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 nr. 126 527 van 1 juli 2014 

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 Iraakse nationaliteit te zijn, op 20 juni 2012 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, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding van 16 mei 2012 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 ongegrond verklaard wordt. 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 22 april 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 mei 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. CAMERLYNCK en van 

advocaat C. DECORDIER, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De beslissing van 29 november 2010 betreffende de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet werd op 16 mei 2012 ingetrokken en er werd een nieuwe 

beslissing genomen tot het ongegrond verklaren van verzoekers aanvraag om machtiging tot verblijf. Dit 

is de bestreden beslissing: 

 

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

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

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

verzoek ontvankelijk is doch ongegrond. 
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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 redenen die aangehaald worden om het verblijf toe te staan zijn onvoldoende. De aangehaalde 

elementen, met name dat betrokkene duurzaam lokaal verankerd zou zijn, dat hij Nederlands leert en 

spreekt (bewijs: attest Nederlands tweede taal en getuigenissen), werkbereid is en over de nodige 

kwalificaties en competenties zou beschikken om tewerkgesteld te worden, een arbeidscontract kan 

voorleggen (PASTINAAK bvba) en een werkbelofte in de horeca (PASTINAAK bvba), dat betrokkene 

zich onberispelijk gedraagt en ondernemingsgezind is, dat hij een attest van inburgering en een attest 

Maatschappelijke oriëntatie voorlegt, dat hij ononderbroken in België verblijft en getuigenverklaringen 

voorlegt, zijn geen grond voor een verblijfsregularisatie. 

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. Hij diende twee asielaanvragen in. Zijn 

tweede en laatste asielaanvraag werd afgesloten op 05.02.2009 met een beslissing van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (weigering vluchtelingenstatus en weigering subsidiaire bescherming). 

Betrokkene verkoos geen gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten, hem betekend 

op 07.03.2012 en verblijft illegaal in België. 

Bijgevolg dient betrokkene dringend gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten, hem 

betekend op 07.03.2012.” 

 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Verzoeker voert een eerste middel aan: 

 

“Een eerste grief is de gebrekkige materiële motivering van de genomen beslissing. De bestreden 

beslissing stelt dat de elementen die verzoeker aangehaald heeft, geen grond zijn voor een 

verblijfsregularisatie. Aangezien de instructie van 19 juli 2009 door de Raad van State vernietigd werd, 

zijn er geen bindende criteria meer waaraan voldaan kan / moet worden, en kan er, in het kader van een 

humanitaire benadering van de regularisatieproblematiek, geoordeeld worden in de geest van de 

regularisatiemogelijkheden die geboden werden door deze instructie van 19 juli 2009. Verzoeker had 

gewezen op een veelheid van elementen die, samen genomen, kunnen leiden tot een regularisatie van 

zijn verblijfstoestand. Zo had hij o.a. gewezen op : 

- zijn uitstekende kennis van het Nederlands ; 

zijn werkbereidheid, die in concreto blijkt uit het feit dat hij een 

type-arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur kon voorleggen ; 

- het feit dat hij over de nodige kwalificaties en competenties beschikt m.b.t. een 

tewerkstelling ;  

- zijn duurzame lokale verankering ; 

- zijn integratie, die blijkt uit zijn attest van inburgering en uit zijn ruime vriendenkring en zijn 

veelvuldige sociale contacten met Belgen. 

Verzoeker is van oordeel dat het volledig indruist én tegen de redelijkheid én tegen de billijkheid indien 

deze elementen als onvoldoende voor een regularisatie zouden beschouwd worden.” 

 

2.1.2. Verzoeker betoogt dat de door hem aangevoerde elementen van integratie, talenkennis, 

werkbereidheid, maken dat hij wel diende te worden geregulariseerd. Hij acht het onredelijk en onbillijk 

dat deze elementen 'als onvoldoende worden beschouwd'. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht, niet 

bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze 

overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die 

correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cfr. 

R.v.St., nr. 101.624 van 7 december 2001). 

 

De gemachtigde beschikt over een discretionaire beoordelingsbevoegdheid in het kader waarvan deze 

vermag te beslissen de door de vreemdeling aangebrachte elementen al dan niet te aanvaarden 

teneinde een verblijfsrecht toe te staan overeenkomstig artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 
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De Raad merkt op dat de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding niet op kennelijk onredelijke wijze oordeelde dat verzoekers aanvraag 

om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet ongegrond diende te 

worden verklaard. Het enkele feit dat verzoeker een andere mening is toegedaan, kan niet tot de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing leiden.  

 

Verzoeker komt in het middel niet verder dat de elementen die hij heeft aangebracht in zijn aanvraag te 

herhalen. 

 

In zoverre verzoeker de Raad poogt te bewegen tot het doen van een feitelijke herbeoordeling van zijn 

aanvraag, kan hij hierin niet worden gevolgd. Andermaal merkt de Raad op dat de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen ter zake een marginale toetsingsbevoegdheid uitoefent en niet bevoegd is 

zijn beoordeling van de feiten in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.2.1. Verzoeker voert een tweede middel aan: 

 

“Een tweede grief is een schending van art. 9bis van de Vreemdelingenwet, alsook de kennelijke 

onredelijkheid van de genomen beslissing. De regularisatieaanvraag van verzoeker werd weliswaar 

ontvankelijk, doch ongegrond verklaard. Zoals hierboven gesteld, is de stellingname van de Dienst 

Vreemdelingenzaken kennelijk onredelijk. Werkbereidheid werd steeds beschouwd als een zéér 

belangrijke voorwaarde voor de regularisatie van een verblijfsstatus. Deze werkbereidheid is hier in 

hoofde van verzoeker ten voile aanwezig : dit blijkt niet enkel uit de werkaanbieding die hij kan 

voorleggen, maar ook - en vooral - uit het feit dat hij een type-arbeidsovereenkomst van onbepaalde 

duur kan voorleggen. Dit houdt in dat, indien hij geregulariseerd werd, verzoeker onmiddellijk aan de 

slag zou kunnen als werknemer. Het feit dat verzoeker, als vreemdeling, hiertoe in staat is, terwijl er 

honderdduizenden autochtone werklozen zijn, is toch een onweerlegbaar bewijs van zijn wil tot 

integratie in onze maatschappij. Verzoeker is van mening dat het kennelijk onredelijk is dat hem, in de 

gegeven omstandigheden, de regularisatie geweigerd werd. Hij vraagt de Raad deze kennelijk 

onredelijke beslissing nietig te verklaren.” 

 

2.2.2. Verzoeker betoogt dat zijn werkbereidheid volstaat om hem te machtigen tot verblijf in toepassing 

van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

 

De Raad verwijst naar de bespreking van het eerste middel. Verzoeker verliest uit het oog dat de 

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

Armoedebestrijding bij de beoordeling van de vraag of aan verzoeker een machtiging tot verblijf kan 

worden toegekend, over een ruime appreciatiebevoegdheid beschikt, en dat de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen ter zake een marginale toetsingsbevoegdheid uitoefent. 

  

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is inderdaad niet bevoegd zijn beoordeling van de feiten in de 

plaats te stellen van die van de administratieve overheid, doch 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 onredelijk tot haar besluit is gekomen (cfr. 

R.v.St., nr. 101.624 van 7 december 2001). 

 

Verzoeker maakt bovendien op geen enkele wijze aannemelijk waarom de bestreden beslissing tot 

stand zou zijn gekomen met miskenning van de redelijkheidsplicht. De keuze die een bestuur in de 

uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt slechts het redelijkheidsbeginsel 

wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het 

maken van die keuze is kunnen komen. Met andere woorden, om het redelijkheidsbeginsel geschonden 

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

ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is, wat in casu niet het geval is. 

 

Verzoekers summiere beschouwingen kunnen aan het bovenstaande geen afbreuk doen. Met zijn louter 

feitelijke beweringen toont hij geen onredelijkheid aan, noch een schending van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 
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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. 

 

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 een juli tweeduizend veertien door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT M. MILOJKOWIC 

 


