 van 19.05.2020 (…) dient vernietigd te worden aangezien deze 

een gevolg is van/voortvloeit uit de voormelde onontvankelijkheidsbeslissing”. Uit voorgaande 

bespreking blijkt echter dat de verzoekende partij geen gegrond middel heeft ontwikkeld ten aanzien van 

de eerste bestreden beslissing. Bijgevolg kan het enig middel ook niet leiden tot de vernietiging van het 

bestreden bevel. 

 

3.12. Het enig middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

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

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

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

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

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. 
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5. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partij.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

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

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertien november tweeduizend twintig door: 

 

mevr. N. VERMANDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN     N. VERMANDER 


