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 nr. 144 372 van 28 april 2015 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 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 VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Indiase nationaliteit te zijn, op 11 mei 2012 heeft 

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

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

Armoedebestrijding waarbij 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 ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard en van de beslissing van 

19 april 2012 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 12 februari 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 maart 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

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

advocaat E. MATTERNE, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. De verzoeker dient op 15 december 2009 een aanvraag om machtiging tot verblijf in op grond van 

artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet). Op 26 april 2010 

wordt deze aanvraag aangevuld/geactualiseerd.  
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1.2. Op 20 december 2011 wordt deze aanvraag door de gemachtigde van de staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde) 

ontvankelijk doch ongegrond verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing, waarvan de verzoeker op 

19 april 2012 kennis neemt. De motieven van deze beslissing luiden als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 15.12.2009 en 

aanvulling d.d. 26.04.2010 die werd ingediend door : 

S., S. (…) nationaliteit: India geboren te (…) op (…) 

nationaliteit: India 

adres: (…) 

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

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

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

verzoek ontvankelijk is doch ongegrond. 

Ter ondersteuning van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, beroepen 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 (dat betrokkene werkwillig is, een vrienden-en 

kennissenkring heeft uitgebouwd, getuigenverklaringen voorlegt en Nederlands zou spreken). 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 verblijfsaanvraag ingediend 

om tijdens die periode zijn verblijf te wettigen. Betrokkene heeft zich aldus bewust genesteld in illegaal 

verblijf en het feit dat hij al 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. 

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 paspoort en/of geldig 

Het bevel om het grondgebied te verlaten, moet worden opgesteld in drie exemplaren: het origineel 

wordt afgegeven aan de vreemdeling, een exemplaar wordt mij toegestuurd en het derde wordt door uw 

diensten bewaard. Elk exemplaar dient door de vreemdeling ondertekend te worden.” 

 

1.3. De gemachtigde neemt op 19 april 2012 eveneens een beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13). Dit is de tweede bestreden beslissing, waarvan de verzoeker op 

dezelfde dag in kennis wordt gesteld. De motieven gaan als volgt: 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

In uitvoering van de beslissing van de Minister van . / de gemachtigde van de Minister van van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie, J. E. (…), Attaché 

genomen op 19.04.2012 

wordt aan de persoon die verklaart zich S.. S. (…) te noemen, geboren te (…) op (…), en welke 

verklaart van Indiase nationaliteit te zijn, het bevel gegeven om uiterlijk op 19/05/2012 om 

middernacht het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van Denemarken, 

Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, 

Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, 

Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland (3), tenzij hij ) beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven. 

Alias: S. M. (…) ° (…), S. S. (…) °(…), B. G. (…) °(…), K. S. (…) °(…)  

REDEN VAN DE BESLISSING : 

0 - artikel 7, eerste lid, 1 : verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van de vereiste documenten ; 

De betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort voorzien van een geldig visum.” 
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2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van verweerder om de kosten van het geding ten laste van verzoeker te leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel haalt de verzoeker de schending aan van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet 

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

bestuurshandelingen. Uit het verzoekschrift blijkt dat de verzoeker eveneens aanvoert dat de 

gemachtigde een manifeste appreciatiefout heeft begaan.  

 

Ter adstructie van het middel wordt het volgende aangehaald: 

 

“Doordat de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de motivering van 

bestuurshandelingen de overheid verplichten in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, 

nr. 110 071; RvS 21 juli 2004, nr. 132 710); 

Doordat de in de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht tot doel heeft de burger in kennis te 

stellen van de redenen waarom de administratieve overheid de bestreden bestuurshandeling heeft 

genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover 

hij beschikt; 

Doordat onder de term afdoende dient verstaan te worden dat de motivering pertinent moet zijn alsook 

draagkrachtig oftewel dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te schragen; 

Terwijl de motivering van de bestreden beslissing hier met aan voldoet; 

Doordat de gevatte Rechtsmacht wat deze motiveringsplicht betreft, in de uitoefening van zijn 

wettelijkheidstoezicht, bevoegd is om na te gaan of de overheid bij de beoordeling van de aanvraag om 

machtiging tot verblijf is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens of zij die correct beoordeeld heeft en 

of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (RvSt. 7 december 2001, nr. 101.624); 

Doordat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Immigratie, Maatschappelijke Integratie 

en Armoedebestrijding de aanvraag om machtiging tot verblijf, door verzoekende partij ingediend op 15 

december 2009, in toepassing van artikel 9 bis van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980, ten 

onrechte ongegrond verklaarde; 

Doordat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Immigratie, Maatschappelijke Integratie 

en Armoedebestrijding een manifeste appreciatiefout maakte zoals blijkt uit de hiernavolgende 

overweging; 

Terwijl in de bestreden beslissing verwezen wordt naar de door de Raad van State vernietigde instructie 

van 19 juli 2009; 

Terwijl in de bestreden beslissing dienaangaande gesteld wordt dat deze instructie vernietigd 

werd door de Raad van State en dat bijgevolg de criteria van deze instructie niet meer van 

toepassing zijn; 

Terwijl de aanvraag om machtiging tot verblijf, ingediend door verzoekende partij op 15 

december 2009, verworpen werd; 

Terwijl als het determinerend motief uitdrukkelijk wordt gesteld: Echter betrokkene heeft 

geen enkele verblijfsaanvraag ingediend om tijdens die periode zijn verblijf te wettigen. Betrokkene 

heeft zich aldus genesteld in illegaal verblijf en het feit dat hij al 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. ... 

Terwijl ondanks de onwettigheid van voormelde instructie en ondanks de verwijzing naar de 

vernietiging ervan door de Raad van State bij arrest d.d. 9 december 2009 en arrest d.d. 5 

oktober 2011, uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt dat verwerende partij de 

facto de criteria er in opgenomen toch in casu heeft toegepast; 

Terwijl de weigering van de aanvraag tot regularisatie op basis van het feit dat betrokkene 

geen enkele verblijfsaanvraag heeft ingediend om zijn verblijf in België sinds 2004 te 

wettigen, neerkomt op het criterium "geloofwaardige poging" in de zin van punt 2.8A van de 

vernietigde instructie; 

Terwijl een regularisatieaanvraag enkel getoetst mag worden aan artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet, zoals bevestigd door de Raad van State in haar arrest d.d. 9 december 

2009, nr. 198.769; 
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Terwijl uit de motivering blijkt dat verwerende partij eisen heeft toegevoegd aan het bestaand 

artikel 9 bis van de Vreemdelingenwet; 

Terwijl uit de voorbereidende parlementaire werkzaamheden in het kader van artikel 9 bis van 

de Vreemdelingenwet niet blijkt dat de wetgever een dergelijk criterium of voorwaarde voor 

ogen heeft gehad; 

Terwijl het criterium "geloofwaardige poging" voor het eerst werd gecreëerd en opgenomen 

in de vernietigde instructie van 19 juli 2009; 

Terwijl bijgevolg verwerende partij artikel 9 bis van de Vreemdelingenwet heeft geschonden; 

Terwijl het in feite blijven toepassen van de criteria van de vernietigde instructie niet 

aanvaard kan worden, zoals hoger toegelicht, en neerkomt op een schending van het 

motiveringsbeginsel gezien de motivering niet afdoende is en de weigering van de 

regularisatieaanvraag van verzoekende partij niet kan ondersteunen; 

Terwijl immers artikel 9 bis van de Vreemdelingenwet geen criteria bevat waaraan de 

aanvraag om machtiging tot verblijf moet voldoen om gegrond te worden verklaard, noch 

criteria die ertoe leiden de aanvraag ongegrond te verklaren; 

Terwijl uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt dat de aanvraag uitsluitend ongegrond is 

verklaard omdat betrokkene geen enkele verblijfsaanvraag heeft ingediend sinds zijn verblijf in België 

sinds 2004 om zijn verblijf te wettigen; 

Terwijl artikel 9 bis van de Vreemdelingenwet geen voorwaarde bevat in die zin zodat op die manier 

verwerende partij een voorwaarde toevoegt aan artikel 9 bis van de Vreemdelingenwet; 

Terwijl verzoekende partij als elementen voor zijn regularisatie aanvoerde, zijn werkbereidheid 

(arbeidscontract werd toegevoegd), zijn verblijf sedert 2004 in het Rijk (wordt niet betwist door 

verwerende partij), zijn taalkennis en zijn sociaal netwerk; 

Terwijl deze elementen voldoende zijn om een regularisatie van het verblijf van verzoekende partij te 

rechtvaardigen; 

Terwijl echter deze elementen door verwerende partij terzijde werden geschoven of zelfs onbeantwoord 

gelaten (arbeidscontract); 

Terwijl verwerende partij nagelaten heeft alle door verzoekende partij aangebrachte elementen voor zijn 

regularisatie van zijn verblijf in het Rijk te beantwoorden; 

Terwijl verzoekende partij een arbeidscontract voorlegde waarvan geen melding werd gemaakt in de 

bestreden beslissing; 

Terwijl uit de motivering van de bestreden beslissing helemaal niet kan opgemaakt worden welke 

feitelijke overwegingen hebben geleid tot afwijzing van de aangevoerde elementen; 

Terwijl het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht niet is bereikt omdat verzoekende partij geen 

zicht krijgt in de motieven die tot de bestreden beslissing hebben geleid; 

Terwijl verzoekende partij geen zicht heeft op het feit of verwerende partij is uitgegaan van alle feitelijke 

gegevens, o.a. het arbeidscontract; 

Terwijl verwerende partij niet verduidelijkt of het arbeidscontract dat verzoekende partij voorlegde, in 

overweging werd genomen en welke de bevindingen zijn; 

Terwijl zulks nochtans des te meer een gebrek in de motivering van de bestreden beslissing vormt, nu 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen eerder de beslissing d.d. 26 januari 2011 aangaande de 

regularisatie aanvraag, ingediend op 15 december 2009 en die alhier ter discussie staat, vernietigde, 

meer bepaald met betrekking tot de motivering aangaande het voorgelegde arbeidscontract (RvV d.d. 

29 april 2011, nr. 60.770); 

Zodat het duidelijk is dat de bestreden beslissing een schending van artikel 9 bis van de 

Vreemdelingenwet en Schending van de bepalingen van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de motivering van bestuurshandelingen;” 

 

3.2. De verwerende partij repliceert als volgt in haar nota met opmerkingen: 

 

“De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat verzoeker zaken leest in de bestreden beslissing 

die er niet staan. Verzoeker, die niet betwist dat hij jarenlang illegaal verblijf heeft gehouden en de 

verblijfswetgeving naast zich heeft neergelegd, heeft integratie ingeroepen als grond tot verblijf. In de 

bestreden beslissing wordt enkel gesteld dat deze integratie werd bekomen door het jarenlang 

volgehouden illegaal verblijf van verzoeker. Dat de verwerende partij dergelijk met de voeten treden van 

de Belgische wetgeving niet wenst te belonen, valt niet buiten de discretionaire 

beoordelingsbevoegdheid die artikel 9bis haar toekent. Met betrekking tot het arbeidscontract wordt in 

de bestreden beslissing dat gemotiveerd dat de instructie van 19 juli 2009 werd vernietigd en in 

toepassing van de rechtspraak van de Raad van State niet langer mag worden toegepast. Derhalve 
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kwam het arbeidscontract, dat valt onder de criteria van de instructie, niet in aanmerking bij de 

beoordeling van de aanvraag.” 

 

3.3. Artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen schrijft voor dat de motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen 

dient te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat de motivering afdoende dient te 

zijn. Het begrip ‘afdoende’ impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet 

zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. 

De eerste bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. De Raad stelt vast dat in de motieven wordt verwezen naar de toepasselijke 

rechtsregel, namelijk artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing een motivering 

in feite, namelijk wordt in de eerste bestreden beslissing uitdrukkelijk gemotiveerd waarom de door 

verzoeker aangehaalde elementen geen grond tot regularisatie vormen, reden waarom de aanvraag van 

de verzoeker om machtiging tot verblijf ontvankelijk doch ongegrond is. 

 

Een eenvoudige lezing van de (eerste)bestreden beslissing leert dat de inhoud de verzoeker toelaat de 

bedoelde nuttigheidsafweging te maken. De verzoeker toont bijgevolg niet aan op welk punt deze 

motivering hem niet in staat stelt te begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke gegevens de 

bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele 

motiveringsplicht zoals voorgeschreven door artikel 3 van de voormelde wet van 29 juli 1991. 

 

De Raad merkt op dat de verzoeker de bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert en bijgevolg dient 

het middel enkel te worden bekeken vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht.  

 

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 gekomen.  

 

3.4. In casu wordt de materiële motiveringsplicht onderzocht in het licht van de aangevoerde schending 

van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet.  

 

Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond is om een vreemdeling een verblijfsmachtiging toe te 

kennen in het kader van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, dient de gemachtigde van de 

staatssecretaris na te gaan of de aanvraag wel regelmatig werd ingediend, te weten of er aanvaardbare 

buitengewone omstandigheden werden ingeroepen om de aanvraag van de verblijfsmachtiging in België 

te verantwoorden. 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:  

1. Wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of er buitengewone 

omstandigheden worden ingeroepen om het niet aanvragen van de machtiging in het buitenland te 

rechtvaardigen en zo ja, of deze aanvaardbaar zijn. Zo dergelijke buitengewone omstandigheden niet 

blijken voorhanden te zijn, kan de aanvraag tot het verkrijgen van een verblijfsmachtiging niet in 

aanmerking worden genomen.  

2. 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.  

In casu werd de aanvraag om machtiging tot verblijf ontvankelijk doch ongegrond verklaard, wat 

betekent dat verwerende partij van oordeel is dat er geen reden is om de verzoekende partij te 

machtigen tot een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk.  

 

3.5. In casu werd de aanvraag om machtiging tot verblijf ongegrond verklaard, wat betekent dat 

verwerende partij van oordeel is dat er geen reden is om verzoeker te machtigen tot een verblijf van 

meer dan drie maanden in het Rijk.  

 

3.6. De verzoeker haalt aan dat hij in het kader van zijn aanvraag om verblijfsmachtiging heeft gewezen 

op zijn werkbereidheid d.m.v. voorlegging van een arbeidscontract, zijn verblijf sedert 2004 in het Rijk, 

zijn taalkennis en zijn sociaal netwerk in België.  
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Verzoeker stelt vast dat uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt dat de aanvraag uitsluitend 

ongegrond is verklaard omdat hij geen enkele verblijfsaanvraag heeft ingediend sinds zijn verblijf in 

België sinds 2004 om zijn verblijf te wettigen. Hij wijst erop dat artikel 9bis van de Vreemdelingenwet 

echter geen criteria bevat waaraan de aanvraag om verblijfsmachtiging aan moet voldoen om gegrond 

te worden verklaard. Aangezien artikel 9bis van de Vreemdelingenwet geen voorwaarden bevat 

waaraan een vreemdeling dient te voldoen opdat zijn aanvraag om verblijfsmachtiging gebaseerd op dit 

artikel gegrond zou worden verklaard, is de verzoeker de mening toegedaan dat de gemachtigde in 

casu een voorwaarde toevoegt aan artikel 9bis van de Vreemdelingenwet.  

 

De eerste bestreden beslissing vermeldt het volgende: “Wat de lokale verankering van betrokkene 

betreft (dat betrokkene werkwillig is, een vrienden-en kennissenkring heeft uitgebouwd, 

getuigenverklaringen voorlegt en Nederlands zou spreken). 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 verblijfsaanvraag ingediend om tijdens die periode 

zijn verblijf te wettigen. Betrokkene heeft zich aldus bewust genesteld in illegaal verblijf en het feit dat hij 

al 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. 

 

Uit de eerste bestreden beslissing blijkt aldus dat de gemachtigde van de staatssecretaris de 

argumenten van de verzoeker betreffende zijn integratie in België en zijn langdurig verblijf hier, niet 

betwist. De gemachtigde meent evenwel dat de integratie van de verzoeker onmogelijk een grond tot 

regularisatie kan vormen daar de verzoeker voor 15 december 2009 geen verblijfsaanvraag heeft 

ingediend om zijn verblijf te wettigen en zijn integratieproces dan ook zou hebben plaats gevonden in 

een periode waarin hij niet over een legale verblijfstitel beschikte, zodat hij zich bewust genesteld heeft 

in illegaal verblijf en de integratie om deze redenen onmogelijk een grond tot regularisatie kan vormen.  

 

3.7. Vastgesteld moet worden dat artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, zoals de verzoeker terecht 

aanhaalt, geen criteria bevat waaraan de aanvraag om machtiging tot verblijf moet voldoen om gegrond 

te worden verklaard noch criteria die ertoe leiden de aanvraag ongegrond te verklaren. Door in casu 

verzoekers aangevoerde elementen inzake zijn integratie niet te betwisten doch te oordelen en te 

motiveren dat deze elementen onvoldoende zijn om een verblijfsrecht toe te kennen omdat de verzoeker 

voor de in punt 1.1. bedoelde aanvraag geen enkele verblijfsaanvraag heeft ingediend, schendt de 

verwerende partij artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Immers kan nergens in artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet worden gelezen dat een vreemdeling die een aanvraag op grond van deze 

wetsbepaling indient, tevoren reeds een verblijfsaanvraag moet hebben ingediend opdat de 

maatschappelijke integratie die tot stand is gekomen tijdens illegaal verblijf kan uitmonden in een 

machtiging tot verblijf. Er anders over oordelen zou erop neerkomen dat de Raad toelaat dat bindende 

voorwaarden aan artikel 9bis van de Vreemdelingenwet worden toegevoegd, wat hij niet vermag te 

doen.  

 

De materiële motiveringsplicht werd geschonden in het licht van artikel 9bis  van de Vreemdelingenwet. 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond. Deze vaststelling leidt tot de nietigverklaring van de 

eerste bestreden beslissing. Aangezien de eventuele gegrondheid van de overige onderdelen van het 

middel geen aanleiding kan geven tot een ruimere nietigverklaring van de eerste bestreden beslissing 

worden zij niet besproken (RvS 18 december 1990, nr. 36.050; RvS 24 oktober 2002, nr. 111.881). 

 

3.8. In de nota met opmerkingen wordt dienaangaande gesteld dat de verzoeker “zaken leest in de 

bestreden beslissing die er niet staan”, dat verzoeker “niet betwist dat hij jarenlang illegaal verblijf heeft 

gehouden en de verblijfswetgeving naast zich heeft neergelegd” en dat het feit “de verwerende partij 

dergelijk met de voeten treden van de Belgische wetgeving niet wenst te belonen” niet buiten de 

discretionaire bevoegdheid valt die haar door artikel 9bis van de Vreemdelingenwet werd toegekend.  

 

De Raad betwist niet dat de gemachtigde bij de beoordeling van aanvragen om verblijfsmachtiging die 

ingediend worden op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet beschikt over een ruime 

appreciatiebevoegdheid. Evenmin betwist de Raad dat er geen enkele wettelijke verplichting is om een 

vreemdeling te regulariseren indien deze een langdurig verblijf kan aantonen of niet reeds eerder heeft 

getracht zijn verblijf te regulariseren. De Raad benadrukt evenwel dat een aanvraag om 

verblijfsmachtiging op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet om humanitaire redenen per 

definitie steeds vreemdelingen betreft die op illegale wijze in het Rijk verblijven, wat het gevolg is van 

hun eigen houding en keuzes (zie in deze zin RvS 12 februari 2014, nr. 226.401). De gemachtigde kan 
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zich er dan ook niet op redelijke wijze van afmaken door in casu de elementen die wijzen op integratie 

niet te aanvaarden louter omdat verzoeker zich genesteld heeft in jarenlang illegaal verblijf. Verder kan, 

zoals reeds werd gesteld, nergens in artikel 9bis van de Vreemdelingenwet worden gelezen dat een 

vreemdeling die een aanvraag op grond van deze wetsbepaling indient, tevoren reeds een 

verblijfsaanvraag moet hebben ingediend opdat de integratie die tot stand is gekomen tijdens illegaal 

verblijf kan uitmonden in een machtiging tot verblijf.  

Het verweer van de gemachtigde, waarbij opnieuw wordt gewezen op het jarenlang illegaal verblijf van 

de verzoeker en wordt bevestigd dat de beslissing van de gemachtigde wel degelijk binnen zijn 

appreciatiebevoegdheid valt, vermag dan ook geen afbreuk te doen aan het voorgaande.  

 

3.9. Aangezien de eventuele gegrondheid van de overige onderdelen van het middel geen aanleiding 

kan geven tot een ruimere nietigverklaring van de eerste bestreden beslissing worden zij niet besproken 

(RvS 18 december 1990, nr. 36.050; RvS 24 oktober 2002, nr. 111.881). 

 

3.10.  Niettegenstaande het feit dat beide bestreden beslissingen formeel steun vinden in een andere 

bepaling uit de Vreemdelingenwet, stelt de Raad vast, op basis van de feitelijke gegevens in het dossier 

– en meer bepaald de redactie van zowel de eerste als de tweede bestreden beslissing –, dat de 

gemachtigde het nuttig en noodzakelijk heeft geacht om over te gaan tot de afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten, eerst nadat werd beschikt over de door verzoeker ingediende aanvraag om 

verblijfsmachtiging in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Dit wordt bevestigd door het 

feit dat beide bestreden beslissingen op hetzelfde moment werden betekend aan de verzoeker en het 

feit dat de gemachtigde in de eerste bestreden beslissing van 20 december 2011 instructies geeft aan 

de burgemeester van Sint-Truiden om door afgifte van het model van bijlage 13 de verzoeker kennis te 

geven van de beslissing van de gemachtigde waarbij zijn bevel wordt gegeven om het grondgebied te 

verlaten. Uit de op 19 april 2012 betekende bijlage 13 blijkt duidelijk dat het bevel wordt gegeven in 

uitvoering van de beslissing van de staatssecretaris voor Migratie-en Asielbeleid van 20 december 

2011, die eveneens op 19 april 2012 werd betekend aan de verzoeker (staat fout in het bevel). Aldus 

blijkt duidelijk dat de beslissing tot weigering van verblijf de basis vormt voor de afgifte van het bevel om 

het grondgebied te verlaten. Hieruit blijkt de verknochtheid tussen de bestreden beslissingen. 

  

Gelet op de nauwe samenhang tussen enerzijds de eerste bestreden beslissing en anderzijds het   

bestreden bevel om het grondgebied te verlaten, en de vernietiging van de eerste bestreden beslissing, 

dient met het oog op de rechtszekerheid en in het belang van een goede rechtsbedeling het bestreden 

bevel om het grondgebied te verlaten uit het rechtsverkeer te worden gehaald en te worden vernietigd. 

 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft een gegrond onderdeel van een middel aangevoerd dat leidt tot de 

nietigverklaring van de bestreden beslissingen. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van 

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

Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, is zonder voorwerp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Artikel 1 

 

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 

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, ontvankelijk doch 

ongegrond wordt verklaard en de beslissing van 19 april 2012 tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten,  worden vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig april tweeduizend vijftien door: 

 

mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. I. VERLOOY, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

I. VERLOOY M. MAES 

 


