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 nr. 50 471 van 28 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 Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 

6 september 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 23 juli 2010 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf 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 ontvankelijk, doch ongegrond verklaard wordt, aan verzoeker ter kennis 

gebracht op 7 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 4 oktober 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

28 oktober 2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HENDRICKX, die loco advocaat P. VANDECASTEELE 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat D. VAN DER BEKEN, die loco advocaat C. 

DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn.  

 

Op 4 juni 2003 dient verzoeker een aanvraag in tot het verkrijgen van een visum kort verblijf. Dit wordt 

hem geweigerd. 

 

Op 11 februari 2009 biedt verzoeker zich aan bij de stad Roeselare om inlichtingen in te winnen nopens 

een voorgenomen huwelijk.  
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Op 8 juni 2009 wordt door het parket van de procureur des Konings van Kortrijk een ongunstig advies 

verleend aangaande het voorgenomen huwelijk van verzoeker.  

 

Op 7 december 2009 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf 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 (hierna: de Vreemdelingenwet). 

 

Op 23 juli 2010 verklaart de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

aanvraag om machtiging tot verblijf van 7 december 2009 ontvankelijk, doch ongegrond. Dit is thans de 

bestreden beslissing die als volgt wordt gemotiveerd: 

 

“(…) 
in toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij artikel 4 van 
de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, deel ik u mee dat dit 
verzoek ontvankelijk is doch ongegrond.  
 
Redenen: 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 beroept zich op het criterium 2.8A van de vernietigde instructie van 19.07.2009. Dit criterium 
bepaalt ondermeer dat: “de vreemdeling die voorafgaand aan zijn aanvraag een langdurig 
ononderbroken verblijf heeft dat minimum 5 jaar bedraagt; én die voor 18 maart 2008 gedurende een 
periode een wettig verblijf in België heeft gehad […] of, die voor die datum, geloofwaardige pogingen 
heeft ondernomen om in België een wettig verblijf te bekomen”. Niettegenstaande verschillende 
getuigen verklaren betrokkene sinds 5 jaar in België te kennen, moeten wij na een grondige studie van 
het administratief dossier vaststellen dat betrokkene voor 18 maart 2008 géén periode van wettig verblijf 
heeft bekomen, noch dat hij een geloofwaardige poging heeft ondernomen. Wat dus inhoudt dat hij geen 
aanspraak kan maken op het criterium 2.8A.  
 
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. Dit doet betrokkene niet. Het document dat 
hij aan zijn dossier toevoegt is een aanwervingsbelofte. Dit kan echter niet in betrokkenes voordeel 
weerhouden worden, aangezien dit geen arbeidscontract is.  
 
Het feit dat betrokkene sinds 2003 in België zou verblijven, het Nederlands en het Frans beheerst, 
bereid is om te werken, heel wat vaardigheden heeft geleerd en een goede stielman zou zijn, een 
vrienden- en kennissenkring heeft opgebouwd en getuigenverklaringen voorlegt, 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 de relatie die betrokkene onderhoudt met Mevrouw D (…) om in aanmerking te komen voor 
een regularisatie in het kader van een duurzame relatie dient betrokkene te voldoen aan de 
basisvoorwaarden zoals vermeld in het artikel 40bis van de wet van 15/12/1980.  
 
Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkenen nooit een inbreuk begingen tegen de openbare 
orde dient opgemerkt te worden dat van alle vreemdelingen die in België verblijven, verwacht wordt dat 
zij zich houden aan de in België van kracht zijnde wetgeving.  
(…)” 
 

 

 

2. Over de rechtspleging 
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In fine van zijn verzoekschrift vraagt verzoeker de eventuele kosten ten laste te leggen van de 

verwerende partij. De procedures voor de Raad zijn kosteloos zodat geen gevolg kan worden verleend 

aan de vraag van verzoeker. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

In een eerste en enig middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 

juli 1991), van de artikelen 9, 3
de

 lid en 62 van de Vreemdelingenwet; van de artikelen 3 en 13 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 (hierna: het 

EVRM) en van het zorgvuldigheidsbeginsel.  

 

Ter adstruering van zijn middel zet verzoeker uiteen wat volgt:  

 

“(…) 
Verzoeker beroept zich op het feit dat voorafgaand aan deze aanvraag hij een langdurig ononderbroken 
verblijf heeft dat minimum 5 jaar bedraagt én die voor 18 maart 2008 gedurende een periode een wettig 
verblijf in België heeft gehad of die voor die datum geloofwaardige pogingen heeft ondernomen om in 
België een wettig verblijf te bekomen. 
 
Het is voor verzoeker onmogelijk om terug te keren naar MAROKKO om er een machtiging tot verblijf 
aan te vragen om de hierna volgende redenen, waarop verzoeker zijn aanvraag tot regularisatie 
eveneens baseert. Verzoeker voldoet immers aan alle voorwaarden inzake regularisatie op grond van 
ononderbroken verblijf van 5 jaar en duurzame lokale verankering, in toepassing van de Instructie dd. 
19.07.09. 
 
Verwerende partij baseert om de aanvraag tot verblijfsmachtiging op basis van integratie van 
betrokkene in België met vermelding van stukken en getuigenverklaringen af als ongegrond zonder 
hierop ten gronde te motiveren. Zij stelt enerzijds de goede integratie van verzoeker niet in vraag. Het 
louter vermelden dat deze elementen aangaande de integratie van betrokkene niets afdoet aan de 
voorwaarden gesteld met betrekking tot de instructies dd. 19/7/2009 getuigt van het feit dat verwerende 
partij niet met alle elementen in alle objectiviteit rekening heeft gehouden. 
 
Derhalve is de motivering niet afdoende en dat dit middel bijgevolg ernstig is. 
1. Verzoeker verblijft inmiddels ruim 9 jaar op ononderbroken wijze in België. 
Verzoeker woont in Roeselare aanvankelijk bij zijn broers en dit sedert 2003 en sedert 2007 verblijft hij 
bij zijn vriendin A.D. (…)  met wie hij een duurzame relatie heeft opgebouwd . Zij is momenteel zwanger 
en de bevalling is voorzien op 8.11.2010. Zij wensen samen te trouwen en hebben hiervoor reeds 
aangifte gedaan in oktober 2009. 
2.  Het staat vast dat verzoeker reeds voor 18 maart 2008 een verblijf in BELGIË heeft gehad. 
Verzoeker verwijst naar verschillende verklaringen van kennissen en buren: 
-verklaring L.Y. (…) die verzoeker reeds kent sedert 2004 (stuk 3a) 
-verklaring U.H. (…) die verzoeker kent sedert 2004 (stuk 3b) 
-verklaring A.M. (…) die verzoeker kent sedert 2004 (stuk 3 c) 
-verklaring van D.A. (…), zijn vaste vriendin, zij kennen elkaar sedert 2007 (stuk 3d) 
-verklaring V.G. (…), die verzoeker kent sedert 2005 
Verzoeker legt ook medisch attest voor van de huisarts D (…) uit Kuurne, die bevestigt bij verzoeker 
hechtingen te hebben verwijderd naar aanleiding van ongeval op 7/12/2006 (stuk 4) 
 
3. Gelet op verzoekers lange verblijf in België, heeft hij hier zijn leven verder opgebouwd en is hij perfect 
geïntegreerd. 
 
Zijn sociaal leven -het centrum van zijn sociale belangen- bevindt zich derhalve in België en niet in 
Marokko. Verzoeker heeft sedert jaren een duurzame levensgemeenschap opgebouwd met mevrouw 
A.D. (…) Zij is momenteel hoogzwanger waarbij de bevalling is voorzien op 8/11/2010 waaruit nogmaals 
blijkt dat de toekomst van verzoeker als toekomstige vader in BELGIË ligt . (zie o.m. arrest CHEN Het is 
immers duidelijk dat het genot van het verblijfsrecht door een kind op jonge leeftijd noodzakelijkerwijs 
impliceert dat dit kind het recht heeft om te worden begeleid door de persoon die er daadwerkelijk voor 
zorgt). De verschillende vrienden, kennissen en buren van verzoeker loven hem voor zijn 
vriendelijkheid, hulpvaardigheid, beleefdheid, integratie en zoveel meer... (stukken 3 ). 
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4. Verzoeker heeft een goede kennis van het Nederlands en spreekt bovendien zeer goed Frans. 
Hij volgde aanvankelijk cursussen Nederlands gestart in januari 2005 in de Open School te Roeselare . 
Van januari tot maart 2005 eerste module en daarna van maart tot juni 2005 een tweede module en 
heeft verder zijn kennis Nederlands opgebouwd ingevolge zij jarenlang samenleven met mevrouw A.D. 
(…), die Nederlands praat.  
 
5. Tijdens zijn verblijf was verzoeker tewerkgesteld in verschillende bedrijven. Hij was vroeger 
kleermaker in Marokko. Hij heeft zich ondertussen heel wat vaardigheden aangeleerd en is een goede 
stielman. Verzoeker wenst zo vlug mogelijk aan de slag te kunnen gaan. Hij heeft goede vooruitzichten 
om te werken als bakker in de bakkerij (…) te Oostnieuwkerke. (stuk 5) Zijn vriendin is werkzaam als 
poetsvrouw. 
 
6. Ten slotte stelt verzoeker dat er wat betreft zijn regularisatie geen tegenindicaties zijn en dat hij geen 
gevaar vormt voor de openbare orde of nationale veiligheid noch heeft hij de autoriteiten willen 
misleiden of fraude gepleegd. 
(…)” 
 

De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en in artikel 62 van de Vreemdelingenwet, 

neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht, heeft tot doel de bestuurde 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. De 

artikelen 2 en 3 van de genoemde Wet van 29 juli 1991 verplichten 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 (RvS 7 november 2001, nr. 

100.628, RvS 30 mei 2006, nr. 159.298, RvS 12 januari 2007, nr. 166.608, RvS 15 februari 2007, nr. 

167.848, RvS 26 juni 2007, nr. 172.777). 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerende motief aangeven op grond waarvan zij is 

genomen. 

 

In casu dient te worden vastgesteld dat de bestreden beslissing duidelijk de determinerende motieven 

aangeeft op grond waarvan de beslissing is genomen. In de motivering van de bestreden beslissing 

wordt immers verwezen naar de toepasselijke rechtsregel met name naar artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet en naar de feitelijke gegevens die eraan ten grondslag liggen, met name dat de 

staatssecretaris zich ertoe geëngageerd heeft de criteria voor regularisatie zoals beschreven in de 

instructie van 19 juli 2009 te blijven toepassen binnen zijn discretionaire bevoegdheid en dat verzoeker 

zich enerzijds beroept op het criterium 2.8A van deze instructie doch dat hij nooit een wettig verblijf heeft 

gehad en ook geen geloofwaardige pogingen heeft ondernomen om zijn verblijf te regulariseren en 

anderzijds dat verzoeker qua verblijfsduur onder de toepassing van het criterium 2.8B van deze 

instructie zou kunnen vallen, doch dat om hierop aanspraak te kunnen maken een behoorlijk ingevuld 

arbeidscontract dient voor te liggen, terwijl verzoeker enkel een aanwervingsbelofte voorlegt. Wat betreft 

verzoekers relatie met mevrouw D(…) verwijst de bestreden beslissing naar artikel 40bis van de 

Vreemdelingenwet en stelt dat verzoeker moet voldoen aan de voorwaarden van een duurzame relatie. 

 

Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt de voormelde motivering hem niet in staat stelt te begrijpen 

op welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen, derwijze dat hierdoor 

niet zou zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. Verzoeker 

bekritiseert de verschillende motieven waardoor hij aantoont de juridische en feitelijke overwegingen te 

kennen, zodat in casu is voldaan het normdoel van de formele motiveringsplicht.  

 

Noch een schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet, noch van de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 wordt aangetoond door verzoeker. In wezen voert verzoeker de schending aan van de 

materiële motiveringsplicht, zodat het middel verder zal worden onderzocht vanuit dat oogpunt.  

 

Op 7 december 2009 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, dit artikel 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 
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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 minister/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.  

 

Er moet worden benadrukt dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) als 

annulatierechter enkel een wettigheidstoezicht op de bestreden beslissing kan uitoefenen (wetsontwerp 

tot hervorming van de Raad van State en oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, 

Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 94). Dit houdt in dat de Raad in het 

raam van de uitoefening van zijn wettelijk toezicht niet bevoegd is om zijn beoordeling van de aanvraag 

in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is enkel bevoegd om na te 

gaan of deze overheid bij de beoordeling van aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of 

zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet tot een onredelijk besluit is gekomen 

(RvS 7 december 2001, nr.101.624).  

 

In de aanvraag van 7 december 2009 beroept verzoeker zich op de instructie van 19 juli 2009 en kruiste 

hij de hieronder geciteerde criteria aan:  

 

“(…) 
Ononderbroken verblijf van 5 jaar + duurzame lokale verankering in België: ik voldoe aan de volgende 
voorwaarden: 
 
Een ononderbroken verblijf van minstens 5 jaar in België aantonen, en dit voorafgaand aan de aanvraag 
voor een machtiging tot verblijf (de periode van 5 jaar wordt in tegengestelde richting berekend. vanaf 
15 december 2009). 
- Voor 18 maart 2008 : 
• Een wettig verblijf in België hebben gehad (waarbij elk verblijf in aanmerking komt dat gedekt wordt 
door een werkelijk afgegeven verblijfsdocument, behalve een toeristenvisum) 
• Geloofwaardige pogingen heeft ondernomen om in België een wettig verblijf te bekomen. 
• De lokale verankering in België bewijzen: 1+2+3 bewijzen: 
1. De sociale banden die in België gecreëerd werden, het schoolparcours en de integratie van de 
kinderen. 
2. De kennis van een van de landstalen, of het feit dat men aan alfabetiserings- of taalcursussen heeft 
deelgenomen.  
3. Het beroepsverleden in België en de bereidheid om te werken, het feit dat men beschikt over 
kwalificatie of competentie die aangepast zijn aan de arbeidsmarkt, onder andere var de door de 
Gewesten bepaalde knelpuntberoepen betreft, het vooruitzicht op het uitoefenen van een 
beroepsactiviteit en/of de mogelijkheid om in zijn behoeften te voorzien. 
 
Aangaande deze elementen motiveerde de verwerende partij als volgt:  

 

“(…) 

Redenen: 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, 
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zich geëngageerd om binnen zijn discretionaire bevoegdheid de criteria voor regularisatie zoals 
beschreven in eerder vernoemde instructie, te blijven toepassen.  
 
Betrokkene beroept zich op het criterium 2.8A van de vernietigde instructie van 19.07.2009. Dit criterium 
bepaalt ondermeer dat: “de vreemdeling die voorafgaand aan zijn aanvraag een langdurig 
ononderbroken verblijf heeft dat minimum 5 jaar bedraagt; én die voor 18 maart 2008 gedurende een 
periode een wettig verblijf in België heeft gehad […] of, die voor die datum, geloofwaardige pogingen 
heeft ondernomen om in België een wettig verblijf te bekomen”. Niettegenstaande verschillende 
getuigen verklaren betrokkene sinds 5 jaar in België te kennen, moeten wij na een grondige studie van 
het administratief dossier vaststellen dat betrokkene voor 18 maart 2008 géén periode van wettig verblijf 
heeft bekomen, noch dat hij een geloofwaardige poging heeft ondernomen. Wat dus inhoudt dat hij geen 
aanspraak kan maken op het criterium 2.8A.  
 
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. Dit doet betrokkene niet. Het document dat 
hij aan zijn dossier toevoegt is een aanwervingsbelofte. Dit kan echter niet in betrokkenes voordeel 
weerhouden worden, aangezien dit geen arbeidscontract is.  
 
Het feit dat betrokkene sinds 2003 in België zou verblijven, het Nederlands en het Frans beheerst, 
bereid is om te werken, heel wat vaardigheden heeft geleerd en een goede stielman zou zijn, een 
vrienden- en kennissenkring heeft opgebouwd en getuigenverklaringen voorlegt, 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 de relatie die betrokkene onderhoudt met Mevrouw D (…) om in aanmerking te komen voor 
een regularisatie in het kader van een duurzame relatie dient betrokkene te voldoen aan de 
basisvoorwaarden zoals vermeld in het artikel 40bis van de wet van 15/12/1980.  
 
Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkenen nooit een inbreuk begingen tegen de openbare 
orde dient opgemerkt te worden dat van alle vreemdelingen die in België verblijven, verwacht wordt dat 
zij zich houden aan de in België van kracht zijnde wetgeving.  
(…)” 
 
Hieruit blijkt dat de verwerende partij, in tegenstelling tot wat verzoeker voorhoudt, op alle elementen ten 

gronde heeft geantwoord die verzoeker in zijn aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet heeft ingediend.  

 

Verzoeker beroept zich in zijn aanvraag op de criteria zoals bepaald in de instructie van 19 juli 2009 en 

de verwerende partij heeft op basis van deze elementen geoordeeld, binnen haar discretionaire 

bevoegdheid, en rekening houdend met de door haar vooropgestelde en algemeen bekend gemaakte 

criteria. 

 

Verzoeker doet in zijn aanvraag om machtiging tot verblijf van 7 december 2009 beroep op het criterium 

2.8.A van de instructie van 19 juli 2009, met name dat hij voorafgaand aan zijn aanvraag een langdurig 

ononderbroken verblijf heeft dat minimum 5 jaar bedraagt en hij voor 18 maart 2008 gedurende een 

periode een wettig verblijf in België heeft gehad of voor die datum geloofwaardige pogingen heeft 

ondernomen om in België een wettig verblijf te bekomen.  

 

Dienaangaande voert hij aan in zijn verzoekschrift dat hij ruim 9 jaar op ononderbroken wijze in België 

leeft en dat hij reeds voor 18 maart 2008 een verblijf in België heeft gehad. Ter staving van deze 

beweringen verwijst verzoeker naar verschillende verklaringen van buren en kennissen die hij bij zijn 

verzoekschrift heeft toegevoegd en een attest van een dokter uit Kuurne aangaande een consultatie die 

in 2006 zou hebben plaatsgevonden. Deze stukken werden ook bij de aanvraag toegevoegd.  

 

 

 

 

De verwerende partij motiveerde dienaangaande het volgende:  
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“(…) 
Niettegenstaande verschillende getuigen verklaren betrokkene sinds 5 jaar in België te kennen, moeten 
wij na een grondige studie van het administratief dossier vaststellen dat betrokkene voor 18 maart 
2008 géén periode van wettig verblijf heeft bekomen, noch dat hij een geloofwaardige poging heeft 
ondernomen. Wat dus inhoudt dat hij geen aanspraak kan maken op het criterium 2.8A.  
(…)” 
 

Uit dit onderdeel van de motivering blijkt aldus dat de verwerende partij niet betwist dat verzoeker sinds 

5 jaar in België verblijft, maar dat zij wel oordeelde dat uit het administratief dossier nergens blijkt dat 

verzoeker voor 18 maart 2009 een wettig verblijf heeft bekomen of dat hij een geloofwaardige poging 

heeft ondernomen tot het verkrijgen van een wettig verblijf. De verwerende partij merkt terecht op dat 

verzoeker hier geenszins op ingaat in zijn uiteenzetting en dit aldus ook niet betwist.  

 

De Raad komt op basis van de stukken van het administratief dossier tot dezelfde conclusie als de 

verwerende partij, daar het criterium 2.8.A. onder andere duidelijk stelt: “de vreemdeling die 

voorafgaand aan zijn aanvraag een langdurig ononderbroken verblijf heeft dat minimum 5 jaar bedraagt; 

én die voor 18 maart 2008 gedurende een periode een wettig verblijf in België heeft gehad […] of, die 

voor die datum, geloofwaardige pogingen heeft ondernomen om in België een wettig verblijf 

te bekomen”.  

 

Daar verzoeker geen argument aanvoert tegen dit motief en de motivering van de verwerende partij 

geschraagd wordt door de stukken van het administratief dossier concludeert de Raad dat de 

verwerende partij terecht motiveerde dat verzoeker niet voldoet aan het criterium 2.8.A van de instructie 

van 19 juli 2009.  

 

Aangezien verzoeker in zijn aanvraag ook verwijst naar zijn tewerkstellingen in het verleden in zijn land 

van herkomst en naar het feit dat hij een goede stielman is en ondertussen veel vaardigheden heeft 

aangeleerd en naar het feit dat hij goede vooruitzichten heeft op werk, heeft de verwerende partij de 

aanvraag van verzoeker ook beoordeeld in functie van het criterium 2.8B.  
 

         De verwerende partij motiveerde dienaangaande als volgt:  

 

“(…)  
Qua verblijfsduur zou betrokkene eventueel in aanmerking komen voor punt 2.8B van de vernietigde 
instructie van 19 juli 2009. Echter, om hierop aanspraak te kunnen maken, moet een behoorlijk in gevuld 
arbeidscontract worden voorgelegd. Dit doet betrokkene niet. Het document dat hij aan zijn dossier 
toevoegt is een aanwervingsbelofte Dit kan echter niet in betrokkenes voordeel weerhouden worden, 
aangezien dit geen arbeidscontract is.  
(…)” 
 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoeker ook bij zijn aanvraag hetzelfde 

document heeft neergelegd waarnaar hij verwijst in zijn verzoekschrift, met name een 

aanwervingsbelofte als bakker. Gelet op de bewoordingen van het criterium 2.8B stelt de Raad vast dat 

verzoeker geen arbeidscontract heeft neergelegd, zoals blijkt het administratief dossier, maar louter een 

aanwervingsbelofte van een werkgever zodat de verwerende partij terecht oordeelde dat verzoeker niet 

voldoet aan de voorwaarden zoals bepaald in het criterium 2.8B van de instructie van 19 juli 2009. Ook 

op dit punt heeft de verwerende partij correct geoordeeld. Verzoeker betwist dit ook niet.  

 

Tot slot verwijst verzoeker naar verschillende elementen van integratie om zijn duurzame lokale 

verankering aan te tonen.  

 

Er kan verwezen worden naar het volgende onderdeel van de bestreden beslissing: 

 
“(….) 
Het feit dat betrokkene sinds 2003 in België zou verblijven, het Nederlands en het Frans beheerst, 
bereid is om te werken, heel wat vaardigheden heeft geleerd en een goede stielman zou zijn, een 
vrienden- en kennissenkring heeft opgebouwd en getuigenverklaringen voorlegt, 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.  
(…)” 



  

 

 

RvV  X - Pagina 8 

 

Gelet op de bewoordingen van de instructie van 19 juli 2009 dient de verwerende partij na te gaan of 

betrokkene in aanmerking komt (zoals voorzien in 2.8 A of 2.8 B), of het dossier volledig is en of het 

dossier niet kennelijk ongegrond is. Enkel wanneer de betrokkene voldoet aan de voorwaarden zoals 

bepaald in 2.8.A en 2.8.B kan er worden geoordeeld aangaande de “duurzame lokale verankering” of 

kan er een niet-bindend advies worden gevraagd aan de Commissie voor Advies voor Vreemdelingen.  

 

Er werd reeds vastgesteld dat de verwerende partij terecht oordeelde dat verzoeker niet voldoet aan de 

voorwaarden van de criteria van de instructie van 19 juli 2009 die hij heeft aangekruist, namelijk 2.8A 

(en 2.8B). De verwerende partij kan gevolgd worden in haar stelling dat ondanks de elementen 

aangaande de integratie van verzoeker, hij moet voldoen aan de voorwaarden van de instructie van 19 

juli 2009. In het kader van het criterium 2.8A betwist verzoeker bovendien zelf niet dat hij voor 18 maart 

2008 geen “wettig” verblijf heeft gehad of geloofwaardige pogingen heeft ondernomen tot het verkrijgen 

van een wettig verblijf en in het kader van het criterium 2.8B betwist verzoeker geenszins dat hij geen 

arbeidscontract heeft voorgelegd.  

 

Verzoekers betoog lijkt erop gericht de Raad te overtuigen dat de door hem aangevoerde elementen 

van verblijf, integratie, relaties, werk … wel van dien aard zijn om hem een verblijf toe te kennen. 

Dienaangaande verwijst de Raad nogmaals naar de ruime appreciatiebevoegdheid waarover de 

staatssecretaris beschikt. Het komt geenszins aan de Raad toe om het dossier van verzoeker te gaan 

herbeoordelen. Het loutere feit dat verzoeker het niet eens is met de gevolgtrekkingen van de bestreden 

beslissing volstaat uiteraard niet om de motieven te weerleggen. Verzoeker kan aldus niet gevolgd 

worden waar hij het volgende stelt: “(…)Het louter vermelden dat deze elementen aangaande de 
integratie van betrokken niets afdoet aan de voorwaarden gesteld met betrekking tot de instructie dd. 
19/07/2009 getuigt van het feit dat de verwerende partij niet met alle elementen rekening heeft 
gehouden.(…)” 
 

Tot slot wijst de Raad erop dat de regelmatigheid van een bestuursbeslissing beoordeeld worden in 

functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon 

beschikken om deze beslissing te nemen. Verzoeker heeft nooit aan het bestuur meegedeeld dat zijn 

vrouw momenteel hoogzwanger is en dat hij in de toekomst vader zal worden, zodat het de verwerende 

partij niet ten kwade kan worden geduid hier geen rekening mee te houden. Verzoeker heeft enkel 

aangevoerd in zijn aanvraag dat hij een relatie onderhoudt met mevrouw D (…) en de verwerende partij 

kan dan ook gevolgd worden waar zij motiveerde:  

 

“(…) 
Wat betreft de relatie die betrokken onderhoudt met Mevrouw D (…); om in aanmerking te komen voor 
een regularisatie in het kader van een duurzame relatie dient betrokken te voldoen aan de 
basisvoorwaarden zoals vermeld in het artikel 40bis van de Vreemdelingenwet.  
(…)” 
 

De Raad concludeert op grond van de bovenstaande uiteenzetting dat de verwerende partij bij het 

nemen van de bestreden beslissing rekening heeft gehouden met alle relevante gegevens, dat zij deze 

correct heeft beoordeeld en dat zij op grond daarvan niet kennelijk onredelijk tot haar oordeel is 

gekomen. Verzoeker toon niet aan dat de materiële motiveringsplicht is geschonden.  

 

Aangaande de aangevoerde schending van artikel 9, derde lid van de Vreemdelingenwet wijst de Raad 

erop dat verwerende partij zich niet dienstig kan beroepen op een schending van het voormelde artikel, 

gezien hij zijn aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf indiende op 7 december 2009 en het KB van 

27 april 2007 de inwerkingtreding van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, dat werd ingevoegd in de 

Vreemdelingenwet bij wet van 15 september 2006, op 1 juni 2007 heeft vastgesteld. Artikel 9, derde lid 

van de Vreemdelingenwet is aldus niet meer van kracht. Verzoeker kan zich niet beroepen op een 

wetsbepaling die niet meer van toepassing is. 

 

Aangaande de aangevoerde schending van de artikelen 3 en 13 van het EVRM werpt de verwerende 

partij een exceptie van onontvankelijkheid op. In haar nota stelt de verwerende partij dat verzoeker in 

gebreke blijft om een toelichting weer te geven aangaande de wijze waarop de door verzoeker vermelde 

rechtsregels zijn geschonden.  

 

Onder “middel” in de zin van artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4° van de Vreemdelingenwet moet worden 

begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze waarop 
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die rechtsregel door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden (RvS 17 december 2004, nr. 

138.590, RvS 4 mei 2004, nr. 130.972, RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618). 

 

De Raad stelt vast dat verzoeker deze schendingen vermeldt in de aanhef van zijn middel doch nalaat 

aan te tonen op welke wijze de bestreden beslissing deze bepalingen heeft geschonden. Ook wat 

betreft de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel dient de Raad vast te stellen dat 

verzoeker deze schending vermeldt in de aanhef van zijn middel doch nalaat een toelichting weer te 

geven aangaande de wijze waarop hij meent dat de bestreden beslissing het zorgvuldigheidsbeginsel 

heeft geschonden. Dit onderdeel van het middel is dan ook onontvankelijk en de exceptie van de 

verwerende partij is in de aangegeven mate gegrond.  

 

In zoverre het middel van verzoeker onontvankelijk is, is het middel ongegrond.  

 

4. Korte debatten 

 

Verzoeker heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan leiden 

aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, wordt de 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, 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 achtentwintig oktober tweeduizend en tien 

door: 

 

mevr. J. CAMU, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS J. CAMU 

 

 


