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 nr. 49 477 van 14 oktober 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 WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Tunesische nationaliteit te zijn, op 10 augustus 2010 

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

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 13 juli 2010 

waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf, ingediend 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, ontvankelijk doch ongegrond verklaard wordt en van het bevel om het grondgebied 

te verlaten, beide ter kennis gegeven op 29 juli 2009.  

 

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 24 augustus 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 september 

2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat R. WILLEMS, die loco advocaat E. TRIAU verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker diende op 29 oktober 2009 een aanvraag in overeenkomstig 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).  

 

 

1.2. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid verklaart de in punt 1.1. 

bedoelde aanvraag op 13 juli 2010 ontvankelijk, doch ongegrond. Deze beslissing wordt verzoeker op 

29 juli 2010 betekend.  
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Dit vormt de eerste bestreden beslissing, gemotiveerd als volgt: 

 

“Betrokkene haalt aan dat hij geregulariseerd wil worden op basis van de instructies van 19 juli 2009 

betreffende de toepassing van art 9bis van de vreemdelingenwet. Zoals algemeen bekend, werden deze 

instructies door de Raad van State vernietigd op 11 december 2009. Zoals eveneens algemeen bekend, 

heeft de Staatssecretaris voor Asiel en Migratiebeleid, de heer Melchior Wathelet, zich geëngageerd om 

binnen zijn discretionaire bevoegdheid de criteria voor regularisatie zoals beschreven in eerder 

vernoemde instructie, te blijven toepassen.  

 

Betrokkene wil zich beroepen op de criteria 2.8A van de vernietigde instructie van 19.07.2009, maar 

betrokkene heeft noch een periode van wettig verblijf gehad voor 18.03.2008 of noch voor deze datum 

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

niet aan, noch zijn er in het administratief dossier van betrokkene hier aanwijzingen van terug te vinden. 

Betrokkene kan zich dan ook niet dienstig beroepen op criterium 2.8A van de vernietigde instructie van 

19.07.2009. Betrokkene tracht ook haar lokale verankering aan te tonen. Hoe goed deze lokale 

verankering eventueel ook moge zijn (betrokkene legt getuigenverklaringen voor uit haar vriendenkring 

en zou tewerkgesteld kunnen worden), dit doet niets af aan de voorwaarde van wettig verblijf voor 18 

maart 2008 of een geloofwaardige poging. Dit element kan dus niet in betrokkenes voordeel 

weerhouden worden.  

 

Qua verblijfsduur zou betrokkene eventueel in aanmerking kunnen komen voor punt 2.8B van de 

vernietigde instructies van 19.07.2009. Echter, om hierop eventueel aanspraak te kunnen maken, moet 

een behoorlijk ingevuld arbeidscontract worden voorgelegd dat minimaal voorziet in het equivalent van 

het minimumloon. Dit doet betrokkene niet. Het contract (van de firma BVBA Chida) dat betrokkene 

voorlegt, voorziet in een loon van €1360,65 per maand. Het wettelijk bepaalde minimummaandloon 

bedraagt echter 1387,49 euro voor een persoon ouder dan 21 jaar (betrokkene is 40 jaar oud; 

°26.12.1970) (Wettelijk minimumloon zoals voorzien in de intersectorale collectieve arbeidsovereen-

komst nr. 43 van 2 mei 1988, algemeen bindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 29 juli 1988). 

Bijgevolg voldoet betrokkene niet aan alle vooropgestelde voorwaarden om in aanmerking te komen 

voor regularisatie op basis van punt 2.8B van de instructie van 19.07.2009.  

 

Wat de verwijzing naar de andere prangende humanitaire situatie betreft, deze wordt niet aangetoond 

door betrokkene en kan dan ook niet weerhouden 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 haar bevel wordt gegeven om 

het grondgebied te verlaten binnen de 30 (dertig) dagen na de kennisgeving. (…)”. 

 

1.3. Op 13 juli 2010 werd een bevel om het grondgebied te verlaten getroffen. Verzoeker werd hiervan 

eveneens op 29 juli 2010 in kennis gesteld. 

 

Dit vormt de tweede bestreden beslissing, gemotiveerd als volgt: 

 

“Verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van de vereiste documenten.  

(Wet van 15 december 1980; gewijzigd door de wet van 15 juli 1996 – art. 7, alinea 1,1°) en niet in het 

bezit van een geldig visum.” 

  

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. In fine van het verzoekschrift vraagt de verzoekende partij de bestreden beslissing “te hervormen” 

en “de status van vluchteling toe te kennen aan verzoeker.” 

 

2.2. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen treedt in het voorliggend geschil overeenkomstig artikel 

39/2, §2, van de Vreemdelingenwet op als annulatierechter. Hij is derhalve niet bevoegd de bestreden 

beslissing te “hervormen” noch om “de status van vluchteling toe te kennen aan verzoeker.” Ambtshalve 

wordt vastgesteld dat, in de mate dat het beroep dit tot voorwerp heeft, het niet ontvankelijk is. 

 

3. Onderzoek van het beroep 
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Uit de bespreking van onderstaande middelen blijkt dat slechts korte debatten vereist zijn. 

 

3.1. In een eerste middel werpt verzoeker de schending op van “de instructie 2.8B van 19 juli 2009 

betreffende de toepassing van artikel 9bis van de Wet van 15 december 1980”. Verzoeker betoogt als 

volgt: 

 

“Verweerster tracht voor te houden dat verzoeker niet in aanmerking komt voor de toepassing van het 

punt 2.8B van de instructies van 19 juli 2009; 

Als reden wordt enkel voorgehouden dat verzoeker onvoldoende loon zou genieten uit zijn dagelijkse 

arbeid; 

Verzoeker is werkzaam in de HORECA-sector en heeft een contract voor onbepaalde duur; 

Uit de beslissing blijkt dat verzoeker een maandloon ontvangt van 1.360,65 €; 

Verweerster is van oordeel dat dit niet voldoet aan de barema’ s welke worden vooropgesteld; 

Meer in het bijzonder zou verzoeker maandelijks ongeveer 27 € te weinig verdienen om in aanmerking 

te komen voor een machtiging tot verblijf conform artikel 9 bis van de Vreemdelingenwet en de 

bijzondere instructies van 19juli 2009; 

In dit kader dient te worden vastgesteld dat verweerster haar eigen instructies wel op een zeer stugge 

wijze benaderd; 

Inderdaad werd ingegeven dat een bepaald maandloon vooropgesteld dient te worden teneinde te 

kunnen nagaan of een verzoeker in staat is om in zijn dagelijkse noodzakelijke behoeften te voorzien; 

Uit de arbeidsovereenkomst welke door verzoeker bij zijn initiële aanvraag werd bijgevoegd blijkt 

duidelijk dat verzoeker zeker over voldoende middelen beschikt om in zijn dagelijkse behoeften te 

voorzien; 

Verder mag overigens niet uit het oog worden verloren dat verzoeker werkzaam is in de HORECA-

sector, en maandelijks nog aanzienlijke bedragen van fooigelden bovenop zijn loon ontvangt; 

Met andere woorden beschikt verzoeker wel degelijk over voldoende bestaansmiddelen, welke een 

toepassing van het punt 2.8B van de instructies van 19juli 2009 kunnen rechtvaardigen; 

Het was zeker niet de bedoeling van de Minister bij het uitvaardigen van de instructies om deze op 

dergelijke rigide en onwezenljke wijze te laten toepassen, zeker nu een zeer belangrijke beslissing voor 

verzoeker op basis van een vastgesteld en onwerkelijk onderscheid van 27 € per maand wordt 

genomen;” 

 

3.2. De Raad wijst er op dat de verwijten van verzoeker ten aanzien van de bestreden beslissing niet 

dienend zijn in zoverre ze gesteund zijn op de schending van de instructie van 19 juli 2009 waarbij 

illegaal in België verblijvende personen tijdelijk de mogelijkheid werd geboden om een regularisatie-

aanvraag bij toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet in te dienen. Deze instructie werd 

immers bij arrest van de Raad van State van 9 december 2009 met nr. 198 769 vernietigd zodat de 

verzoekende partij zich er niet op dienstige wijze op kan beroepen. De aangevoerde schending van een 

vernietigde instructie kan geen aanleiding geven tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing.  

 

Het eerste middel is, zo al ontvankelijk, ongegrond. 

 

3.3. In een tweede middel werpt verzoeker de schending op van het redelijkheidsbeginsel. Verzoeker 

betoogt als volgt: 

 

“Nu is het zo dat iedere beslissing van een overheid in alle redelijkheid dient te worden genomen. 

De maatregel mag bijgevolg niet disproportioneel zijn ten opzichte van het nagestreefde doel. 

In onderhavig geval is er duidelijk sprake van enige disproportionaliteit. 

De gevolgen van een negatieve beslissing, en de reden op dewelke ze gestoeld is, zijn in ieder geval 

niet in verhouding met het doel; 

Verzoeker verblijft immers al sedert 2003 in België en heeft sindsdien geen enkele band meer met zijn 

thuisland; 

Hij heeft zijn verdere leven hier volledig ontwikkelt, en is op zeer ruime mate geïntegreerd in de 

Belgische samenleving; 

Om thans op basis van een minimaal verschil in loontarifering verzoeker zijn leven volledig om te gooien 

en terug naar “af’ te plaatsen, is zonder meer buiten iedere proportie, en is volledig in tegenspraak met 

het doel van de wetgeving en de bijhorende instructies; 

Een zeer rigide houding zal enkel met zich meebrengen dat indien verzoeker terug naar zijn 

geboorteland moet, hij met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijk zal onderworpen worden aan 

mishandelingen, foltering, oneerlijk proces en diens meer. 
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Het redelijkheidbeginsel is duidelijk geschonden, zodat het middel gegrond is.” 

 

3.4. Het redelijkheidsbeginsel staat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar 

enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het 

bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 

september 1999, nr. 82 301). 

 

3.5. De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet ontvankelijk doch ongegrond verklaart. Deze beslissing houdt in 

dat de gemachtigde van de staatssecretaris van oordeel is dat er onvoldoende redenen voorhanden zijn 

om verzoeker te machtigen langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven. 

 

3.6. De Raad dient op te merken dat in de aanhef van de bestreden beslissing het volgende gesteld 

wordt: “Betrokkene haalt aan dat hij geregulariseerd wil worden op basis van de instructies van 19 juli 

2009 betreffende de toepassing van art 9bis van de vreemdelingenwet. Zoals algemeen bekend, 

werden deze instructies door de Raad van State vernietigd op 11 december 2009. Zoals eveneens 

algemeen bekend, heeft de Staatssecretaris voor Asiel en Migratiebeleid, de heer Melchior Wathelet, 

zich geëngageerd om binnen zijn discretionaire bevoegdheid de criteria voor regularisatie zoals 

beschreven in eerder vernoemde instructie, te blijven toepassen.” Hiermee geeft de verwerende partij 

aan dat de “instructies van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van art 9bis van de vreemdelingen-

wet” gelden als een gedragslijn bij het uitoefenen van haar discretionaire bevoegdheid die zij aanwendt 

bij de behandeling van aanvragen om verblijfsmachtiging op grond van artikel 9bis van de Vreemde-

lingenwet die tussen 15 september 2009 en 15 december 2009 ingediend werden. 

 

3.7. Ter terechtzitting bevestigt de verwerende partij dat met de “instructies van 19 juli 2009 betreffen-

de de toepassing van art 9bis van de vreemdelingenwet” bedoeld wordt, de instructie van 19 juli 2009 

inzake de toepassing van het oude artikel 9, derde lid, en artikel 9bis van de Vreemdelingenwet (hierna 

de instructie van 19 juli 2009). Verwerende partij bevestigt eveneens dat deze gepubliceerd werd op de 

website van de Dienst Vreemdelingenzaken (www.dofi.fgov.be).  

 

3.8. Uit het betoog van verzoeker blijkt dat hij het motief van de bestreden beslissing dat er toe strekt te 

stellen dat verzoeker zich niet kan beroepen op criterium 2.8.A van de instructie van 19 juli 2009 niet 

betwist.  

 

3.9. Uit het andere motief van de bestreden beslissing blijkt dat toepassing gemaakt werd van criterium 

2.8. B. van de instructie van 19 juli 2009. Dit criterium luidt als volgt: “B. Of de vreemdeling die, 

voorafgaand aan zijn aanvraag, sinds 31 maart 2007 een ononderbroken verblijf in België heeft en die 

een kopie van een arbeidscontract bij een bepaalde werkgever voorlegt, hetzij van bepaalde duur van 

minstens één jaar hetzij van onbepaalde duur, dat minimaal voorziet in een inkomen equivalent aan het 

minimumloon.” 

 

3.10. Uit het betoog van verzoeker blijkt dat hij de vaststelling in de bestreden beslissing niet betwist dat 

het contract dat hij heeft voorgelegd voorziet in een loon van 1360,65 euro per maand. Verzoeker 

betwist ook niet de vaststelling in de bestreden beslissing dat het wettelijk bepaalde minimumloon 

1387,49 euro bedraagt. Verzoeker betwist evenmin de vaststelling in de bestreden beslissing dat zijn 

inkomen niet equivalent is aan het minimumloon. Verzoeker betoogt dat het buiten iedere proportie is 

om op basis van een “minimaal verschil in loontarifering” zijn “leven volledig om te gooien”, maar 

verzoeker toont hiermee niet aan dat de verwerende partij haar appreciatiebevoegdheid, waarbij de 

instructie van 19 juli 2009 als gedragslijn geldt, op een kennelijke onredelijke of disproportionele wijze 

heeft toepast op verzoekers aanvraag om verblijfsmachtiging wanneer zij vaststelt dat verzoekers 

maandelijks inkomen afgerond 27 euro netto minder bedraagt dan het wettelijk bepaalde minimumloon. 

 

3.11. Verzoekers bloot betoog dat hij “met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijk (sic) zal onder-

worpen worden aan mishandelingen, foltering, oneerlijk proces en diens meer”, dat met geen enkel stuk 

gestaafd wordt, toont geen schending van het redelijkheidsbeginsel aan.  

 Het tweede middel is ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van 
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het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemde-

lingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietig-

verklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. 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: 

 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien oktober tweeduizend en tien door: 

 

mevr. M. EKKA, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. EKKA 

 


