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 nr. 164 302 van 18 maart 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 IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Algerijnse nationaliteit te zijn, op 13 maart 2012 heeft 

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

beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 6 februari 2012 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 en 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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 19 maart 2012 met refertenummer 

X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 12 januari 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 3 februari 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. DELGRANGE, die loco advocaat H. VAN VRECKOM 

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 

 

De eerste bestreden beslissing: 
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“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 07.12.2009 werd 

ingediend en op datum van 13.05.2011 werd aangevuld 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 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. 

 

Betrokkene legt een arbeidscontract voor ondertekend op 01.12.2009 met CNNN Sprl. In onze 

aangetekende brief aan betrokkene van 04.10.2011, staat uitdrukkelijk vermeld dat de Dienst 

Vreemdelingenzaken instructies zal afgeven tot afgifte van een bewijs van inschrijving in het 

vreemdelingenregister onder voorbehoud van de voorlegging van een arbeidskaart B. Uit een brief van 

het Vlaams gewest van 16.11.2011 blijkt echter dat de aanvraag voor het bekomen van een 

arbeidskaart B geweigerd werd. Bijgevolg kan dit niet als een grond voor regularisatie aanvaard worden. 

 

Wat de lokale verankering van betrokkene betreft, die hij staaft met een arbeidsovereenkomst, 

huurcontracten, een artiestenkaart, een inschrijvingsattest lessen Frans, een bewijs van deelname aan 

de ‘Soirée Orientale’ en verklaringen van gekendheid, waarin verschillende personen stellen dat 

betrokkene eerlijk, verantwoordelijk en goed geïntegreerd is, dient er te worden opgemerkt dat 

betrokkene zelf verantwoordelijk is voor deze situatie. Volgens de verklaring van betrokkene, zou hij 

reeds sinds 31.08.2001 in België verblijven. Echter heeft betrokkene geen enkele verblijfsaanvraag 

ingediend om tijdens die periode zijn verblijf te wettigen. Betrokkene legt een attest voor van de asbl 

Promotion et Culture dat stelt dat hij sinds 2003 regelmatig bij hen is langs geweest om zich te 

informeren over zijn verblijfsmogelijkheden, maar dat deze vereniging van oordeel was dat hij niet 

beantwoordde aan de vereisten voor het artikel 9. Op het advies van deze vereniging zou betrokkene 

dus besloten hebben om geen verblijfsaanvraag in te dienen om zo zijn verblijf in België te wettigen en 

aldus heeft hij zich bewust genesteld in illegaal verblijf. Het feit dat hij nu geïntegreerd zou zijn, is louter 

het gevolg van zijn eigen houding. Om deze redenen kan zijn integratie onmogelijk een grond tot 

regularisatie vormen. 

 

Wat het inroepen van artikel 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 familieleden van hem in België verblijven. 

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

 

Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkene nooit een inbreuk beging tegen de openbare orde 

dient opgemerkt te worden dat van alle vreemdelingen die in België verblijven, verwacht wordt dat zij 

zich houden aan de in België van kracht zijnde wetgeving. 

 

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: 

 

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

visum.“ 
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De tweede bestreden beslissing: 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN - Model B 

In uitvoering van de beslissing van de Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid  

de gemachtigde     

 

meegedeeld op06/02/2012 

wordt aan genaamde M. H. A. (…) 

geboren te Oran / Algerije op 07.11.1971 

van algérienne nationaliteit, het bevel gegeven om uiterlijk op 13.03.2012 (30dagen), het 

grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van Denemarken, Duitsland, Finland, 

Frankrijk, Griekenland, IJsland, Italië, Zwitserland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, 

Portugal, Spanje, Zweden, Tsjechië, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Zwitserland, 

Slovenië en Slovakije (3), tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe 

te begeven. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

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 15/12/1980). Niet in het bezit van een geldig paspoort en geldig visum. 

 

Indien dit bevel niet opgevolgd wordt, loopt hij 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. 

 

Dit document is geenszins een identiteitsbewijs noch een nationaliteitsbewijs.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert in een enig middel de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, alsook de materiële 

motiveringsverplichting, van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, van het redelijkheids- en 

zorgvuldigheidsbeginsel en van artikel 8 EVRM. Verzoeker betoogt: “Considérant que la partie adverse 

indique, au paragraphe 3 de la motivation de l'acte attaqué, que le requérant appui son ancrage local 

durable par divers documents. Qu'elle cite à ce titre des documents tels qu'un contrat de travail, des 

contrats de bail, sa carte d'artiste, preuves d'inscriptions aux cours de français, des lettres de soutien de 

proches, la preuve de sa participation aux activités de plusieurs associations, ... Qu'elle ne remet jamais 

en cause ces éléments et reconnaît de ce fait une longue présence sur le territoire belge et, partant, 

reconnaît un ancrage local durable. Qu'un motif de fond susceptible de justifier une autorisation de 

séjour, à savoir l'ancrage local durable, est donc présent. Que malgré ce constat, la partie adverse fait 

état d'une motivation selon laquelle l'intégration du requérant n'est que la suite de son propre 

comportement d'avoir vécu dans l'illégalité. Que pourtant cet élément laisse supposer, que l'Office des 

étrangers doit motiver les raisons qui l'amènent à considérer que divers éléments ne sont pas 

constitutifs de motifs de fond valides. Que telle est l'attente légitime du requérant d'autant que son 

ancrage et son intégration ne sont pas mis en doute par la partie adverse. Que pourtant, la partie 

adverse se contente, dans un syllogisme incompréhensible, d'indiquer que dès lors, son intégration ne 

peut constituer un motif suffisant pour justifier une régularisation de séjour dans le chef de l'intéressé, et 

ce, sans procéder à un examen concret de la situation. Qu'il est pourtant impératif que le raisonnement 

conduisant à la décision soit formalisé dans l'acte. ( C.E, 13 octobre 2000 , n° 90.216 et Doc Pari., 

Sénat, n°215-l) Que dans le cas présent, il n'en est rien. Qu'en effet, la motivation de l'Office des 

Etrangers ne conduit pas à invalider d'office toutes les demandes d'autorisation de séjour adressées à 

l'Office des étrangers sous prétexte qu'elle en a l'autorisation. Elle impose que, dans l'hypothèse, d'une 

décision de rejet, il soit nettement indiqué en quoi les éléments d'intégration ne permettent pas de 

bénéficier dudit séjour. Que la motivation rédigée par la partie adverse est donc stéréotypée en ce 

qu'elle peut être appliquée à toute demande sans autre justification. Qu'une telle motivation ne répond 

pas aux exigences de précision et aux buts de la loi du 29 juillet 1991 en termes de compréhension de 

la portée de l'acte et des motifs le sous-tendant. Qu'elle est donc inadéquate en ce qu'elle ne répond 

pas aux éléments soulevés par le requérant dans le cadre de sa demande d'autorisation de séjour.” 
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2.2. In de nota repliceert de verwerende partij: “Ook wat betreft de overige grieven van verzoeker dient 

te worden opgemerkt dat hij uitermate vaag blijft in zijn kritiek. Hij beperkt zich tot de kritiek dat in de 

beslissing geen onderzoek wordt gevoerd naar de verscheidene elementen die wijzen op integratie en 

verankering. De verwerende partij beklemtoont dat in de bestreden beslissing zeer uitvoerig wordt 

ingegaan op de elementen in de aanvraag 9 bis, doch dat de gemachtigde van de federale 

Staatssecretaris voor Asiel, Migratie en Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding tot het 

besluit komt dat er onvoldoende redenen zijn om een verblijf toe te staan. Het behoort tot de 

discretionaire bevoegdheid van de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Asiel, Migratie en 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. Verzoekers kritiek noopt de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen tot een feitelijke herbeoordeling, hetgeen niet tot de bevoegdheid van de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen behoort. Het toekennen van een machtiging tot verblijf is 

inderdaad een gunstmaatregel (zie o.m. R.v.Y. nr. 67.787 van 3 oktober 2011, nr. 68.153 van 7 oktober 

2011, nr. van 17 oktober 2011).” 

 

2.3. 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.  

 

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

 

“Wat de lokale verankering van betrokkene betreft, die hij staaft met een arbeidsovereenkomst, 

huurcontracten, een artiestenkaart, een inschrijvingsattest lessen Frans, een bewijs van deelname aan 

de ‘Soirée Orientale’ en verklaringen van gekendheid, waarin verschillende personen stellen dat 

betrokkene eerlijk, verantwoordelijk en goed geïntegreerd is, dient er te worden opgemerkt dat 

betrokkene zelf verantwoordelijk is voor deze situatie. Volgens de verklaring van betrokkene, zou hij 

reeds sinds 31.08.2001 in België verblijven. Echter heeft betrokkene geen enkele verblijfsaanvraag 

ingediend om tijdens die periode zijn verblijf te wettigen. Betrokkene legt een attest voor van de asbl 

Promotion et Culture dat stelt dat hij sinds 2003 regelmatig bij hen is langs geweest om zich te 

informeren over zijn verblijfsmogelijkheden, maar dat deze vereniging van oordeel was dat hij niet 

beantwoordde aan de vereisten voor het artikel 9. Op het advies van deze vereniging zou betrokkene 

dus besloten hebben om geen verblijfsaanvraag in te dienen om zo zijn verblijf in België te wettigen en 

aldus heeft hij zich bewust genesteld in illegaal verblijf. Het feit dat hij nu geïntegreerd zou zijn, is louter 

het gevolg van zijn eigen houding. Om deze redenen kan zijn integratie onmogelijk een grond tot 

regularisatie vormen.” 

 

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 “Echter heeft betrokkene geen enkele verblijfsaanvraag ingediend om tijdens die periode 

zijn verblijf te wettigen” 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. 
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Het motief dat “Op het advies van deze vereniging zou betrokkene dus besloten hebben om geen 

verblijfsaanvraag in te dienen om zo zijn verblijf in België te wettigen en aldus heeft hij zich bewust 

genesteld in illegaal verblijf. Het feit dat hij nu geïntegreerd zou zijn, is louter het gevolg van zijn eigen 

houding.” doet hier niets aan af. Deze motivering doet immers niets af aan bovenstaande rechtspraak 

van de Raad van State. 

 

De repliek in de nota met opmerkingen doet niets af aan de vaststelling dat bovenstaande motivering de 

verzoekende partij niet in staat stelt te begrijpen waarom haar niet betwiste integratie in casu niet werd 

weerhouden. 

 

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 maakt een schending van de formele motiveringsplicht aannemelijk. 

 

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. 

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verwerende 

partij. 

 

Het door de verzoekende partij onverschuldigd gekweten rolrecht ten belope van 175 euro dient te 

worden terugbetaald. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 6 februari 2012 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 en tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten, worden vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

Artikel 3 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

Artikel 4 

 

Het door de verzoekende partij onverschuldigd gekweten rolrecht ten belope van 175 euro dient te 

worden terugbetaald. 

 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien maart tweeduizend zestien door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC 

 


