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 nr. 50 603 van 29 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 Russische nationaliteit te zijn,  op 6 september 2010 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 3 augustus 2010 waarbij de aanvraag om machtiging 

tot verblijf op basis van artikel 9bis van de wet 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ongegrond verklaard wordt 

en van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 

dezelfde datum tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

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 29 september 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 oktober 

2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat S. MICHOLT verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker, die volgens zijn verklaringen op 23 juli 2001 het Rijk is binnengekomen, diende dezelfde 

dag een asielverzoek in. 

 

1.2. Op 26 juli 2001 nam de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken, in antwoord op het 

ingediende asielverzoek, een beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te 

verlaten. Verzoeker diende tegen deze beslissing een dringend beroep in bij de Commissaris-generaal 

voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna: de Commissaris-generaal). 
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1.3. Op 7 september 2001 nam de adjunct-Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen (hierna: de adjunct-Commissaris-generaal) een bevestigende beslissing van weigering van 

verblijf. Verzoeker diende tegen deze beslissing een vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging en 

een beroep tot nietigverklaring in bij de Raad van State.  

 

1.4. De gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken nam op 14 december 2001 de beslissing 

tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met beslissing tot terugleiding naar de grens en 

beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde.  

 

1.5. Verzoeker diende op 17 december 2001 een tweede asielverzoek in. 

 

1.6. De gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken nam op 20 december 2001 de beslissing 

tot weigering van in overwegingname van een asielaanvraag.  

 

1.7. Verzoeker diende op 19 april 2002 een derde asielverzoek in. 

 

1.8. Op 23 april 2002 nam de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken, in antwoord op het 

derde asielverzoek, de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten. 

Verzoeker diende tegen deze beslissing een dringend beroep in bij de Commissaris-generaal. 

 

1.9. Op 12 juli 2002 nam de adjunct-Commissaris-generaal een bevestigende beslissing van weigering 

van verblijf. Verzoeker diende tegen deze beslissing een vordering tot schorsing van de tenuitvoer-

legging en een beroep tot nietigverklaring in bij de Raad van State. 

 

1.10. De Raad van State verwierp bij arrest nummer 117.401 van 21 maart 2003 de tegen de beslissing 

van de adjunct-Commissaris-generaal van 7 september 2001 ingestelde beroepen. 

 

1.11. Bij schrijven gedateerd op 26 maart 2004 diende verzoeker, in toepassing van toenmalig artikel 9, 

derde lid, 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), een aanvraag in om te 

worden gemachtigd tot een verblijf in het Rijk. 

 

1.12. De gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken nam op 7 juli 2004 de beslissing waarbij 

de aanvraag om machtiging tot verblijf van 26 maart 2004 onontvankelijk werd verklaard. 

 

1.13. Verzoeker diende op 16 november 2004 een vierde asielverzoek in.  

 

1.14. Op 3 december 2004 nam de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken, in antwoord 

op het op 16 november 2004 ingediende asielverzoek, een beslissing tot weigering van verblijf met 

bevel om het grondgebied te verlaten. Verzoeker diende tegen deze beslissing een dringend beroep in 

bij de Commissaris-generaal. 

 

1.15. Op 25 januari 2005 nam de Commissaris-generaal een bevestigende beslissing van weigering van 

verblijf. 

 

1.16. Verzoeker diende op 8 april 2005 een asielverzoek in bij de Franse autoriteiten. 

 

1.17. De Franse autoriteiten verzochten op 4 mei 2005, gelet op artikel 16.1.c van de Europese 

Verordening nr. 343/2003 van de Raad van 18 februari 2003 tot vaststelling van de criteria en 

instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek 

dat door een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend, de Belgische 

autoriteiten om de overname van verzoeker. 

 

1.18. De Belgische autoriteiten willigden op 19 mei 2005 het overnameverzoek in.  

 

1.19. Verzoeker werd op 12 augustus 2005 overgedragen aan de Belgische autoriteiten. Op dezelfde 

dag nam de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken een beslissing tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten. 
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1.20. De Raad van State verwierp bij arrest nummer 151.591 van 23 november 2005 de tegen de 

beslissing van de adjunct-Commissaris-generaal van 12 juli 2002 ingestelde beroepen. 

 

1.21. Bij schrijven gedateerd op 22 december 2005 diende verzoeker, in toepassing van toenmalig 

artikel 9, derde lid, van de Vreemdelingenwet, nogmaals een aanvraag in om tot een verblijf in het Rijk 

gemachtigd te worden. 

 

1.22. Verzoeker diende op 12 maart 2007 een vijfde asielverzoek in.  

 

1.23. Op 22 maart 2007 nam de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken de beslissing tot 

weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag. 

 

1.24. De gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken nam op 12 maart 2008 de beslissing 

waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf van 22 december 2005 onontvankelijk werd verklaard. 

 

1.25. Bij schrijven gedateerd op 30 mei 2008 diende verzoeker, in toepassing van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet, een aanvraag in om tot een verblijf in het Rijk te worden gemachtigd. 

 

1.26. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid nam op 26 januari 2009 de 

beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk werd verklaard en de beslissing 

tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. Deze beslissingen werden verzoeker op 5 

februari 2009 ter kennis gebracht.  

 

1.27. Bij schrijven gedateerd op 15 oktober 2009 diende verzoeker, in toepassing van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet, een nieuwe aanvraag in om tot een verblijf in het Rijk te worden gemachtigd. 

 

1.28. Op 3 augustus 2010 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk wordt verklaard en de beslissing 

tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

De beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk wordt verklaard, die 

verzoeker op 18 augustus 2010 ter kennis werd gebracht, is gemotiveerd als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 15.10.2009 werd 

ingediend door : 

 

(S., S.)  

(…) 

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): 

 

Betrokkene haalt aan dat hij geregulariseerd wil worden op basis van het criterium 2.8A 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, maar hij 

voldoet niet aan de cumulatieve voorwaarden die noodzakelijk zijn om in aanmerking te komen voor 

regularisatie op deze basis. In de instructie staat immers duidelijk vermeld dat een vreemdeling die in 

aanmerking wil komen voor dit criterium, voorafgaand aan zijn aanvraag een langdurig ononderbroken 

verblijf in België moet hebben dat minimum 5 jaar bedraagt. 

Ondanks de bewering van de advocaat dat verzoeker in België verblijft sinds 2001 en nooit het 

grondgebied heeft verlaten, blijkt echter uit het dossier van betrokkene dat hij op 08.04.2005 asiel 

aanvroeg in Frankrijk. In het kader van de Dublin-overeenkomst werd België verantwoordelijk gesteld 

voor deze asielaanvraag en betrokkene werd meer dan vier maanden later naar België overgebracht op 
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12.08.2005. Aangezien de periode van 5 jaar in tegengestelde richting wordt berekend vanaf 15 

december 2009, kan betrokkene zich dus niet op criterium 2.8A van de vernietigde instructies beroepen. 

Hoe goed de integratie eventueel ook moge zijn (betrokkene staaft die door attesten van Nederlandse 

les, steunbrieven, een bewijs van zijn prestaties als acteur, diverse betalingsbewijzen van de 

nutsvoorzieningen, een aangifte van de personenbelasting uit 2009, een artikel uit een tijdschrift met 

een interview van betrokkene en deelname aan een paardenshow), dit doet niets af aan de voorwaarde 

van de duur van het verblijf. Dit element kan dus niet in betrokkenes voordeel weerhouden worden. 

 

Volledigheidshalve dient opgemerkt te worden dat de aanvraag dd. 15.10.2009 ontvankelijk wordt 

verklaard omwille van het feit dat de aanvraag werd ingediend tijdens de periode van 15.09.2009 tot 

15.12.2009, zoals voorzien in de vernietigde instructies van 19.07.2009.  

 

 De overige elementen die worden aangehaald in de ontvankelijkheid – de onveiligheidssituatie in  

Tsjetsjenië, de vrees van betrokkene voor zijn leven en vrijheid, de vrees voor een mensonwaardige 

behandeling en zijn fysieke integriteit, het feit dat betrokkene geen beroep zou kunnen doen op de 

bevoegde autoriteiten, de aangehaalde schending van artikel 3 EVRM en de medische situatie en 

attesten van verzoeker en het feit dat betrokkene werkwillig is – worden dan ook niet aanvaard als 

zijnde buitengewone omstandigheden en hebben tevens niet geleid tot de ontvankelijkheid van de 

aanvraag. 

 

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 eerste asielaanvraag, die hij indiende 

op 23.07.2001, werd afgesloten op 07.09.2001 met een bevestigende beslissing van weigering van 

verblijf door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, hem betekend op 

11.09.2001. Op 17.12.2001 diende betrokkene een tweede asielaanvraag in die op 20.12.2001 door de 

Dienst Vreemdelingzaken werd afgesloten met een weigering tot in overwegingname, hem diezelfde 

dag betekend. Betrokkene diende op 19.04.2002 een derde asielaanvraag in die op 12.07.2002 werd 

afgesloten met een bevestigende beslissing van weigering van verblijf door het Commissariaat-

Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, hem betekend op 16.07.2002. Betrokkene diende op 

16.11.2004 een vierde asielaanvraag in die werd afgesloten op 26.01.2005 met een bevestigende 

beslissing van weigering van verblijf door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen, hem betekend op 28.01.2005. Betrokkene diende op 12.03.2007 een vijfde asielaanvraag in 

die op 22.03.2007 door de Dienst Vreemdelingzaken werd afgesloten met een weigering tot 

in overwegingname, hem diezelfde dag betekend. Betrokkene verkoos echter geen gevolg te geven aan 

het bevel om het grondgebied te verlaten en verblijft sindsdien illegaal in België. 

 

Tussen al deze procedures verbleef betrokkene illegaal op het grondgebied.  

De duur van de procedures – respectievelijk 1 maand en 2 weken, 3 dagen, bijna 3 maanden, ruim 2 

maanden en 10 dagen – was ook niet van die aard dat ze als onredelijk lang kan beschouwd worden.” 

 

Dit is de eerste bestreden beslissing. 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten, dat verzoeker eveneens op 18 augustus 2010 ter kennis 

werd gebracht, is gemotiveerd als volgt: 

 

“(…) 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).  

- De Dienst Vreemdelingenzaken weigerde op 22.03.2007 om de asielaanvraag in behandeling te 

nemen. 

- Betrokkene maakte reeds het voorwerp uit van een BGV d.d. 22.03.2007. Hij heeft echter geen gevolg 

gegeven aan dit bevel en verblijft nog steeds illegaal in het land.” 

 

Dit is de tweede bestreden beslissing. 

 

 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Ambtshalve dient erop gewezen te worden dat, overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid, van de 

Vreemdelingenwet, de beroepen bedoeld in artikel 39/2 van dezelfde wet voor de Raad kunnen 
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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 verzoeker een belang zou hebben bij de vordering volstaat het niet dat hij gegriefd is door de 

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

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

 

Het is niet betwist dat verzoeker op 5 februari 2009 reeds een bevel om het grondgebied te verlaten ter 

kennis werd gebracht. Dit bevel om het grondgebied te verlaten maakt niet of niet langer het voorwerp 

uit van enige procedure en is uitvoerbaar. De eventuele vernietiging van het in het kader van de huidige 

vordering bestreden bevel om het grondgebied te verlaten, kan verzoeker derhalve niet tot voordeel 

strekken. Verzoeker heeft dan ook geen belang bij het beroep gericht tegen de tweede bestreden 

beslissing (RvS 22 maart 2006, nr. 156.746). 

 

Het beroep is onontvankelijk in de mate het gericht is tegen het op 18 augustus 2010 aan verzoeker 

betekende bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

3. Onderzoek van het beroep gericht tegen de eerste bestreden beslissing 

 

3.1. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en 

van de materiële motiveringsplicht.  

 

Hij licht zijn middel als volgt toe: 

 

“- Toepassen discretionaire bevoegdheid 

 

Betreffende de toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 (Vreemdelingenwet) 

werden er regeringsinstructies uitgevaardigd op 19 juli 2009. Deze instructies werden echter door de 

Raad van State vernietigd op 9 december 2009. 

 

De verwerende partij merkt op dat de Staatssecretaris voor Asiel en Migratiebeleid zich echter 

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

beschreven in eerder vernoemde instructie, te blijven toepassen. 

 

Bovendien, gelet op het feit dat de Staatssecretaris voor Asiel en Migratiebeleid een discretionaire 

bevoegdheid heeft, kan van deze instructies afgeweken worden en kunnen deze instructies bijgevolg 

ruimer geïnterpreteerd worden. Te meer ze vernietigd werden door de Raad van State. 

 

Het engagement van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratiebeleid wordt door de verwerende partij 

echter strikt geïnterpreteerd. De verwerende partij past de instructies toe, zonder verdere ruimte te laten 

om de discretionaire bevoegdheid van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratiebeleid te laten spelen. 

Deze strikte toepassing druist volledig in tegen de discretionaire bevoegdheid van de Staatssecretaris 

voor Asiel en Migratiebeleid. 

 

De beoordelingsbevoegdheid van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratiebeleid is discretionair en 

kan bijgevolg alleen casuïstisch worden toegepast. Het uitvaardigen van de regeringsinstructies was 

een poging om enige rechtszekerheid te bieden aan verzoekers van een regularisatie, maar kan niet 

leiden dat andere categorieën sowieso verblijfsrecht geweigerd worden indien ze niet binnen het mooi 

omlijnde kader van de instructies vallen. 

 

 

 

 

- Regeringsinstructies 
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De verwerende partij wijst erop dat de verzoekende partij zich niet kan beroepen op criterium 2.8.A, 

aangezien de verzoekende partij niet kan aantonen dat hij een langdurig ononderbroken verblijf van 

minimum 5 jaar in België had voorafgaand zijn aanvraag. 

 

Het staat zonder meer vast dat de hoofdverblijfplaats van de verzoekende partij zich in België bevindt 

sinds 2001, i.e. op heden ruim negen jaar! Dit gegeven wordt niet ontkend door de verwerende partij. 

 

De verzoekende partij ontkent niet dat hij voor een korte periode, 4 maanden, in Frankrijk is verbleven. 

Gelet op het feit dat de verzoekende partij, te goeder trouw, bij zijn herhaaldelijke asielaanvragen 

telkens het deksel op de neus kreeg van de Belgische asielinstanties, kan aan de verzoekende partij 

niet verweten worden dat hij een poging heeft gedaan om asiel aan te bekomen in Frankrijk. 

 

Deze korte onderbreking doet niets af van het gegeven dat de verzoekende partij reeds ten volle in de 

Belgische maatschappij geïntegreerd is, hetgeen toch een belangrijke pijler is in het kader van een 

regularisatie. 

 

De verzoekende partij verblijft op heden reeds meer dan vijf jaar ononderbroken in België. De 

verzoekende partij werd immers op 12 augustus 2005 terug overgebracht naar België vanuit Frankrijk. 

 

Op het ogenblik dat een beslissing werd genomen in het dossier van de verzoekende partij, namelijk op 

3 augustus 2010, verbleef de verzoekende partij 4 jaar, 11 maanden en 22 dagen ononderbroken op het 

Belgische grondgebied. 

 

De strikte interpretatie van de instructies door de verwerende partij heeft voor de verzoekende partij 

nefaste gevolgen. 

 

De verzoekende partij heeft immers, wegens zijn verblijf van 9 jaar in België, alle affiniteit met zijn land 

van herkomst, Tsjetsjenië, verloren. De verzoekende partij heeft in België een leven opgebouwd, in die 

mate dat de verzoekende partij België beschouwd als zijn thuisland. Zijn toekomst ligt in België. 

 

De verwerende partij had het dossier van de verzoekende partij in zijn geheel moeten beoordelen, in 

plaats van enkel de criteria opgenomen in de (vernietigde) instructies af te toetsen. Discretionaire 

bevoegdheid van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratiebeleid houdt een gevallenstudie in en dient 

dan ook op die manier beoordeeld te worden. 

 

De verwerende partij heeft nagelaten te motiveren waarom in casu de discretionaire bevoegdheid niet 

werd aangewend. De verwerende partij heeft zich bij de beoordeling van de aanvraag van de 

verzoekende partij enkel en alleen gebaseerd op de (vernietigde) regeringsinstructies van 19 juli 2009. 

De discretionaire bevoegdheid werd genegeerd.” 

 

3.2. Verweerder stelt in zijn nota met opmerkingen het volgende: 

 

“(…) Verwerende partij merkt op dat de Staatsecretaris voor de toepassing van de vernietigde instructie 

reeds gebruik maakt van de discretionaire bevoegdheid die hem toekomt. 

 

Verwerende partij stelt vast dat de aanvraag om machtiging tot verblijf dd. 15 oktober 2009 tweedelig is: 

 

In een eerste deel haalt verzoeker buitengewone omstandigheden aan, die hem moeten toelaten deze 

aanvraag in te dienen bij de burgemeester van de plaats waar hij verblijft, in plaats van, zoals dat de 

regel is bij een aanvraag die toepassing maakt van art. 9bis van de wet van 15 december 1980, in zijn 

land van herkomst: 

 

"Hieronder vindt u de redenen waarom verzoeker niet naar zijn land van herkomst kan terugkeren om 

daar de machtiging bij toepassing van art. 9bis van de Vreemdelingenwet via de Belgische diplomatieke 

of consulaire post in Moskou (Federatie van Rusland) aan te vragen." 

 

Vervolgens tracht hij in een tweede luik aan te geven waarom hij gemachtigd zou moeten worden tot 

een verblijf van meer dan drie maanden. Het luik heeft volgende titel: 

 

"Redenen waarom verzoeker meer dan drie maanden (lang verblijf) in België wenst te blijven ~ 

duurzame lokale verankering 2.8.A " 
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De aanvraag om machtiging tot verblijf werd ontvankelijk, doch ongegrond verklaard. Het is derhalve 

overduidelijk dat verzoeker bij zijn aanvraag om machtiging tot verblijf toepassing wenste te maken van 

punt 2.8A van de instructie van 19 juli 2009. 

 

Verwerende partij stelt vast dat verzoeker niet voldeed aan de voorwaarden om in aanmerking te komen 

voor een regularisatie op basis van voormelde bepaling, in het bijzonder omdat hij op 15 december 2009 

geen ononderbroken verblijf van 5 jaar in België had. Verzoeker heeft namelijk op 8 april 2005 een 

asielaanvraag ingediend in Frankrijk. Aangezien België overeenkomstig de Dublin II-verordening de 

verantwoordelijke lidstaat was voor de behandeling van de asielaanvraag van verzoeker, werd 

verzoeker meer dan vier maanden na het indienen van zijn asielaanvraag in Frankrijk opnieuw 

overgebracht naar België. Dit wordt door verzoekende partij overigens bevestigd. 

 

Verzoeker verwijt verweerder een te strikte toepassing van de voorwaarden, zoals voorzien in de 

instructie, omdat hij op het moment van de bestreden beslissing 4 jaar, 11 maanden en 22 dagen 

onafgebroken in België verbleef. 

 

Verwerende partij merkt op dat voor het voldoen aan de voorwaarde van ononderbroken verblijf van 

minstens 5 jaar overeenkomstig punt 2.8A van de instructie van 19 juli 2009, voor de berekening van 

deze termijn, in tegengestelde richting wordt geteld vanaf 15 december 2009. De vreemdeling, die in 

aanmerking wil komen voor de toepassing van deze bepaling van de instructie, dient aldus minstens 

vanaf 15 december 2004 in België te verblijven en sindsdien België niet meer verlaten hebben. 

 

Uit het voorgaande is gebleken dat verzoeker desgevallend niet voldoet aan de voorwaarde van punt 

2.8A van de instructie, waarvan hij zelf de toepassing gevraagd heeft. 

 

Voor zoveel als nodig merkt verweerder op dat de discretionaire bevoegdheid op geen enkele manier 

een verplichting inhoudt voor de Staatssecretaris van Asiel en Migratie in een specifiek geval een 

machtiging tot verblijf toe te kennen. Hij kan daar in elk specifiek geval zelf over beschikken, zonder 

daarbij evenwel in te gaan tegen wettelijke bepalingen. Nu duidelijk is gebleken dat verzoeker, in casu, 

niet voldoet aan de voorwaarden voor de toepassing van voormelde instructie, waar hij zelf om 

gevraagd heeft, ontgaat het verwerende partij helemaal op welke wijze de Staatssecretaris zijn 

bevoegdheid te buiten zou gaan. 

 

Het enig middel is ongegrond.” 

 

3.3. In zijn repliekmemorie stelt verzoeker te volharden in zijn middel. 

 

3.4. Artikel 9bis, § 1, eerste lid, van de Vreemdelingenwet – bepaling die verzoeker geschonden acht – 

luidt als volgt: 

 

“§ 1. In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een identiteits-

document 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.” 

 

Verzoeker betoogt dat verweerder de aan hem in voormelde bepaling toegekende discretionaire 

bevoegdheid heeft genegeerd door zich bij de beoordeling van verzoekers aanvraag om machtiging tot 

verblijf enkel en alleen te baseren op de (vernietigde) instructie van 19 juli 2009. Hij stelt dat, gelet op de 

discretionaire bevoegdheid waarover de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid beschikt, van de 

strikte toepassing van de criteria vervat in de thans vernietigde instructie van 19 juli 2009 kon worden 

afgeweken en deze instructie ruimer kon worden geïnterpreteerd doch dat “het engagement van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratiebeleid (…) door de verwerende partij echter strikt (wordt) 

geïnterpreteerd.”  

 

Allereerst dient te worden geduid dat verzoeker terecht stelt dat de instructie van 19 juli 2009 

betreffende de toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet werd vernietigd door de Raad van 

State bij arrest nummer 198.769 van 9 december 2009. De Raad van State oordeelde in zijn arrest dat 

de instructie in strijd was met het in de Grondwet vastgelegde legaliteitsbeginsel en met artikel 9bis van 

de Vreemdelingenwet, omdat door de instructie het onderscheid tussen de buitengewone omstandig-
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heden die het onmogelijk of zeer moeilijk maken de aanvraag in het buitenland in te dienen en de 

omstandigheden die te maken hebben met de argumenten ten gronde om een verblijfsmachtiging aan te 

vragen werd opgeheven en de instructie het mogelijk maakte dat vreemdelingen die zich in de erin 

omschreven voorwaarden bevonden ervan ontslagen werden aan te tonen dat er in hun geval buiten-

gewone omstandigheden voorhanden waren, terwijl enkel de wetgever dit vermag te doen. Uit de 

overwegingen van dit arrest kan evenwel niet afgeleid worden dat de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid niet de mogelijkheid heeft om een beleidslijn uit te zetten of dat het hem niet zou zijn 

toegestaan om – louter wat betreft de beoordeling ten gronde van een aanvraag om machtiging tot 

verblijf – de duidelijke criteria die reeds werden opgenomen in de vernietigde instructie te hernemen. 

 

Verzoeker toont ook door te stellen dat de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid zijn bevoegd-

heid casuïstisch dient toe te passen niet aan dat er enig beletsel zou bestaan dat de staatssecretaris 

voor Migratie- en asielbeleid zou verhinderen om de verschillende gevallen waarin hij een verblijfs-

machtiging wenst toe te staan op te lijsten of te omschrijven en vervolgens zijn gemachtigde 

ambtenaren opdracht te geven om met betrekking tot de individuele aanvragen die worden ingediend na 

te gaan of de aanvragers ressorteren onder een van de vooraf omschreven gevallen. 

 

Daarnaast moet erop gewezen worden dat verzoeker niet kan worden gevolgd in zijn betoog dat 

verweerder een te beperkte invulling heeft gegeven aan zijn beoordelingsbevoegdheid door slechts een 

toetsing aan de criteria vervat in de instructie van 19 juli 2009 door te voeren. Uit de stukken van het 

door verweerder neergelegde administratief dossier blijkt immers dat verzoeker in zijn aanvraag om 

machtiging tot verblijf, wat betreft de gegrondheid van zijn aanvraag, expliciet heeft verwezen naar punt 

2.8A van de instructie van 19 juli 2009. Verzoeker heeft door de wijze waarop hij zijn aanvraag 

formuleerde derhalve zelf de begrenzingen van de door verweerder door te voeren controle bepaald.  

 

Het punt 2.8A van de instructie van 19 juli 2009 waarnaar verzoeker verwees in zijn aanvraag voorziet 

de situatie van de vreemdeling die voorafgaand aan zijn aanvraag een langdurig ononderbroken verblijf 

in België heeft dat minimum vijf jaar bedraagt en 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 verkrijgen. 

 

In de bestreden beslissing wordt overwogen dat verzoeker niet in voormelde situatie is, nu hij op 8 april 

2005 asiel aanvroeg in Frankrijk en pas op 12 augustus 2005 opnieuw het Rijk binnenkwam en bijgevolg 

voorafgaand aan zijn aanvraag niet gedurende vijf jaar ononderbroken in België verbleef. De Raad stelt 

vast dat voormelde vaststellingen steun vinden in het administratief dossier. Gelet op het feit dat 

verzoeker op 12 augustus 2005 opnieuw het Rijk binnenkwam en in oktober 2009 zijn aanvraag om 

machtiging tot verblijf indiende, dient dan ook te worden vastgesteld dat verweerder correct besloot dat 

de situatie van verzoeker niet overeenstemde met deze omschreven in punt 2.8A van de instructie van 

19 juli 2009. Verzoekers betoog dat hij reeds sinds 2001 zijn hoofdverblijfplaats heeft in België is, los 

van de vaststelling dat hij zijn betoog niet staaft met overtuigingsstukken, niet dienstig nu punt 2.8A van 

de instructie van 19 juli 2009 geenszins verwijst naar de hoofdverblijfplaats van de aanvrager doch stelt 

dat er sprake dient te zijn van een “langdurig ononderbroken verblijf” in België dat minimum vijf jaar 

bedraagt. Verzoeker stelt verder nog dat hij heden reeds meer dan vijf jaar in het Rijk verblijft, maar 

verliest hierbij uit het oog dat de beleidslijn waarnaar hij verwees enkel dienstig kan aangevoerd worden 

indien er sprake is van een langdurig ononderbroken verblijf van minimum vijf jaar “voorafgaand” aan de 

aanvraag om machtiging tot verblijf.  

 

Verder blijkt uit de motivering van de bestreden beslissing dat verweerder tevens rekening heeft 

gehouden met verzoekers integratie in België op zich, doch besloot dat dit element niet volstond om een 

verblijfsmachtiging toe te staan. Het kan niet als kennelijk onredelijk worden beschouwd om het 

gegeven dat verzoeker aangeeft geïntegreerd te zijn – integratie die, zoals wordt aangegeven in de 

bestreden beslissing, voortvloeit uit een deels precair en deels illegaal verblijf – op zich niet als 

voldoende reden te beschouwen om verzoeker te machtigen tot een verblijf in het Rijk. Verder heeft 

verweerder toegelicht dat de duur van de asielprocedures die verzoeker in België heeft doorlopen niet 

van die aard was dat ze als onredelijk lang kan worden beschouwd en bijgevolg evenmin een grond 

voor een verblijfsmachtiging vormt. 

 

Uit wat voorafgaat blijkt dat de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid 

rekening heeft gehouden met de door verzoeker ingeroepen grond om tot een verblijf te worden 

gemachtigd en met de elementen die zijn concrete situatie kenmerken. Verzoeker stelt zijn situatie 

anders te beoordelen, maar toont met zijn beschouwingen niet aan dat de bestreden beslissing is 
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genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de 

ruime appreciatiebevoegdheid waarover de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid beschikt krachtens artikel 9bis van de Vreemdelingenwet.  

 

Door voor te houden dat verweerder zijn discretionaire bevoegdheid anders of ruimer had kunnen 

invullen, toont verzoeker evenmin een schending van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet of van de 

materiële motiveringsplicht aan. Het komt immers louter aan verweerder toe om te bepalen hoe hij zijn 

discretionaire bevoegdheid invult. 

 

Het middel is ongegrond. 

 

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

aangevoerd.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig oktober tweeduizend en tien 

door: 

 

dhr. G. DE BOECK, wnd. voorzitter,  

 rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   G. DE BOECK 

 


