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 nr. 149 853 van 22 juli 2015 

in de zaak RvV X 
 
 

 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 Burundische nationaliteit te zijn, op 9 juli 2012 heeft 
ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 18 april 2012 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 ontvankelijk doch 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 13 mei 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 3 juni 2015. 
 
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 
 
Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat L. DE MEYER 
verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat C. DECORDIER 
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  (vreemdelingenwet) in.  
 
1.2. Op 18 april 2012 beslist de gemachtigde deze aanvraag ongegrond te verklaren. 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 met 
actualisaties op 02.07.2011, 11.10.2011 en 07.11.2011 werd ingediend door: 
K., A. (R.R.: xxx) nationaliteit: Burundi 
geboren te Bururi Rumonge op (…)1972 adres: (…) 
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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. 
 
Redenen: 
 
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 aangehaalde elementen, met name dat betrokkene beweert sinds 2000 ononderbroken in België te 
verblijven doch dit niet staaft met officiële attesten, hij Nederlands leert en spreekt, in een voetbalploeg 
speelt, werkbereid is, een grote vrienden- en kennissenkring heeft uitgebouwd en getuigenverklaringen 
voorlegt, zijn geen grond voor een verblijfsregularisatie. Betrokkene verkreeg op 23.01.2001 een bevel 
om het grondgebied te verlaten. Hij wist aldus dat hij niet gerechtigd was om op Belgisch grondgebied te 
verblijven. Enige opgebouwde integratie is aldus aan zijn eigen houding te wijten en kan niet 
weerhouden worden als grond voor regularisatie. 
 
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. Zijn asielaanvraag werd afgesloten op 
09.03.2001 met een bevestigende beslissing van weigering van verblijf door het Commissariaat-
generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Betrokkene verkoos echter geen gevolg te geven aan 
het bevel om het grondgebied te verlaten. De duur van de procedure - namelijk ongeveer vijf maanden - 
was ook niet van die aard dat ze als onredelijk lang kan beschouwd worden. 
 
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 Asiel 
en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie 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 langer in het Rijk dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of slaagt er 
niet in het bewijs te leveren dat hij deze termijn niet overschreden heeft (art. 7, alinea 1, 2° van de Wet 
van 15 december 1980). 
o Betrokkene werd niet als vluchteling erkend bij beslissing tot weigering van de erkenning door 
het Commissariaat-generaal voorde Vluchtelingen en de Staatlozen op datum van 09.03.2001 o 
Betrokkene maakte reeds het voorwerp uit van een BGV d.d. 23.01.2001. Hij heeft echter geen gevolg 
gegeven aan dit bevel en verblijft illegaal in het land (…)” 
 
 
2. Onderzoek van het beroep 
 
2.1. De verzoekende partij betoogt in haar verzoekschrift als volgt:  
 
“(…) 1. Eerste middel : schending van artikelen 2 en 3 van de wet betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen, van de "Nieuwe instructie m.b.t. de toepassing van het oude 
artikel 9.3 en het artikel 9bis van de Vreemdelingenwet sinds 19/7/2009" en van de algemene 
rechtsbeginselen en algemene beginselen van behoorlijk bestuur. meer bepaald het 
rechtszekerheidsbeginsel. het vertrouwensbeginsel. de zorgvuldigheids- en de motiveringsplicht en het 
gelijkheidsbeginsel. 
Manifeste beoordelingsfout 
 
1.1 
Op 14 december 2009 werd door verzoeker een verzoek overeenkomstig het art. 9bis van de 
Vreemdelingenwet en overeenkomstig de "Nieuwe instructie m.b.t. de toepassing van het oude artikel 
9.3 en het artikel 9bis van de Vreemdelingenwet sinds 19/7/2009" de burgemeester van Gent 
overgemaakt. 
Deze aanvraag werd geactualiseerd op 2.07.2011,11.10.2011 en 7.11.2011. 
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Op 12 juni 2012 werd verzoeker een beslissing dd. 18 april 2012, waarin het door hem ingediende 
verzoekschrift conform het artikel 9bis van de wet van 15.12.1980 ongegrond wordt verklaard, betekend 
(cf. stuk 1). 
1.2 
Dat evenwel verweerder nalaat verzoekers aanvraag te toetsen aan de "Nieuwe instructie m.b.t. de 
toepassing van het oude artikel 9.3 en het artikel 9bis van de Vreemdelingenwet sinds 19/7/2009" 
waardoor er sprake is van schending van de motiverings-en de zorgvuldigheidsheidplicht, het 
vertrouwensbeginsel en het rechtzekerheidsbeginsel. 
Dat de aanvrager van een verzoek conform het art. 9bis de gerechtvaardigde verwachting heeft dat zijn 
dossier wordt behandeld op basis van de voorwaarden die in voege zijn op het ogenblik van het 
indienen van de aanvraag. 
Dat evenwel verweerder heeft nagelaten verzoekers aanvraag dd. 14.12.2009 overeenkomstig het art. 
9bis van de Vreemdelingenwet en overeenkomstig de "Nieuwe instructie m.b.t. de toepassing van het 
oude artikel 9.3 en het artikel 9bis van de Vreemdelingenwet sinds 19/7/2009" te toetsen aan de op het 
ogenblik van de aanvraag in voege zijnde "Nieuwe instructie m.b.t. de toepassing van het oude artikel 
9.3 en het artikel 9bis van de Vreemdelingenwet sinds 19/7/2009". 
1.3 
Dat de Raad van State op 9 december 2009 de regularisatie instructie van 19 juli 2009 vernietigde. 
Dat de toen bevoegde staatssecretaris M. Wathelet op 11/12/2009 publiekelijk heeft medegedeeld dat 
de criteria van de instructie ten gronde blijven gelden en zullen toegepast worden en dat de termijn van 
15/9 tot 15/12/2009 voor aanvragen voor het critérium "duurzame lokale verankering" blijft gelden. Deze 
uitspraak werd bevestigd door verweerder. 
Dat de Raad van State in zijn arrest dd. 5.10.2011 enkel heeft geoordeeld dat verweerder dient rekening 
te houden met alle neergelegde stukken en zich niet enkel mag beperken tot het nagaan of voldaan 
werd aan de cumulatieve voorwaarden opgenomen in de vernietigde instructie. 
Zowel Kabinet De Block als de directie van DVZ lieten weten aan Kruispunt M-l dat de criteria van de 
"Instructie" nog steeds gelden voor wie eraan voldoet" (cf. Nieuwsbrief Vreemdelingenrecht en 
Internationaal Privaatrecht, dd. 26.01.2012 (nr. 1-2012)

1
 : 

"2. Negatieve regularisatiebeslissingen anders gemotiveerd, maar positieve criteria blijven 
gelden 
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 nr. 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 tot 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-l 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. 
Het Kruispunt Ml volgt de regularisatiepraktijk van nabij op. Vragen of meldingen over individuele 
dossiers kunnen terecht bij onze juridische helpdesk. 
Meer info: laatste nieuws uit opvolgingscomité regularisatie (21/12/2011) 
Bericht van Kruispunt Migratie-integratie vzw" 
1.4 
Dat derhalve, gelet op voorgaande, verweerder gehouden is en blijft verzoekers aanvraag dd. 14 
december 2009 overeenkomstig het art. 9bis van de Vreemdelingenwet en overeenkomstig de 
"Nieuwe instructie m.b.t. de toepassing van het oude artikel 9.3 en het artikel 9bis van de 
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Vreemdelingenwet sinds 19/7/2009" op een afdoende en een zorgvuldige manier te toetsen aan het 
door verzoeker ingeroepen criterium van de regularisatie-instructie van 19 juli 2009. 
Dat dit in casu niet is gebeurd. 
Dat immers verweerder geenszins in zijn weigeringsbeslissing dd. 18.04.2012 verzoekers aanvraag dd. 
14 december 2009 overeenkomstig het art. 9bis van de Vreemdelingenwet en overeenkomstig de 
"Nieuwe instructie m.b.t. de toepassing van het oude artikel 9.3 en het artikel 9bis van de 
Vreemdelingenwet sinds 19/7/2009" heeft getoetst aan het criterium 2.8.A van de regularisatie- 
instructie van 19 juli 2009 (ononderbroken verblijf van 5 jaar en duurzame lokale verankering in België). 
Dat verweerder de richtlijnen van de Staatssecretaris niet zomaar naast zich kan neerleggen. 
Dat de vaststelling dat de instructie van 19 juli 2009 zou zijn vernietigd door de Raad van State geen 
afbreuk doet aan de gebondenheid van verweerder aan zijn eigen uitspraken/mededelingen. 
Het vertrouwensbeginsel pleit immers ervoor dat elk door de overheid opgewekt, gewettigd vertrouwen 
bescherming geniet

2
. 

1.5 
Dat de ongegrondheidsbeslissing dd. 18.04.2012 derhalve schending inhoudt van het art. 9bis Vw., van 
de "Nieuwe instructie m.b.t. de toepassing van het oude artikel 9.3 en het artikel 9bis van de 
Vreemdelingenwet sinds 19/7/2009", van de artikelen 2 en 3 van de wet betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen en van de algemene rechtsbeginselen en algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur, meer bepaald de zorgvuldigheids-en de motiveringsplicht, het 
rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel. 
Dat er sprake is van een manifeste beoordelingsfout. 
1.6 
Dat de bestreden beslissing een schending vormt van het rechtszekerheidsbeginsel, het 
vertrouwensbeginsel, het gelijkheidsbeginsel en de motiveringsplicht. 
Immers thans stelt verweerder dat de "Nieuwe instructie m.b.t. de toepassing van het oude artikel 9.3 en 
het artikel 9bis van de Vreemdelingenwet sinds 19/7/2009" vernietigd werd door de Raad van State en 
bijgevolg deze criteria niet meer van toepassing zouden zijn. De bestreden beslissing verwijst weliswaar 
nog wel naar het feit dat verzoeker zich beroepen heeft op de instructie doch laat na hierop in te gaan 
en laat na te motiveren of verzoeker al dan niet onder deze instructie valt terwijl verweerder wel laten 
weten heeft dat hij in de praktijk wel nog de criteria van de instructie zou blijven toepassen en dit een 
bepaald vertrouwen gewekt heeft bij verzoeker als hij onder de voorwaarden valt hij er op zou mogen 
vertrouwen geregulariseerd te worden. 
Verzoeker meende te mogen vertrouwen op de vaste gedragslijn van de overheid of op toezeggingen of 
beloften die de overheid in een concreet geval heeft gedaan. 
Immers er is geen enkele redelijke verantwoording waarom bepaalde regularistieaanvragers wel een 
positieve beslissing kregen/krijgen op basis van de "Instructie" en andere regularistieaanvragers niet 
hoewel de "Instructie" na de vernietiging ervan door de Raad van State dd. 9.12.2009 wel erna steeds 
nog door verweerder werd toegepast in de praktijk. 
 
2. Tweede middel : schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 
formele motivering van bestuurshandelingen en van de algemene rechtsbeginselen en beginselen van 
behoorlijk bestuur. meer bepaald de motiveringsplicht. het zorgvuldigheidsbeginsel. het 
redelijkheidsbeginsel en het beginsel van de redelijke termijn Manifeste beoordelingsfout 
2.1 
Dat verweerder in de bestreden beslissing stelt dat verzoekers onafgebroken verblijf sedert 2000 in 
België, zijn kennis van de Nederlandse taal, zijn lidmaatschap van een voetbalclub, zijn werkbereidheid, 
zijn uitgebouwde vrienden-en kennissenkring, geen grond vormen voor een verblijfsregularisatie. 
Dat overeenkomstig het artikel 2 van de Wet van 29 juli 1991 bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten 
worden gemotiveerd. Dat dit impliceert dat de beslissing die ter kennis wordt gebracht niet enkel het 
dictum moet omvatten, maar tevens de redenen moet weergeven op grond waarvan de beslissing werd 
genomen. En artikel 3 van deze wet voorschrijft dat de motivering in de akte de juridische en feitelijke 
overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. Daarbij moet volgens dit 
zelfde artikel de motivering afdoende zijn, of met andere woorden dat pertinent moet zijn en duidelijk te 
maken hebben met de beslissing

3
. 

"Vage, duistere of niet ter zake dienende uitleg, onduidelijke, onnauwkeurige, ongeldige en niet 
plausibele motivering, stereotiepe. geijkte of gestandaardiseerde motiveringen zijn niet afdoende" 

4
. 

Dat in casu de bestreden beslissing met een stereotype en eenvoudige formule de aangehaalde 
motieven van verzoeker verwerpt en dan ook duidelijk niet beantwoordt aan de artikelen 2 en 3 van de 
wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en aan de motiveringsplicht. 
Immers, de bestreden beslissing laat na ook maar enige motivering te geven waarom verzoekers goede 
integratie en langdurig verblijf in de Belgische samenleving niet zou volstaan om redelijkerwijze een 
regularisatie te rechtvaardigen. 
Uit de door verzoeker voorgelegde stukken samen blijkt dat verzoeker sedert 2000 onafgebroken in 
België verblijft periode gedurende dewelke verzoeker zich in de Belgische samenleving integreerde, de 
Nederlandse taal aanleerde, een grote vrienden-en kennissenkring uitbouwde,... welke elementen niet 
anders dan kunnen leiden tot een regularisatie van zijn verblijf. 
Dat er sprake is van een manifeste beoordelingsfout. 
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2.2 
Dat aan verzoeker, na jaren gedogen verblijf in België, door verweerder een ongegrondheidsbeslissing 
wordt betekend, waardoor het redelijkheids- en zorgvuldigheidsbeginsel wordt geschonden. 
Dat verzoeker op 14 december 2009 een aanvraag overeenkomstig het art. 9bis van de 
Vreemdelingenwet en overeenkomstig de "Nieuwe instructie m.b.t. de toepassing van het oude artikel 
9.3 en het artikel 9bis van de Vreemdelingenwet sinds 19/7/2009" heeft ingediend en er pas een 
definitieve beslissing inzake werd genomen in april 2012. 
 
Dat verweerder dus meer dan 2 jaar heeft gewacht alvorens een beslissing aangaande zijn verzoek tot 
machtiging tot verblijf te nemen, waardoor de redelijke termijn voor de behandeling van verzoekers 
aanvraag dan ook niet werd gerespecteerd. 
Dat door een dergelijk dralen verzoeker zich intussen tijd verder in de Belgische samenleving 
integreerde, vaststelling waar verweerder niet aan voorbij kan, gelet op de voorgelegde stukken. 
Verzoeker had er wel degelijk belang bij dat binnen een redelijke termijn een beslissing werd genomen, 
teneinde te vermijden dat hij verder hoop koesterde om zijn verblijf geregulariseerd te zien. 
De schending van de redelijke termijn leidde er dan ook toe dat verzoeker zich ondertussen verder in de 
samenleving integreerde, zodat bij de uitoefening van zijn discretionaire bevoegdheid inzake artikel 9bis 
Vw., verweerder hiermee rekening diende te houden. 
Dat bij het uitoefenen van een discretionaire bevoegdheid het bestuur het redelijkheidsbeginsel in acht 
moet nemen en er geen kennelijke wanverhouding mag zijn tussen het bestuursoptreden en de feiten 
waarop de beslissing is gebaseerd

5
. 

Dat deze kennelijk wanverhouding tot uiting komt in het feit dat verzoeker sinds 2000 in België verblijft, 
dat er vanuit de samenleving geen enkele klacht is gekomen dat zijn aanwezigheid enig overlast heeft 
veroorzaakt, dat verzoeker goed aanvaard is en uiterst werkwillig is, kortom dat hij geïntegreerd is in de 
Belgische samenleving. 
Dat een zorgvuldige besluitvorming impliceert dat het bestuur op basis van een afdoend en volledig 
onderzoek van het concrete geval tot zijn besluit komt. 
Dat dit in casu niet gebeurd is, nu de elementen welke door verzoeker werden aangehaald om zijn 
verblijf te regulariseren, eenvoudigweg worden genegeerd met de vage en stereotype opmerking dat 
men redelijkerwijze niet kan inzien waarom deze elementen een regularisatie rechtvaardigen. 
Uit dit alles blijkt dan ook dat er sprake is van een schending van het beginsel van de redelijke termijn 
en het redelijkheids- en zorgvuldigheidsbeginsel. (…)” 
 
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 
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.  
 
Het redelijkheidsbeginsel staat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel 
dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur 
geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september 
1999, nr. 82.301). 
 
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 
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januari 2007, nr. 166.563; I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van behoorlijk bestuur, 
Brugge, die Keure, 2006, 315-349).  
 
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.  
 
Het vertrouwensbeginsel is een beginsel van behoorlijk bestuur dat moet vermijden dat de rechtmatige 
verwachtingen welke de burger uit het bestuursoptreden put, te kort worden gedaan. Dit houdt in dat de 
burger moet kunnen vertrouwen op een vaste gedragslijn van de overheid of op toezeggingen of 
beloften die de overheid in een concreet geval heeft gedaan (RvS 22 maart 2004, nr. 129.541). Het  
vertrouwensbeginsel houdt in dat de door het bestuur bij een rechtsonderhorige gewekte rechtmatige 
verwachtingen zo mogelijk dienen te worden gehonoreerd.  
 
Er kan slechts sprake zijn van een schending van het gelijkheidsbeginsel indien de verzoekende partij 
met feitelijke en concrete gegevens aantoont dat gelijkaardige situaties ongelijk worden behandeld. De 
verzoekende partij brengt geen concrete gegevens aan die een vergelijking inhouden van haar situatie 
met de situatie van andere vreemdelingen, en die zou aantonen dat personen in een gelijkaardige 
situatie als de verzoekende partij op een andere wijze werden behandeld.  
 
In zoverre de verzoekende partij een schending aanvoert van het beginsel van de redelijke termijn, 
merkt de Raad op dat de gemachtigde elke aanvraag om machtiging tot verblijf afzonderlijk dient te 
behandelen. Bovendien wordt door de vreemdelingenwet geen termijn voorzien waarbinnen deze 
aanvragen behandeld moeten worden. Evenmin bestaat er in hoofde van de overheid een verplichting 
om te motiveren waarom zij zoveel tijd nodig heeft gehad om tot een beslissing te komen. Het kan de 
administratie niet ten kwade worden geduid de zaak zorgvuldig te hebben onderzocht en hiervoor de 
nodige tijd te hebben genomen. Een termijn van ongeveer twee en een half jaar is niet kennelijk 
onredelijk, zeker aangezien de verzoekende partij zelf haar aanvraag tot drie maal toe actualiseerde op 
2 juli 2011, 10 oktober 2011 en 7 november 2011. Rekening houdend met het feit dat verzoeker de 
mogelijkheid had om aanvullingen in te dienen, dat elke aanvraag individueel moet worden onderzocht 
en beoordeeld en dat wordt aangenomen dat de Dienst Vreemdelingenzaken een groot aantal 
aanvragen te behandelen heeft, kan een behandelingstermijn van ongeveer twee en een half jaar niet 
als onredelijk lang worden beschouwd. De verzoekende partij  toont daarenboven niet aan welk belang 
zij heeft bij het aanvoeren dat het bestuur eerder had moeten reageren. Een eventuele schending van 
de redelijke termijn zou hoe dan ook niet tot gevolg hebben dat enig recht op verblijf in hoofde van de 
verzoekende partij zou ontstaan (RvS 18 februari 2008, nr. 179.757). 
 
In de bestreden beslissing wordt toepassing gemaakt van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Artikel 
9bis, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 
 
“In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een identiteitsdocument 
beschikt, kan de machtiging tot verblijf worden aangevraagd bij de burgemeester van de plaats waar hij 
verblijft. Deze maakt ze over aan de minister of aan diens gemachtigde. Indien de minister of diens 
gemachtigde de machtiging tot verblijf toekent, zal de machtiging tot verblijf in België worden 
afgegeven.” 
 
Voormelde bepaling voorziet in een uitzondering op de regel die 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; 
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- wat de gegrondheid van de aanvraag betreft: of er reden is om de vreemdeling te machtigen langer 
dan drie maanden in het Rijk te verblijven; desbetreffend beschikt de bevoegde minister c.q. 
staatssecretaris over een ruime appreciatiebevoegdheid. 
 
De Raad merkt op dat de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid op 19 juli 2009 instructies heeft 
opgesteld waarin criteria worden opgesomd voor het gegrond verklaren van de aanvraag en de 
toekenning van een verblijfsmachtiging. Deze instructie van 19 juli 2009 werd vernietigd bij arrest van de 
Raad van State nr. 198.769 van 9 december 2009 omdat deze instructie “het mogelijk maakt dat 
vreemdelingen die zich in de daarin omschreven voorwaarden bevinden ervan ontslagen worden aan te 
tonen dat er in hun geval buitengewone omstandigheden voorhanden zijn, terwijl enkel de wetgever dit 
vermag te doen”, omdat “door dit in de bestreden instructie te doen, een aan de wetgever voorbehouden 
domein wordt betreden” en omdat “uit het bovenstaande volgt dat de bestreden instructie voor 
vernietiging vatbaar is aangezien ze een nieuwe rechtsregel aan de rechtsorde toevoegt”. 
 
Voorts oordeelt de Raad van State dat bij de ongegrondverklaring van de aanvraag om machtiging tot 
verblijf, uitsluitend omdat niet aan de voorwaarden uit de vernietigde instructie is voldaan, de 
voorwaarden van de instructie van 19 juli 2009 als een dwingende regel worden toegepast waarbij de 
bevoegde staatssecretaris over geen enkele appreciatiemogelijkheid meer beschikt. Dergelijke 
handelwijze leidt tot de toevoeging van een voorwaarde die niet is voorzien in artikel 9bis van de 
vreemdelingenwet. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen kan niet toelaten dat bindende 
voorwaarden aan artikel 9bis van de vreemdelingenwet worden toegevoegd, omdat artikel 9bis van de 
vreemdelingenwet geen criteria bevat (RvS 5 oktober 2011, nr. 215.571; RvS 1 december 2011, nr. 
216.651). Dienvolgens vermag de Raad niet te toetsen aan de vernietigde instructie. 
 
Waar de verzoekende partij het vertrouwensbeginsel geschonden acht, wijst de Raad erop dat – 
daargelaten de vraag of er een administratieve praktijk bestond derwijze dat de verzoekende partij er 
mocht van uitgaan dat zij verder in België mocht verblijven – deze praktijk hoe dan ook contra legem 
zou geweest zijn. Het vertrouwensbeginsel brengt niet mee dat vertrouwen dat zou zijn gewekt door een 
administratieve praktijk, zou moeten leiden tot het handhaven van een onwettige situatie. Van een 
bestuur kan niet worden verwacht dat het zijn recht om de uit kracht van de wet toekomende 
bevoegdheden te gebruiken, heeft verwerkt door gedurende een zekere tijd niet de hand aan de wet te 
houden. Het middel gesteund op het vertrouwensbeginsel is niet gegrond (RvS 4 maart 2002, 
nr.104.270). 
 
Waar de verzoekende partij er zich in se over beklaagt dat zij niet de toepassing krijgt van criteria van 
de instructie 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 de beleidscel van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 
Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding 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 verweerder krachtens 
artikel 9bis beschikt geen reden vormt “om zich alsnog op de criteria van de vernietigde instructie van 19 
juli 2009 te steunen”. Het gegeven dat de verwerende partij in het verleden beslissingen nam waarbij 
toepassing werd gemaakt van de instructie van 19 juli 2009 impliceert niet dat zijn in de bestreden 
beslissing verwoorde standpunt incorrect is. Het gegeven dat de verwerende partij zelfs nadat de Raad 
van State de instructie van 19 juli 2009 vernietigde nog beslissingen nam op basis van deze instructie 
en dat vele beslissingen wellicht werden genomen met miskenning van de wet vormt op zich ook geen 
reden om te oordelen dat de in casu bestreden beslissing niet op correcte gronden werd genomen. 
 
Wat betreft de aangevoerde schending van het gelijkheidsbeginsel zet de verzoekende partij uiteen dat 
in de afgelopen jaren verschillende vreemdelingen een verblijfsmachtiging hebben verkregen ingevolge 
de toepassing van de instructie van 19 juli 2009. Zij gaat evenwel voorbij aan het feit dat er geen 
gelijkheid in de onwettigheid bestaat (cf. RvS 9 juli 2004, nr. 133.724, RvS 30 augustus 2006, nr. 
162.092). Indien een aanvraag om tot een verblijf te worden gemachtigd in bepaalde gevallen werd 
toegestaan met miskenning van de wet, dan impliceert dit niet dat het bestuur bij een volgende 
beslissing opnieuw de wet kan of moet miskennen.  
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De verzoekende partij stelt verder in haar verzoekschrift als volgt: “de bestreden beslissing laat na ook 
maar enige motivering te geven waarom verzoekers goede integratie en langdurig verblijf in de 
Belgische samenleving niet zou volstaan om redelijkerwijze een regularisatie te rechtvaardigen. Uit de 
door verzoeker voorgelegde stukken samen blijkt dat verzoeker sedert 2000 onafgebroken in België 
verblijft periode gedurende dewelke verzoeker zich in de Belgische samenleving integreerde, de 
Nederlandse taal aanleerde, een grote vrienden-en kennissenkring uitbouwde,... welke elementen niet 
anders dan kunnen leiden tot een regularisatie van zijn verblijf. Dat er sprake is van een manifeste 
beoordelingsfout.” De Raad stelt echter vast dat de verwerende partij in de bestreden beslissing  wel 
degelijk motiveerde waarom de elementen van integratie niet kunnen weerhouden worden als een grond 
voor regularisatie. Zij stelt in de bestreden beslissing immers als volgt: “Betrokkene verkreeg op 
23.01.2001 een bevel om het grondgebied te verlaten. Hij wist aldus dat hij niet gerechtigd was om op 
Belgisch grondgebied te verblijven. Enige opgebouwde integratie is aldus aan zijn eigen houding te 
wijten en kan niet weerhouden worden als grond voor regularisatie.” De bewering dat de bestreden 
beslissing geen motivering zou bevatten omtrent waarom de elementen van integratie niet konden 
worden weerhouden mist dan ook feitelijke grondslag. De verzoekende partij betwist dit motief overigens 
niet op concrete wijze, en het blijft dus staan.  
 
Uit voorgaande bespreking is gebleken dat de verzoekende partij de schending van de door haar 
opgeworpen bepalingen en beginselen niet aannemelijk heeft gemaakt, noch heeft zij aannemelijk 
gemaakt dat de bestreden beslissing  op kennelijk onredelijke wijze zou zijn genomen.  
 
Het eerste en tweede middel zijn 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 tweeëntwintig juli tweeduizend vijftien door: 
 
dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 
 
dhr. M. DENYS, griffier. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
M. DENYS M. MILOJKOWIC 
 


