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 nr. 142 909 van 9 april 2015 

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, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Algerijnse nationaliteit te zijn, op 2 november 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 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 ongegrond verklaard wordt van 13 juni 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 24 februari 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 maart 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. DE FEYTER, die loco advocaat S. BUYSSE verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat B. HEIRMAN, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 14 december 2009 dient de verzoekende partij een 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 (hierna: Vreemdelingenwet) in.  

 

1.2. Op 13 juni 2012 wordt de onder punt 1.1. vermelde aanvraag ontvankelijk doch ongegrond 

verklaard. Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt:  

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 14.12.2009 werd 

ingediend door  
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(…)  

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. 

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. 

Wat de lokale verankering van betrokkene betreft, namelijk dat hij werkbereid is en een 

arbeidsovereenkomst voorlegt, dat hij een kleine kennissen- en vriendenkring heeft opgebouwd en dat 

hij Nederlandse les heeft gevolgd, dient opgemerkt te worden dat betrokkene zelf verantwoordelijk is 

voor deze situatie. Betrokkene kwam op 05.11.2004 naar België met een visum voor 30 dagen. 

Betrokkene diende na deze termijn het land te verlaten en dat hij nu verklaart hier lang te hebben 

verbleven, is bijgevolg louter het resultaat van zijn eigen houding. Bovendien werd aan betrokkene op 

29.01.2008 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 de bevelen 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 kon verblijven. Het feit dat betrokkene geen gevolg gaf aan deze instructie 

impliceert dat hij na het verlopen van zijn visum illegaal in het land verbleef. Om die reden kan het feit 

dat betrokkene sinds 2004 in België verblijft en hier ondertussen geïntegreerd is, niet voldoende zijn om 

een grond te vormen voor een verblijfsregularisatie. 

Betrokkene verklaart verder dat hij zou inwonen bij zijn broers en zussen. Echter verzuimt betrokkene 

het om bewijzen voor te leggen die deze loutere bewering zouden staven en toont hij niet aan waarom 

dit gegeven een grond voor regularisatie zou zijn. Het is aan betrokkene om op zijn minst een begin van 

bewijs te leveren. 

Tot slot haalt betrokkene aan dat zijn beide ouders overleden zijn en hij enkel familie in België zou 

hebben. Het lijkt echter erg onwaarschijnlijk dat betrokkene geen familie, vrienden of kennissen meer 

zou hebben in het land van herkomst. Zelfs indien betrokkene sinds 2004 ononderbroken in België zou 

verblijven, zou dit willen zeggen dat hij minstens 30 jaar in Algerije verbleef en zijn verblijf in België, zijn 

integratie en opgebouwde banden kunnen niet vergeleken worden met zijn relaties in het land van 

herkomst. Bovendien hoeft betrokkene niet terug te keren naar Algerije. Hij dient enkel het 

Schengengrondgebied te verlaten.” 

 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

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

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

motivering van de bestuurshandelingen, het zorgvuldigheidsbeginsel, en het rechtszekerheidsbeginsel. 

Verder verwijt zij de verwerende partij machtsoverschrijding en een manifeste beoordelingsfout.  

 

De verzoekende partij betoogt in haar verzoekschrift als volgt:  

 

“(…) Dat in de bestreden beslissing door verweerder het verzoekschrift conform artikel 9, bis van de wet 

van 15.12.1980 ongegrond wordt verklaard. 

De regularisatie aanvraag van verzoeker werd door de DVZ verworpen met verwijzing naar de 

instructie dd 19 juli 2009 die genomen werd door Minister Wathelet. Deze instructie werd onwettig 

verklaard en vernietigd door de Raad van State op 11 december 2009 waardoor deze niet meer 

van toepassing zijn. 

De aanvraag dient immers enkel getoetst te worden aan artikel 9bis vreemdelingenwet. 

Verzoeker heeft evenwel voldoende elementen aangereikt die een regularisatie van verblijf op 

basis van artikel 9 bis rechtvaardigen, zijnde oa. 

- werkwilligheid, doctoraatsstudente 

- taalkennis, 

- een sociaal netwerk. 
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Al deze elementen, die in toepassing van artikel 9 bis van de vreemdelingenwet, ruim voldoende 

zijn om een regularisatie van verblijf te rechtvaardigen, worden door de Dienst 

Vreemdelingenzaken weggewist. 

Het toepassen van de zogenaamde discretionaire bevoegdheid, kan niet steeds aanvaard worden, 

daar zij in strijd is met het zorgvuldigheidsbeginsel en willekeur veroorzaakt wat onaanvaardbaar is 

in een rechtsstaat. 

Omdat de verwerende partij het volgende stelt in de bestreden beslissing: (…)  

Terwijl de verwerende partij evenwel op haar website het volgende stelde: 

Nieuw:  

INFO regularisatie naar aanleiding van de vernietiging door het arrest van de Raad van State 

(11/12/2009) 

De instructies van 19/07/09 werden door het arrest van de Raad van State van 11/12/09 vernietigd.  

Dienst vreemdelingenzaken  deelt mee dat ze loyaal de richtlijnen van Mijnheer Melchior Wathelet, 

Staatssecretaris bevoegd voor Migratie en Asielbeleid in het kader van zijn discretionaire bevoegdheid, 

zal volgen.  

Dat de bestreden beslissing  niet afdoende gemotiveerd is en de zorgvuldigheidsverplichting schendt.  

In het kader van de individuele behandeling zal de Staatssecretaris zijn discretionaire bevoegdheid 

uitvoeren zoals bepaald door de wet. Hij garandeert de rechtszekerheid. 

Zodat er duidelijk een schending is van de rechtszekerheid en de zorgvuldigheid. 

Dat de bevoegdheid in deze zeker niet zorgvuldig werd gehanteerd. 

Dat betrokkene bovendien gedomicilieerd is op het adres als zijn familie, verwerende partij wel 

bekend. 

Dat derhalve de motiveringsplicht door verweerder werd geschonden. 

Dat bovendien door verweerder een ook manifeste beoordelingsfout werd gemaakt. 

Met verklaarde de aanvraag ontvankelijk doch motiveert als volgt (…)  

Dat verzoeker dienaangaande opmerkt dat de motivatie van verweerder onjuist is gezien met beslist tot 

de ontvankelijkheid van de aanvraag terwijl de motivatie daarmee in strijd is. 

Verzoeker legde bewijzen voor: de banden met ons land zijn dus definitief, het centrum van zijn 

belangen zijn in ons rijk gelegen. Er is sprake van een duurzame lokale verankering. De documenten 

tonen aan dat hij vanaf 5/11/2004 in ons land verblijft. 

Dat een dergelijke motivering die gebruikt werd uiteraard niet afdoende is gezien men bovendien het 

verzoek ontvankelijk verklaard waardoor men ook de buitengewone omstandigheden aanvaart. 

Dat verzoeker wil verwijzen naar de wet betreffende uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen 

(Wet van 29 juli 1991) (…)  

Dat de beslissing van verweerder nergens afdoende motiveert waarom verzoekers verblijf in België, 

verzoekers duurzame sociale bindingen in België. geen omstandigheden uitmaken om te regulariseren. 

Dit houdt in dat verzoeker op het ogenblik dat hij zijn aanvraag indiende bij de Burgemeester van de 

Stad inzake de toepassing van artikel 9, bis van de wet van 15.12.1980, dat verweerder met het element 

van de toestand in het land van herkomst en het verblijf bij de beoordeling van de gegrondheid wel 

degelijk met alle elementen diende te weerhouden teneinde tot gegrondheid te besluiten. 

Dat de bestreden beslissing niet afdoende gemotiveerd is en de zorgvuldigheidsverplichting schendt. 

Teruggaan naar haar land van herkomst is bijzonder moeilijk gezien de ernstige toestand aldaar, maar 

tevens de sociale banden alhier en de psychologische toestand die hiermee in verband staat. 

 

Dat in elk geval door verweerder een manifeste beoordelingsfout werd gemaakt wanneer deze geen 

rekening hield met het geheel van de door verzoeker aangehaalde elementen ter ondersteuning van de 

gegrondheid van zijn aanvraag, wanneer deze geen rekening hield met de integratie, emotionele band 

van verzoeker met ons land en de andere argumenten. 

Dat aan iedere administratieve rechtshandeling draagkrachtige motieven ten grondslag moeten liggen. 

Dat een bestuurshandeling aldus is gemotiveerd als niet alleen de concrete feiten maar ook de op die 

feiten toepasselijke rechtsregels worden vermeld en tevens wordt uitgelegd hoe de toepassing van die 

rechtsregels op de feiten naar de uiteindelijke beslissing heeft geleid. Dat dit hier niet op afdoende wijze 

is gebeurd. (…)” 

 

2.2. De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs 

wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat 

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 

1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die 

aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende" impliceert 
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dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing.  

 

De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan de 

bestreden beslissing genomen is. In casu geeft de bestreden beslissing duidelijk de motieven en de 

juridische grond aan op basis waarvan de beslissing is genomen. 

 

Uit het verzoekschrift blijkt evenwel dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing 

kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt.  

 

Waar de verzoekende partij inhoudelijke argumenten ontwikkelt tegen de bestreden beslissing, voert zij 

in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat dit onderdeel van het middel 

vanuit dit oogpunt wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot 

de bevoegdheid van de Raad zijn beoordeling in de plaats te stellen van de administratieve overheid. 

De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd 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 kunnen komen.  

 

2.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op zijn 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding.  

 

2.4. Artikel 9bis, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet, dat de juridische grondslag vormt van de 

bestreden beslissing, 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. 

 

2.5. In casu werd de aanvraag van de verzoekende partij ontvankelijk doch ongegrond verklaard, met 

andere woorden werden de argumenten van verzoekende partij om haar te machtigen tot verblijf niet 

aanvaard. 

 

2.6. Verzoekende partij erkent in haar verzoekschrift dat de instructie van 19 juli 2009 vernietigd werd 

door de Raad van State maar wijst op informatie afkomstig van de website van dienst 

vreemdelingenzaken waarin deze stelt de criteria van de vernietigde instructie verder te zullen blijven 

toepassen binnen haar discretioniaire bevoegdheid.  
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2.7. De Raad kan inzake deze grief evenwel enkel vaststellen dat verweerder correct motiveerde dat de 

Raad van State bij arrest nr. 198.769 van 9 december 2009 de instructie van 19 juli 2009 vernietigde. 

Aangezien de Raad van State in zijn arrest vaststelde dat voormelde instructie een miskenning inhield 

van het in de Grondwet vastgelegde legaliteitsbeginsel en van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en 

deze instructie ingevolge de vernietiging dient te worden geacht nooit te hebben bestaan kon 

verweerder er dan ook geen toepassing van maken. 

 

Waar de verzoekende partij er zich in se over beklaagt dat zij niet de toepassing krijgt van criteria van 

“de instructie van 19.07.2009” terwijl zij hier wel aan voldoet, dient de Raad aldus op te merken dat hij 

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

toegevoegd of vrijstelling verleend wordt van wettelijk vereiste voorwaarden. Dienvolgens vermag de 

Raad niet te toetsen aan de bedoelde instructies. Hieruit kan geen rechtsmiddel geput worden om tot de 

onwettigheid van de bestreden beslissing te besluiten (cf. RvS 13 maart 2012, nrs. 218.429, 218.431, 

218.432 en 218.434; RvS 17 april 2012, nrs. 218.922 en 218.923; RvS 5 juni 2012, nrs. 219.608, 

220.181 en 220.182; RvS 14 juni 2012, nrs. 219.743, 219.744 en 219.745). 

 

De stelling van de verzoekende partij dat op de website van de verwerende partij zou vermeld staan dat 

de beleidscel van de staatssecretaris en de directie van de Dienst Vreemdelingenzaken zouden hebben 

bevestigd dat de criteria van de instructie nog gelden doet aan voorgaande vaststelling geen afbreuk. In 

tegenstelling tot wat de verzoekende partij lijkt te veronderstellen dient de verwerende partij immers de 

wet en de rechterlijke beslissingen te laten primeren op instructies die zouden zijn gegeven door een 

staatssecretaris. Er dient trouwens te worden benadrukt dat de Raad van State, in zijn arrest nr. 

220.932 van 10 oktober 2012 uitdrukkelijk heeft bevestigd dat de instructie van 19 juli 2009 “integraal is 

vernietigd” en dat de discretionaire bevoegdheid waarover de verwerende partij krachtens artikel 9bis 

beschikt geen reden vormt “om zich alsnog op de criteria van de vernietigde instructie van 19 juli 2009 

te steunen”. 

 

Het rechtszekerheidsbeginsel, dat de verzoekende partij ook geschonden acht, is een uit de rechtsstaat 

voortvloeiend beginsel dat inhoudt dat het recht voorzienbaar en toegankelijk dient te zijn zodat de 

rechtssubjecten in staat zijn de rechtsgevolgen van hun handelingen op voorhand in te schatten, en dat 

die rechtssubjecten moeten kunnen vertrouwen op een zekere standvastigheid bij het bestuur (RvS 11 

januari 2007, nr. 166.563; I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van behoorlijk bestuur, 

Brugge, die Keure, 2006, 315-349). Het rechtszekerheidsbeginsel kan niet worden ingeroepen indien 

dat leidt tot de miskenning van een wettelijke bepaling. Het wettelijkheidsbeginsel, dat rechtstreeks is 

gegrond op artikel 159 van de Grondwet, primeert immers. 

 

2.8. Waar de verzoekende partij erop wijst dat zij wel degelijk gedomicilieerd staat bij haar familie in 

België, dient de Raad op te merken dat – zelfs indien dit argument kan aangenomen worden -  zij 

hiermee evenwel geen afbreuk doet aan het motief dat stelt dat zij niet aantoont waarom dit gegeven 

een grond voor regularisatie zou zijn. Het is geenszins kennelijk onredelijk van verzoekende partij te 

verwachten dat zij aangeeft waarom het feit dat zij inwoont bij haar familie een grond voor regularisatie 

zou zijn en zich niet beperkt tot de loutere stelling dat zij samenwoont met enkele familieleden.  

 

De verzoekende partij stelt voorts dat zij “dienaangaande opmerkt dat de motivatie van verweerder 

onjuist is gezien met beslist tot de ontvankelijkheid van de aanvraag terwijl de motivatie daarmee in 

strijd is.”. De Raad ziet echter niet in wat er tegenstrijdig zou zijn aan het feit dat de verwerende partij in 

de bestreden beslissing  vaststelt dat de beide ouders overleden zijn, maar het toch onwaarschijnlijk lijkt 

dat de verzoekende partij geen familie, vrienden, of kennissen meer zou hebben in het land van 

herkomst, en dit om de reden dat de verzoekende partij 30 jaar in Algerije verbleef en dat een dertigjarig 

verblijf opweegt tegen een verblijf sinds 2004 in België, zodat dit element geen grond vormt voor 

regularisatie. De Raad wijst erop dat een goede integratie en verblijf  in de Belgische maatschappij een 

element kan zijn om een verblijfsmachtiging toe te staan maar dat het loutere feit dat men geïntegreerd 

is de verwerende partij niet verplicht om een verblijfsmachtiging toe te staan  (RvS 14 juli 2004, nr. 

133.915). Het komt aan de staatssecretaris binnen zijn discretionaire bevoegdheid dienaangaande toe 

om te beoordelen of de aangevoerde elementen van integratie/verblijf al dan niet volstaan en wanneer 

hij van oordeel is dat deze niet volstaan, dit te motiveren, hetgeen hij in casu ook gedaan heeft.  De 

Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd 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 kunnen komen. De Raad merkt bovendien op dat 

het feit dat de aanvraag ontvankelijk werd verklaard, niet betekent dat zij automatisch ook gegrond zou 

moeten verklaard worden.  
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2.9. Voor zover de verzoekende partij opwerpt dat “de beslissing van verweerder nergens afdoende 

motiveert waarom verzoekers verblijf in België, verzoekers duurzame sociale bindingen in België. geen 

omstandigheden uitmaken om te regulariseren”, volstaat het op te merken dat de bestreden beslissing  

de volgende motieven bevat: “dient opgemerkt te worden dat betrokkene zelf verantwoordelijk is voor 

deze situatie. Betrokkene kwam op 05.11.2004 naar België met een visum voor 30 dagen. Betrokkene 

diende na deze termijn het land te verlaten en dat hij nu verklaart hier lang te hebben verbleven, is 

bijgevolg louter het resultaat van zijn eigen houding. Bovendien werd aan betrokkene op 29.01.2008 

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 de bevelen 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 kon 

verblijven. Het feit dat betrokkene geen gevolg gaf aan deze instructie impliceert dat hij na het verlopen 

van zijn visum illegaal in het land verbleef. Om die reden kan het feit dat betrokkene sinds 2004 in 

België verblijft en hier ondertussen geïntegreerd is, niet voldoende zijn om een grond te vormen voor 

een verblijfsregularisatie.”. De verzoekende partij betwist dit motief niet op concrete wijze. De Raad stelt 

dan ook vast dat de bestreden beslissing  wel degelijk uitgebreide en duidelijke motieven bevat waarom 

het verblijf en de duurzame bindingen geen reden voor regularisatie kunnen zijn. De Raad verwijst ook 

naar zijn bespreking onder punt 2.8.. 

 

2.10. Met het loutere feit voorts dat verzoekende partij de overtuiging is toegedaan dat zij een 

verblijfsmachtiging moet krijgen en daarbij opnieuw verwijst naar de elementen die zij had ingeroepen in 

kader van haar aanvraag, maakt zij niet aannemelijk dat de bestreden beslissing kennelijk onredelijk of 

onjuist is.  

 

2.11. De verzoekende partij stelt dat de verwerende partij niet met alle relevante elementen van het 

dossier rekening heeft gehouden bij het nemen van de bestreden beslissing. Uit voorgaande bespreking 

is gebleken dat dit wel het geval is, minstens dat de verzoekende partij niet aannemelijk maakt dat er 

andere elementen zouden zijn waarmee geen rekening werd gehouden.  

 

2.12. Van machtsoverschrijding is er sprake wanneer de bestuursoverheid zich de bevoegdheid 

aanmatigt die de wet aan een ander overheidsorgaan heeft opgedragen. De beschouwingen die 

verzoekende partij naar voor brengt, tonen niet aan dat er sprake zou zijn van machtsoverschrijding. De 

verwerende partij heeft haar bevoegdheid, zoals omschreven in de Vreemdelingenwet, niet 

overschreden 

 

2.13. De verzoekende partij maakt niet aannemelijk dat de bestreden beslissing op kennelijk onredelijke 

wijze werd genomen, noch maakt zij de schending van de door haar opgeworpen bepalingen en 

beginselen aannemelijk.  

 

Het enig middel is niet gegrond.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig Artikel. 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen april tweeduizend vijftien door: 
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mevr. S. DE MUYLDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT S. DE MUYLDER 

 


