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nr. 50 257 van 27 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 Armeense nationaliteit te zijn, op 28 augustus 2010 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 16 augustus 2010 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, en van het bevel om grondgebied te verlaten van 24 augustus 2010, beide 

beslissingen aan verzoekende partij ter kennis gebracht op 24 augustus 2010. 

 

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 regelmatig gewisselde memories en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 30 september 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 oktober 

2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat P. BUSSCHAERT 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat L. VAN DE VIJVER, die loco advocaat C. 

DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 26 maart 2007 dient verzoeker, van Armeense nationaliteit, een asielaanvraag in. 

 

Op 5 april 2007 neemt de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken de beslissing tot 

weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten. 
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Op 15 juni 2007 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing 

waarbij zowel de vluchtelingenstatus als de subsidiaire beschermingsstatus aan verzoeker worden 

geweigerd. 

 

Op 21 juni 2007 stelt verzoeker tegen beide voorgaande beslissingen beroep in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). De Raad weigert zowel de vluchtelingenstatus als de 

subsidiaire beschermingsstatus aan verzoeker bij arrest nr. 1240 van 17 augustus 2007. 

 

Op 23 oktober 2007 wordt aan verzoeker bevel gegeven om het grondgebied te verlaten – asielzoeker. 

 

Op 29 oktober 2007 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis 

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

en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet). 

 

Op 2 juni 2008 neemt de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid de beslissing waarbij 

de aanvraag om machtiging tot verblijf van verzoeker onontvankelijk wordt verklaard. 

 

Op 30 juni 2008 stelt verzoeker beroep in tegen deze beslissing bij de Raad. De Raad verwerpt dit 

beroep bij arrest nr. 16 425 van 26 september 2008. 

 

Op 30 juni 2008 wordt aan verzoeker bevel gegeven om het grondgebied te verlaten. 

 

Op 20 augustus 2009 dient verzoeker een tweede aanvraag om machtiging tot verblijf in op grond van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 16 augustus 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf van verzoeker ontvankelijk, doch ongegrond 

wordt verklaard. 

 

Dit is de eerste bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt. 
 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 20.08.2009 werd 

ingediend door: 

K.K. (…) 

geboren te (…) op (…) 

nationaliteit: Armenië ( Rep. ) 

adres: (…) 

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): 

Zoals algemeen bekend, werden de instructies van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van artikel 9bis 

van de vreemdelingenwet 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. Hoewel betrokkene niet letterlijk aanhaalt dat hij wil 

geregulariseerd worden op basis van de instructies van 19 juli 2009, dienen wij rekening te houden met alle 

elementen uit het dossier en moeten wij deze onderzoeken in het licht van de criteria uit de vernietigde 

instructies. 

Qua verblijfsduur zou betrokkene, een alleenstaande, eventueel in aanmerking kunnen komen voor punt 

2.8B van de vernietigde instructies d.d. 19.07.2009. Echter, om hierop eventueel aanspraak te kunnen 

maken, moet een behoorlijk ingevuld arbeidscontract worden voorgelegd. Dit doet betrokkene niet. Hij voegt 

een werkbelofte van C.-S. bvba en een voorbeeldcontract toe. Dit kan echter niet in betrokkenes voordeel 

weerhouden worden. Het arbeidscontract dat voorgelegd wordt, werd immers niet door beide partijen 

ondertekend. Opdat het contract rechtsgeldig is, dient het door beide partijen zelf te zijn ondertekend en 

gedateerd. 
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Het feit dat betrokken sinds 2007 in België verblijft, zich ingeschreven heeft voor lessen Nederlands, 

Nederlands zou spreken, werkbereid is, getuigenverklaringen voorlegt en vriendschapsbanden zou hebben 

kan niet weerhouden worden als een grond voor regularisatie. Ondanks deze elementen aangaande de 

integratie van betrokkene, doet dit niets af aan de voorwaarden die gesteld worden met betrekking tot de 

instructies dd. 19.07.2009. 

Wat betreft het aangehaalde element dat betrokkene een modelburger zou zijn en geen manifeste of 

opzettelijke fraude pleegde en dat betrokkene geen vormen van gevaar voor de nationale veiligheid en 

openbare orde betekent, 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. 

Betrokkene wist dat zijn verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de asielprocedure en 

dat hij bij een negatieve beslissing het land diende te verlaten. Zijn asielaanvraag werd ingediend op 

26.03.2007 en werd afgesloten op 17.08.2007 door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen met een 

beslissing 'Weigering Vluchtelingenstatus - Weigering Subsidiaire Bescherming'. Op 23.10.2007 werd 

een bevel om het grondgebied te verlaten opgesteld, hem betekend op 16.11.2007. Betrokkene verkoos 

echter geen gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten en verblijft sindsdien illegaal 

in België. 

De duur van de procedure - namelijk iets minder dan 5 maanden - was ook niet van die aard dat ze als 

onredelijk lang kan beschouwd worden.” 

 

Op 24 augustus 2010 wordt aan verzoeker bevel gegeven om het grondgebied te verlaten. 

 

Dit bevel is de tweede bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt. 

 

“Reden van de maatregel: 
• De betrokkene verblijft langer in het Rijk dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of slaagt 

er niet in het bewijs te leveren dat hij deze termijn niet overschreden heeft (art. 7, alinea 1, 2° van de 

Wet van 15 december 1980). 
o    Op 17.08.2007 sloot de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de asielprocedure af met een 
beslissing van 'Weigering Vluchtelingenstatus - Weigering Subsidiaire Beschermingsstatus'. 

o    Betrokkene maakte reeds het voorwerp uit van een BGV d.d. 23.10.2007, hem betekend op 

16.11.2007. Hij heeft echter geen gevolg gegeven aan dit bevel en verblijft nog steeds illegaal in het 

land” 
 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de Vreemdelingenwet kunnen de beroepen bedoeld in 

artikel 39/2 van dezelfde wet voor de Raad gebracht worden door de vreemdeling die doet blijken van 

een benadeling of een belang. Uit de memorie van toelichting bij het wetsontwerp waarbij de 

voornoemde bepaling in de Vreemdelingenwet werd ingevoerd (Parl.St. Kamer, 2005-2006, nr. 

2479/001, 118) blijkt dat voor de interpretatie van het begrip ‘belang’ kan worden verwezen naar de 

invulling die de Raad van State aan hetzelfde begrip heeft verleend (met verwijzing naar J. BAERT en 

G. DEBERSAQUES, Raad van State. Ontvankelijkheid, Brugge, die Keure, 1996, nrs. 198-413).  

 

Opdat hij een belang zou hebben bij de vordering volstaat het niet dat verzoeker gegriefd is door de 

bestreden rechtshandeling en dat hij een nadeel ondervindt. De vernietiging van de bestreden beslissing 

moet aan verzoeker bovendien enig voordeel verschaffen en dus een nuttig effect sorteren. 

 

Aan verzoeker werd reeds op 30 juni 2008 bevel gegeven om het grondgebied te verlaten. Bijgevolg 

wordt vastgesteld dat verzoeker reeds het voorwerp heeft uitgemaakt van een bevel om het 

grondgebied te verlaten. De uitvoerbaarheid van voormeld bevel staat los van de thans bestreden 

beslissing. Verzoeker kan bijgevolg nog steeds worden gerepatrieerd, mocht het thans bestreden bevel 

worden vernietigd. De gevorderde vernietiging kan bijgevolg geen nuttig effect sorteren, zodat het 

beroep niet ontvankelijk is bij gebrek aan het rechtens vereiste actueel belang. 

 

Het beroep tot nietigverklaring tegen de tweede bestreden beslissing dient te worden verworpen bij 

gebrek aan het rechtens vereiste actueel belang. 

 

3. Onderzoek van het beroep 
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3.1. In een enig middel voert verzoeker het volgende aan. 

 

“Enige middel : 

Niet afdoende motivering, schending van art. 62 van de wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen EN schending van art. 

3 van de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandeling. 

Dat hoewel niet expressis verbis vermeld in het inleidend verzoekschrift wenst verzoeker conform punt 

2.8B een regularisering te bekomen, gelet op het door hem overgemaakte stuk inzake zijn mogelijkheid 

tot tewerkstelling bij BVBA C.-S., met zetel te (…). 

Dat verzoeker ten dien einde een modelcontract en een werkbelofte van voormelde werkgever voegde 

aan zijn dossier. 

Dat deze stukken in analoge dossiers volstonden om te voldoen aan het criterium van punt 2.8B. Dat de 

bestreden beslissing dan ook dwaalt. 

Dat verzoeker thans een door verzoeker en werkgever ondertekend contract met datumvermelding 

overmaakt om duidelijk te maken dat de door hem overlegde stukken correleren met de realiteit. 

Dat verzoeker conform artikel 4 van voormeld arbeidscontract over een geldige arbeidsverbintenis 

beschikt. 

Dat desbetreffend geen onduidelijkheid kan bestaan.” 

 

3.2. In de nota repliceert verwerende partij dat bij lezing van het inleidend verzoekschrift blijkt dat 

verzoeker niet enkel inhoudelijke kritiek levert maar er ook in slaagt de motieven vervat in de bestreden 

beslissing weer te geven en daarbij blijk geeft kennis te hebben van de motieven van de bestreden 

beslissing. Verwerende partij is van mening dat verzoeker het vereiste belang ontbeert bij deze kritiek. 

Verwerende partij wijst erop dat de in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht tot 

doel heeft de burger in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid de 

bestreden bestuurshandeling heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat 

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Bovendien blijkt bij lezing van de bestreden beslissing 

genoegzaam de inhoud ervan zodat de bestreden beslissing aan verzoeker voldoende inzicht verschaft 

om hem toe te laten de bedoelde nuttigheidsafweging te maken, dat de bestreden beslissing 

genoegzaam met redenen is omkleed, daar zowel de juridische als de feitelijke grondslag zijn vermeld 

en dat daarmee het doel is bereikt dat met de formele motiveringsverplichting wordt beoogd. Gelet op 

het voorgaande is verwerende partij van mening dat verzoekers enig middel onontvankelijk, minstens 

ongegrond is. Ten overvloede en in antwoord op verzoekers concrete kritiek laat verwerende partij 

gelden dat verzoeker op een bijzonder summiere en ongestaafde wijze stelt dat het voorgelegde 

modelcontract en de werkbelofte in analoge dossiers volstonden om te voldoen aan het criterium van 

punt 2.8.B. Verwerende partij merkt op dat verzoeker thans een ondertekende overeenkomst voorlegt. 

Verwerende partij verwijst dan ook naar de deugdelijke motieven van de bestreden beslissing waarin 

afdoende wordt gemotiveerd waarom de door verzoeker voorgelegde stukken niet kunnen worden 

aanvaard. Verwerende partij meent dat de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid terecht heeft gesteld dat het contract door beide partijen diende te zijn ondertekend en 

gedateerd en dat verzoekers ongestaafde beschouwingen hieraan geen afbreuk kunnen doen. 

Verzoeker uit volgens verwerende partij op geen enkel moment onderbouwde kritiek op de motivering 

van de bestreden beslissing. Verwerende partij wijst erop dat verzoeker niet dienstig kan verwijzen naar 

een stuk dat hij thans pas voorlegt. Verwerende partij benadrukt dat de regelmatigheid van een 

bestuursbeslissing dient te worden beoordeeld in functie van de gegevens waarover het bestuur ten 

tijde van het nemen van de beslissing kon beschikken. Verwerende partij besluit dat de gemachtigde 

van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid geheel terecht en binnen de hem ter zake 

toebedeelde bevoegdheid heeft geoordeeld dat verzoekers aanvraag ongegrond diende te worden 

verklaard. Verwerende partij meent dat de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid daarbij heeft gehandeld na grondig onderzoek van de elementen die de concrete situatie van 

verzoeker daadwerkelijk kenmerkt en conform de ter zake toepasselijke rechtsregels. 

 

3.3. In de repliekmemorie voegt verzoeker het volgende toe. 

 

“Dat voor verzoeker voltijdse tewerkstelling voorzien is in een betrekking waarvoor de werkgever niet 

altijd even valabele kandidaten kan vinden. 



 

RvV X - Pagina 5 van 8 

Dat zowel verzoeker als werkgever in alle eenduidigheid bij deze willen bevestigen dat tewerkstelling 

voorzien is voor verzoeker. 

Dat een ondertekend en gedateerd contract volstaat om met succes een beroep te doen op punt 2.8B. 

Dat verzoeker in huidige procedure een door verzoeker en werkgever ondertekend contract met 

datumvermelding heeft overgemaakt om duidelijk te maken dat de door hem overlegde stukken 

correleren met de realiteit.” 

 

Voor het overige volhardt verzoeker in wat werd uiteengezet in het initiële verzoekschrift. 

 

3.4. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de burger in kennis te 

stellen van de redenen waarom de administratieve overheid de bestreden bestuurshandeling heeft 

genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover 

hij beschikt. Hetzelfde kan worden gesteld voor artikel 62 van de Vreemdelingenwet. Artikel 3 van de 

Wet van 29 juli 1991 verplicht de administratieve 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. 

 

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 verzoeker aangehaalde redenen 

onvoldoende zijn om het verblijf toe te staan. Dienvolgens moet worden vastgesteld dat verzoeker niet 

duidelijk maakt op welk punt deze motivering hem 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. 

 

3.5. Verzoeker uit kritiek op de motieven van de bestreden beslissing en voert aan dat de motivering van 

de bestreden beslissing niet afdoende is. Verzoeker voert bijgevolg de schending van de materiële 

motiveringsplicht aan.  

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht komt het niet aan de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) toe om zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te 

stellen van die van de overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd 

om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de 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 gekomen. 

 

Verzoeker voert aan dat hij een regularisatie wenste te bekomen op grond van criterium 2.8.B van de 

instructie van 19 juli 2009 en wijst daarbij op het modelcontract en de werkbelofte die hij aan zijn dossier 

heeft toegevoegd. Verzoeker houdt voor dat deze stukken in analoge dossiers volstonden om te 

voldoen aan voornoemd criterium 2.8.B. Verzoeker werpt vervolgens op dat hij in de huidige procedure 

een gedateerd arbeidscontract, ondertekend door zichzelf en zijn werkgever, overmaakt. Verzoeker 

duidt erop dat hij bijgevolg over een geldige arbeidsverbintenis, namelijk een voltijdse tewerkstelling, 

beschikt en stelt dat een gedateerd arbeidscontract volstaat om te voldoen aan de voorwaarden van 

voornoemd criterium 2.8.B.  Verzoeker benadrukt hierbij dat de door hem overgemaakte stukken 

correleren met de realiteit.  

 

Artikel 9 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Om langer dan de in artikel 6 bepaalde termijn in het Rijk te mogen verblijven, moet de vreemdeling die 

zich niet in een der in artikel 10 voorziene gevallen bevindt, daartoe gemachtigd worden door de 

Minister of zijn gemachtigde. 

Behoudens de in een internationaal verdrag, in een wet of in een koninklijk besluit bepaalde afwijkingen, 

moet deze machtiging door de vreemdeling aangevraagd worden bij de Belgische diplomatieke of 

consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland.” 

 

Artikel 9bis van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 
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“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. Deze maakt ze over aan de Minister of aan diens gemachtigde. Indien de minister of diens 

gemachtigde de machtiging tot verblijf toekent, zal de machtiging tot verblijf in België worden afgegeven. 

(…)” 

 

De toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet houdt met andere woorden 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. Dienaangaande wijst 

de Raad erop dat met betrekking tot de gegrondheid van de aanvraag, met name of er reden is om de 

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

een ruime appreciatiebevoegdheid beschikt.  

 

Verzoeker heeft op 20 augustus 2009 een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet ingediend. 

 

Inzake de gegrondheid van zijn aanvraag voert verzoeker het volgende aan: 

 

- hij legt getuigenverklaringen voor inzake zijn integratie; 

- hij legt een getuigschrift voor van inschrijving in het centrum voor volwassenenonderwijs. 

 

Op 17 november 2009 dient verzoeker een aanvulling in: een werkbelofte en een voorbeeldcontract. 

 

In de bestreden beslissing motiveert verwerende partij wat volgt:  

 

“Zoals algemeen bekend, werden de instructies van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van artikel 9bis 

van de vreemdelingenwet 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. Hoewel betrokkene niet letterlijk aanhaalt dat hij wil 

geregulariseerd worden op basis van de instructies van 19 juli 2009, dienen wij rekening te houden met alle 

elementen uit het dossier en moeten wij deze onderzoeken in het licht van de criteria uit de vernietigde 

instructies.” 

 

Aldus blijkt dat verwerende partij bij de beoordeling van de gegrondheid van de voormelde aanvraag 

toepassing heeft gemaakt van de instructie van 19 juli 2009. 

 

Er wordt opgemerkt dat verzoeker deze instructie niet uitdrukkelijk vermeldt in zijn aanvraag om 

machtiging tot verblijf, maar wel een werkbelofte en een voorbeeldcontract bijvoegde. 

 

Verzoeker merkt onder het kopje “uiteenzetting van de feiten” in zijn verzoekschrift terecht op dat 

voormelde instructie van 19 juli 2009 werd vernietigd door de Raad van State, maar los daarvan betwist 

verzoeker niet dat hij zich beriep op het criterium 2.8.B. van de instructie van 19 juli 2009 en aanvaardt 

verzoeker bijgevolg de toepasselijkheid ervan bij de beoordeling van huidige aanvraag om machtiging 

tot verblijf. 

 

Het criterium 2.8.B. vereist onder meer een kopie van een behoorlijk ingevuld model van 

arbeidsovereenkomst, waarbij deze arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van minimaal 1 jaar ofwel 
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van onbepaalde duur moet zijn en een salaris moet omvatten dat minimaal gelijk is aan het 

gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen. 

 

Uit de stukken van het dossier blijkt dat verzoeker naar aanleiding van zijn aanvraag om machtiging tot 

verblijf, naast een werkbelofte van de bvba C.-S., een modelcontract heeft bijgebracht. Er dient 

opgemerkt te worden dat de gegevens van de werknemer in voornoemd modelcontract niet werden 

ingevuld, noch werd het modelcontract ondertekend of gedateerd door de partijen. 

 

Gelet op het voorgaande acht de Raad de motivering in de bestreden beslissing hieromtrent, met name 

“(…) zou betrokkene, een alleenstaande, eventueel in aanmerking kunnen komen voor punt 2.8B van de 

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

een behoorlijk ingevuld arbeidscontract worden voorgelegd. Dit doet betrokkene niet. Hij voegt een 

werkbelofte van C.-S. bvba en een voorbeeldcontract toe. Dit kan echter niet in betrokkenes voordeel 

weerhouden worden. Het arbeidscontract dat voorgelegd wordt, werd immers niet door beide partijen 

ondertekend. Opdat het contract rechtsgeldig is, dient het door beide partijen zelf te zijn ondertekend en 

gedateerd”, niet kennelijk onredelijk. Deze motivering steunt op de stukken van het administratief 

dossier. 

 

Waar verzoeker voorhoudt dat een modelcontract en een werkbelofte in analoge dossiers volstonden 

om te voldoen aan de voorwaarden van criterium 2.8.B., dient opgemerkt te worden dat verzoeker zich 

hierbij beperkt tot het uiten van een loutere bewering die hij op geen enkele wijze met concrete 

elementen staaft. Verzoeker kan dit argument bijgevolg niet dienstig aanvoeren. 

 

Waar verzoeker hiermee de schending van het gelijkheidsbeginsel zou aanvoeren, merkt de Raad op 

dat er slechts sprake kan 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 zou aantonen dat personen in een gelijkaardige situatie als 

verzoeker op een andere wijze werden behandeld. De schending van het gelijkheidsbeginsel kan niet 

worden aangenomen. 

 

De Raad ziet tevens niet in hoe verzoekers argument in zijn repliekmemorie “dat voor verzoeker 

voltijdse tewerkstelling voorzien is in een betrekking waarvoor de werkgever niet altijd even valabele 

kandidaten vindt”, een invloed kan hebben op de wettigheid van de bestreden beslissing. 

 

Waar verzoeker zowel in zijn verzoekschrift, als in zijn repliekmemorie, aangeeft dat hij in de huidige 

procedure voor de Raad een gedateerd arbeidscontract, ondertekend door zowel verzoeker als zijn 

werkgever, van 26 augustus 2010 overmaakt, dient opgemerkt te worden dat verzoeker voormeld 

arbeidscontract voor het eerst ter gelegenheid van zijn inleidend verzoekschrift voor de Raad bijbrengt. 

Daarenboven wordt opgemerkt dat voormeld arbeidscontract gedateerd werd op 26 augustus 2010, 

waar de bestreden beslissing reeds werd genomen op 16 augustus 2010. Dienvolgens kan het 

verwerende partij niet ten kwade worden geduid geen rekening te hebben gehouden met of niet te 

hebben gemotiveerd aangaande dit stuk, nu zij hiervan niet op de hoogte werd gesteld. De 

omstandigheid dat verzoeker in zijn verzoekschrift alsnog poogt aan te tonen dat de door hem 

voorgelegde documenten correleren met de werkelijkheid, doet hieraan geen afbreuk. Verzoeker had dit 

immers op basis van artikel 9bis, § 1, lid 2 van de Vreemdelingenwet in zijn aanvraag om machtiging tot 

verblijf moeten doen. Verzoeker kan dit stuk bijgevolg niet voor het eerst inroepen in de procedure voor 

de Raad, noch kan verzoeker in huidige procedure met dienstig gevolg aanvoeren dat een ondertekend 

en gedateerd contract volstaat om zich met succes te beroepen op het criterium 2.8.B. van de instructie 

van 19 juli 2009. 

 

De regelmatigheid van een administratieve beslissing dient immers te worden beoordeeld in functie van 

de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze 

te nemen (RvS 23 september 2002, nr. 110 548 en vaste rechtspraak van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen). 

 

De Raad zou zijn bevoegdheid overschrijden door bij zijn wettigheidstoetsing rekening te houden met 

gegevens die dateren van na de bestreden beslissing (RvS 18 juni 2009, nr. 194 395). 
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In de mate waarin verzoeker van mening is dat hij beschikt over de nuttige documenten, merkt de Raad 

op dat verzoeker deze documenten steeds kan voorleggen bij een nieuwe aanvraag. 

 

Verzoeker toont op geen enkele wijze aan dat de verwerende partij op kennelijk onredelijke wijze heeft 

geoordeeld dat de redenen die verzoeker aanhaalde onvoldoende zijn om verblijf toe staan in het kader 

van artikel 9bis ten gronde. Het feit dat verzoeker het niet eens is met de gevolgtrekkingen van de 

gemachtigde van de staatssecretaris volstaat niet om de motieven te weerleggen. Verzoeker toont op geen 

enkele wijze aan dat deze motieven niet correct of kennelijk onredelijk zouden zijn. Een schending van 

het materiële motiveringsbeginsel wordt hiermee niet aangetoond.  

 

Het enig 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 zevenentwintig oktober tweeduizend en tien 

door: 

 

mevr. A. DE SMET,   wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. S. SOETINCK,  toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

S. SOETINCK A. DE SMET 

 


