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 nr. 43 038 van 5 mei 2010 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

asielbeleid. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Chinese nationaliteit te zijn, op 2 november 2009 heeft 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 25 september 2009 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 wordt verklaard. 

 

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 het tussenarrest nr. 39 001 van 22 februari 2010. 

 

Gezien de regelmatig gewisselde memories en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 24 maart 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 april 2010. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter Ch. BAMPS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. HADIEL HOLAIL, die verschijnt voor de verzoekende partij 

en van advocaat N. LUCAS, die loco advocaten E. MATTERNE en N. LUCAS HABA verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1 Op 2 september 2009 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot voorlopig 

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 (hierna: de 

Vreemdelingenwet). 
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1.2. Op 25 september 2009 wordt de aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf door de gemachtigde 

van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid ontvankelijk doch ongegrond verklaard, aan de 

verzoekende partij ter kennis gebracht op 1 oktober 2009. Dit is de bestreden beslissing waarvan de 

motieven luiden als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 02.09.2009 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:  

 

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

 

Het gegeven dat betrokkene geïntegreerd is in de Belgische maatschappij, is een logisch gevolg van 

zijn verblijf in België. Echter dit toont niet aan waarom zijn verblijf omwille hiervan dient geregulaiseerd 

te worden. Het is normaal dat betrokkene de kans heeft gehad zich te integreren gedurende zijn verblijf 

in België.  

 

Door zijn gedrag heeft betrokkene getracht de Belgische overheid te misleiden door het voorleggen van 

valse documenten (fraude). De stukken overgemaakt voor de garantstelling waren vals. Het proberen te 

misleiden of fraude hebben gepleegd, is een schendig van de openbare orde waardoor de instructies 

van 19.07.2009 niet op hem van toepassing zijn.(…)”  

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 In het eerste middel voert de verzoekende partij een schending aan van artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet, van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

de bestuurshandelingen, in combinatie met artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, van de instructie van 

19 juli 2009, van de rechten van verdediging en van het vermoeden van onschuld. 

 

Ter adstruering van het eerste middel stelt de verzoekende partij wat volgt: 

 

“(…)EERSTE MIDDEL: Schending van de motiveringsverplichting van artikel 62 Vreemdelingenwet en 

van het artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen, in combinatie met het art 9 bis van de Vreemdelingenwet. Schending van de 

instructie van 1 9.07.2009. Schending van de rechten van verdediging. Schending van het vermoeden 

van onschuld 

 

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. 

 

Aan de motiveringsplicht is in casu geenszins voldaan. 

 

Verzoeker zal hierna aantonen dat de motivering deels niet afdoende is en deels onjuist: 

 

De bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

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

 

Het gegeven dat betrokkene geïntegreerd is in de Belgische maatschappij, is een logisch gevolg van 

zijn verblijf in België. Echter dit toont niet aan waarom zijn verblijf omwille hiervan dient geregulariseerd 
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te worden. Het is normaal dat betrokkene de kans heeft gehad zich te integreren gedurende zijn verblijf 

in België.  

 

Door zijn gedrag heeft betrokkene getracht de Belgische overheid te misleiden door het voorleggen van 

valse documenten (fraude). De stukken overgemaakt voor de garantstelling waren vals. Het proberen te 

misleiden of fraude hebben gepleegd, is een schendig van de openbare orde waardoor de instructies 

van 19.07.2009 niet op hem van toepassing zijn.” 

 

Verzoeker meent ten eerste dat de eerste paragraaf van de motivering een schending inhoudt van 

artikel 9 bis Vr. W. en de instructie van 19.07.2009. 

 

De samenlezing van artikel 9 bis Vr. W. en de instructie van 1 9.07.2009 houdt in dat personen die 

onder punt 2.8.A van instructie vallen recht hebben op onbeperkt verblijf. 

 

De voorwaarden die daarvoor dienen voldaan te zijn, zijn 

 

“1)tenminste 5 jaar ononderbroken verblijf in België hebben gehad voorafgaand aan de huidige 

aanvraag tot machtiging tot verblijf (5 jaar gerekend vanaf 15 december 2009). 

2) Voor 18 maart 2008: 

— een wettig verblijf in België gehad hebben(waarbij elk verblijf in aanmerking komt dat gedekt wordt 

door een wettelijk verleend verblijfsdocument, behalve een toeristenvisum); 

of  

geloofwaardige pogingen ondernomen om in België een wettig verblijf te bekomen. 

3) een lokale verankering in België kunnen aantonen. 

De volgende feitelijke gegevens worden door de Dienst Vreemdelingenzaken in aanmerking genomen 

(mits de aanvraag ontvankelijk werd verklaard): 

— Sociale banden in België, de schoolloopbaan en de inburgering van de kinderen; 

— Kennis van één van de landstalen of alfabetiseringscursussen in een van de drie landstalen gevolgd 

hebben; 

— Het werkverleden in België en de werkbereidheid, beschikken over de kwalificaties of competenties 

afgestemd op het arbeidsaanbod, onder andere inzake de door de 

Gewesten vastgelegde knelpuntberoepen, het perspectief om een beroepsactiviteit te kunnen 

uitoefenen en/of de mogelijkheid om in het eigen levensonderhoud te voorzien. 

Bij zijn onderzoek naar de duurzame lokale verankering in België zal de minister of zijn gemachtigde 

zich niet laten leiden door één factor, maar hij zal kijken naar het geheel van de feitelijke elementen 

samen. 

De Dienst Vreemdelingenzaken zal rekening houden met eventuele adviezen van de lokale overheden 

of van een door de overheden erkende dienst voor alle of één van de bovenvermelde feitelijke 

gegevens. 

 

Duurzame lokale verankering (integratie) en ononderbroken verblijf van minstens 5 jaar in België zijn 

afzonderlijke voorwaarden. 

 

Uit motivering van de bestreden beslissing leidt verzoeker af dat tegenpartij meent dat langdurig verblijf 

automatisch integratie inhoudt, dit zou willen zeggen dat integratie niet moet worden aangetoond doch 

slechts het ononderbroken verblijf. 

 

De motivering gaat lijnrecht in tegen artikel 9 bis Vr. W. en de instructie van 19.07.2009. De beslissing 

dient derhalve nietig te worden verklaard. 

 

Wat betreft de tweede paragraaf van de motivering van de bestreden beslissing. 

 

Daarin stelt verwerende partij dat verzoeker fraude zou hebben gepleegd, dat dit een schending is van 

openbare orde en dat daarom de instructies van 1 9.07.2009 niet van toepassing zouden zijn op 

verzoeker. 

 

Deze motivering is foutief. 

 

Verzoeker heeft geen fraude gepleegd. Verzoeker is legaal in België geweest op basis van een 

studentenvisum. 
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Verzoeker kwam naar België om te studeren in 2001. In 2001 en 2002 had hij voldoende spaarcenten 

waarvan hij kon leven. In 2003 en 2004 heeft hij gewerkt voor de Universiteit Antwerpen. Verzoekers 

toenmalige garant was zijn toenmalige baas. In 2005 was zijn garant een vrouw met de Chinese 

nationaliteit. Hij werd aan deze vrouw voorgesteld door een Chinese kennis, de vrouw stelde voor dat zij 

de garant kon zijn van verzoeker. 

 

In 2005 diende cliënt vast te stellen dat zijn BIVR niet langer verlengd werd. Hij was verbaasd over de 

beslissing gezien de plotse weigering en vroeg aan de Dienst Vreemdelingenzaken de redenen te 

kennen geven voor de weigering. Verzoeker kreeg toen te horen dat de reden voor de weigering was 

dat hij te veel van studie-onderwerp zou zijn veranderd. 

 

Verzoeker heeft geenszins fraude gepleegd. De enige documenten in het dossier van verzoeker die 

frauduleus zouden zijn, zijn, alzo blijkt uit de beslissing, documenten van de garant van verzoeker. 

Zij zijn derhalve niet afkomstig van verzoeker zelf. 

 

Het is derhalve de eerste maal dat verzoeker verneemt dat hij ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij 

frauduleuze zaken. Verzoeker werd hier niet voor vervolgd, laat staan dat hij werd veroordeeld voor 

fraude. 

 

De bestreden beslissing is een flagrante schending van het vermoeden van onschuld. 

Bovendien heeft verzoeker zich nog nooit kunnen verdedigen met betrekking tot de beschuldigingen van 

fraude. De bestreden beslissing maakt een ernstige schending uit van de rechten van verdediging. 

 

Daarenboven schendt de bestreden beslissing het personaliteitsbeginsel in strafzaken. 

 

Als de documenten van garantstelling al vals zouden zijn, heeft verzoeker hiermee geen uitstaans. 

 

De zogenaamde frauduleuze documenten waarvan sprake zijn niet afkomstig van verzoeker. 

 

Verzoeker heeft op geen enkel ogenblik de intentie gehad om de Belgische overheid te misleiden. Het 

wordt overigens door verwerende partij op geen enkele wijze aangetoond. 

 

De motivering van de bestreden beslissing is foutief. De bestreden beslissing dient daarom nietig te 

worden verklaard.(…)” 

 

In haar nota met opmerkingen stelt de verwerende partij dat een verblijfsvergunning op basis van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet een gunst is en geen recht, dat de verzoekende partij van de 

regularisatie wordt uitgesloten omdat zij de overheid heeft willen misleiden of fraude heeft gepleegd, dat 

de bestreden beslissing afdoende werd gemotiveerd en dit zowel in feite als in echte en dat de rechten 

van verdediging op het administratiefrechtelijke vlak alleen in tuchtzaken toepasselijk zijn. 

 

In haar repliekmemorie herhaalt de verzoekende partij wat zij reeds stelde in haar inleidende 

verzoekschrift en voegt hieraan toe dat zij in de goedheid van de garant geloofd heeft zoals zij dat alle 

voorgaande jaren ook reeds deed, dat men slechts iemand kan uitsluiten wanneer betrokkene zelf 

fraude heeft gepleegd en als die fraude bewezen is, en dat de verzoekende partij op geen enkel 

ogenblik de kans heeft gehad om op nuttige wijze haar standpunt uiteen te zetten. 

 

2.2 De Raad merkt vooreerst op dat de verzoekende partij in haar repliekmemorie haar eerste middel 

uitbreidt en bijkomstig een schending aanvoert van de hoorplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij aldus een nieuw middel inroept. Een nieuw middel kan 

enkel voor het eerst ontvankelijk worden opgeworpen in de repliekmemorie wanneer het niet kon 

worden aangevoerd in het verzoekschrift omdat de nodige gegevens daartoe niet bekend waren of 

wanneer het een middel betreft dat de openbare orde raakt. Het door verzoekende partij ingeroepen 

middel raakt de openbare orde niet en verzoekster toont niet aan waarom zij dit middel niet in haar 

verzoekschrift tot nietigverklaring heeft uiteengezet, derhalve is dit middel niet ontvankelijk. 

 

Het aangevoerde onderdeel van het middel is niet ontvankelijk. 

 

2.3 De in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen en in artikel 62 van de Vreemdelingenwet neergelegde uitdrukkelijke 

motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in 
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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. Artikel 3 

van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplicht 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 plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende administratieve overheid 

de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet “verder” te 

motiveren zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor elke 

overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden. 

 

Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene 

overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een stereotiepe, geijkte en gestandaardiseerde 

motivering, dit louter feit op zich alleen nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren 

gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171 en RvS 27 juni 2007, nr. 172.821). 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan tot de 

ontvankelijkheid doch ongegrondheid van de aanvraag wordt besloten. In de motivering van de 

bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, met name artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet en naar het feit dat de door de verzoekende partij aangehaalde redenen om het 

verblijf toe te staan niet voldoende zijn. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris op al de in de aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf aangevoerde elementen 

uitdrukkelijk is ingegaan. Dienvolgens moet worden vastgesteld dat de verzoekende partij niet duidelijk 

maakt op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op grond van welke juridische en 

feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan 

het doel van de formele motiveringsplicht. 

 

Opgemerkt wordt dat het bij de beoordeling van de motiveringsplicht niet tot de bevoegdheid van de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen behoort zijn beoordeling van de aanvraag om machtiging tot 

voorlopig verblijf op basis van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, in de plaats te stellen van die 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 van deze aanvraag 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.  

 

Bovendien wordt opgemerkt dat met betrekking tot de gegrondheid van de aanvraag of er reden is om 

de vreemdeling te machtigen langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven, de staatssecretaris 

beschikt over een ruime appreciatiebevoegdheid. 

 

2.4 De verzoekende partij meent dat de eerste paragraaf van de motivering een schending inhoudt van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en de instructie van 19 juli 2009 aangezien de personen die vallen 

onder punt 2.8.A van de instructie recht hebben op onbeperkt verblijf, en dat de verzoekende partij uit 

de motivering van de bestreden beslissing afleidt dat de verwerende partij meent dat langdurig verblijf 

automatisch integratie inhoudt, dit zou willen zeggen dat integratie niet moet worden aangetoond doch 

slechts het ononderbroken verblijf.  

 

De Raad wijst er vooreerst op dat inzoverre de verzoekende partij verwijst naar de instructie van 19 juli 

2009 waarbij illegaal in België verblijvende personen tijdelijk de mogelijkheid werd geboden om een 

regularisatieaanvraag bij toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet in te dienen, deze 

instructie bij arrest van de Raad van State nr. 198 769 van 9 december 2009 werd vernietigd zodat de 

verzoekende partij zich niet op dienstige wijze kan beroepen op voornoemde vernietigde instructie. 

Waar de verzoekende partij verwijst naar het feit dat zij voldoet aan de voorwaarden die gesteld werden 

door de instructie van 19 juli 2009, maakt zij niet duidelijk op welke wijze dit argument een schending 

aantoont van de motiveringsplicht, nu de bestreden beslissing motiveert dat de door de verzoekende 

partij aangegeven elementen van integratie omwille van de reden van fraude niet voldoende zijn om een 

grond te vormen voor een verblijfsregularisatie. 

 

Aangaande de eerste paragraaf van de motivering van de bestreden beslissing, met name ‘Het gegeven 

dat betrokkene geïntegreerd is in de Belgische maatschappij is een logisch gevolg van zijn verblijf in 

België. Echter dit toont niet aan waarom zijn verblijf omwille hiervan dient geregulariseerd te worden. 
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Het is normaal dat betrokkene de kans heeft gehad zich te integreren gedurende zijn verblijf in België.’, 

stelt de Raad vast dat uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij in haar aanvraag om 

machtiging tot verblijf van 2 september 2009 stelt dat zij zeer goed geïntegreerd is. Uit de bestreden 

beslissing, met name de ‘eerste paragraaf’, blijkt dat de gemachtigde van de staatssecretaris enkel is 

ingegaan op de in de aanvraag om machtiging tot verblijf aangevoerde elementen en er geenszins kan 

afgeleid worden dat een langdurig verblijf automatisch integratie inhoudt. Ten overvloede benadrukt de 

Raad nogmaals dat de gemachtigde van de staatssecretaris over een ruime appreciatiebevoegdheid 

beschikt aangaande de machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

2.5 Verder is de verzoekende partij van mening dat de motivering tevens foutief is aangezien zij geen 

fraude heeft gepleegd, dat de enige documenten in het dossier van de verzoekende partij die frauduleus 

zouden zijn, -alzo blijkt uit de beslissing- documenten zijn van de garant van de verzoekende partij en 

derhalve niet afkomstig van de verzoekende partij zelf, dat de verzoekende partij in de goedheid van de 

garant heeft geloofd, dat men slechts iemand kan uitsluiten wanneer betrokkene zelf fraude heeft 

gepleegd en als die fraude bewezen is, dat de bestreden beslissing een flagrante schending van het 

vermoeden van onschuld is, dat de verzoekende partij zich niet heeft kunnen verdedigen, dat zij op 

geen enkel ogenblik de kans heeft gehad om op nuttige wijze haar standpunt uiteen te zetten, dat de 

verzoekende partij doelt op een schending van de hoorplicht, dat dit een ernstige schending uitmaakt 

van de rechten van verdediging, dat de bestreden beslissing het personaliteitsbeginsel in strafzaken 

schendt aangezien de zogenaamde frauduleuze documenten waarvan sprake niet afkomstig zijn van de 

verzoekende partij, en dat de verzoekende partij op geen enkel ogenblik de intentie heeft gehad om de 

Belgische overheid te misleiden.  

 

Het gegeven dat de verzoekende partij niet op de hoogte zou geweest zijn van de valse documenten 

overgemaakt voor de garantstelling, doet geen afbreuk aan de vaststelling dat de verzoekende partij 

door haar gedrag getracht heeft de Belgische overheid te misleiden door het voorleggen van valse 

documenten. Bovendien weerlegt de verzoekende partij dit motief niet. 

 

Wat de aangevoerde schending van de rechten van verdediging betreft, wijst de Raad erop dat de 

rechten van verdediging in administratiefrechtelijke zaken enkel van toepassing zijn op tuchtzaken doch 

niet op administratieve beslissingen die worden genomen in het raam van de Vreemdelingenwet (RvS 3 

november 2003, nr. 124.957). Bijgevolg zijn ze niet van toepassing op administratieve beslissingen die 

werden genomen in het kader van de Vreemdelingenwet.  

 

Bovendien is er de Raad geen algemeen beginsel van behoorlijk bestuur inzake het vermoeden van 

onschuld bekend. Het “vermoeden van onschuld” is wel een fundamenteel beginsel uit het strafrecht dat 

onder meer werd gecodificeerd in artikel 6, § 2 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de 

Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en 

goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (EVRM). Dit beginsel heeft betrekking op de bewijslast in het 

kader van de strafvervolging. De beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard, dat het voorwerp 

vormt van onderhavig beroep, is echter geen maatregel van strafrechtelijke aard doch een 

administratieve rechtshandeling. Het “vermoeden van onschuld” en tevens het ‘personaliteitsbeginsel in 

strafzaken’ kunnen dus te dezen niet dienstig worden opgeworpen. 

 

Het eerste middel is in de mate waarin het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

2.6 In een tweede middel voert de verzoekende partij een schending aan van de hoorplicht op zich en in 

combinatie met het zorgvuldigheidsbeginsel en het rechtzekerheids- en vertrouwensbeginsel. 

 

Ter adstruering van het tweede middel stelt de verzoekende partij wat volgt: 

 

“(…)TWEEDE MIDDEL: Schending van de hoorplicht op zich en in combinatie met het 

zorgvuldigheidsbeginsel en het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel 

 

Het beginsel van behoorlijk bestuur de hoorplicht heeft tot doel dat de bestuurde zijn standpunt op 

nuttige wijze kan doen kennen en bovendien dat het bestuur het zorgvuldigheidsbeginsel respecteert 

door pas een beslissing te nemen na een behoorlijk onderzoek van de zaak en met kennis van de 

relevante gegevens. (1. Opdebeek, op.cit. p. 235 e.v.). 
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Het verhoor dient als basis zal voor verdere stappen binnen de administratieve procedure; daarom is het 

noodzakelijk dat de Dienst Vreemdelingenzaken kennis heeft van alle relevante informatie. Opdat het 

beginsel van behoorlijk bestuur de hoorplicht zou gerespecteerd worden dient het verhoor afgenomen te 

worden. 

 

Het beginsel van behoorlijk bestuur de hoorplicht is enkel van toepassing bij afwezigheid van een 

normatieve regeling van de hoorplicht, Het beginsel van behoorlijk bestuur de hoorplicht is van 

toepassing bij het nemen van beslissingen met individuele draagwijdte. De bestreden beslissing 

ressorteert gevolgen die een weerslag hebben op de rechtstoestond van verzoeker. De bestreden 

beslissing heeft derhalve een individuele draagwijdte. 

 

Het beginsel van behoorlijk bestuur de hoorplicht geldt bij het nemen van individuele 

bestuurshandelingen t.a.v, burgers, ambtenaren, mandatarissen en andere besturen, Verzoeker is 

burger. 

 

In onderhavig geval blijkt duidelijk dat de hoorplicht die bestaat in hoofde van gedaagde niet vervuld 

werd. 

 

Verzoeker had gehoord moeten worden alvorens hem de bestreden beslissing werd betekend. 

 

In het document “Verduidelijkingen over de uitvoering van de instructie van 1 9 juli 2009 inzake de 

toepassing van het oude artikel 9, 3e lid, en artikel 9bis van de vreemdelingenwet” hetgeen op de 

officiële website staat van gedaagde staat duidelijk vermeld met betrekking tot de procedure voor lokale 

verankering: punt 2.8.A (de voorwaarde waaraan verzoeker voldoet) 

 

“Indien het dossier in aanmerking komt en niet kennelijk ongegrond is: legt de minister het dossier voor 

aan de Commissie van Advies voor Vreemdelingen die een (niet-bindend) advies zal uitbrengen. 

De Commissie van Advies voor Vreemdelingen kan de betrokkene oproepen en horen. Indien de 

minister nadien van dat advies afwijkt, moet hij motiveren waarom hij dat doet.” 

 

Verzoekers aanvraag werd ontvankelijk en niet kennelijk ongegrond verklaard. De Minister had derhalve 

het dossier minstens moeten voorleggen aan de Commissie van Advies voor Vreemdelingen, zodat die 

een advies konden uitbrengen. De bestreden beslissing vermeldt: 

 

Ontvankelijk en ongegrond hetgeen geenzins als “kennelijk ongegrond” kan worden aanzien. 

Door het feit dat de zaak niet werd doorverwezen naar voormelde Commissie, ontnam men verzoeker 

de mogelijkheid om gehoord te worden door de Commissie. 

 

De hoorplicht werd geschonden en de bestreden beslissing dient daarom nietig te worden 

verklaard.(…)” 

 

In haar nota met opmerkingen stelt de verwerende partij dat de instructie van 19 juli 2009 geen absolute 

verplichting oplegt aan de verwerende partij om advies te vragen aan de Commissie voor Advies voor 

Vreemdelingen zoals de verzoekende partij ten onrechte tracht voor te houden, en dat de Commissie 

voor Advies voor Vreemdelingen de betrokkene kan oproepen en horen en dat deze laatste vervolgens 

een niet-bindend advies uitbrengt. 

 

In haar repliekmemorie herhaalt de verzoekende partij wat zij reeds stelde in haar inleidende 

verzoekschrift. 

 

2.7 Voor wat betreft de opgeworpen schending van de hoorplicht merkt de Raad op dat de hoorplicht 

niet van toepassing is op administratieve beslissingen die worden genomen in het raam van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen (RvS 26 maart 2003, nr. 117.575).  

 

In zoverre verzoekende partij de schending aanvoert van de hoorplicht als de plicht in hoofde van de 

overheid om zich volledig in te lichten in het raam van de zorgvuldigheidsplicht, 

rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel, dient erop te worden gewezen dat de hoorplicht 

als beginsel van behoorlijk bestuur inhoudt dat tegen niemand een ernstige maatregel kan worden 

getroffen die gegrond is op zijn persoonlijk gedrag en die van aard is om zijn belangen zwaar aan te 

tasten, zonder dat hem de gelegenheid wordt geboden om zijn standpunt op nuttige wijze te doen 
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kennen (RvS 23 mei 2001, nr. 95.805; RvS 22 oktober 2001, nr. 100.007; RvS 18 mei 2006, nr. 

158.985; RvS 15 februari 2007, nr. 167.887). Bestuurshandelingen die een weigering inhouden om een 

door de verzoekende partij gevraagd voordeel te verlenen, zijn niet onderworpen aan tegenspraak daar 

deze niet zijn gesteund op een tekortkoming van de betrokkene (Cf. RvS 15 februari 2007, nr. 167.887; 

cf. ook I. OPDEBEEK, “De hoorplicht” in Beginselen van behoorlijk bestuur in Administratieve 

rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 206, 247). In casu vraagt de verzoekende partij dat hem een 

voordeel wordt toegekend, met name de regularisatie van zijn verblijfssituatie. Te dezen kan de 

verzoekende partij niet op een dienstige wijze de hoorplicht als algemeen rechtsbeginsel aanvoeren. 

 

Waar de verzoekende partij verwijst naar het document “Verduidelijkingen over de uitvoering van de 

instructie van 19 juli 2009 inzake de toepassing van het oude artikel 9, 3
e
 lid, en artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet” hetgeen op de officiële website staat van de verwerende partij, dient te worden 

opgemerkt dat hetgeen op dergelijke website terug te vinden is geenszins een reglementair karakter 

heeft. Verder verwijst de Raad naar het gestelde inzake de instructie van 19 juli 2009 in punt 3.4. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijf mei tweeduizend en tien door: 

 

mevr. Ch. BAMPS, kamervoorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS Ch. BAMPS 

 


