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nr. 51 029 van 10 november 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 Oekraïense nationaliteit te zijn, op 23 augustus 2010 

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

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 29 juli 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 ongegrond verklaard wordt en van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, 

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 29 oktober 

2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat J. BEERNAERT verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat X, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker, die verklaart van Oekraïense nationaliteit te zijn, komt op 11 april 2005 in België aan 

waarbij hij diezelfde dag asiel aanvraagt. Omwille van de minderjarigheid van verzoeker wordt hij op 12 

april 2005 onder voogdij geplaatst. 

 

1.2. Op 14 juli 2005 beslist de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken tot weigering van 

verblijf (bijlage 26bis). Deze beslissing wordt verzoeker op 15 juli 2005, samen met een bevel tot 

terugbrenging (bijlage 38), ter kennis gebracht via zijn voogd. Verzoeker tekent hiertegen op 15 juli 2005 
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beroep aan waarbij de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen op 29 september 

2005 beslist tot bevestiging van de beslissing tot weigering van verblijf. Op 21 oktober 2005 tekent 

verzoeker hiertegen beroep aan bij de Raad van State.  

 

1.3. Op 5 oktober 2005 dient verzoeker een aanvraag in tot regularisatie van zijn verblijfstoestand in 

toepassing van het destijds geldende 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).  

 

1.4. Op 21 oktober 2005 wordt ingevolge de meerderjarigheid van verzoeker de voogdij opgeheven.  

 

1.5. Op 4 juli 2007 beslist de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken tot de onontvanke-

lijkheid van de aanvraag tot regularisatie in toepassing van artikel 9, derde lid van de Vreemdelingen-

wet. Deze beslissing wordt samen met een bevel om het grondgebied te verlaten betekend op 27 juli 

2007.  

 

1.6. Op 11 september 2007 dient verzoeker een tweede aanvraag tot regularisatie in, ditmaal in 

toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. De gemachtigde van de minister van Migratie- en 

asielbeleid beslist op 13 juni 2008 tot onontvankelijkheid van de aanvraag. Deze beslissing wordt samen 

met een bevel om het grondgebied te verlaten betekend op 2 juli 2008.  

 

1.7. Op 9 juli 2008 dient verzoeker een derde aanvraag tot regularisatie op grond van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet in. Deze aanvraag wordt op 10 april 2009 onontvankelijk verklaard en verzoeker op 

20 mei 2009 betekend, samen met een bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

1.8. Op 25 september 2009 wordt verzoeker opnieuw een bevel om het grondgebied te verlaten 

betekend, ditmaal samen met een beslissing tot terugleiding naar de grens en een beslissing tot 

vrijheidsberoving te dien einde.  

 

1.9. Op 30 september 2009 wordt verzoeker vrijgesteld waarbij hem een nieuwe termijn tot 5 oktober 

2010 wordt toegestaan om het grondgebied te verlaten.  

 

1.10. Op 14 oktober 2009 dient verzoeker opnieuw een aanvraag tot regularisatie in toepassing van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet in. Op 27 januari 2010 dient verzoeker nogmaals een aanvraag 

tot regularisatie in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet in.  

 

1.11. Op 17 februari 2010 beslist de Raad van State bij arrest nr. 201 013 tot afstand van het geding 

inzake het beroep door verzoeker ingediend op 21 oktober 2005. 

 

1.12. Op 29 juli 2010 beslist de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid tot de 

ongegrondheid van de aanvragen tot regularisatie in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingen-

wet van 14 oktober 2009 en 27 januari 2010. Deze beslissing wordt verzoeker betekend op 7 augustus 

2010 en luidt als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de twee aanvragen om machtiging tot verblijf die op datum van 15.10.2009 en 

01.02.2010 werden ingediend door :  

 

(M.O.) (…) 

 

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, 
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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 1.2 van de vernietigde instructie van 19.07.2009 waarbij hij 

meent zich te kunnen beroepen op een onredelijk lange asielprocedure aangevuld met de duur van de 

procedure bij de Raad van State en/ of regularisatieprocedure.  

 

Hij voldoet echter niet aan de gestelde voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen. Jongeheer 

(M.) diende op 11.04.2005 een asielaanvraag in. Op 30.09.2005 besliste het Commissariaat-generaal 

voor Vluchtelingen en Staatlozen de asielaanvraag ‘onontvankelijk’. Hij werd daarvan in kennis gesteld 

op datum van 03.10.2005. Op 24.10.2005 startte hij tegen deze beslissing een procedure op bij de Raad 

van State. De Raad van State sloot deze procedure af op datum van 17.02.2010 (arrest nr. 201.013). 

De Raad van State stelde de afstand van het geding vast omdat “de verzoekende partij binnen de 

termijn van vijftien dagen, …, geen verzoek tot voortzetting van de procedure teneinde te worden 

gehoord heeft ingediend”.  

 

Om eventueel in aanmerking te kunnen komen voor het aangehaalde punt 1.2 zou de procedure bij de 

Raad van State pas op 11.04.2010 afgesloten moeten geweest zijn. Hij komt dus niet aan de 

vooropgestelde termijn van vijf jaar die noodzakelijk zijn om in aanmerking te komen voor regularisatie 

op basis van onredelijk lange asielprocedure waarbij de procedure voor de Raad van State en/ of 

regularisatieprocedure volgende op een asielprocedure wordt/ worden meegerekend.  

 

Voor de berekening van de termijn komt de regularisatieprocedure niet in aanmerking vermits enkel 

de regularisatieprocedure die werd opgestart voor 18.03.2008 en volgend op de asielprocedure in 

rekening zou kunnen gebracht worden. Hij diende een aanvraag 9§3 in volgens de wet van 15.12.1980 

op datum van 24.10.2005. Deze aanvraag werd verworpen op datum van 04.07.2007. Ook hiermee 

wordt de vooropgestelde termijn van 5 jaar niet bereikt.  

 

De redenen die verder in het verzoekschrift worden aangehaald om het verblijf toe te staan, zijnde dat 

betrokkene goed geïntegreerd is, geen gevaar vormt voor de openbare orde, nooit fraude pleegde en de 

Nederlandse taal heeft aangeleerd, zijn onvoldoende. Deze elementen kunnen 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 van 

19.07.2009 (…)”  

 

1.13. Op 7 augustus 2010 wordt aan verzoeker tevens een bevel om het grondgebied te verlaten 

betekend dat luidt als volgt: 

 

“In uitvoering van de beslissing van de gemachtigde van de Minister van Migratie en asielbeleid 

meegedeeld op 29 juli 2010 wordt aan (M.O.) (…), het bevel gegeven het grondgebied van België te 

verlaten (…). 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

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 (wet15dec80-art.7, al.1,2°): werd niet erkend als 

vluchteling bij beslissing tot weigering van de erkenning door het Commissariaat Generaal voor de 

vluchtelingen op datum van 30 september 2005. 

Betrokkene maakte reeds het voorwerp uit van een BGV dd. 15 juli 2005. Zij heeft echter geen gevolg 

gegeven aan dit bevel en verblijft nog steeds illegaal in België. (…)” 

 

De onder punt 1.12 en 1.13 vermelde beslissingen betreffen de bestreden beslissingen.  

 

 

2. Over de rechtspleging 
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2.1. In fine van zijn verzoekschrift vraagt verzoeker hem het voordeel van de kosteloze rechtspleging 

voor deze procedure te willen verlenen daar hij voldoet aan de voorwaarden gesteld in de artikelen 667-

668 van het Gerechtelijk Wetboek alsook hem vrijstelling te willen verlenen van de procedure-, zegel-, 

registratie-, griffie-, en uitgifterechten. 

 

2.2. Ambtshalve wordt vastgesteld dat de Raad geen gerechtskosten kan opleggen en derhalve 

evenmin het voordeel van de rechtsbijstand kan toekennen. Het verzoek daartoe van de verzoekende 

partij wordt om die reden verworpen. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1. In zoverre het beroep van verzoeker gericht is tegen het bevel om het grondgebied te verlaten, aan 

verzoeker betekend op 7 augustus 2010, merkt de Raad ambtshalve op dat verzoeker geen belang 

heeft bij de schorsing en nietigverklaring van het thans bestreden bevel om het grondgebied te verlaten. 

Een eventuele vernietiging van het thans bestreden bevel om het grondgebied van het Rijk te verlaten 

belet immers niet dat de verzoekende partij onder de gelding valt van eerdere bevelen om het 

grondgebied te verlaten met name, de bevelen die werden afgegeven op 27 juli 2007, op 2 juli 2008, op 

20 mei 2009 en op 25 september 2009. Er wordt niet betwist dat verzoekende partij heeft nagelaten een 

beroep tot nietigverklaring in te dienen van deze beslissingen, zodat deze bevelen definitief zijn 

geworden en door de verwerende partij nog steeds kunnen worden uitgevoerd. Verzoekende partij zou  

hieraan derhalve vooralsnog gevolg dienen te geven. De gevorderde vernietiging kan bijgevolg geen 

nuttig effect sorteren zodat de verzoekende partij niet getuigt van het rechtens vereiste belang. (RvS 19 

april 2007, nr. 170 162). 

 

Het beroep is onontvankelijk in zoverre het gericht is tegen het bevel om het grondgebied te verlaten 

betekend op 7 augustus 2010. 

 

3.2. In haar nota met opmerkingen voert de verwerende partij een exceptie van onontvankelijkheid van 

de vordering tot schorsing aan wegens het niet ontwikkelen van een ernstig middel door verzoeker en 

het niet aantonen aan de hand van concrete elementen dat hij een moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

zou ondervinden bij de uitvoering van de in casu bestreden beslissing.  

 

3.3. Aangezien uit het onderzoek van het beroep, zoals verder uiteengezet, blijkt dat de zaak slechts 

korte debatten vereist en dat het annulatieberoep dient te worden verworpen, is er geen noodzaak om 

op deze exceptie in te gaan. 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van het gelijkheidsbeginsel, afgeleid uit de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet in samenhang met artikel 6.1 en artikel 13 EVRM en artikel 14 

BUPO-verdrag.  

 

Ter adstructie van zijn middel stelt verzoeker: 

 

“De feitelijke gegevens verdienen de aandacht. Het is immers belangrijk ter beoordeling, de coïncidentie 

vast te stellen van de data, enerzijds, van het indienen van de aanvraag tot regularisatie op 01.02.2010, 

onder meer steunende op een verblijf van bijna vijf jaar, en, anderzijds, het arrest van de Raad van 

State op 17.02.2010, dat steunt op het niet bereiken van die termijn. Een tijdsverschil van 16 dagen 

tussen de aanvraag en het arrest valt toch op.  

Het arrest sluit wel de procedure af met de vaststelling van de afstand van geding, bij gemis aan 

indienen van een verzoek tot voortzetting van de procedure en gehoord te worden.  

Op de aanvraag tot regularisatie van 15.10.2009 volgde in vijf maanden tijd geen beslissing.  

De termijn van indienen van het beroep tot aan het arrest is onredelijk lang en komt pas tussen op het 

ogenblik dat de termijn op twee maanden na bereikt is.  

Intussen verblijft verzoeker meer dan 5 jaar op het grondgebied van België en mocht hij zich verwachten 

aan een regularisatie. 

Een schending van het gelijkheidsbeginsel kan hierin worden gevonden. 
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Behorend tot de categorie die in een procedure voor de Raad van State een arrest ziet tussenkomen 

buiten de termijn van vijf jaar dan wordt deze categorie geregulariseerd.  

Behorend tot de categorie die een arrest van de Raad van State ziet tussenkomen twee maanden vóór 

het verstrijken van die termijn, ziet zijn aanvraag ongegrond verklaard en dient hij het Rijk te verlaten. 

De vergelijking van beide categorieën wijst ontegensprekelijk op een ongelijke behandeling en 

discriminatie van de ene tegenover de andere.  

De onredelijke termijn is een termijn van vier jaar voor personen die geen kinderen ten laste hebben. Zo 

werd hij beschreven in de omzendbrief van 14 juli 2009 betreffende de status van langdurig ingezetene. 

Het is niet omdat de daarin voorkomende instructies door de Raad van State werden vernietigd, dat de 

termijn in kwestie in onderhavig geval niet als onredelijk mag en kan worden beschouwd. Wel 

integendeel. 

De grondwettelijke regels van gelijkheid en non-discriminatie sluiten niet uit dat een verschillende 

behandeling tussen categorieën van personen ingesteld wordt voor zo ver zij berust op objectief 

criterium en ze op redelijke wijze gerechtvaardigd wordt.  

Daarentegen wordt het gelijkheidsbeginsel geschonden wanneer wordt vastgesteld dat er geen redelijke 

en evenredige verhouding bestaat tussen de aangewende middelen en het beoogde doel.  

Wanneer het beoogde doel bestaat in het verwijderen van het Rijk, dan leveren de aangewende 

middelen, een procedure van, op een paar maanden na, vijf jaar, volledig vreemd aan de gedraging van 

verzoeker dan ontbreekt elke evenredige verhouding. Verzoeker gedurende bijna vijf jaar de 

verwachting laten koesteren dat een termijn zal worden bereikt voldoende om hem minstens beperkt 

verblijf toe te staan is niet redelijk en staat buiten elke verhouding van het een tot het andere.  

Op te merken valt ook dat hij als minderjarige hier aankwam en over geen enkele geschooldheid of 

vakbekwaamheid beschikt om bij uitdrijving in zijn land van herkomst enige behoorlijke toekomst op te 

bouwen wat hij hier wel nog kan. Dat mag als een onherstelbaar nadeel worden benaderd.” 

 

4.2. In haar nota met opmerkingen repliceert de verwerende partij vooreerst dat verzoeker in de 

toelichting van zijn middel in gebreke blijft in te gaan op verschillende van de nochtans door hem 

opgeworpen schendingen, behoudens wat de vermeende schending van het gelijkheidsbeginsel uit de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet betreft. Bij gebreke van weergave in de toelichting van het middel 

van de wijze waarop de door verzoeker vermelde rechtsregels zouden zijn geschonden, kan zij zich dan 

ook desbetreffend niet met kennis van zaken verdedigen. Ook indien verzoeker in de toelichting van het 

enig middel slechts op een zeer algemene ingaat op bepaalde rechtsregels, is het de verwerende partij 

op basis daarvan niet duidelijk hoe verzoeker deze door het nemen van de bestreden beslissing 

concreet geschonden acht, zodat het middel in dit opzicht hoe dan ook niet ontvankelijk is. Naar het 

oordeel van de verwerende partij moet het middel vanuit het oogpunt van de opgeworpen schendingen, 

die niet naar behoren worden toegelicht, om die reden als onontvankelijk worden beschouwd. De 

verwerende partij merkt verder op dat waar verzoeker de aandacht vestigt op het tijdsverschil tussen zijn 

aanvraag en het arrest van de Raad van State, de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- 

en asielbeleid uiteraard niets kan worden verweten betreffende het tijdstip waarop de Raad van State de 

asielaanvraag van verzoeker beëindigd heeft. Ook ziet de verwerende partij niet in wat verzoeker tracht 

te bereiken met zijn opmerking dat er over zijn aanvraag om machtiging tot verblijf van 15 oktober 2009 

in vijf maanden geen beslissing werd genomen. Immers, zo stelt de verwerende partij, zelfs indien de 

gemachtigde reeds vroeger zou geoordeeld hebben over verzoekers aanvraag, dan had hij enkel 

kunnen vaststellen dat verzoekers asielprocedure gevolgd door een procedure voor de Raad van State 

op dat moment geen vijf jaar duurde. Verder werpt de verwerende partij op dat de beschouwingen 

betreffende de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet kunnen worden aangenomen. De verwerende 

partij citeert hierbij rechtspraak van de Raad van State en van de Raad zelf ter ondersteuning van haar 

stelling dat verzoeker in casu niet aantoont dat gelijke gevallen ongelijk worden behandeld. De 

verwerende partij wenst nog te benadrukken dat verzoeker niet kan worden gevolgd waar hij meent dat 

hij in aanmerking zou moeten komen voor het verkrijgen van een machtiging tot verblijf in toepassing 

van de instructies van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

De verwerende partij vervolgt door te stellen dat het algemeen bekend is dat de Dienst Vreemdelingen-

zaken zich geëngageerd heeft om de richtlijn van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid in het 

kader van zijn discretionaire bevoegdheid te blijven toepassen, hetgeen net ten gunste is van de 

vreemdelingen die een aanvraag om machtiging tot verblijf hebben ingediend in toepassing van deze 

instructies. Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt duidelijk dat verzoeker niet voldoet aan de 

voorwaarden van de (vernietigde) instructies van de federale staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid. Dienaangaande merkt de verwerende partij nog op dat de gemachtigde bij de beoordeling 
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van de vraag of verzoeker een machtiging tot verblijf kan worden toegekend, over een ruime 

appreciatiebevoegdheid beschikt. De Raad oefent ter zake een marginale toetsingsbevoegdheid uit en 

is niet bevoegd zijn beoordeling van de feiten in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid. Overigens maakt de instructie van 19 juli 2009 geen bron van recht uit, terwijl de Raad 

overeenkomstig artikel 39/2, § 2, van de Vreemdelingenwet uitspraak doet, bij wijze van arresten, als 

annulatierechter over de overige beroepen wegens overschrijding van hetzij substantiële, hetzij op 

straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht. In casu heeft de 

gemachtigde volgens de verwerende partij na grondig onderzoek van de elementen die verzoekers 

concrete situatie daadwerkelijk kenmerken, geheel terecht en binnen zijn discretionaire bevoegdheid 

geoordeeld dat verzoekers aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet ongegrond is. De beslissing is niet kennelijk onredelijk en verzoekers 

beschouwingen kunnen hieraan geen afbreuk doen. De verwerende partij besluit dat de uiteenzetting 

van verzoeker hoe dan ook niet kan leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing, die 

slechts kan worden uitgesproken voor zover zou zijn aangetoond als zou de bestreden beslissing een 

hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm overtreden, hetzij een over-

schrijding of afwending van macht inhouden. 

 

4.3. Luidens artikel 39/69, §1, tweede lid, 4° van de Vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op straffe 

van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van het 

beroep worden ingeroepen.” Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet worden begrepen de 

voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze waarop 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).  

 

Voor wat betreft de ingeroepen schending van de artikelen 6.1 EVRM, 13 EVRM en 14 BUPO-verdrag 

merkt de Raad op dat verzoeker zich in zijn verzoekschrift beperkt tot een loutere vermelding van deze 

verdragsbepalingen, zonder evenwel aan te geven op welke wijze deze verdragsbepalingen door de 

bestreden beslissing geschonden worden. De exceptie van de verwerende partij ter zake is gegrond. 

Het middel is in de aangegeven mate onontvankelijk.  

 

4.4. Verzoeker meent een schending van het gelijkheidsbeginsel te kunnen vinden in het gegeven dat 

een vreemdeling, behorende tot de categorie van personen die in een procedure voor de Raad van 

State een arrest zien tussenkomen buiten de termijn van vijf jaar, geregulariseerd wordt terwijl de 

vreemdeling, behorende tot de categorie van personen die een arrest zien tussenkomen twee maanden 

voor het verstrijken van die termijn, zijn aanvraag ongegrond verklaard ziet. Volgens verzoeker wijst de 

vergelijking van beide categorieën op een ongelijke behandeling en discriminatie van de ene tegenover 

de andere. Waar verzoeker in zijn verzoekschrift verwijst naar de omzendbrief van 14 juli 2009 

betreffende de status van langdurig ingezetene blijkt uit zijn uiteenzetting dienaangaande dat hij in 

werkelijkheid doelt op de instructie van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet. Volgens verzoeker is het niet omdat deze instructie door de Raad van State 

vernietigd werd, dat de termijn in kwestie in onderhavig geval niet als onredelijk kan en mag beschouwd 

worden.  

 

4.5. Er kan slechts sprake zijn van een schending van het gelijkheidsbeginsel indien verzoeker met 

feitelijke en concrete gegevens aantoont dat gelijkaardige situaties ongelijk worden behandeld. 

Verzoeker kan worden gevolgd waar hij stelt dat de instructie van 19 juli 2009 door de Raad van State 

werd vernietigd bij arrest nr. 198 769 van 9 december 2009 omdat de instructie geen ruimte meer 

toelaat voor appreciatie doordat meteen is voldaan aan de voorwaarde van de buitengewone 

omstandigheden zoals voorzien in de Vreemdelingenwet, wanneer wordt voldaan aan de in de instructie 

opgenomen criteria en dit terwijl enkel de wetgever de aanvragende vreemdeling kan ontslaan van de 

verplichting aan te tonen dat er in zijn geval buitengewone omstandigheden voorhanden zijn. In casu is 

de bestreden beslissing echter geen beslissing tot onontvankelijkheid van de regularisatieaanvraag, 

maar wel een beslissing aangaande de gegrondheid van de regularisatieaanvraag. De vraag of voldaan 

is aan de voorwaarden van de buitengewone omstandigheden en welke buitengewone omstandigheden 

dan wel werden aanvaard, is hier niet aan de orde. Wat betreft de gegrondheid van de aanvraag maakt 

de verwerende partij inderdaad gebruik van de criteria van de instructie. Dit wordt niet betwist door de 

verwerende partij. Evenwel dient de Raad vast te stellen dat de gemachtigde van de staatssecretaris bij 

de beoordeling van de gegrondheid van de aanvraag beschikt over een zeer ruime appreciatie-
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bevoegdheid. Anders dan bij de ontvankelijkheid van de aanvraag heeft de wetgever hier geen 

wettelijke criteria vooropgesteld waaraan de aanvraag moet voldoen om gegrond te worden verklaard. 

Een ruime discretionaire bevoegdheid betekent echter niet dat de verwerende partij willekeur mag 

hanteren. Door binnen het kader van haar discretionaire bevoegdheid de elementen die vooropgesteld 

waren in de vernietigde instructie te hernemen als ware het nieuwe criteria voor een beoordeling ten 

gronde van de regularisatieaanvraag, kan de verwerende partij geen willekeur worden verweten. 

Nogmaals wordt benadrukt dat de nieuwe gehanteerde criteria geen betrekking hebben op de invulling 

van het begrip “buitengewone omstandigheden” maar dat zij louter gehanteerd worden bij een 

beoordeling over de grond van de zaak. Zoals blijkt uit de stukken van het administratief dossier steunde 

verzoeker zelf zijn aanvragen om machtiging tot verblijf onder andere op het feit dat hij onredelijk lang 

op een definitieve beslissing over zijn asielaanvraag moet wachten, waarbij hij verwijst naar criterium 1.2 

van de instructie en waarbij hij erop wijst dat hij ruim vier jaar in België aanwezig is in afwachting van 

een definitieve beslissing omtrent zijn asielaanvraag. Het is niet kennelijk onredelijk dat de gemachtigde 

van de staatssecretaris, na te hebben vastgesteld dat verzoeker niet aan de vooropgestelde termijn van 

vijf jaar komt die noodzakelijk is om in aanmerking te komen voor regularisatie, besluit tot de ongegrond-

heid van de aanvragen om machtiging tot verblijf. Verzoeker maakt niet aannemelijk op welke manier 

hierdoor het gelijkheidsbeginsel geschonden wordt. Waar verzoeker stelt een schending van het 

gelijkheidsbeginsel te kunnen vinden in het gegeven dat een vreemdeling, behorende tot de categorie 

van personen die in een procedure voor de Raad van State een arrest zien tussenkomen buiten de 

termijn van vijf jaar, geregulariseerd wordt, terwijl de vreemdeling, behorende tot de categorie van 

personen die een arrest zien tussenkomen twee maanden voor het verstrijken van die termijn, zijn 

aanvraag ongegrond verklaard ziet, en dat “Wanneer het beoogde doel bestaat in het verwijderen van 

het Rijk, dan leveren de aangewende middelen, een procedure van, op een paar maanden na, vijf jaar, 

volledig vreemd aan de gedraging van verzoeker dan ontbreekt elke evenredige verhouding. Verzoeker 

gedurende bijna vijf jaar de verwachting laten koesteren dat een termijn zal worden bereikt voldoende 

om hem minstens beperkt verblijf toe te staan is niet redelijk en staat buiten elke verhouding van het een 

tot het andere”, wijst de Raad er op dat verzoeker hiermee geen concrete gegevens aanbrengt die een 

vergelijking inhouden van zijn situatie met de situatie van andere vreemdelingen, en die zouden 

aantonen dat personen in een gelijkaardige situatie als verzoeker op een andere wijze werden 

behandeld. De schending van het gelijkheidsbeginsel kan niet worden aangenomen. 

 

Het enig middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

5. Korte debatten 

 

Het beroep is onontvankelijk voor zover het gericht is tegen de tweede bestreden beslissing en de 

verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de eerste 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. 
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Enig artikel 

 

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

 

 

 

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

 

mevr. S. DE MUYLDER,    wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN,   griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   S. DE MUYLDER 

 


