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 nr. 161 633 van 9 februari 2016 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 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 IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nepalese nationaliteit te zijn, op 27 februari 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 19 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 ongegrond verklaard wordt met bevel om 

het grondgebied te verlaten van 26 januari 2012. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 16 december 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

20 januari 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat S. VAN ROSSEM verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat L. DE WITTE, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 30 september 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). 
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1.2. Op 19 december 2011 beslist de gemachtigde deze aanvraag ontvankelijk doch ongegrond te 

verklaren. Verzoeker kreeg op 26 januari 2012 een bevel om het grondgebied te verlaten. Dit zijn de 

bestreden beslissingen: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 30.09.2009 werd 

ingediend door : 

 

DU (R.R.: xxx)  

geboren te Chitwan op (…)1982  

nationaliteit: Népal 

 

adres: (…) 2060 ANTWERPEN 

 

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 redenen die aangehaald worden om het verblijf toe te staan zijn echter onvoldoende. 

 

Het feit dat verzoeker sinds 2005 in België verblijft, cursussen Nederlands, Frans en maatschappelijke 

oriëntatie heeft gevolgd, werkbereid is en daartoe arbeidscontracten en loonfiches voorlegt, goede 

contacten heeft met de Belgische samenleving en aanbevelingsbrieven toevoegt, vormt geen grond 

voor regularisatie. Er dient opgemerkt te worden dat betrokkene zelf verantwoordelijk is voor deze 

situatie. Het is normaal dat betrokkene -in afwachting van zijn asielprocedure- zijn tijd in België zo goed 

mogelijk trachtte te benutten. Bovendien betekende betrokkene reeds op 27.12.2007 een bevel om het 

grondgebied te verlaten. Het feit dat hij dit niet opgevolgd heeft en zich intussen verder geïntegreerd 

heeft, is te wijten aan de eigen houding en gebeurde in illegaal verblijf, waardoor dit geen grond kan 

vormen voor regularisatie. 

 

Wat het inroepen van art. 8 van het EVRM betreft, dient er opgemerkt te worden dat dit artikel hier niet 

van toepassing is daar betrokkene niet aantoont dat er nog andere familieleden van hem in België 

verblijven. Gewone sociale relaties vallen niet onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM.  

 

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, ingediend op 

23.12.2005, werd afgesloten op 10.07.2007 met een bevestigende beslissing van weigering van verblijf 

door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Betrokkene verkoos echter geen gevolg te geven aan 

het bevel om het grondgebied te verlaten d.d. 07.11.2007, hem ter kennis gegeven op 27.12.2007 en 

verblijft sindsdien illegaal in België. De duur van de procedure - namelijk 1 jaar en 7 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 

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

(dertig) dagen na de kennisgeving. 
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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 de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op datum van 10.07.2007. 

o Betrokkene maakte reeds het voorwerp uit van een BGV d.d. 27.12.2007. Hij heeft echter geen gevolg 

gegeven aan dit bevel en verblijft nog steeds illegaal in het land.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker betoogt: 

 

“Dienst vreemdelingenzaken stelt voorts dat het feit dat verzoeker sinds 2005 in België verblijft, 

cursussen Nederlands, Frans en maatschappelijke oriëntatie heeft gevolgd, werkbereid is en daartoe 

arbeidscontracten en loonfiches heeft voorgelegd, goede contacten heeft met de Belgische samenleving 

en aanbevelingsbrieven voorlegt, vormt geen grond tot regularisatie. (…) Het feit dat de gemachtigde 

van de minister een beslissing neemt waarin een eigen mening wordt gemotiveerd is dan ook niet 

aanvaardbaar. Immers een regularisatieaanvraag is nog altijd een aanvraag op basis van humanitaire 

redenen. De wetgeving inzake regularisatie is nog steeds artikel 9 bis van de vreemdelingenwet. (…) 

Een regularisatieaanvraag op basis van artikel 9 bis van de vreemdelingenwet is nog altijd steeds een 

aanvraag op basis van humanitaire redenen. Ieder dossier dient individueel beoordeeld te worden. Dat 

hij dan ook genoeg elementen heeft aangehaald om geregulariseerd te worden om basis van 

humanitaire redenen. Dat hij ondertussen hier meer dan 8 jaar ononderbroken verblijft, uitstekend de 

Nederlandse taal beheerst, geïntegreerd is en werkbereid is, een arbeidscontract heeft,... Er zijn nog 

steeds geen vaste wettelijke criteria die bepalen wanneer iemand wel of niet in aanmerking komt voor 

regularisatie zodat dienst vreemdelingenzaken de regularisatieaanvraag van verzoeker niet zomaar kan 

afwijzen verwijzend naar het feit dat zijn langdurig verblijf een gevolg is van zijn eigen houding. Dit is 

kennelijk onredelijk en niet zorgvuldig. Dat de beslissing van dienst vreemdelingenzaken aldus een 

gebrek vertoont door hier geen rekening mee te houden. Dat dit alles een schending is van de wet van 

29.07.1991 namelijk een schending van de formele motiveringsplicht en de materiële motiveringsplicht. 

De bestreden beslissing schendt aldus de motiveringsverplichting in de zin van de wet van 29 juli 1991 

en bovendien ook het redelijkheidbeginsel en zorgvuldigheidsbeginsel. Dat de beslissing van DVZ dan 

ook onterecht genomen werd en zij de materiële en formele motiveringsplicht flagrant schendt. Artikel 3 

van de wet van 29 juli 1991 schrijft voor dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. Tevens dient, naar luid van 

hetzelfde artikel de motivering 'afdoende' te zijn. De motivering moet pertinent en draagkrachtig zijn. Dat 

DVZ op dit vlak dan ook zwaar in gebreke gebleven is. Dat verzoeker helemaal niet inziet op welke 

basis men zijn argumenten weerlegt en motiveert. Dat verzoeker dan ook meent dat zijn aanvraag niet 

op een zorgvuldige wijze werd behandeld.” 

 

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. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending van artikel 62 van de vreemdelingenwet. 

 

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. 

 

Met betrekking tot de elementen van integratie vermeldt de bestreden beslissing het volgende motief: 

 

“Het feit dat verzoeker sinds 2005 in België verblijft, cursussen Nederlands, Frans en maatschappelijke 

oriëntatie heeft gevolgd, werkbereid is en daartoe arbeidscontracten en loonfiches voorlegt, goede 

contacten heeft met de Belgische samenleving en aanbevelingsbrieven toevoegt, vormt geen grond 
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voor regularisatie. Er dient opgemerkt te worden dat betrokkene zelf verantwoordelijk is voor deze 

situatie. Het is normaal dat betrokkene -in afwachting van zijn asielprocedure- zijn tijd in België zo goed 

mogelijk trachtte te benutten. Bovendien betekende betrokkene reeds op 27.12.2007 een bevel om het 

grondgebied te verlaten. Het feit dat hij dit niet opgevolgd heeft en zich intussen verder geïntegreerd 

heeft, is te wijten aan de eigen houding en gebeurde in illegaal verblijf, waardoor dit geen grond kan 

vormen voor regularisatie.” 

 

Het verblijf van de verzoekende partij in België en de daaruit voortvloeiende integratie en sociale 

bindingen zijn elementen die de gegrondheidsfase betreffen. Vaste rechtspraak van de Raad van State 

stelt “dat echter omstandigheden die bijvoorbeeld betrekking hebben op de lange duur van het verblijf in 

België, de lange duur van de asielprocedure, de goede integratie, het zoeken naar werk, het hebben 

van vele vrienden en kennissen, de gegrondheid van de aanvraag betreffen en derhalve niet kunnen 

verantwoorden waarom deze in België, en niet in het buitenland, is ingediend” (RvS 9 december 2009, 

nr. 198.769). 

 

De verwerende partij betwist voornoemde rechtspraak van de Raad van State in de bestreden 

beslissing niet, in die zin dat zij in de bestreden beslissing toegeeft dat het mogelijk is dat integratie tot 

de gegrondheid van een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet kan leiden. De verwerende partij motiveert echter niet waarom de, in casu niet 

betwiste integratie niet tot de gegrondheid van de aanvraag leidt. De motivering dat “Een goede 

integratie en een langdurig verblijf elementen (zijn) die een grond kunnen vormen voor een 

verblijfsrecht, maar niet moeten vormen. (RvS arrest 133.915 dd. 14.07.2004) De elementen aangaande 

de integratie en de duur van het verblijf brengen bijgevolg geen automatisch verblijfsrecht met zich mee” 

is geen afdoende motivering, in die zin dat deze motivering de verzoekende partij in casu niet in staat 

stelt te begrijpen waarom de elementen van integratie niet werden aanvaard. Het motief dat “Het is 

normaal dat betrokkene -in afwachting van zijn asielprocedure- zijn tijd in België zo goed mogelijk 

trachtte te benutten. Bovendien betekende betrokkene reeds op 27.12.2007 een bevel om het 

grondgebied te verlaten. Het feit dat hij dit niet opgevolgd heeft en zich intussen verder geïntegreerd 

heeft, is te wijten aan de eigen houding en gebeurde in illegaal verblijf, waardoor dit geen grond kan 

vormen voor regularisatie” doet hier niets aan af. Het feit dat het volgens de verwerende partij normaal 

zou zijn dat de verzoekende partij zich in afwachting van de beslissing integreert, doet immers niets af 

aan bovenstaande rechtspraak van de Raad van State. 

 

De repliek in de nota met opmerkingen doet niets af aan het feit dat bovenstaande motivering, waar de 

verwerende partij als motief geeft dat integratie ‘normaal’ is, de verzoekende partij niet in staat stelt te 

begrijpen waarom haar niet betwiste integratie in casu niet werd weerhouden. 

 

De Raad treedt de verzoekende partij bij waar zij stelt “Er zijn nog steeds geen vaste wettelijke criteria 

die bepalen wanneer iemand wel of niet in aanmerking komt voor regularisatie zodat de dienst 

vreemdelingenzaken de regularisatieaanvraag van verzoeker niet zomaar kan afwijzen verwijzend naar 

het feit dat zijn langdurig verblijf een gevolg is van zijn eigen houding”. De verzoekende partij heeft 

daarmee een schending van de formele motiveringsplicht aannemelijk gemaakt. 

 

Het enig middel is in de besproken mate gegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft een gegrond 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. 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: 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding van 19 december 2011 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf ongegrond 

verklaard wordt met bevel om het grondgebied te verlaten van 26 januari 2012, wordt vernietigd. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 5 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen februari tweeduizend zestien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 

 


