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 nr. 143 537 van 17 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 Senegalese nationaliteit te zijn, op 23 maart 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 20 december 2011 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 ontvankelijk is doch ongegrond en van 

de beslissing van 20 december 2011 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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 9 maart 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 april 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. VAN LAER, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat E. MATTERNE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 20 december 2011 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel, Migratie en 

Maatschappelijke Integratie de beslissing waarbij verzoekers aanvraag om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet ongegrond wordt verklaard en aan verzoeker 

bevel wordt gegeven om het grondgebied te verlaten. Dit zijn de bestreden beslissingen. 

 

De eerste bestreden beslissing:  

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 2 

“ Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 14.12.2009 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 ontvankelijk is doch ongegrond. 

 

Redenen: 

 

Ter ondersteuning van hun aanvraag om machtiging tot verblijf, beroepen betrokkenen 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- betrokkene tracht deze aan te tonen door 

verklaringen van vrienden, bewijzen van het volgen van Nederlandse les en een attest van 

werkbereidheid, dient er opgemerkt te worden dat dit geen grond tot regularisatie kan vormen. Er dient 

namelijk opgemerkt te worden dat betrokkene zelf verantwoordelijk is voor deze situatie. Betrokkene 

beweert dat hij sinds 2004 in België zou verblijven. Echter betrokkene heeft geen enkele expliciete 

verblijfsaanvraag ingediend om tijdens die periode zijn verblijf te wettigen. Betrokkene heeft zich aldus 

bewust genesteld in illegaal verblijf en het zogenaamde feit dat hij nu geïntegreerd zou zijn is louter het 

gevolg van zijn eigen houding. Om deze redenen kan de integratie van mijnheer onmogelijk een grond 

tot regularisatie vormen. 

 

Wat betreft de in het verzoekschrift aangehaalde argumenten die betrekking hebben op de medische 

toestand van betrokkene: de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 

1980 maakt duidelijk een onderscheid tussen twee verschillende procedures: aan de ene kant het artikel 

9bis dat in België verblijvende personen die menen te beschikken over buitengewone omstandigheden 

om humanitaire redenen een verblijfsmachtiging kunnen aanvragen bij de burgemeester van de plaats 

waar zij verblijven, aan de andere kant het artikel 9ter als een unieke procedure voor in België 

verblijvende personen met een medische aandoening. De hier ingeroepen medische elementen vallen 

buiten de context van artikel 9bis en derhalve kan in dit verzoek aan deze medische argumenten geen 

verder gevolg worden gegeven. Het staat betrokkene echter vrij een aanvraag op basis van art 9ter in te 

dienen zoals bepaald in art 7§1 van het KB van 17/05/2007 (BS 31/05/2007) tot vaststelling van de 

uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15/09/2006: via aangetekend schrijven bij de Sectie 9ter van de 

Dienst Humanitaire Regularisaties, Dienst Vreemdelingenzaken, Antwerpsesteenweg 59B te 1000 

Brussel. 

 

Bijgevolg verzoek ik u door afgifte van het model van bijlage 13 van het K.B. van 8 oktober 1981 

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

vreemdelingen (B.S. van 27 oktober 1981), zoals ingevoegd bij het K.B. van 22 november 1996 (B.S. 

van 6 december 1996) en gewijzigd door het K.B. van 22 juli 2008 (B.S. van 29 augustus 2008), aan de 

betrokkene kennis te geven van de beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor 

Migratie- en asielbeleid waarbij hem bevel wordt gegeven om het grondgebied te verlaten binnen de 30 

(dertig) dagen na de kennisgeving. 

 

Reden van de maatregel: 

De betrokkene verblijft in het Rijk zonder in het bezit te zijn van de vereiste binnenkomstdocumenten 

(art. 7, al 1,1° van de Wet van 15 december 1980). Niet in het bezit van een geldig visum.” 

 

De tweede bestreden beslissing:  

 

“In uitvoering van de beslissing van de staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid meegedeeld op 

datum van 20/12/2011 

wordt aan C, PA (ook gekend als DS) (M) 

geboren te Bambey (Senegal), op (…)1957, 

van SENEGAL nationaliteit, verblijvend: (…), 2018 Antwerpen, 

het bevel gegeven om uiterlijk op 23/03/2012 het grondgebied van België te verlaten, evenals het 

grondgebied van Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, 
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Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, 

Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland (1), tenzij hij (zij) beschikt over de 

documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven (2). 

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

• De betrokkene verblijft in het Rijk zonder in he( bezit te zijn van de vereiste binnenkomstdocumenten 

(art 7, alinea 1,1° van de Wet van 15 december 1980). Niet in het bezit van een geldig visum. 

 

Indien dit bevel niet opgevolgd wordt, loopt hij (zij) gevaar, onverminderd rechtsvervolging 

overeenkomstig artikel 75 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, naar de grens te worden 

geleid en te dien einde te worden opgesloten gedurende de periode die strikt noodzakelijk is voor de 

uitvoering van de maatregel overeenkomstig artikel 27 van dezelfde wet.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Eerste middel 

 

“EERSTE MIDDEL: Schending van het artikel 9 bis van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980, 

in samenhang met de beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald het zorgvuldigheidsbeginsel. 

Schending van de formele motiveringsverplichting, van artikel 62 Vreemdelingenwet en van het artikel 3 

van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, 

ondergeschikt van de materiële motiveringsverplichting.  

1. De regelgeving (…) 

2. Bespreking in concreto 

De bestreden beslissing verklaart het verzoek ontvankelijk doch ongegrond. Gezien de bovenvermelde 

omschrijving van 'buitengewone omstandigheden' en 'grond' van een aanvraag op basis van het artikel 9 

bis van de Vreemdelingenwet, betekent dit dat er door de Dienst Vreemdelingenzaken aanvaard wordt 

dat het voor verzoeker bijzonder moeilijk of onmogelijk is om naar Senegal terug te keren, maar dat 

gesteld wordt dat verzoeker haar integratie onvoldoende zou hebben aangetoond. De bestreden 

beslissing wordt o.m. als volgt gemotiveerd: "Wat de lokale verankering van betrokkene betreft - 

betrokkene tracht deze aan te tonen door verklaringen van vrienden, bewijzen van het volgen van 

Nederlandse les en een attest van werkbereidheid - dient er opgemerkt te worden dat dit geen grond tot 

regularisatie kan vormen." Deze motivering is intern tegenstrijdig: enerzijds wordt gezegd dat er 

inderdaad sprake is van duurzame lokale verankering (= integratie), anderzijds stelt de beslissing dat ze 

"dit geen grond tot regularisatie kan vormen" (waarna de aanvraag ongegrond wordt verklaard zodat 

diezelfde integratie blijkbaar toch niet aanvaard wordt). Verder stelt de bestreden beslissing het 

volgende: "Betrokkene beweert dat hij sinds 2004 in België zou verblijven. Echter betrokkene heeft geen 

enkele expliciete verblijfsaanvraag ingediend om tijdens die periode zijn verblijf te wettigen." Ook deze 

motivering is intern tegenstrijdig: de beslissing betreft immers een regularisatieaanvraag die sinds 2004 

is ingediend! Bovendien vermeldt de bestreden beslissing bovenaan verzoekers identiteitsgegevens en 

daaronder 'ook gekend als: DS - nationaliteit: Senegal - geboren te BAMBEY op (...)1956' en heeft deze 

beslissing een ouder O.V.-nr. dan de vorige beslissing d.d. 24.11.2010. Dit zijn de gegevens onder 

dewelke verzoeker jaren geleden een asielaanvraag indiende. Hij heeft dus, naast de 

regularisatieaanvraag die negatief beantwoord werd, ook een asielaanvraag ingediend, zodat er zelfs 

twee geloofwaardige pogingen gebeurd zijn om verblijf te verkrijgen. Een tegenstrijdige motivering staat 

gelijk aan geen motivering. De formele motiveringsverplichting is dan ook geschonden. Wat betreft de 

grond van de aanvraag worden de elementen m.b.t. de integratie genegeerd. Dit vormt een 

onzorgvuldige behandeling van het dossier, minstens een schending van de materiële 

motiveringsverplichting: het negeren van deze door verzoekster aangebrachte elementen in de 

motivering houdt een niet-afdoende motivering in. Het geheel maakt dat ook het artikel 9 bis van de 

Vreemdelingenwet geschonden is.” 

 

2.1.2. 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.  

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid  de verplichting op zijn beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen 

op een correcte feitenvinding. 

 

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. 

 

Verzoekers kritiek komt er in wezen op neer dat hij van oordeel is dat de beslissing tegenstrijdig is 

gemotiveerd, doordat zijn aanvraag om machtiging tot verblijf ongegrond werd verklaard, hoewel wel 

werd aanvaard door de verzoeker geïntegreerd zou zijn. 

 

Dergelijke lezing stemt niet overeen met de bewoordingen van de bestreden beslissing. In de bestreden 

beslissing motiveerde de gemachtigde dat de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9bis van de vreemdelingenwet ongegrond diende te worden verklaard, omwille van volgende redenen: 

 

"Wat de lokale verankering van betrokkene betreft — betrokkene tracht deze aan te tonen door 

verklaringen van vrienden, bewijzen van het volgen van Nederlandse les en een attest van 

werkbereidheid — dient er opgemerkt te worden dat dit geen grond tot regularisatie kan vormen. Er 

dient opgemerkt te worden dat betrokkene zelf verantwoordelijk is voor deze situatie. Betrokkene 

beweert dat hij sinds 2004 in België zou verblijven. Echter betrokkene heeft geen enkele expliciete 

verblijfsaanvraag ingediend om tijdens die periode zijn verblijf te wettigen. Betrokkene heeft zich aldus 

bewust genesteld in illegaal verblijf en het zogenaamde feit dat hij nu geïntegreerd zou zijn is louter het 

gevolg van zijn eigen houding. Om deze redenen kan de integratie van mijnheer onmogelijk een grond 

tot regularisatie vormen. Wat betreft de in het verzoekschrift aangehaalde argumenten die betrekking 

hebben op de medische toestand van betrokkene." 

 

De gemachtigde motiveert duidelijk dat met de elementen van integratie geen rekening kon worden 

gehouden, omdat deze het gevolg zijn van het illegaal verblijf van verzoeker in het Rijk. Er is geen 

sprake van enige tegenstrijdigheid. In tegenstelling tot wat verzoeker betoogt, betreft de bestreden 

beslissing geen beoordeling van een regularisatieaanvraag die sinds 2004 is ingediend. Uit de stukken 

van het administratief dossier - en zoals vermeld op de bestreden beslissing – betreft deze beslissing 

een beoordeling van verzoekers aanvraag ingediend op 14 december 2009. Ook de bewering van 

verzoeker dat hij een asielaanvraag heeft ingediend, doet geen afbreuk aan de motieven van de 

bestreden beslissing. Verzoeker diende inderdaad een asielaanvraag in, doch dit op 8 december 1993 

en hij werd op 4 juni 1995 gerepatrieerd. Nadien is verzoeker op illegale wijze het Rijk terug 

binnengekomen. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel, Migratie en Maatschappelijke 

Integratie heeft niet op kennelijk onredelijke wijze geoordeeld dat verzoeker zich niet dienstig kan 

beroepen op zijn integratie die het gevolg is van een illegaal verblijf sinds 2004, nu verzoeker sinds zijn 

illegale binnenkomst in 2004 geen enkele verblijfsaanvraag heeft ingediend. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.2.1. Tweede middel 

 

“TWEEDE MLDDEL: Schending van het artikel 9 bis van de Vreemdelingenwet van 15.12.1980 in 

samenhang met de beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald het redelijkheidsbeginsel, het 

rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel. Schending van de materiële 

motiveringsverplichting.  

1. De regelgeving 

2. Bespreking in concreto 

Het criterium 2.8 A van de instructie vermeldt deze voorwaarden voor de regularisatie van het verblijf: 

(…).  Zowel het verblijf sinds 2004 als de duurzame lokale verankering van verzoeker werden door de 

Dienst Vreemdelingenzaken aanvaard. De oorspronkelijke beslissing d.d. 02.02.2011 gaf als motief voor 

de weigering op dat verzoeker geen geloofwaardige poging gedaan zou hebben om een wettig verblijf te 

verkrijgen. Zoals de Dienst Vreemdelingenzaken weet heeft verzoeker echter jaren geleden asiel 

aangevraagd onder de naam SD (° xx1956), zodat dit argument niet opgaat. Op 06.05.2011 diende 
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verzoeker een beroep in tegen de eerste weigeringsbeslissing. Toen dit beroep meer dan een half jaar 

hangende was besloot de Dienst Vreemdelingenzaken de beslissing d.d. 24.11.2010 in te trekken en 

een nieuwe beslissing te nemen, die opnieuw negatief bleek te zijn. Deze hierbij bestreden beslissing is 

als volgt gemotiveerd inzake de vernietigde instructie: (…).  Verzoeker wenst eerst en vooral te stellen 

dat ondanks het feit dat de instructie vernietigd is en ondanks het feit dat de instructie niet kan dienen tôt 

afwijzing van een aanvraag, de Dienst Vreemdelingenzaken wel gehouden is de instructie toe te passen 

indien zij van toepassing is. Het is ook belangrijk te analyseren wat de inhoud van de arresten van de 

Raad van State is. Verzoeker betoogt dat de instructie inderdaad vernietigd werd door de Raad van 

State en dit omdat de instructie in essentie de wettelijke voorwaarde "buitengewone omstandigheden" 

heeft uitgehold. De Raad van State heeft echter niets gezegd over de inhoudelijke bepalingen van de 

instructie, meer bepaald de criteria die erin worden vermeld. De Raad van State kon op dit punt ook 

geen kritiek uiten, aangezien de gegrondheid van de aanvraag binnen de discretionaire bevoegdheid 

van de Minister viel en valt. Het arrest van 05.10.2011 stelt helemaal niet dat de instructie niet meer 

mag worden gehanteerd, maar wel dat (…).  Concreet betekent dit dat de Dienst Vreemdelingenzaken 

een aanvraag niet meer kan afwijzen door uitsluitend naar de instructie te verwijzen. Dienst 

Vreemdelingenzaken gaat echter veel verder en stelt dat de instructie niet meer van toepassing is, quod 

certe non. De instructie werd reeds in 2009 vernietigd en de Dienst Vreemdelingenzaken heeft zich er 

nadien nog gedurende lange tijd op beroepen om beslissingen te motiveren ("Zoals algemeen bekend, 

werden deze instructies door de Raad van State vernietigd op 11 december 2009. Zoals eveneens 

algemeen bekend, heeft de Staatssecretaris voor Asiel en Migratiebeleid, de heer Melchior Wathelet, 

zich geëngageerd om binnen zijn discretionaire bevoegdheid de criteria voor regularisatie zoals 

beschreven in eerder vernoemde instructie, te blijven toepassen."). Verzoeker wijst tevens op de 

resultaten van het zogenaamde 'opvolgingscomité regularisatie', waarin overleg gepleegd wordt tussen 

het middenveld en de Dienst Vreemdelingenzaken, waaruit het volgende blijkt: (…).  "Sinds november 

2011 heeft de Dienst Vreemdelingenzaken de motiveringen gewijzigd van negatieve beslissingen over 

een regularisatie-aanvraag (artikel 9bis Vreemdelingenwet). In negatieve beslissingen staat voortaan 

dat de criteria van de instructie van 19/7/2009 niet meer van toepassing zijn, aangezien deze instructie 

vernietigd werd door de Raad van State (RvSt arrest 198.769 van 9/12/2009, en RvSt arrest m. 215.571 

van 5/10/2011). Nochtans bevestigen zowel kabinet De Block als directie van DVZ nu dat de criteria van 

de instructie nog steeds gelden voor wie eraan voldoet. Het afgesproken beleid wordt uitgevoerd tôt 

wanneer een nieuw regularisatiebeleid wordt bekend gemaakt. Volgens het arrest van de Raad van 

State van 5/10/2011 mogen de DVZ en de staatssecretaris geen bindende voorwaarden (in de zin van 

dwingend toe te passen regels) toevoegen aan artikel 9bis Vw. De DVZ en de staatssecretaris hebben 

ten gronde een discretionaire bevoegdheid om regularisatie toe te staan of te weigeren: zij moeten hun 

appreciatiemogelijkheid behouden. Zij kunnen dus nog altijd regularisaties toestaan volgens eigen 

criteria. Zowel kabinet De Block als directie van DVZ lieten recent aan het Kruispunt M-I weten dat de 

criteria van de instructie nog steeds gelden voor wie eraan voldoet. Dat blijkt ook uit de positieve 

beslissingen die nog genomen worden. Wie voldoet aan de criteria van 19/7/2009 mag blijven 

vertrouwen dat deze worden toegepast. tot wanneer de regering eventueel een ander beleid zou 

meedelen: dat volgt uit het vertrouwensbeginsel en het behoorlijk bestuur. Maar ook aanvragen die niet 

aan de criteria van de instructie voldoen, moeten op hun waarde beoordeeld en gemotiveerd worden. 

De criteria van de instructie zijn op zichzelf geen voldoende reden om een aanvraag af te wijzen. Dat 

verklaart de gewijzigde motiveringen van negatieve beslissingen. Het gevolg hiervan is echter dat er nog 

weinig controle mogelijk is of DVZ de (positieve) criteria van de instructie correct en gelijk toepast op al 

wie aan die criteria voldoet. In de negatieve beslissingen staat immers dat de criteria van de instructie 

niet meer van toepassing zijn. Samengevat gelden de criteria uit de instructie dus nog wel als positieve 

criteria. maar niet meer als negatieve criteria." De Dienst Vreemdelingenzaken geeft dus zelf te kennen 

de instructie nog te zullen toepassen. Dit vormt ook geen probleem (cfr. de Raad van State) voor zover 

zij binnen haar discretionaire bevoegdheid blijft. Dit betekent zeer concreet dat de Dienst 

Vreemdelingenzaken een dubbele beoordeling dient te maken, namelijk enerzijds of verzoekster voldoet 

aan de instructie, en anderzijds of de elementen aangereikt in het kader van de instructie an sich 

kunnen leiden tot een gegrondheidsbeslissing. Dienst Vreemdelingenzaken kan aldus zeer zeker niet 

stellen dat zij deze instructie niet maar kan toepassen omdat zij vernietigd is. Dit is juridisch onjuist. 

Het is dan ook kennelijk onredelijk en het getuigt van een totale willekeur in hoofde van de Dienst 

Vreemdelingenzaken om, nu er is aangetoond dat verzoekster voldoet aan de criteria van de instructie, 

nogmaals een negatieve beslissing te nemen. Aangezien de gedane toezeggingen, uitlatingen en het 

gewekte vertrouwen van de overheid door haarzelf beschaamd zijn en de opgewekte gerechtvaardigde 

verwachtingen van verzoekster niet gehonoreerd werden zijn het rechtzekerheids- en 

vertrouwensbeginsel geschonden. Voor zover men zou kunnen stellen dat het rechtszekerheidsbeginsel 

niet contra legem kan worden ingeroepen herinnert verzoeker eraan dat de Dienst Vreemdelingenzaken 

niets verkeerds doet, voor zover zij binnen haar eigen discretionaire bevoegdheid blijft. Bijkomend en 
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niet in het minst dient erop gewezen te worden dat verzoeker meer dan twee jaar heeft moeten wachten 

op een beslissing, terwijl de Dienst Vreemdelingenzaken zelf stelt dat het buitengewoon moeilijk is om 

de aanvraag in het land van herkomst in te dienen. door de aanvraag ontvankelijk te verklaren. Dienst 

Vreemdelingenzaken heeft dus toezeggingen gedaan waarop zij thans terugkomt. Inderdaad, er is een 

grote discretionaire bevoegdheid, maar die gaat niet zover dat er willekeur kan heersen. De auditeur bij 

de Raad van State stelde in haar advies in het arrest 217.532 van 24 januari 2012 het volgende: (…).  

Door thans volledig af te wijken van haar eerder opgestelde beleidslijn, haar beloftes en toezeggingen 

maakt Dienst Vreemdelingenzaken nu net plaats voor willekeur en schendt zij het redelijkheidsbeginsel 

en rechtszekerheidsbeginsel. Nogmaals, en verzoeker kan dit niet genoeg benadrukken, Dienst 

Vreemdelingenzaken kan de criteria in de instructie hanteren voor zover zij ze niet uitsluitend hanteert. 

Door dit alles werden ook de materiële motiveringsverplichting en het artikel 9 bis van de 

Vreemdelingenwet zelf geschonden.” 

 

2.2.2. Verzoeker betoogt dat het rechtszekerheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel, het 

zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en de materiële motiveringsplicht zijn geschonden, 

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

Armoedebestrijding bij het nemen van de bestreden beslissing de criteria van de vernietigde instructie 

niet zou hebben toegepast. Verzoeker meent dat deze criteria ook na de vernietiging blijven bestaan als 

"positieve criteria” maar niet als "negatieve criteria". Verzoeker interpreteert het zo dat de vernietiging in 

het voordeel van vreemdelingen moet spelen, maar niet in het nadeel. 

 

De instructie van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van artikel 9.3 en artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet werd vernietigd door de Raad van State met arrest nr. 198.769 van 9 december 

2009. Dit vernietigingsarrest heeft werking erga omnes, zodat verzoeker zich niet kan beroepen op de 

vernietigde instructie. Ingevolge de vernietiging ervan, kan de instructie niet langer worden beschouwd 

als een geldige rechtsbron. 

 

Verzoeker gaat bij zijn kritiek voorbij aan het feit dat het de gemachtigde van de staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding niet toekomt af te wijken van de 

wettelijke bepalingen bij het nemen van een beslissing. 

 

De door verzoeker aangehaalde beginselen laten als beginselen van behoorlijk bestuur het bestuur niet 

toe om deze beginselen contra legem toe te passen (P. POPELIER, 'Beginselen van behoorlijk bestuur: 

begrip en plaats in de hiërarchie van de normen', in I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (éd.), 

Beginselen van behoorlijk bestuur, 2006, Die Keure, Brugge, 33). Ook verzoekers beschouwingen, dat 

de gemachtigde zich in het verleden geëngageerd heeft deze instructie te blijven toepassen, doen geen 

afbreuk aan het feit dat de wet voorziet dat de regularisatieaanvragen door de gemachtigde dienen te 

worden beoordeeld. Verzoekers kritiek is derhalve niet van aard afbreuk te doen aan de geldende 

bepalingen van artikel 9 en artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Er anders over oordelen zou in strijd 

zijn met het legaliteitsbeginsel. Daarenboven moet worden gesteld dat een beginsel van behoorlijk 

bestuur verweerder hoe dan ook niet toelaat af te wijken van een door de wetgever voorziene norm (cf. 

Cass. 12 december 2005, AR C040Î57F). 

 

Verzoeker slaagt er dan ook niet aan te tonen dat de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding op onredelijke, onzorgvuldige of 

onvoorzienbare wijze zou hebben gehandeld. De gemachtigde heeft artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet op correcte wijze toegepast. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

2.3.1. Derde middel 

 

“DERDE MIDDEL: Schending van het gelijkheidsbeginsel neergelegd in artikel 11 Belgische grondwet 

en in artikel 14 van het EVRM. 

1. De regelgeving 

2. Bespreking in concreto 

Verzoeker verwijst naar de zovele dossiers van mensen die jaren geleden asiel hebben aangevraagd, 

sindsdien ononderbroken in België verblijven en zich goed geïntegreerd hebben in de Belgische 

samenleving, en waarin wel een positieve beslissing werd genomen n.a.v. hun aanvraag op grond van 

het critérium 2.8 A van de instructie d.d. 19.07.2009. Hij geeft hierbij slechts enkele voorbeelden en 

voegt tevens de aanvraag en de positieve beslissing in de desbetreffende dossiers toe als stuk: Dossier 
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met O.V.-nr. 3.640.866 (waarin de betrokkene ook jaren geleden legaal verblijf genoot, terugkeerde naar 

het land van herkomst en nadien opnieuw naar België kwam, DVZ zei dat het verblijf niet in aanmerking 

genomen kon worden wegens de daaropvolgende terugkeer naar het land van herkomst, deze 

beslissing werd vernietigd door de RVV. Dossier met O.V.-nr. 4.309.398 Dossier met O.V.-nr. 5.511.005 

Dossier met O.V.-nr. 5.558.086 Dossier met O.V.-nr. 5.237.586. Verzoeker werd dus op een 

verschillende manier behandeld dan de bovenvermelde personen zonder dat deze verschillende 

behandeling objectief en redelijk verantwoord is. Het gelijkheidsbeginsel is dan ook geschonden.” 

 

2.3.2. Verzoeker "verwijst naar de zovele dossiers van mensen die jaren geleden asiel hebben 

aangevraagd, sindsdien ononderbroken in België verblijven en zich goed geïntegreerd hebben in de 

Belgische samenleven, en waarin wel een positieve beslissing werd genomen n.a.v. hun aanvraag op 

grond het criterium 2.8A van de instructie dd. 19.07.2009". Hij betoogt dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding bij het nemen 

van zijn beslissing het gelijkheidsbeginsel zou hebben geschonden, door een wijziging aan te brengen 

in zijn administratieve praktijk. Verzoeker somt een aantal voorbeelden op. 

 

Verzoeker toont echter niet aan in welke mate de feitelijke omstandigheden van deze 'voorbeelden' 

vergelijkbaar zouden zijn met de in casu voorliggende elementen. Er kan slechts sprake zijn van een 

schending van het gelijkheidsbeginsel indien verzoeker met feitelijke en concrete gegevens aantoont dat 

gelijkaardige situaties ongelijk worden behandeld. Verzoeker brengt geen concrete gegevens aan die 

een vergelijking inhouden van zijn situatie met de situatie van andere vreemdelingen, en die zouden 

aantonen dat personen in een gelijkaardige situatie als deze van verzoeker op een andere wijze werden 

behandeld.  

 

Bovendien merkt de Raad op dat verzoeker niet ononderbroken in het Rijk verblijft sinds zijn 

asielaanvraag. Immers werd verzoeker gerepatrieerd nadat zijn asielaanvraag werd verworpen, waarna 

verzoeker kennelijk opnieuw op illegale wijze het grondgebied is binnengekomen. Voorts volstaat het 

om, aangaande de kritiek over de instructie, te verwijzen naar de bespreking van het tweede middel. 

 

Het derde middel is ongegrond. 

 

3. 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. 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 zeventien april tweeduizend vijftien door: 

 

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

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 


