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nr. 51 192 van 17 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 Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 28 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 2 augustus 

2010 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9bis van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard en van het bevel om het grondgebied 

te verlaten, beide beslissingen aan verzoekende partij ter kennis gebracht op 1 september 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 15 oktober 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 9 november 

2010. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NYVERSEEL, die loco advocaat R. QUINTELIER 

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

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 5 maart 2009 dient verzoekster, van Nigeriaanse nationaliteit, een aanvraag in om machtiging tot 

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

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: 

Vreemdelingenwet). 

 

Op 22 oktober 2009 actualiseert verzoekster haar aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet van 5 maart 2009 bij invulling van het typeformulier aangaande 
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een regularisatieaanvraag volgens de instructie van 19 juli 2009. Verzoekster voegt een verklaring van 

haar raadsman en een kopie van haar nationaal paspoort bij voornoemd typeformulier. 

 

Op 2 augustus 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

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

wordt verklaard. 

 

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

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf van 08.03.2009 en de aanvulling van 

22.10.2009 ingediend door: 
O., E. (…) (R.R.: 685062100129) Nationaliteit: Nigeria (Bondsrepubl.) 
Geboren te (…) op (…) 
Adres: (…) 
in toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij artikel 4 van 

de wet van 15 september 2008 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, deel ik u mee dat 

dit verzoek ontvankelijk is doch ongegrond. 
Betrokkene haalt aan dat zij 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 wilt zich beroepen op het criterium 2.8A van de vernietigde instructie van 19.07.2009, 

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

deze datum geloofwaardige pogingen ondernomen om een wettig verblijf in België te bekomen. 

Betrokkene toont dit niet aan, noch zijn er in het administratief dossier van betrokkene aanwijzingen 

van terug te vinden. Zij stelt wel dat zij reeds voor 18.03.2008 tevergeefs haar verblijf probeerde te 

regulariseren doch zij legt geen bewijzen voor die deze bewering kunnen staven. Het is aan 

betrokkene om op zijn minst een begin van bewijs te leveren. Betrokkene kan zich dan ook niet 

dienstig beroepen op criterium 2.8A van de vernietigde instructie van 19.07.2009. 
Het feit dat betrokkene sinds 2002 in België zou verblijven, zich volledig integreerde, al haar 

verplichtingen (sociale, fiscale, huurdersverplichtingen etc.) nakomt, aankoopbewijzen voorlegt, 

Nederlands leert en spreekt, werkbereid en een gediplomeerde kapster is, 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.” 
 

Op 1 september 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid te 

aanzien van verzoekster het bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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

 

“REDEN VAN BESLISSING 

De betrokkene verblijft in het Rijk zonder in het bezit te zijn van de vereiste binnenkomstdocumenten (art.7, al 1,1° 

van de Wet van 15 december 1980). Niet in het bezit van een geldig paspoort en geldig visum.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

Verwerende partij werpt een exceptie van onontvankelijkheid op van de vordering tot schorsing omdat 

verzoekster niet aantoont op basis van concrete gegevens een moeilijk te herstellen ernstig nadeel te 

zullen ondervinden bij de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing. Uit hetgeen hierna volgt, zal 

blijken dat het beroep tot nietigverklaring niet wordt ingewilligd. Het is bijgevolg niet vereist deze 

exceptie te beantwoorden. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. In een eerste en tweede middel voert verzoekster het volgende aan. 
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“Eerste middel: schending van de motiveringsplicht 

Het is een vaststaand beginsel dat administratieve beslissingen niet enkel formeel gemotiveerd 

dienen te worden, doch ook dat deze motivering afdoende, duidelijk en deugdelijk moet zijn. 

De motivering van de bestreden beslissingen voldoet niet aan deze kwaliteitseisen inzake de 

motiverings- en zorgvuldigheidsplicht, nu zij behept is met een manifeste tegenstrijdigheid. 

Immers, waar enerzijds in de eerste alinea van de motivering wordt gesteld dat de instructies van 19 

juli 2009 werden vernietigd door de Raad van State (hetgeen inderdaad algemeen bekend is) en 

waardoor deze ophouden formeel deel uit te maken van de Belgische rechtsorde, stelt de bestreden 

beslissing in de derde alinea in fine anderzijds dat de door verzoekster aangehaalde (en niet betwiste 

!) elementen van integratie niet kunnen weerhouden worden, precies omdat deze niets afdoen aan de 

voorwaarden die gesteld worden met betrekking tot de instructies dd. 19 juli 2009. 

Alhoewel voornoemde instructies ingevolge hun vernietiging geen enkele formele geldingskracht 

meer hebben in de Belgische rechtsorde (zoals door de bestreden beslissing zelf opgemerkt) is juist het 

niet voldoen aan één van deze formele criteria de reden waarom het verzoek ongegrond wordt 

bevonden en dit in weerwil van talrijke waardevolle elementen van integratie welke niet worden ontkend. 

De overweging dat de Staatssecretaris voor Asiel en Migratiebeleid zich geëngageerd heeft om de 

vernietigde criteria toch te blijven toepassen binnen zijn discretionaire bevoegdheid doet hieraan geen 

afbreuk, nu dit geenszins kan worden begrepen in die zin dat de voornoemde criteria de enige nog 

bestaande voorwaarden zouden zijn om voor regularisatie in aanmerking te komen, (infra) 

De wijze waarop de bestreden beslissing in concreto gemotiveerd is laat minstens aan de 

rechtsonderhorige niet toe te begrijpen waarom de beslissing werd genomen en in het bijzonder 

waarom de bewezen elementen van integratie niet in aanmerking worden genomen. 

De beslissing is derhalve niet op behoorlijke wijze gemotiveerd en dient om die reden te worden 

vernietigd.” 

 

en 

 

“Tweede middel: schending van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet dd. 15 december 1980 

Artikel 9bis van de Wet dd. 15 december 1980 geeft aan de bevoegde Minister of Staatssecretaris een 

bijzonder ruime discretionaire bevoegdheid inzake de beoordeling van verzoeken tot regularisatie. 

Waar de Wet geen beoordelingscriteria voorschrijft, sluit zij er ook a priori geen uit, zodat op een 

zorgvuldige wijze rekening dient te worden gehouden met alle relevante elementen van een dossier. 

Door, zoals in casu, de discretionaire beoordelingsbevoegdheid te vernauwen tot een nazicht of is 

voldaan aan bepaalde vooropgestelde criteria, die sedert de vernietiging van de instructies door de 

Raad van State geen enkele formele geldingskracht hebben binnen de Belgicvhe rechtsorde, wordt de 

betekenis en draagwijdte, minstens de geest van artikel 9bis Vreemdelingenwet miskend. 

De bestreden beslissing dient derhalve te worden vernietigd.” 

 

3.1.2. In de nota repliceert verwerende partij dat zij het eerste middel van verzoekster niet ontvankelijk 

acht daar verzoekster voor het door haar aangevoerde motiveringsgebrek geen wetsbepaling als 

geschonden aanduidt. De loutere vermelding van een motiveringsgebrek in termen van een schending 

van “de motiveringsplicht” beantwoordt volgens verwerende partij niet aan het begrip “middelen”, waarbij 

verwerende partij verwijst naar rechtspraak van de Raad van State. Verwerende partij is bijgevolg van 

oordeel dat het middel van verzoekster in rechte onvoldoende behoorlijk is onderbouwd om als 

ontvankelijk te kunnen worden beschouwd. Bij citering van de bestreden beslissing stelt verwerende 

partij dat de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid geenszins op kennelijk 

onredelijke wijze heeft besloten dat verzoeksters aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet ongegrond is. Verwerende partij duidt er daarbij op dat de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) terzake slechts een marginale toetsingsbevoegdheid 

uitoefent en niet bevoegd is om zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid. Verwerende partij merkt op dat verzoekster zich er in het verzoekschrift toe beperkt te stellen 

dat de wijze waarop de bestreden beslissing in concreto gemotiveerd is, de rechtsonderhorige niet 

toelaat te begrijpen waarom de beslissing werd genomen en in het bijzonder waarom de bewezen 

elementen van integratie niet in aanmerking worden genomen. Verwerende partij is van mening dat de 

gemachtigde op uitvoerige wijze heeft gemotiveerd betreffende de elementen die verzoekster in haar 

aanvraag heeft aangehaald. Verwerende partij merkt tevens op dat verzoekster op geen enkele wijze de 

deugdelijke vaststellingen van de gemachtigde dat verzoekster een wettig verblijf of een poging hiertoe 
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geenszins weet te staven, weerlegt. Verwerende partij meent dat de beschouwingen van verzoekster 

geen afbreuk kunnen doen aan de vaststellingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor 

Migratie- en asielbeleid. Verwerende partij acht het eerste middel van verzoekster niet ernstig. 

 

Met betrekking tot het tweede middel van verzoekster repliceert verwerende partij bij verwijzing naar 

rechtspraak van de Raad van State dat verzoekster terecht opmerkt dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid terzake over een discretionaire beoordelingsbevoegdheid 

beschikt in het kader waarvan hij vermag te beslissen de door verzoekster aangebrachte elementen al 

dan niet te aanvaarden teneinde een verblijfsrecht toe te staan. Verwerende partij is van mening dat 

verzoekster op geen enkele wijze aannemelijk maakt waarom de bestreden beslissing tot stand zou zijn 

gekomen met miskenning van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Verwerende partij stelt dat 

verzoeksters beschouwingen niet kunnen worden aangenomen. Daarbij merkt verwerende partij op dat 

de instructie van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet de 

concrete situaties opsomt waarin de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid 

in het kader van zijn discretionaire bevoegdheid een machtiging tot verblijf kan toestaan. Verwerende 

partij benadrukt dat de instructie van 19 juli 2009 en artikel 9bis van de Vreemdelingenwet niet los van 

elkaar kunnen worden gezien, nu de instructie een verduidelijking van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet inhoudt. Verwerende partij wijst erop dat de Dienst Vreemdelingenzaken zich heeft 

geëngageerd om de instructie, in het kader van de discretionaire bevoegdheid, te blijven toepassen, 

hetgeen net ten gunste is van vreemdelingen die een aanvraag om machtiging tot verblijf hebben 

ingediend in toepassing van deze instructie. Verwerende partij benadrukt nogmaals dat de gemachtigde 

van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid terzake over een ruime beoordelingsbevoegdheid 

beschikt en voegt daaraan toe dat de Raad slechts een marginale toetsingsbevoegdheid uitoefent en 

niet bevoegd is om zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. 

Verwerende partij duidt erop dat de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid 

bij het nemen van de bestreden beslissing rekening heeft gehouden met alle elementen die verzoekster 

ten gronde heeft aangehaald, doch dat deze binnen zijn discretionaire bevoegdheid heeft geoordeeld 

dat verzoeksters aanvraag ongegrond is. Verwerende partij acht het tweede middel van verzoekster niet 

ernstig en stelt dat het niet kan worden aangenomen. 

 

3.1.3. Daar het tweede middel op het eerste middel voortbouwt, worden beide middelen voor een goed 

begrip van onderstaande analyse samen behandeld. 

 

3.1.4. Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekster de schending van de materiële motiveringsplicht 

aanvoert, die in het kader van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet dient te worden onderzocht. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(hierna: de Raad) niet bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de 

administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te 

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

of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is 

gekomen. 

 

De door verzoekster aangevoerde schending van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet wordt 

onderzocht in samenhang met de aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht. 

 

Artikel 9 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

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

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

Minister of zijn gemachtigde. 

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

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

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

 

Artikel 9bis van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 
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“In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een identiteitsdocument 

beschikt, kan de machtiging tot verblijf worden aangevraagd bij de burgemeester van de plaats waar hij 

verblijft. Deze maakt ze over aan de Minister of aan diens gemachtigde. Indien de minister of diens 

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

(…)” 

 

De toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet houdt met andere woorden een dubbel 

onderzoek in: 

1. wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of er buitengewone 

omstandigheden worden ingeroepen om het niet aanvragen van de machtiging in het buitenland te 

rechtvaardigen en zo ja, of deze aanvaardbaar zijn. Zo dergelijke buitengewone omstandigheden niet 

blijken voorhanden te zijn, kan de aanvraag tot het verkrijgen van een verblijfsmachtiging niet in 

aanmerking worden genomen. 

2. wat de gegrondheid van de aanvraag betreft: of er reden is om de vreemdeling te machtigen langer 

dan drie maanden in het Rijk te verblijven. Desbetreffend beschikt de staatssecretaris over een ruime 

appreciatiebevoegdheid. 

 

De bestreden beslissing oordeelt dat de aanvraag ontvankelijk, doch ongegrond is. Dienaangaande 

herhaalt de Raad 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.  

 

Verzoekster voert aan dat de bestreden beslissing is behept met een manifeste tegenstrijdigheid waar 

enerzijds wordt gesteld dat de instructie van 19 juli 2009 werd vernietigd door de Raad van State, doch 

anderzijds de door haar aangehaalde elementen van integratie niet worden aanvaard precies omdat 

deze elementen niets afdoen aan de voorwaarden gesteld door deze instructie. Volgens verzoekster 

getuigt het niet van een afdoende motivering waar verwerende partij de aanvraag van verzoekster enkel 

en alleen bij verwijzing naar de voorwaarden en criteria van de instructie van 19 juli 2009 ongegrond 

verklaard, terwijl deze voorwaarden en criteria van de vernietigde instructie geen enkele formele 

geldingskracht meer hebben in de Belgische rechtsorde. Verzoekster stelt dat deze voorwaarden en 

criteria duidelijk de enige zijn die bij de beoordeling van de aanvraag in aanmerking worden genomen 

en stelt zich de vraag waarom de door haar aangehaalde elementen van integratie niet in aanmerking 

worden genomen. Verzoekster stelt dat de wet geen beoordelingscriteria voorschrijft en concludeert dat 

de wet er bijgevolg ook geen uitsluit, zodat verwerende partij rekening dient te houden met alle 

relevante elementen van het dossier. Verzoekster is van mening dat verwerende partij haar 

discretionaire beoordelingsbevoegdheid vernauwt tot een controle van de voorwaarden en criteria 

vooropgesteld door de vernietigde instructie, zodat de betekenis, de draagwijdte en minstens de geest 

van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet worden miskend. Verzoekster houdt voor dat het engagement 

van de staatssecretaris om de voorwaarden en de criteria van de vernietigde instructie te blijven 

toepassen hieraan geen afbreuk doet. 

 

Zoals reeds gesteld heeft de gemachtigde van de staatssecretaris een ruime appreciatiebevoegdheid bij 

het beoordelen van de gegrondheid van een aanvraag om machtiging tot verblijf. De omstandigheid dat 

de gemachtigde de aanvraag van verzoekster onderzoekt in het licht van de criteria van de vernietigde 

instructie, vormt een invulling van deze appreciatiebevoegdheid. De stelling van verzoekster dat de 

voorwaarden en de criteria van de vernietigde instructie van 19 juli 2009 geen enkele formele 

geldingskracht meer hebben in de Belgische rechtsorde, staat er bijgevolg niet aan in de weg dat de 

gemachtigde van de staatssecretaris zijn discretionaire beoordelingsbevoegdheid terzake benut. 

Verzoekster toont in het eerste en tweede middel niet aan dat de gemachtigde hierbij kennelijk 

onredelijk heeft gehandeld of zich heeft gesteund op een niet correcte feitenvinding. De omstandigheid 

dat in de bestreden beslissing niet wordt verduidelijkt dat de aanvraag tevens wordt onderzocht in het 

kader van een appreciatiebevoegdheid die ruimer is dan de criteria vermeld in de instructie, vormt geen 

motiveringsgebrek. Van belang voor het onderzoek of de materiële motiveringsplicht is nageleefd, is 

zoals gezegd of de gemachtigde handelt in alle redelijkheid en steunt op een correcte feitenvinding. 

Verzoekster kan bijgevolg niet worden gevolgd waar zij stelt dat de gemachtigde zijn discretionaire 

beoordelingsbevoegdheid vernauwt. 
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Bovendien wordt opgemerkt dat uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoekster op 5 

maart 2009 een aanvraag om machtiging tot verblijf heeft ingediend en deze aanvraag op 22 oktober 

2009 heeft geactualiseerd door middel van het “typeformulier aangaande een regularisatieaanvraag 

volgens de instructie dd. 19.07.09”. 

 

Er wordt op gewezen dat verzoekster als grond voor de regularisatie het criterium 2.8.A.: 

“ononderbroken verblijf van 5 jaar + duurzame lokale verankering in België” heeft aangekruist. Dit luik 

van voormeld “typeformulier regularisatieaanvraag” stelt uitdrukkelijk dat verzoekster, naast haar lokale 

verankering in België, waaronder de gecreëerde sociale banden in België, de kennis van een der 

landstalen en het beroepsverleden en werkbereidheid in België, een ononderbroken verblijf van 

minstens vijf jaar in België dient aan te tonen en dit voorafgaand aan de aanvraag, waarbij verzoekster 

tevens dient aan te tonen voor 18 maart 2008 een wettig verblijf te hebben gehad in België en 

geloofwaardige pogingen te hebben ondernomen om in België een wettig verblijf te bekomen.  

 

De Raad stelt vast dat zowel door verzoekster, als in de motivering van de bestreden beslissing, terecht 

wordt opgemerkt dat voormelde instructie van 19 juli 2009 werd vernietigd door de Raad van State, 

maar los daarvan beroept verzoekster zich op het criterium 2.8.A. van deze instructie als basis voor haar 

regularisatieaanvraag. Verzoekster geeft onder het kopje “retroakten” in haar verzoekschrift bovendien 

zelf aan dat zij een aanvraag om machtiging tot verblijf heeft ingediend “welk op 22 oktober 2009 werd 

geactualiseerd en aangevuld onder verwijzing naar de inmiddels formeel vernietigde instructies dd. 19 

juli 2009”. 

 

Uit de aanvraag om machtiging tot verblijf van 5 maart 2009 van verzoekster blijkt dat zij volgende 

elementen aanvoerde inzake de gegrondheid van haar aanvraag: 

 

“-Verzoeker kwam in 2002 het land binnen. 

-Verzoeker is in het bezit van een geldig nationaal paspoort, waarvan ze in bijlage een kopij voegt. 

- Verzoeker kwam naar België, daar ze persoonlijk vervolgd werd in haar land van herkomst. 

- Er zat voor verzoeker niets anders op dan te emigreren, daar ze geen beroep kon doen op de lokale 

hulpdiensten. 

- Verzoeker heeft echter nooit politiek asiel aangevraagd, daar ze deze vervolging niet in rechte kon 

bewijzen. 

- Verzoeker kan om deze reden dan ook geen visum lang verblijf aanvragen in haar land van herkomst. 

- De keuze voor België was vlug gemaakt, daar verzoeker reeds vele kennissen in België heeft wonen. 

- Een goede rechtsorde gebiedt dat mijn cliënte een kans krijgt om zich in België te vestigen. 

- Verzoeker wenst geregulariseerd te worden, daar zij zich volledig integreerde in België. 

- Het dient opgemerkt te worden dat intussen verzoeker haar tijd in België goed benutte. 

- Verzoeker doet er alles aan om verder te integreren in de Belgische maatschappij. 

- Verzoeker doet er dan ook alles aan om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen 

- Verzoeker praat zo reeds een aardig mondje Nederlands. 

- ze kan dit door het feit dat ze nauwe contacten onderhoudt met haar naaste omgeving en door het feit 

dat verzoeker tevens taallessen NL heeft gevolgd. 

- Verzoeker is uiteraard beschikbaar voor de arbeidsmarkt. 

- Wanneer verzoeker niet werkt kan zij geen beroep doen op een vervangingsinkomen. 

- Het is dan ook haar wens bij een regularisatie officieel tewerkgesteld te worden. 

- Verzoeker is volledig geïntegreerd in de Belgische maatschappij, waaronder ook het sociaal leven. 

- Zo heeft verzoeker reeds een ruime vriendenkring. 

- Uiteraard komt verzoeker al haar verplichtingen na, c.q. sociale, fiscale, huurdersverplichtingen, … 

- een regularisatie is dan ook beslist in deze context opportuun.” 

 

Op 22 oktober 2009 actualiseert verzoekster haar aanvraag om machtiging tot verblijf door middel van 

het typeformulier regularisatieaanvraag vergezeld van een verklarende bijlage van haar raadsman en 

voegt zij de volgende elementen toe: 

 

“- Zij week uit naar België, daar hij er reeds vele landgenoten afkomstig uit haar geboortestreek in België 

wonen. 

- Het was dan ook eenvoudiger voor verzoeker om aanvankelijk opvang te bekomen en zich in te 

passen in de maatschappij. 



 

RvV X - Pagina 7 van 11 

- Zij probeerde reeds voor 18 maart 2008 tevergeefs haar verblijf te regulariseren. 

- Op 5 maart 2009 heeft verzoeker terug een verzoek tot regularisatie ingediend. 

- Deze aanvraag is nog lopende. 

(…) 

- Verzoeker probeert zich dan ook zo vlug mogelijk de landstalen onder de knie te krijgen. 

- Zo volgt zij NL-taallessen. 

- Verzoeker staat ter beschikking van de arbeidsmarkt, waarbij het uiteraard haar wens is officieel 

tewerkgesteld te worden. 

- Verzoeker is dus werkbereid. 

(…) 

Verzoeker wenst dan ook geregulariseerd te worden op grond van art 2.8 A daar zij meer dan 5 jaren 

een ononderbroken verblijf in België heeft, voor 18 maart 2008 op een ernstige wijze geprobeerd heeft 

haar verblijf te regulariseren, werkbereid is en een duurzame lokale verankering in België heeft.” 

 

Verzoekster legt tevens getuigenverklaringen, verscheidene medische stukken, alsmede haar 

oorspronkelijke aanvraag om machtiging tot verblijf van 5 maart 2009 voor. 

 

In de bestreden beslissing wordt inzake deze elementen het volgende gemotiveerd: 

 

“Betrokkene wilt zich beroepen op het criterium 2.8A van de vernietigde instructie van 19.07.2009, 

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

deze datum geloofwaardige pogingen ondernomen om een wettig verblijf in België te bekomen. 

Betrokkene toont dit niet aan, noch zijn er in het administratief dossier van betrokkene aanwijzingen 

van terug te vinden. Zij stelt wel dat zij reeds voor 18.03.2008 tevergeefs haar verblijf probeerde te 

regulariseren doch zij legt geen bewijzen voor die deze bewering kunnen staven. Het is aan 

betrokkene om op zijn minst een begin van bewijs te leveren. Betrokkene kan zich dan ook niet 

dienstig beroepen op criterium 2.8A van de vernietigde instructie van 19.07.2009. Het feit dat 

betrokkene sinds 2002 in België zou verblijven, zich volledig integreerde, al haar verplichtingen 

(sociale, fiscale, huurdersverplichtingen etc.) nakomt, aankoopbewijzen voorlegt, Nederlands leert en 

spreekt, werkbereid en een gediplomeerde kapster is, 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.” 
 

Deze motivering strookt met de gegevens van het dossier en verzoekster betwist geen concrete 

elementen van deze motivering. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris, op aanvraag van verzoekster, de criteria van de vernietigde instructie heeft toegepast 

op verzoeksters aanvraag en gemotiveerd heeft geoordeeld dat verzoekster niet in aanmerking kwam 

voor regularisatie op basis van deze criteria. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de elementen die 

verzoekster heeft aangevoerd aangaande de gegrondheid van haar aanvraag op uitgebreide wijze 

werden onderzocht maar dat de gemachtigde oordeelde dat deze geen aanleiding gaven tot 

regularisatie. Verzoekster betwist deze motieven niet en kan bezwaarlijk stellen dat de bestreden 

beslissing zou zijn behept met een manifeste tegenstrijdigheid daar verzoekster in haar aanvraag zelf 

heeft aangegeven zich te willen beroepen op de voorwaarden en criteria van de vernietigde instructie en 

verwerende partij in de bestreden beslissing tevens het engagement van de staatssecretaris uitdrukt om 

de criteria voor regularisatie zoals vooropgesteld door de vernietigde instructie, binnen zijn discretionaire 

bevoegdheid, te blijven toepassen. 

 

Verzoekster slaagt er niet in aan te tonen dat de motieven kennelijk onredelijk zijn of getuigen van een 

niet correcte feitenvinding. De schending van de materiële motiveringsplicht en van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet kan niet worden aangenomen. Noch maakt verzoekster aannemelijk dat de 

betekenis, de draagwijdte en minstens de geest van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet worden 

miskend. 

 

Het eerste en tweede middel zijn ongegrond. 

 

3.2.1. In een derde middel voert verzoekster het volgende aan. 
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“Derde middel: Schending van de Beginselen van Behoorlijk Bestuur: De Zorgvuldigheidsplicht 

"Bij de vaststelling en waardering van de feiten waarop het besluit rust, moet de nodige zorgvuldigheid 

worden betracht." (SUETENS, L.P. en BOES, M., Administratief Recht, Leuven, Acco, 1990, 31) 

Artikel 9bis van de Wet dd. 15 december 1980 geeft aan de bevoegde Minister of Staatssecretaris een 

bijzonder ruime discretionaire bevoegdheid inzake de beoordeling van verzoeken tot regularisatie. 

Precies omdat deze beoordelingsbevoegdheid zo ruim is en de wet zelf geen criteria of richtlijnen 

bepaalt, dient een bijzondere zorgvuldigheid te worden betracht bij de beoordeling van 

regularisatieverzoeken conform artikel 9bis. 

Deze zorgvuldigheid is helaas niet terug te vinden in de bestreden beslissing. 

Aangezien de instructies dd. 19 juli 2009 werden vernietigd, vereist een zorgvuldige beoordeling 

dat niet enkel rekening wordt gehouden met de daarin vervatte criteria, doch dat alle relevante 

elementen in aanmerking worden genomen. 

Waar de bestreden beslissing zelf verwijst naar de talrijke elementen van integratie van 

verzoekster, zonder dat deze in twijfel worden getrokken, worden deze zondermeer terzijde geschoven 

met de (betwistbare) overweging dat niet werd voldaan aan de vernietigde criteria. 

Op deze wijze worden dus niet alle voor de beslissing nuttige feiten in aanmerking genomen en in 

de waardering van het volledige dossier betrokken, zodat de zorgvuldigheidsverplichting geschonden 

wordt. 

Zelfs wanneer bovenstaande niet zou worden aanvaard en toch zou aangenomen worden dat de 

Staatssecretaris zou mogen beperken tot een loutere beoordeling van de inmiddels vernietigde criteria, 

kan niet van een zorgvuldig genomen beslissing worden gesproken. 

Ter staving van de stelling dat verzoekster zich niet dienstig kan beroepen op criterium 2.8A van de 

vernietigde instructie wordt gesteld dat zij voor 18 maart 2008 geen geloofwaardige pogingen heeft 

ondernomen om een wettig verblijf in België te bekomen. 

Hiertoe wordt ermee volstaan om te verwijzen naar enig bewijs van een regularisatie-aanvraag van voor 

die datum. 

Nochtans toont verzoekster aan dat zij voor 18 maart 2008 en dit sedert 2002 verwoede en succesvolle 

pogingen heeft ondernomen om zich in de Belgische maatschappij te integreren. 

De bestreden beslissing maakt overigens uitvoerig melding van deze elementen, zonder dat deze in 

twijfel worden getrokken. 

De allereerste stap naar het bekomen van een wettig verblijf (althans via een regularisatie, welke de 

enige optie voor verzoekster was) is het bereiken van enige mate van integratie. 

In die zin heeft verzoekster wel degelijk geloofwaardige pogingen ondernomen om, zij het op langere 

termijn, een wettig verblijf in België te bekomen. 

Door het begrip "geloofwaardige pogingen" te verengen tot het bestaan van enig formeel verzoek of 

procedure, wordt de draagwijdte van criterium 2.8A miskend. 

De vast wil om een wettig verblijf te bekomen is meer dan afdoende aangetoond door de geslaagde 

inspanningen van verzoekster zich te integreren. 

Door h iermee geen rekening te  houden wordt  eveneens het  zorgvuldigheidsbeginsel 

miskend zodat de bestreden beslissing dient te worden vernietigd.” 

 

3.2.2. In de nota repliceert verwerende partij dat verzoekster herhaalt dat niet met alle elementen van 

het dossier rekening werd gehouden. Verwerende partij verwijst opnieuw naar de concrete motieven van 

de bestreden beslissing en stelt dat de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid, gelet op de concrete elementen die het dossier van verzoekster daadwerkelijk kenmerken, 

terecht heeft geoordeeld dat verzoeksters aanvraag ongegrond diende te worden verklaard, nu omwille 

van de zwaarwichtige feiten van openbare orde geen gunstige regeling kan worden toegestaan. 

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

daarbij heeft gehandeld binnen de hem ter zake toebedeelde bevoegdheid en conform de ter zake 

relevante rechtsregels. Verwerende partij herhaalt bij verwijzing naar rechtspraak van de Raad van 

State dat de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid terzake over een 

discretionaire beoordelingsbevoegdheid beschikt in het kader waarvan hij vermag te beslissen de door 

verzoekster aangebrachte elementen al dan niet te aanvaarden teneinde een verblijfsrecht toe te staan. 

Verwerende partij merkt op dat verzoekster niet aangeeft waarom de bestreden beslissing in casu 

onzorgvuldig zou zijn. Verwerende partij duidt erop dat de bestreden beslissing zeer uitvoerig werd 

gemotiveerd en gaat in op alle elementen die door verzoekster werden aangehaald in haar aanvraag. 

Verwerende partij benadrukt dat het louter feit dat verzoekster het niet eens is met de motieven van de 

bestreden beslissing, niet betekent dat deze op kennelijk onredelijke wijze zouden zijn genomen. 
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Verwerende partij acht het derde middel van verzoekster niet ernstig en stelt dat het niet kan worden 

aangenomen. 

 

3.2.3. In de mate waarin verzoekster stelt dat de gemachtigde van de staatssecretaris een ruimere 

beoordelingsbevoegdheid heeft dan deze voorzien in de vernietigde instructie, verwijst de Raad naar de 

bespreking van het eerste en tweede middel.  

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op zijn 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het 

respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde van de staatssecretaris 

bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin 

vervatte dienstige stukken. Uit voorgaande bespreking is gebleken dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris op basis van een correcte feitenvinding tot zijn conclusie is gekomen. Verzoekster kan 

niet worden gevolgd waar zij stelt dat de door haar aangehaalde elementen, waaronder haar integratie, 

zonder meer ter zijde werden geschoven nu uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt dat deze 

elementen in rekening werden gebracht maar dat de gemachtigde van de staatssecretaris oordeelde dat 

deze niet volstaan om gemachtigd te worden tot verblijf. De omstandigheid dat verzoekster het niet eens 

is met het oordeel van de gemachtigde van de staatssecretaris brengt niet mee dat het 

zorgvuldigheidsbeginsel geschonden is.  

 

3.2.4. Waar verzoekster, in subsidiaire orde, het geweer van schouder lijkt te veranderen en aanvoert 

dat het zorgvuldigheidsbeginsel wordt geschonden omdat geen rekening wordt gehouden met haar 

verwoede pogingen om zich in de Belgische maatschappij te integreren zodat de draagwijdte van het 

criterium 2.8.A. van de vernietigde instructie wordt miskend daar verwerende partij het begrip 

“geloofwaardige pogingen” verengt tot het bestaan van enig formeel verzoek of procedure en waar 

verzoekster daarbij van mening is dat zij wel degelijk heeft aangetoond dat zij voor 18 maart 2008, en dit 

sedert 2002, verwoede en succesvolle pogingen heeft ondernomen om zich te integreren, waardoor 

haar wil een wettig verblijf in België te bekomen meer dan afdoende wordt bewezen, dient het volgende 

opgemerkt te worden. 

 

Er wordt herhaald dat verzoekster als grond voor de regularisatie het criterium 2.8.A.: “ononderbroken 

verblijf van 5 jaar + duurzame lokale verankering in België” heeft aangekruist. Dit luik van voormeld 

“typeformulier regularisatieaanvraag” stelt uitdrukkelijk dat verzoekster, naast haar lokale verankering in 

België, waaronder de gecreëerde sociale banden in België, de kennis van een der landstalen en het 

beroepsverleden en werkbereidheid in België, een ononderbroken verblijf van minstens vijf jaar in België 

dient aan te tonen en dit voorafgaand aan de aanvraag, waarbij verzoekster tevens dient aan te tonen 

voor 18 maart 2008 een wettig verblijf te hebben gehad in België en geloofwaardige pogingen te hebben 

ondernomen om in België een wettig verblijf te bekomen. 

 

Daar het bewijs van duurzame verankering in België, waaronder het bewijs van de graad van integratie 

van de vreemdeling in de Belgische samenleving ressorteert, wordt vooropgesteld als één van de drie 

cumulatieve voorwaarden van criterium 2.8.A. enerzijds, en anderzijds het bewijs van geloofwaardige 

pogingen om een wettig verblijf in België te bekomen voor 18 maart 2008 als vereiste wordt gesteld, kan 

het begrip “geloofwaardige pogingen”, bij eliminatie, niet worden uitgelegd als zou dit het bewijs van 

integratie omvatten.  

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt niet dat verzoekster vóór 18 maart 2008 een aanvraag 

heeft ingediend om machtiging tot verblijf of een asielaanvraag. Het motief in de bestreden beslissing: 

“Zij stelt wel dat zij reeds voor 18.03.2008 tevergeefs haar verblijf probeerde te regulariseren doch zij 

legt geen bewijzen voor die deze bewering kunnen staven. Het is aan betrokkene om op zijn minst 

een begin van bewijs te leveren”, strookt bijgevolg met de gegevens van het dossier en steunt op 

een correcte feitenvinding. 

 

Daarenboven dient opgemerkt te worden dat verzoekster bij haar uiteenzetting betreffende haar 

pogingen zich te integreren in de Belgische maatschappij en betreffende het begrip “geloofwaardige 

pogingen” zoals vooropgesteld door het criterium 2.8.A. van de vernietigde instructie een andere 

verklaring of interpretatie geeft voor de vastgestelde feitelijkheden en de bedoeling en de toepassing 

van voornoemd criterium 2.8.A., maar in wezen haar beoordeling in de plaats van de beoordeling 
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gedaan door verwerende partij stelt. De aangevoerde kritiek van verzoekster geeft aldus blijk van een 

andere interpretatie of beoordeling van de gegevens van de zaak en van de invulling van de 

voorwaarden vooropgesteld door het criterium 2.8.A. dan die van de bevoegde overheid, doch het 

onderzoek van deze andere beoordeling nodigt te dezen de Raad uit tot een opportuniteitsonderzoek, 

hetgeen niet tot zijn bevoegdheid behoort. De Raad benadrukt dat hij als annulatierechter enkel een 

wettigheidstoezicht op de bestreden beslissing kan uitoefenen (Wetsontwerp tot hervorming van de 

Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Memorie van 

Toelichting, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 94). De Raad is in deze niet bevoegd om zich in 

de plaats te stellen van de overheid en de verblijfssituatie van verzoekster opnieuw ten gronde te 

beoordelen. 

 

Er wordt tevens opgemerkt dat wanneer de Raad als annulatierechter een administratieve beslissing 

aan de wet toetst, hij niet optreedt als rechter in hoger beroep die op aanvraag van de rechtzoekende de 

ware toedracht van de feiten gaat beoordelen. Hij onderzoekt enkel of de gemachtigde van de 

staatssecretaris in redelijkheid is kunnen komen tot de door hem gedane vaststelling van feiten en of er 

in het dossier geen gegevens voorhanden zijn welke met die vaststelling onverenigbaar zijn. In het 

kader van een marginale toetsing wordt de aangeklaagde onwettigheid slechts dan gesanctioneerd 

wanneer daarover geen redelijke twijfel kan bestaan, met andere woorden wanneer de beslissing 

kennelijk onredelijk is, wat in casu niet het geval is. 

 

Uit voorgaande bespreking is gebleken dat de gemachtigde van de staatssecretaris op basis van een 

correcte feitenvinding tot zijn conclusie is gekomen. De omstandigheid dat verzoekster het niets een is 

met het oordeel van de gemachtigde van de staatssecretaris brengt niet mee dat het 

zorgvuldigheidsbeginsel geschonden is.  

 

De schending van het zorgvuldigheidsbeginsel kan niet worden aangenomen. 

 

Het derde middel is ongegrond. 

 

3.3. Verzoekster voert geen middelen aan tegen de tweede bestreden beslissing. 

 

4. Korte debatten 

 

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

beslissingen kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van 

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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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 zeventien november tweeduizend en tien 

door: 

 

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

 

mevr. S. SOETINCK,  toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

S. SOETINCK A. DE SMET 

 


