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 nr. 184 857 van 30 maart 2017 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 30 juni 2016 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 11 mei 2016 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. 

 

Gezien titel Ibis, 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 28 november 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

22 december 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. PARMENTIER, die loco advocaat M. VAN LAER verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat S. BOUMAHDI, 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 24 april 2008 diende verzoeker een aanvraag om machtiging tot verblijf in op grond van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

1.2. Op 15 oktober 2008 werd door de gemachtigde van de Minister van Migratie- en Asielbeleid beslist 

om de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk te verklaren. 

 

1.3. Op 27 oktober 2008 werd aan verzoeker het bevel gegeven om het grondgebied te verlaten. 
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1.4. Op 7 december 2009 diende verzoeker een aanvraag om machtiging tot verblijf in op grond van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

1.5. Op 5 januari 2011 heeft de gemachtigde van de staatssecretaris beslist om verzoekers aanvraag 

om machtiging tot verblijf ontvankelijk, doch ongegrond te verklaren, met bevel om het grondgebied te 

verlaten. 

 

1.6. Tegen deze beslissing tekende verzoeker beroep aan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(hierna: de Raad). 

 

1.7. De voormelde beslissing werd ingetrokken op 5 januari 2012. 

 

1.8. Diezelfde dag werd door de gemachtigde een nieuwe beslissing genomen, waarbij verzoekers 

aanvraag om machtiging tot verblijf ontvankelijk, doch ongegrond werd verklaard met bevel om het 

grondgebied te verlaten. 

 

1.9. Tegen deze beslissing diende verzoeker een beroep in bij de Raad. Het beroep werd ingewilligd en 

de beslissing van 5 januari 2012 werd vernietigd bij arrest nr. 166 298 van 22 april 2016. 

 

1.10. Op 11 mei 2016 nam de gemachtigde andermaal een beslissing over de aanvraag van 7 

december 2009, en verklaarde hij deze ontvankelijk doch ongegrond. Dit is de bestreden beslissing, die 

luidt als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 07.12.2009 werd 

ingediend door : 

 

[…] 

 

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

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

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

verzoek ontvankelijk is doch ongegrond. 

 

Reden(en): 

 

De redenen die aangehaald worden om het verblijf toe te staan zijn onvoldoende : 

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 en kan betrokkene zich er dus niet langer op beroepen. 

 

Wat de lokale verankering van betrokkene betreft – betrokkene spreekt Frans, heeft Nederlandse lessen 

gevolgd, heeft een uitgebreide kennissen- en vriendenkring, legt diverse getuigenverklaringen voor en is 

werkwillig – dient er opgemerkt te worden dat dit geen grond vormt om een machtiging tot verblijf te 

bekomen. 

 

Betrokkene verklaart sinds 1998 in België te verblijven, doch voor de periode van 1998 tot 2005 legt 

betrokkene geen elementen van integratie voor. Pas in 2005 start betrokkene met het volgen van 

Nederlandse lessen. Volgens een attest van het Centrum voor Volwassenonderwijs van Antwerpen 

heeft hij deze lessen gevolgd tot het schooljaar 2009-2010. Aangezien betrokkene sinds 1998 in België 

verblijft, is het niet onredelijk te stellen dat men van een persoon die sinds dan in België verblijft, mag 

verwachten dat hij aanzienlijk meer bewijzen van integratie kan voorleggen dan enkel het volgen van 

Nederlandse lessen. Ook dient er vastgesteld te worden dat de meest recent voorgelegde stukken 

dateren van 2009 en dat betrokkene geen bewijzen voorlegt waaruit zou blijken dat hij zich tot op heden 

verder zou hebben geïntegreerd. Nochtans verklaart betrokkene zelf dat hij zich het recht behoudt om in 

de loop van de procedure bijkomende elementen en stukken aan de aanvraag toe te voegen. Aangezien 

het feit dat betrokkene nagelaten heeft om zijn aanvraag te actualiseren, kunnen we stellen dat 

betrokkene een manifest gebrek aan belang vertoont voor zijn aanvraag om machtiging tot verblijf. 
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Wat de werkbereidheid van betrokkene betreft, dient er opgemerkt te worden dat betrokkene enkel een 

attest van werkbereidheid, opgesteld door de VDAB op 29.09.2009, voorlegt. Betrokkene toont niet aan 

dat hij effectief op zoek is gegaan naar werk. Zo legt betrokkene bijvoorbeeld geen werkbelofte, geen 

sollicitatiebrieven, geen arbeidscontract of dergelijke voor. 

 

Wat de voorgelegde aanbevelingsbrieven betreft, dient er opgemerkt te worden dat deze een 

gesolliciteerd karakter hebben. Bovendien zijn ze allen afkomstig van kennissen en vrienden van 

betrokkene waardoor ze niet als objectieve bronnen kunnen beschouwd worden. 

 

Betrokkene haalt aan dat er familie van hem in België zou verblijven. Echter, betrokkene bewijst de 

familieband niet. Een verklaring van een derde, noch het louter voorleggen van een identiteits- of 

verblijfskaart van de personen waarop betrokkene zich beroept, heeft onvoldoende bewijskracht om te 

kunnen spreken van verwantschap.  

 

Tot slot haalt de advocaat van betrokkene aan dat zijn cliënt wenst om gehoord te worden teneinde zijn 

argumenten verder uit te zetten, hieromtrent dient opgemerkt te worden dat de Vreemdelingenwet voor 

wat betreft art. 9bis niet voorziet in een mondelinge procedure.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Het eerste middel luidt als volgt: 

 

“Schending van het artikel 9 bis van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980, in samenhang met 

de beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald het zorgvuldigheidsbeginsel en “fair play” beginsel. 

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

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

 

1. De regelgeving 

[…] 

Het artikel 9 bis, § 1 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: “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. (…)”. 

 

Noch de buitengewone omstandigheden, noch de elementen die nodig zijn om een aanvraag gegrond te 

verklaren worden verduidelijkt in de wet. 

 

Uit de praktijk en de rechtspraak van de Raad van State en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

blijkt echter dat de buitengewone omstandigheden die omstandigheden zijn die het voor de betrokkene 

zeer moeilijk tot onmogelijk maken om naar de bevoegde Belgische diplomatieke post te gaan om een 

recht op verblijf aan te vragen conform het artikel 9, al. 2 van de Vreemdelingenwet (bv. R.v.St. 27 

oktober 2004, nr. 136.791, Rev. Dr. Etr. 2004, 593.). 

 

Om de grond van de aanvraag te bewijzen dient de mate van integratie aangetoond te worden, zo blijkt 

uit dezelfde bronnen. (bv. R.v.St. 6 april 1998, nr. 73.000, A.P.M. 1998, 79; R.v.St. 9 april 2002, nr. 

105.430, Rev. dr. étr. 2002, 263; R.v.St. 21 februari 2008, nr. 179.935, T. Vreemd. 2008, 204: “dat niet 

in redelijkheid kan worden ingezien hoe uit het simpele feit dat de maatschappelijke integratie van de 

verzoekende partij zich ontwikkelde gedurende de duur van de asielprocedure kan worden afgeleid dat 

de deze integratie onvoldoende is om de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9, 

derde lid, van de Vreemdelingenwet ongegrond te verklaren”). 

 

Op 09.12.2009 in het arrest waarnaar de bestreden beslissing verwijst vatte de Raad van State dit nog 

als volgt samen: “dat vooreerst diende nagegaan of het buitengewone karakter van de door de 

vreemdeling aangevoerde omstandigheden om zijn aanvraag in België in te dienen aanvaardbaar was 

en vervolgens, indien de aanvraag ontvankelijk is, of de door de betrokkene aangevoerde redenen om 

een verblijfsmachtiging van meer dan drie maanden te bekomen gegrond zijn; dat de vreemdeling in zijn 

aanvraag klaar en duidelijk dient te vermelden welke de buitengewone omstandigheden zijn die hem 

verhinderen zijn verzoek bij de consulaire of diplomatieke dienst in het buitenland in te dienen; dat hij 

dient aan te tonen dat het voor hem bijzonder moeilijk is terug te keren naar zijn land van oorsprong of 

naar een land waar hij gemachtigd is te verblijven, om er zijn aanvraag tot verblijfsmachtiging in te 

dienen; dat uit zijn uiteenzetting duidelijk dient te blijken waarin het ingeroepen beletsel precies bestaat; 

dat als typische buitengewone omstandigheden onder meer konden worden aangevoerd, weliswaar 
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naargelang de concrete omstandigheden van de zaak: de situatie van oorlog of burgeroorlog in het land 

van herkomst, de afwezigheid aldaar van een Belgische diplomatieke of consulaire post, vervolging in 

het land van herkomst, moeilijkheden om een paspoort of reistitel te bekomen, ernstige ziekte enz; 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.” 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de overheid zich op afdoende wijze dient te informeren over 

alle relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. (R.v.St. 11 juni 

2002, nr. 101.624.) 

 

“Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167 411; 

RvS 14 februari 2006, nr. 154 954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat 

de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het betreffende 

dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken.” (R.v.V. 22 december 2009, nr. 36.480) 

 

Artikel 62, 1ste lid van de Vreemdelingenwet van 15.12.1980 schrijft voor dat de administratieve 

beslissingen met redenen omkleed worden. 

 

Artikel 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen 

bepaalt dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden 

die ten grondslag liggen aan die beslissing, en dat de gegeven motivering afdoende dient te zijn. 

 

2. Bespreking in concreto 

 

De bestreden beslissing verklaart het verzoek ontvankelijk doch ongegrond. 

 

Gezien de bovenvermelde omschrijving van ‘buitengewone omstandigheden’ en ‘grond’ van een 

aanvraag op basis van het artikel 9 bis van de Vreemdelingenwet, betekent dit dat er door de Dienst 

Vreemdelingenzaken aanvaard wordt dat het voor verzoeker bijzonder moeilijk of onmogelijk is om naar 

Marokko terug te keren, maar dat gesteld wordt dat verzoeker zijn integratie onvoldoende zou hebben 

aangetoond. 

 

De bestreden beslissing wordt o.m. als volgt gemotiveerd: “Wat de lokale verankering van betrokkene 

betreft - betrokkene spreekt Frans, heeft Nederlandse lessen gevolgd, heeft een uitgebreide kennissen- 

en vriendenkring, legt diverse getuigenverklaringen voor en is werkwillig - dient er opgemerkt te worden 

dat dit geen grond vormt om een machtiging tot verblijf te bekomen.” 

 

Deze motivering is intern tegenstrijdig: enerzijds wordt gezegd dat er inderdaad sprake is van duurzame 

lokale verankering (= integratie), anderzijds stelt de beslissing dat ze “dit geen grond vormt om een 

machtiging tot verblijf te bekomen” (waarna de aanvraag ongegrond wordt verklaard zodat diezelfde 

integratie blijkbaar toch niet aanvaard wordt). Een tegenstrijdige motivatie staat gelijk aan geen 

motivatie. De formele motiveringsverplichting is dan ook geschonden. 

 

Wat betreft de grond van de aanvraag worden de elementen m.b.t. de integratie genegeerd omdat deze 

onvoldoende zou zijn en omdat verzoeker deze niet zou hebben geactualiseerd. 

Er wordt vooreerst gesteld dat voor de periode van 1998 tot 2005 geen elementen van integratie worden 

voorgelegd: er wordt verzoeker verweten pas in 2005 startte met zijn lessen Nederlands en dat hij niet 

meer bewijzen van integratie kan voorleggen gelet op zijn verblijf sedert 1998. 

 

Dit vormt een onzorgvuldige behandeling van het dossier. Immers, in de vorige beslissingen werd de 

duurzame lokale verankering voor deze periode nooit betwist of weerlegd; integendeel werd verzoeker 

verweten zich “bewust genesteld” te hebben in illegaal verblijf en zich op die wijze al die tijd 

geïntegreerd te hebben. Dat verweerder nu het tegendeel beweert in de motivering van de thans 

bestreden beslissing, maakt tevens een schending uit van het “fair play” beginsel. 

 

Daar waar verzoeker wordt verweten dat de meest recente stukken dateren van 2009 en dat hij geen 

bewijzen voorlegt waaruit zijn integratie “tot op heden” blijkt, merkt verzoeker op verweerder maar al te 

goed weet dat zijn aanvraag dd. 2009 reeds jaren hangende was op beroepsniveau (sedert 
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05.01.2011). Na het recente vernietigingsarrest dd. 26.04.2016 werd door verweerder vrijwel meteen 

een nieuwe negatieve beslissing genomen (de thans bestreden beslissing dd. 11.05.2016). Het is 

onredelijk te verwachten dat verzoeker op een danig korte termijn van nog geen twee weken zijn dossier 

op niveau van Dienst Vreemdelingenzaken diende te actualiseren. Hij kreeg dan ook nooit een redelijke 

kans hiertoe. 

 

Verweerder komt dan ook bijzonder ongelegen met zijn kritiek op verzoeker die zou hebben “nagelaten” 

om zijn aanvraag te actualiseren. Laat staan dat hieruit een gebrek aan belang zou voortvloeien. 

Ook wat betreft de bespreking van de werkbereidheid bevat de motivering een interne tegenstrijdigheid: 

daar waar eerst de wordt gesteld dat hij “werkwillig is”, wordt naderhand gesteld dat toch niet zou 

hebben aangetoond werkbereid te zijn. 

 

Het geheel maakt dat ook het artikel 9 bis van de Vreemdelingenwet geschonden is.” 

 

 

2.1.2. Voor het theoretische kader kan vooreerst worden verwezen naar de omschrijving ervan in het 

eerste deel van het eerste middel van verzoeker.  

 

De bestreden beslissing werd genomen 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).  

 

De toepassing van deze bepaling houdt 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. Desbetreffend beschikt de staatssecretaris over een ruime 

appreciatiebevoegdheid. 

 

De bestreden beslissing oordeelt dat de aanvraag ontvankelijk, doch ongegrond is en dat de 

verblijfsmachtiging dus niet wordt toegekend aan de verzoekende partij. Artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet bevat geen criteria waaraan de aanvraag om machtiging tot verblijf moet voldoen om 

gegrond te worden verklaard noch criteria die ertoe leiden de aanvraag ongegrond te verklaren (RvS 5 

oktober 2011, nr. 215.571; RvS 1 december 2011, nr. 216.651). Zoals reeds gesteld, beschikt de 

staatssecretaris dus over een ruime appreciatiebevoegdheid. 

 

Verzoeker betoogt in eerste instantie dat de motivering intern tegenstrijdig is, omdat er enerzijds wordt 

gesteld dat er inderdaad sprake is van een duurzame lokale verankering, en anderzijds dat dit geen 

grond vormt voor een verblijfsmachtiging hetgeen impliceert dat de integratie dan toch niet wordt 

aanvaard. Hij leidt daaruit een schending van de formele motiveringsplicht af.  

 

Verzoeker kan niet worden gevolgd: verzoeker gaat immers voorbij aan de passus in de bestreden 

beslissing waarin wordt toegelicht waarom de elementen van integratie, die inderdaad niet worden 

betwist, in zijn geval niet kunnen leiden tot het toekennen van de gevraagde machtiging, met name i) 

omdat voor de periode van 1998 tot 2005 geen elementen van integratie werden voorgelegd en dat van 

iemand die sedert 1998 in België verblijft mag worden verwacht dat hij meer kan voorleggen dan enkel 

het volgen van Nederlandse lessen; ii) dat de meest voorgelegde stukken dateren van 2009 en dat geen 

bewijzen worden voorgelegd van een verdere integratie zodat verzoeker, door zijn aanvraag niet te 

actualiseren, een manifest gebrek aan belang vertoont voor zijn aanvraag, iii) dat enkel een attest van 

werkbereidheid wordt voorgelegd zonder dat wordt aangetoond dat verzoeker effectief op zoek is 

gegaan naar werk, iv) dat de aanbevelingsbrieven niet als objectieve bronnen kunnen worden 

beschouwd en v) dat vermeende familiebanden niet worden bewezen.  

 

Dit zijn de elementen die de gemachtigde ertoe hebben geleid vast te stellen dat, niettegenstaande er 

een zekere integratie is, deze in casu niet volstaat om een verblijfsmachtiging af te leveren. Van een 

tegenstrijdigheid in de motivering is dan ook geen sprake, zodat het eerste middelonderdeel niet 

gegrond is.  
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Ook verder in het middel spreekt verzoeker over een tegenstrijdige motivering, stellende dat waar eerst 

wordt gesteld dat hij werkwillig is, naderhand wordt gesteld dat hij toch niet heeft aangetoond 

werkbereid te zijn. Het geviseerde motief is het volgende: 

 

Het klopt dat de verwerende partij eerst had gesteld:  

 

“Wat de lokale verankering van betrokkene betreft – betrokkene spreekt Frans, heeft Nederlandse 

lessen gevolgd, heeft een uitgebreide kennissen- en vriendenkring, legt diverse getuigenverklaringen 

voor en is werkwillig […]” 

 

Echter, dit is een opsomming van de elementen die verzoeker had aangehaald. Uiteraard moeten deze 

elementen in het kader van de beoordeling van de aanvraag worden onderzocht, en de resultaten van 

dit onderzoek hebben zich als volgt veruiterlijkt in de bestreden beslissing: 

 

“Wat de werkbereidheid van betrokkene betreft, dient er opgemerkt te worden dat betrokkene enkel een 

attest van werkbereidheid, opgesteld door de VDAB op 29.09.2009, voorlegt. Betrokkene toont niet aan 

dat hij effectief op zoek is gegaan naar werk. Zo legt betrokkene bijvoorbeeld geen werkbelofte, geen 

sollicitatiebrieven, geen arbeidscontract of dergelijke voor.” 

 

Ook hier is van een tegenstrijdigheid geen sprake, zodat ook dit middelonderdeel niet gegrond is.  

 

Verzoeker betoogt verder dat in de vorige beslissingen de duurzame lokale verankering niet werd 

betwist of weerlegd, terwijl dat nu wel het geval is, hetgeen een schending uitmaakt van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en het fair-playbeginsel.  

 

Zoals hiervoor reeds gesteld, blijkt uit de bestreden beslissing dat de verwerende partij een zekere 

integratie erkent, maar dat zij van oordeel is dat zij niet volstaat, om de opgesomde redenen. In de 

vorige, vernietigde beslissing, werden de elementen van integratie in België evenmin betwist, maar 

meende de verwerende partij dat de integratie onmogelijk een grond tot regularisatie kon vormen omdat 

het integratieproces gebeurde in een periode waarin verzoeker zich bewust genesteld heeft in illegaal 

verblijf. In beide beslissingen werd dus een zekere integratie aanvaard, maar werd deze vervolgens om 

verschillende redenen afgewezen: in de eerste beslissing omdat verzoeker zich bewust had genesteld in 

illegaal verblijf, in de thans bestreden beslissing omdat de aard van de aangetoonde integratie op zich 

niet volstaat. Hieruit kan geen schending worden afgeleid van het zorgvuldigheids- of het fair-

playbeginsel. Dit middelonderdeel is evenmin gegrond.  

 

Wat betreft verzoekers grief aangaande het feit dat de meest recente stukken dateren van 2009 en dat 

hij heeft nagelaten zijn dossier te actualiseren, moet in eerste instantie worden vastgesteld dat 

verzoeker in het kader van zijn aanvraag van 7 december 2009 zelf had gesteld dat hij zich het recht 

zou voorbehouden om in de loop van de procedure bijkomende elementen en stukken toe te voegen –

waarmee hij duidelijk te kennen heeft gegeven het belang van een actualisatie in te zien- en dat hij in 

ieder geval, sedert de indiening in 2009 en tot op het moment dat de eerste, later vernietigde, beslissing 

van 5 januari 2012 werd genomen, geen bijkomende stukken heeft aangebracht terwijl hij niet aantoont 

dat iets hem zou hebben verhinderd om dat wel te doen.  

 

Voorts is er nog het argument dat verzoeker niet de kans zou hebben gekregen zijn dossier te 

actualiseren na de vernietiging van de voormelde beslissing, omdat bijna onmiddellijk een nieuwe 

beslissing werd genomen. Terwijl dit argument in beginsel niet van elke rede is ontdaan, moet verzoeker 

wél aantonen dat er wel degelijk actuele elementen voorhanden zijn die kunnen wijzen op zijn verdere 

integratie –en dan voornamelijk in het licht van die argumenten die de verwerende partij in de bestreden 

beslissing had aangehaald om vast te stellen dat de aard van de aangetoonde verankering niet 

volstond. Enkel in dat geval zou hij immers kunnen aantonen dat de bestreden beslissing mogelijks een 

andere teneur had gehad. De Raad kan alleen maar vaststellen dat verzoeker op dat vlak volledig in 

gebreke blijft,  vermits hij geen enkel stuk bijbrengt. Derhalve kan alleen maar worden vastgesteld dat 

verzoeker niet aantoont dat hij enig belang heeft bij het desgevallend gegrond bevinden van dit 

middelonderdeel.  

 

2.1.3. Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat geen van de middelonderdelen gegrond zijn. Het eerste middel 

kan niet worden aangenomen.  
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2.2.1. In wat door verzoeker het derde middel wordt genoemd, maar slechts het tweede van de twee 

middelen is, wordt de schending van “ het gelijkheidsbeginsel neergelegd in artikel 11 Belgische 

grondwet en in artikel 14 van het EVRM” aangevoerd, onder de volgende bewoordingen: 

 

“1. De regelgeving 

[…] 

 

Het principe van gelijkheid en non-discriminatie wordt traditioneel als volgt omschreven door het 

Grondwettelijk Hof: 

 

“De grondwettelijke regels van gelijkheid en non-discriminatie sluiten niet uit dat een verschillende 

behandeling tussen de categorieën van personen ingesteld wordt voor zover ze berust op een objectief 

criterium en ze op redelijke wijze gerechtvaardigd is. Dezelfde regels verzetten zich overigens tegen een 

identieke behandeling, zonder enige redelijke rechtvaardiging, van categorieën van personen die zich in 

situaties bevinden die inzake de maatregel in kwestie essentieel verschillend zijn. Het bestaan van een 

dergelijke rechtvaardiging dient te worden beoordeeld rekening houdend met het doel en de effecten 

van de bekritiseerde maatregel alsook met de aard van de principes in kwestie. Het gelijkheidsbeginsel 

wordt geschonden wanneer vastgesteld wordt dat er geen redelijke en evenredige verhouding bestaat 

tussen de aangewende middelen en het beoogde doel”. 

 

Indien gelijkaardige gevallen op een verschillende manier behandeld worden is er dus een schending 

van het gelijkheidsbeginsel, tenzij er een objectieve en redelijke verantwoording bestaat voor het 

verschil in de behandeling. 

 

Er moet minstens gemotiveerd worden waarom er een verschillende behandeling toegepast wordt. 

 

De Raad van State noteerde in een arrest nr. 155.996 van 8 maart 2006 het volgende: 

 

“Omwille van het gelijkheidsbeginsel en het verbod van willekeur, moeten de beslissingen van de 

verwerende partij in beginsel een zekere continuïteit vertonen. Als op korte tijd in min of meer 

gelijkaardige dossiers anders wordt beslist, moet uit de motivering van de afwijkende beslissing of uit 

het dossier blijken dat de gewijzigde opvatting volgt uit een nieuw onderzoek van de gegevens van de 

regularisatieaanvraag. De verwerende partij toont niet aan dat dit te dezen het geval is. Het middel is 

gegrond.” (http://www.raadvst-consetat.be) 

 

2. Bespreking in concreto 

 

Verzoeker verwijst naar de zovele dossiers van Marokkanen die al jaren in België verblijven, nooit asiel 

hebben aangevraagd, doch wel een of enkele regularisatieaanvragen hebben ingediend vanuit illegaal 

verblijf en zich intussen goed geïntegreerd hebben in de Belgische samenleving, en waarin wel een 

positieve beslissing werd genomen n.a.v. hun aanvraag op grond van de instructie d.d. 19.07.2009. 

 

Hij geeft hierbij slechts enkele voorbeelden en voegt tevens de aanvraag en de positieve beslissing in 

de desbetreffende dossiers toe als stuk: 

 

- […] 

- […] 

- […] 

- […] 

- […] 

- […] 

- […] 

 

Verzoeker werd dus op een verschillende manier behandeld dan de bovenvermelde personen zonder 

dat deze verschillende behandeling objectief en redelijk verantwoord is.” 

 

2.2.2. Er kan slechts sprake zijn van een schending van het gelijkheidsbeginsel indien verzoeker met 

feitelijke en concrete gegevens aantoont dat gelijkaardige situaties ongelijk worden behandeld. 

Verzoeker brengt geen concrete gegevens aan die een vergelijking inhouden van zijn situatie met de 

situatie van andere vreemdelingen, en die zouden aantonen dat personen in een gelijkaardige situatie 

als deze van verzoeker op een andere wijze werden behandeld. 

http://www.raadvst-consetat.be/
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Verzoeker verwijst “naar de zovele dossiers van Marokkanen die al jaren in België verblijven, nooit asiel 

hebben aangevraagd, doch wel een of enkele regularisatieaanvragen hebben ingediend vanuit illegaal 

verblijf en zich intussen goed geïntegreerd hebben in de Belgische samenleving, en waarin wel een 

positieve beslissing werd genomen n.a.v. hun aanvraag op grond van de instructie d.d. 19.07.2009.” 

 

De staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid heeft op 19 juli 2009 instructies 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. De vernietigde instructie werd ingevolge de vernietiging ervan ex tunc 
uit het rechtsverkeer gehaald, zodat de verwerende partij er geen toepassing van kon maken en 
verzoeker er zich niet op kan beroepen, zoals dat reeds werd aangehaald in de bestreden beslissing.  

 
In de mate waarin verzoeker het gelijkheidsbeginsel geschonden acht omdat derden wel werden 
geregulariseerd op grond van de voormelde instructie, dient erop te worden gewezen dat geen beroep 
kan worden gedaan op het gelijkheidsbeginsel om een onwettige toestand te verantwoorden of te 
bestendigen (RvS 3 april 2002, nr. 105 380).  
 
Voorts volstaat verzoekers verwijzing naar derden niet, omdat uit de bestreden beslissing genoegzaam 

blijkt dat de mate van integratie van doorslaggevend belang is, en hij niet aantoont dat de derden 

waarnaar hij verwijst een gelijklopend parcours hebben afgelegd tijdens hun verblijf in België en zich op 

gelijklopende wijze zouden hebben geïntegreerd.  

 

2.2.3. Een schending van het gelijkheidsbeginsel is niet aangetoond. Het tweede middel is 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 dertig maart tweeduizend zeventien door: 

 

mevr. A. WIJNANTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT A. WIJNANTS 

 


