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 nr. 51 328 van 18 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 en X, die verkla-ren van Iraanse nationaliteit te zijn, op 

13 september 2010 hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 18 augustus 2010 waarbij de 

aanvraag om machtiging tot verblijf, ingediend 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, ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard. 

 

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 8 oktober 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 4 november 

2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat N. NIEUWDORP, die loco advocaat N. LETEN verschijnt voor 

de verzoekende partijen en van advocaat A. DE MEU, 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. Verzoekers dienden op 11 juli 2000 een eerste asielaanvraag in. 

 

1.2. De gemachtigde van de minister van Binnenalndse Zaken nam op 24 oktober 2000 beslissingen tot 

weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlagen 26 bis) . 

 

1.3. Op 31 mei 2002 nam de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen na dringend 

beroep bevestigende beslissingen van weigering van verblijf. Tegen voormelde beslissingen van 31 mei 
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2002 dienden verzoekers een beroep in bij de Raad van State. Op 21 oktober 2004 bevestigde de Raad 

van State de beslissingen van de Commissaris-generaal van 31 mei 2002 bij arrest nr. 136 526. 

 

1.4. Verzoekers dienden op 6 april 2004 een aanvraag in overeenkomstig 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). Deze aanvraag werd op 28 december 

2005 onontvankelijk verklaard. 

 

1.5. Verzoekers dienden op 15 februari 2006 een nieuwe aanvraag in overeenkomstig artikel 9, derde lid 

van de Vreemdelingenwet. Deze aanvraag werd op 26 november 2007 onontvankelijk verklaard. 

 

1.6. Op 18 maart 2008 dienden verzoekers een tweede asielaanvraag in. 

 

1.7. Verzoekers dienden op 31 juli 2008 een aanvraag in overeenkomstig artikel 9bis van de Vreemde-

lingenwet die op 13 februari 2009, 28 april 2009, 24 september 2009 en 14 juli 2010 geactualiseerd 

werd. 

 

1.8. Op 27 november 2008 nam de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

beslissingen tot weigering van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus. Tegen 

deze beslissingen dienden verzoekers een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(hierna: de Raad) die deze beroepen bij arrest nr. 23 926 en bij arrest nr. 23 927 van 27 februari 2009 

verwierp. 

 

1.9. Op 12 maart 2009 dienden verzoekers een derde asielaanvraag in. 

 

1.10. Op 30 maart 2009 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid een 

beslissing tot weigering tot in overwegingname van de derde asielaanvraag. 

 

1.11. Op 10 april 2009 dienden verzoekers een vierde asielaanvraag in. 

 

1.12. Op 21 april 2009 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid een 

beslissing tot weigering tot in overwegingname van de vierde asielaanvraag. 

 

1.13. Op 30 april 2009 dienden verzoekers een vijfde asielaanvraag in. 

 

1.14. Op 27 mei 2009 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid een 

beslissing tot weigering tot in overwegingname van de vijfde asielaanvraag. 

 

1.15. Verzoekers dienden op 29 mei 2009 een aanvraag in overeenkomstig artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet.  

 

1.16. Op 23 september 2009 diende verzoekers een actualisering van hun in punt 1.15. bedoelde 

aanvraag om verblijfsmachtiging in.  

 

1.17. Op 16 juli 2010 besliste de Dienst Vreemdelingenzaken verzoekers tijdelijk te regulariseren voor 

de duur van 12 maanden. 

 

1.18. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid verklaart de in punt 1.7. 

bedoelde aanvraag op 18 augustus 2010 ontvankelijk, doch ongegrond. Deze beslissing wordt 

verzoekers op een niet nader te bepalen datum betekend.  

 

Dit is thans de bestreden beslissing, als volgt gemotiveerd: 

 

“Betrokkene halen - door middel van het typeformulier - aan dat zij geregulariseerd willen worden op 

basis van de instructies van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van art 9bis van de vreemdelingen-

wet. 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 Migratie-



 

RvV X - Pagina 3 van 12 

 

beleid, de heer Melchior Wathelet, zich geëngageerd om binnen zijn discretionaire bevoegdheid de 

criteria voor regularisatie zoals beschreven in eerder vernoemde instructie, te blijven toepassen. 

Betrokkenen beroepen zich eveneens op het criterium m.b.t. een onredelijk lange asielprocedure. Zowel 

zonder inbegrip van de procedure bij de Raad van State en/of de regularisatieprocedure (criterium 1.1) 

als met inbegrip van de procedure bij de Raad van State en/of de regularisatieprocedure (criterium 1.2). 

Betrokkenen voldoen echter niet aan de gestelde voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen. Zij 

dienden een eerste asielaanvraag in op 11.07.2000, die werd afgesloten op 31.05.2002 met de 

beslissing ‘niet ontvankelijk (weigering verblijf)’ door het Commissariaat voor de Vluchtelingen en 

Staatlozen, hen betekend op 02.06.2002. Vervolgens diende betrokkene een beroep in tegen deze 

beslissing bij de Raad van State d.d. 26.06.2002, dat werd afgesloten op 21.10.2004. In de periode 

2007-2008 keerden betrokkenen terug naar Iran. Bij hun terugkomst dienden betrokkenen een tweede 

asielaanvraag in op 18.03.2008, die werd afgesloten op 04.03.2009 met een beslissing ‘weigering 

vluchtelingenstatus en weigering subsidaire bescherming’ door de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen. De derde asielaanvraag van betrokkenen werd ingediend op 12.03.2009 en werd 

afgesloten met een beslissing ‘weigering in overwegingname’ door de Dienst Vreemdelingenzaken op 

30.03.2009. Betrokkenen dienden een vierde asielaanvraag in op 10.04.2009, dewelke werd afgesloten 

d.d. 21.04.2009 met een beslissing ‘weigering tot in overwegingname’ door de Dienst Vreemdelingen-

zaken. De vijfde asielprocedure van verzoekers ging van start op 30.04.2009 en werd beëindigd op 

27.05.2009 met een beslissing ‘weigering in overwegingname’ door de Dienst Vreemdelingenzaken. 

Betreffende criterium 1.1 (een onredelijk lange asielprocedure van 3 jaar voor gezinnen met 

schoolgaande kinderen) kunnen we besluiten dat de eerste asielprocedure van betrokkenen iets minder 

dan twee jaar duurde, de tweede asielprocedure duurde iets minder dan 1 jaar, de derde, vierde en 

vijfde asielprocedure duurden telkens minder dan één maand. De vooropgestelde termijn van een 

asielprocedure van 3 jaar (mits schoolgaande kinderen) wordt dus niet bereikt. 

Verzoekers voldoen ook niet aan criterium 1.2 van de instructies (een onredelijk lange asielprocedure 

met inbegrip van de procedure bij de Raad van State en/of de regularisatieprocedure). De eerste 

asielprocedure van betrokkene duurde, met inbegrip van de Raad van State iets meer dan vier jaar en 3 

maanden. De procedure bij de Raad van State werd echter afgesloten op 21.10.2004 en was dus niet 

hangende op 18.03.2008. Betrokkene had eveneens geen aanvraag tot regularisatie hangende op 

18.03.2008 en voldoet bijgevolg niet aan de opgestelde voorwaarden om in aanmerking te kunnen 

komen voor regularisatie op basis van een langdurige asielprocedure (procedure bij de Raad van State 

en/of regularisatieaanvraag moet hangende zijn op 18.03.2008). 

Bovendien keerden betrokkenen in tussentijd terug naar hun land van herkomst en kan deze procedure 

dus niet weerhouden worden. Aangezien zij pas op 10.03.2008 opnieuw in België binnenkwamen 

kunnen de volgende asielprocedures en eventuele regularisaties nooit aan de vooropgestelde termijn 

van vier jaar voor families met schoolgaande kinderen komen. 

Betrokkenen duiden op het typeformulier aan dat zij in aanmerking denken te komen voor regularisatie 

op basis van criterium 2.7 (regularisatie op basis van schoolgaande kinderen) van de vernietigde 

instructies van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van art 9bis van de vreemdelingenwet. Criterium 

2.7 van de instrcuties vereist echter dat betrokkenen een ononderbroken verblijf van minimum vijf jaar 

(terugtellend vanaf 19.07.2009) kunnen aantonen. Aangezien verzoekers zelf tijdens hun tweede 

asielprocedure verklaarden te zijn teruggekeerd naar Teheran (Iran) in 2007 en België pas weer binnen-

kwamen op 10.03.2008 kunen zijn onmogelijk aan deze voorwaarde van een ononderbroken verblijf van 

vijf jaar voldoen. 

Met betrekking tot hun integratie beweren betrokkenen een nieuw leven opgebouwd te hebben, van in 

het begin moeite te hebben gedaan om zich te integreren en de Nederlandse taal te spreken. Ter 

staving van deze bewering leggen zij attesten voor betreffende het volgen van een cursus Nederlands 

(2002-2003, 2003-2004), attesten van een cursus Engels (2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-

2006) en attesten van een cursus Frans (2003-2004, 2004-2005, 2005-2006). 

Zij stellen dat hun oudste zoon schoolloopt op een Nederlandstalige school en hun jongste dochtertje in 

België geboren werd. Hieromtrent leggen ze schoolattesten van (A.) voor van 2001 tot 2010 en van (N.) 

voor het schooljaar 2008-2009. Er wordt ook een diploma tafelkoning d.d. 14.12.2006 op naam van (A.) 

toegevoegd. 

Tevens leggen ze in de 9bis-aanvraag en de actualisaties volgende documenten voor: huurcontracten 

van 2001- 2002 en 2002-2003, een inschrijving als werkzoekende bij de VDAB d.d. 08.06.2001, een 

weigering van een aanvraag arbeidskaart C (d.d. 18.12.2009)een aanmelding bij de werkwinkel d.d. 

11.08.2009, een attest Basic Computer Training van (A.) (2000), een inburgeringscontract van (A.) en 

(F.) d.d. 16.08.2008, een attest maatschappelijke oriëntatie van (A.) en (F.) (2010) en 
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getuigenverklaringen die de sociale banden aantonen van 2002, 2006 en 2010. 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 dd. 19.07.2009. 

Wat betreft de aangehaalde elementen, (zijnde de onmogelijkheid om terug te keren naar hun land van 

herkomst uit vrees voor verzoekers’ leven/vrijheid, de brutale repressieve acties door het Iraans regime 

ten op zichte van studenten die deelnemen/deelnamen aan betogingen en de 55 executies die zouden 

zijn uitgevoerd in Teheran, de oproepingsbrieven van het ministerie van Justitie van de revolutionaire 

rechtbank van Iran provincie Teheran dd. 28.03.200 en 19.11.2000, een vonnis van de strafrechtelijke 

rechtbank van Teheran dd. 12.02.2008, een kennisgeving van dit vonnis dd. 29.02.2008, een verklaring 

van vader (M.) betreffende het bataalde smeergeld, een attest van de psychologische dienst en het 

consultatiebureau van Meherdad m.b.t. (A.M.F.) en diverse krantenartikels m.b.t. de vervolging van 

studenten en executies), dient er opgemerkt te worden dat uit de aanvraag art 9bis niet kan worden 

opgemaakt welke van deze elementen nu bij de ontvankelijkheid (lees: buitengewone omstandigheden), 

dan wel bij de gegrondheid van het verzoek horen. Art. 9bis van de wet van 15.12.1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen heeft het over buitengewone omstandigheden om een aanvraag tot verblijfsmachtiging in 

te dienen bij de burgemeester van de woonplaats waar hij verblijft in België en niet om een 

verblijfsmachtiging te verkrijgen in het Rijk. Er dient een duidelijk onderscheid te worden gemaakt tussen 

enerzijds buitengewone omstandigheden (en dus de ontvankelijkheid) en anderzijds de argumenten ten 

gronde die worden ingeroepen om een verblijfsmachtiging te verkrijgen. Met andere woorden: de 

buitengewone omstandigheden mogen niet verward worden met de argumenten ten gronde. Er dient 

vastgesteld dat de advocaat dit onderscheid niet respecteert voor wat betreft bovenstaande elementen. 

Indien echter geoordeeld zou worden dat deze elementen toch bij de gegrondheid zouden behoren: 

Betrokkenen beweren dat zij vrezen voor hun leven en vrijheid indien zij zouden moeten terugkeren 

naar hun land van herkomst. Ter staving van deze bewering leggen betrokkenen volgende documenten 

voor: oproepingsbrieven van het Ministerie van Justitie van de revolutionaire rechtbank van Iran 

provincie Teheran (d.d. 28.03.2000 en 19.11.2000), een vonnis van de strafrechtelijke rechtbank te 

Teheran dd. 12.02.2008, een kennisgeving van het vonnis d.d. 29.02.2008, een verklaring van vader 

(M.) m.b.t. het betaalde smeergeld, een attest van de psychologische dienst en het consultatiebureau 

van Meherdad m.b.t. (A.M.F.), een lassez passer voor de Republiek Iran en diverse krantenartikels 

m.b.t. de vervolging van studenten en executies. Betreffende de convocaties d.d. 28.03.2000 en 

19.11.2000 kan verwezen worden naar de beslissing van het CGVS dd. 31.05.2002, kennisgegeven aan 

betrokkene op 02.06.2002, waar betrokkene deze documenten eveneens voorlegde. Het CGVS 

oordeelde destijds dat betrokkene bedrieglijke verklaringen aflegde waardoor de oproepingsbrieven niet 

weerhouden kunnen worden. Bijgevolg kunnen wij deze oproepingsbrieven ook in deze beslissing niet 

weerhouden. 

Betreffende het vonnis d.d. 12.02.2008 en het attest van de psychologische dienst en het consultatie-

bureau van Meherdad m.b.t. (A.M.F.) kan verwezen worden naar de beslissing van het CGVS d.d. 

27.11.2008 bij de tweede asielprocedure waar deze documenten ook werden voorgelegd. Het CGVS 

stelt: “Na analyse van de voornoemde documenten blijkt echter dat die niet kunnen weerhouden worden 

om uw bewering te staven. Zo dient vooreerst vastgesteld te worden dat de door u neergelegde 

convocatie werd uitgeschreven op vrijdag. 

Volgens artikel 17 van de Iraanse grondwet is de vrijdag echter de officiële wekelijkse rustdag. […] Wat 

betreft het door u neergelegde vonnis, dient vooreerst opgemerkt te worden dat ook dit vonnis op vrijdag 

10/12/1386 (vrijdag 29 februari 2008) zou zijn betekend. Bovendien zou dit vonnis bij verstek zijn 

uitgesproken. Nochtans bevond u zich ten tijde van de uitspraak op uw gewoonlijke adres te Teheran 

[…] Het is dan ook geenszins aannemelijk dat de Iraanse autoriteiten u in deze omstandigheden bij 

verstek zouden veroordelen.” Bijgevolg stelt het CGVS: “Gelet op bovenstaande vaststellingen, dient 

besloten te worden dat de door u neergelegde documenten elke bewijskracht ontberen. Aldus kan 

evenmin geloof worden gehecht aan de door u beweerde arrestatie, opsluiting en veroordeling na uw 

terugkeer naar Iran.” Betreffende het attest van de psychologische dienst is het CGVS van mening dat: 

“”Het medisch attest over uw zoon baseert zich op uw verklaringen over het feit dat uw zoon getuige 

zou zijn geweest van foltering en mishandeling van u en uw echtgenote. Gezien geen geloof kan 

worden gehecht aan uw asielrelaas, kan dit attest niet als bewijskrachtig worden weerhouden.” 

De verklaring van vader (M.) betreffende het betaalde smeergeld kan niet weerhouden kan worden 

omwille van het gesolliciteerde karakter van het document. 
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Betreffende de diverse krantenartikels m.b.t. de vervolging van studenten en executies dient opgemerkt 

te worden dat deze documenten duiden op een algemene situatie en op geen enkele manier een grond 

vormen voor een persoonlijke vrees van betrokkenen om vervolgd te worden. Hieraan kan nog worden 

toegevoegd dat het CGVS in zijn beslissing dd. 27.11.2008 stelde dat: “De internetartikelen handelen 

over arrestaties van studenten en executies in Iran. Deze artikelen kunnen bovenstaande vaststellingen 

niet wijzigen, temeer gezien reeds eerder werd besloten dat geen geloof kon worden gehecht aan uw 

verklaringen over uw deelname aan de studentenprotesten van 1999.” 

Verzoekers voegen bovendien geen enkel nieuw element toe aan de elementen die zij reeds tijdens hun 

asielprocedures naar voren brachten en die niet weerhouden werden door de bevoegde instanties. De 

elementen ter ondersteuning van huidig verzoek om machtiging tot verblijf wettigen bijgevolg geen 

andere beoordeling dan die van deze instanties. Dat onmogelijk, zonder voorleggen van bijkomend 

bewijsmateriaal, diezelfde verklaringen - die als ongeloofwaardig werden bevonden - in huidige 

procedure wel aanvaard kunnen worden.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel voeren verzoekers de schending aan van de materiële motiveringsplicht en 

van “artikel 9 bis van de Vreemdelingenwet in combinatie met de discretionaire bevoegdheid omtrent de 

instructies van 19 juli 2010.”  

 

Verzoekers betogen als volgt: 

 

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

In huidig geval werd het aanvraagdossier niet correct beoordeeld, nu verzoekers wel degelijk voldoen 

aan de voorwaarden van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en de - vernietigde - instructies van 19 

juli 2009 betreffende de toepassing van artikel 9 bis Vreemdelingenwet die verweerder zelf erkent 

binnen zijn discretionaire bevoegdheid te blijven toepassen. 

Volkomen ten onrechte werd geoordeeld dat niet is voldaan aan criterium 1.1. van de instructies (een 

onredelijke lange asielprocedure zonder inbegrip van de procedure bij de Raad van State en/of 

regularisatieprocedure). 

De instructies van 19 juli 2009 vermelden nochtans de volgende voorwaarden: 

(…) 

In huidig geval werd de eerste asielaanvraag ingediend per 11 juli 2000 om te eindigen met de 

betekening van de weigeringsbeslissing van het Commissariaat-generaal op 2 juni 2002. 

De tweede asielaanvraag dateert van 18 maart 2008, werd ontvankelijk verklaard doch bij arrest van de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen uiteindelijk afgewezen. 

De betekening van het arrest was op 4 maart 2009. 

Aldus was voldaan aan termijn van drie jaar. 

Nergens vermeldt de instructies dat er geen toepassing van de opeenvolgende asielaanvragen kan 

worden gemaakt voor de berekening van de termijn indien betrokkene een bepaalde tijd zijn terugge-

keerd naar hun land van herkomst. 

Dit komt neer op het uitbreiden van de gestelde voorwaarden, hetgeen geenszins kan binnen de 

discretionaire bevoegdheid van verweerder. 

Hetzelfde lot dient toebedeeld te worden aan de overweging in de bestreden beslissing met betrekking 

tot het criteruim 2.7. 

In de bestreden beslissing werd gesteld dat dit criterium van de vernietigde instructies van 19 juli 2009 

vereist dat betrokkenen een ononderbroken verblijf van minimum vijf jaar (terugtellend vanaf 19 juli 

2009) moeten aantonen. 

Nochtans staat nergens te lezen dat de termijn van vijf jaar dient berekend te worden terugtellen vanaf 

19 juli 2009. 

Verzoekers citeren hiernavolgend de letterlijke opgave van de instructie inzake criterium 2. 

(…) 

Verzoekers verbleven van 11 juli 2000 tot en met 26 januari 2007, hetzij nagenoeg 7 jaar onafgebroken 

in België. 
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De instructies vermeldt duidelijk dat de vereiste periode van vijf jaar ononderbroken verblijf vangt aan op 

de datum van de eerste asielaanvraag in België. 

Aldus wordt enkel een aanvangsdatum vermeldt doch niet van welke datum dient terug geteld te worden 

in tegenstelling tot criterium 2.8.A. 

Verweerder is dan ook op kennelijk onredelijke wijze of op basis van een foutieve feiten- en juridische 

vinding tot de bestreden beslissing is gekomen. 

De schending van de materiële motiveringsplicht , minstens is er sprake van niet handelen binnen een 

discretionaire bevoegdheid.” 

 

2.2. In haar nota met opmerkingen stelt verwerende partij het volgende:  

 

“Verzoekers menen dat zij weldegelijk voldoen aan de voorwaarden van de instructie van 19 juli 2009, 

meer bepaald ten gevolge van een onredelijk lange asielprocedure. 

Verzoekers gaan er verkeerdelijk van uit dat zij de duur van de eerste en tweede asielaanvraag bij 

mekaar kunnen optellen om op die manier te besluiten tot een totale duur van de asielprocedure van 

drie jaar. 

Verwerende partij merkt in hoofdorde op dat, in de mate dat verweerder zich beroept op een schending 

van de instructie van 19 juli 2009, verzoekende partij zich hierop niet dienstig kan beroepen, nu deze 

werd vernietigd door de Raad van State. Verweerder wijst op volgende rechtspraak van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen: 

"De Raad wijst er vooreerst op dat inzoverre de verzoekende partij verwijst naar de instructie van 19 juli 

2009 waarbij illegaal in België verblijvende personen tijdelijk de mogelijkheid werd geboden om een 

regularisatieaanvraag bij toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet in te dienen, deze 

instructie bij arrest van de Raad van State nr. 198 769 van 9 december 2009 werd vernietigd zodat de 

verzoekende partij zich niet op dienstige wijze kan beroepen op voornoemde vernietigde instructie" 

(RVV nr. 43.038 d.d. 5 mei 2010) . 

Ondergeschikt stelt verweerder vast dat de bestreden beslissing bovendien klaar en duidelijk de 

berekening van de termijnen aangeeft: 

Zij dienden een eerste asielaanvraag in op 11.07.2000, die werd  afgesloten  op  31.05.2002  met  de  

beslissing 'niet ontvankelijk (weigering van verblijf)' door het Commissariaat-Generaal voor de vluchte-

lingen en de staatlozen , hen betekend op 02.06.2002. Vervolgens diende betrokkenen een beroep in 

tegen deze beslissing bij de Raad van State d.d. 26.06.2002, dat werd afgesloten op 21.10.2004.  in de 

periode 2007-2008 keerden betrokkenen terug naar Iran. Bij hun terugkomst dienden betrokkenen een 

tweede asielaanvraag in op 18.03.2008, die werd afgesloten op 04.03.2009 met een beslissing 
x
weigering vluchtelingenstatus en weigering subsidiaire bescherming' door de Raad voor Vreemde-

lingenbetwistingen. De derde  asielaanvraag  van  betrokkenen  werd  ingediend  op 12.03.2009 en 

werd afgesloten met een beslissing ‘weigering in overwegingname' door de Dienst   Vreemdelingen-

zaken op 30.03.2009. betrokkenen dienden een vierde asielaanvraag in op 10.04.2009, dewelke werd 

afgesloten d.d. 21. 04.2009 met een beslissing ‘weigering in overwegingname' door de Dienst 

Vreemdelingenzaken. De vijfde asielprocedure van verzoekers ging van start op 30.04.2009 en werd 

beëindigd op 27.05.2009 met een beslissing ‘weigering in overwegingname' door de Dienst Vreemde-

lingenzaken. 

Betreffende criterium 1.1 (een onredelijk lange asielprocedure van drie jaar voor gezinnen met 

schoolgaande kinderen) kunnen we besluiten dat de eerste asielprocedure van betrokkenen iets minder 

dan twee jaar duurde, de tweede asielprocedure duurde iets minder dan 1 jaar, de derde, vierde en 

vijfde asielprocedure duurden telkens minder dan één maand. De vooropgestelde termijn van een 

asielprocedure van drie jaar (mits schoolgaande kinderen) wordt niet bereikt. 

Verzoekers tonen het tegendeel niet aan. De loutere stelling dat nergens uit de instructie blijkt dat 

opeenvolgende termijnen van afgesloten asielaanvragen niet zouden mogen worden opgeteld bij 

mekaar kan geenszins overtuigen. Het vademecum  "Verduidelijkingen over de inzake de toepassing 

van het oude artikel 9, 3e lid, en artikel 9bis van de vreemdelingenwet" stelt met betrekking tot criterium 

1.1 het volgende: 

b. Wat de berekening van de termijn betreft: 

- De duur van de procedure wordt berekend vanaf de datum van de indiening van de asielaanvraag bij 

de Dienst Vreemdelingenzaken tot de datum van betekening van een uitvoerbare beslissing waarmee 

de asielprocedure wordt afgesloten (DVZ, CGVS, VBC of RW) . 

Indien de Raad van State of de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de beslissing over de asielaan-

vraag heeft vernietigd, wordt de termijn waarbinnen die instantie een uitspraak doet, meegerekend. De 
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termijn die de betrokken asielinstantie nodig heeft om opnieuw over de asielaanvraag te beslissen, 

wordt ook meegerekend. 

De bestreden beslissing hanteert, conform de bepaling van het vademecum, de juiste methode, met 

name de berekening van elke procedure apart vanaf de aanvraag tot de uitvoerbare beslissing. In casu 

werd, bij de eerste asielaanvraag, de beslissing van het Commissariaat-Generaal voor de vluchtelingen 

en de staatlozen niet vernietigd door de Raad van State, waardoor er geen reden is om deze termijn 

mee te nemen in de berekening van de totale duur van de asielprocedure. 

De bestreden beslissing komt desgevallend tot de juiste conclusie dat geen enkele asielprocedure 3 jaar 

heeft geduurd, waardoor verzoekers zich niet kunnen beroepen op het criterium van een onredelijk 

lange asielprocedure. 

In de mate dat verzoekers zich in hun aanvraag beroepten op criterium 2.7 van de instructie van 19 juli 

2009, heeft verwerende partij de eer te antwoorden dat de Staatssecretaris een ruime appreciatie-

bevoegdheid heeft in het kader van de beoordeling van een aanvraag om machtiging tot verblijf. 

Verzoeker toont niet aan dat de Staatssecretaris in casu de grenzen van zijn appreciatiebevoegdheid 

zou hebben overschreden.” 

 

2.3. In hun repliekmemorie herhalen verzoekers in extenso hun eerste middel uit hun verzoekschrift en 

voegen zij in antwoord op de nota van verwerende partij het volgende toe: 

 

“Verweerder is dan ook slecht geplaatst in de nota te stellen dat verzoekers zich niet dienstig kunnen 

beroepen op de door de Raad van State vernietigde instructie, nu in de bestreden beslissing zelf wordt 

gesteld dat men deze verder blijft toepassen. 

Volkomen ten onrechte werd geoordeeld dat niet is voldaan aan criterium 1.1. van de instructies (een 

onredelijke lange  asielprocedure zonder inbegrip van de procedure bij de Raad van State en/of 

regularisatieprocedure). 

(…) 

wat de berekening van de termijn betreft dient te worden verwezen naar het vademecum tot verduide-

lijking over de uitvoering van de instructies van 19 juli 2009 inzake de toepassing van het ouder artikel 9, 

3° lid, en artikel 9 bis van de Vreemdelingenwet. 

Zoals reeds gemeld bevestigt de bestreden beslissing dat verwerende partij zich heeft geëngageerd om 

binnen de discretionaire bevoegdheid de criteria voor regularisatie zoals beschreven in de instructies 

van 19 juli 2009 te blijven toepassen. 

Dit betekent concreet dat men uiteraard ook de verduidelijkingen zoals omschreven in het vademecum 

dient te blijven toepassen. 

Verwerende partij verwijst trouwens zelf naar dit vademecum in de nota. 

Dit vademecum bepaalt voor het criterium 1.1 de termijn als wordt berekend: 

“De duur van de procedure wordt berekend vanaf de datum van de indiening van de asielaanvraag bij 

de Dienst Vreemdelingenzaken tot de datum van betekening van een uitvoerbare beslissing waarmee 

de asielprocedure wordt afgesloten (DVZ, CGVS, VBC of RVV). 

Als u verscheidene asielaanvragen hebt ingediend, kan de duur van de tweede asielprocedure worden 

meegerekend indien die tweede asielaanvraag ontvankelijk is verklaard. (…).” 

in huidig geval werd de eerste asielaanvraag ingediend per 11 juli 2000 om te eindigen met de 

betekening van de weigeringsbeslissing van het Commissariaat-generaal op 2 juni 2002. 

De tweede asielaanvraag dateert van 18 maart 2008, werd ontvankelijk verklaard doch bij arrest van de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen uiteindelijk afgewezen. 

De betekening van het arrest was op 4 maart 2009. 

Aldus was wel degelijk voldaan aan termijn van drie jaar. 

(…)” 

 

2.4. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is, bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht, 

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 onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101 624). 

 

2.5. De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet ontvankelijk doch ongegrond verklaart. Deze beslissing houdt in 
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dat de gemachtigde van de staatssecretaris van oordeel is dat er onvoldoende redenen voorhanden zijn 

om verzoekers te machtigen langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven. 

 

2.6. De Raad dient op te merken dat in de aanhef van de bestreden beslissing het volgende gesteld 

wordt: “Betrokkene halen - door middel van een typeformulier - aan dat zij geregulariseerd willen 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.” 

Hiermee geeft de verwerende partij aan dat de “instructies van 19 juli 2009 betreffende de toepassing 

van art 9bis van de vreemdelingenwet” gelden als een gedragslijn bij het uitoefenen van haar discretio-

naire bevoegdheid die zij aanwendt bij de behandeling van verzoekers’ aanvraag om verblijfsmachtiging 

die op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet ingediend werd. 

 

2.7. Ter terechtzitting bevestigt de verwerende partij dat met de “instructies van 19 juli 2009 betreffen-

de de toepassing van art 9bis van de vreemdelingenwet” bedoeld wordt, de instructie van 19 juli 2009 

inzake de toepassing van het oude artikel 9, derde lid, en artikel 9bis van de Vreemdelingenwet (hierna: 

de instructie van 19 juli 2009), dat deze tijdelijk gepubliceerd werd op de website van de Dienst 

Vreemdelingenzaken (www.dofi.fgov.be) en heden nog consulteerbaar is op de website van het Vlaams 

Minderhedencentrum (www.vmc.be). 

 

2.8. De Raad stelt vast dat verzoekers enkel de wijze waarop criterium 1.1.  en 2.7. van de instructie van 

19 juli 2009 wordt toegepast, betwisten en geen kritiek uiten op de rest van de motivering van de 

bestreden beslissing. 

 

2.9. Voor wat betreft de wijze van toepassing van criterium 1.1. van de instructie van 19 juli 2009 vormt 

het kernpunt van de betwisting de vraag of er rekening dient gehouden te worden met de doorloop-

termijn van verzoekers’ eerste twee asielprocedures. 

 

2.10. Criterium 1.1. van de instructie van 19 juli 2009 luidt als volgt: “Vreemdelingen met een onredelijke 

lange asielprocedure van 3 jaar (families met schoolgaande kinderen) of vier jaar (alleenstaanden, 

andere families) Deze situatie betreft de vreemdeling van wie de asielprocedure minstens vier jaar 

geleden werd ingeleid bij de asielinstanties, zijnde de Dienst Vreemdelingenzaken, het Commissariaat-

generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS), de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(RVV) of de (inmiddels afgeschafte) Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen, of nog, de vreemde-

ling die minstens vier jaar heeft moeten wachten alvorens een uitvoerbare beslissing vanwege deze 

zelfde instanties hem werd betekend betreffende zijn asielaanvraag. De termijn van vier jaar wordt 

teruggebracht op drie jaar voor de vreemdeling die één of meerdere kinderen ten laste heeft en 

onderhoudt, die regelmatig schoolliepen in het kleuter, lager, secundair en/of hoger onderwijs tijdens de 

duur van de asielprocedure en/ of tijdens de periode van verblijf volgend op de asielprocedure. De 

periode van drie of vier jaar wordt betekend vanaf de datum van indiening van de asielaanvraag bij de 

bevoegde dienst zoals bedoeld in artikel 71/2 van het KB van 8 oktober 1981, tot de datum van 

betekening van een uitvoerbare beslissing waarmee de asielaanvraag wordt afgesloten. Indien de Raad 

van State of de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de beslissing betreffende de asielaanvraag heeft 

vernietigd, wordt de termijn waarbinnen deze instantie een uitspraak doet, in rekening gebracht. Dit 

geldt evenzeer voor de termijn die nodig is voor de betrokken asielinstantie om opnieuw over de 

asielaanvraag te beslissen. Er zal geen rekening worden gehouden met de duur van de asielprocedure, 

indien deze geheel of gedeeltelijk te wijten is aan het misleidend gedrag van de aanvrager.” 

 

2.11. De Raad stelt vast dat zowel verzoeker als verwerende partij verwijzen naar een vademecum 

“Verduidelijkingen over de uitvoering van de instructie van 19 juli 2009 inzake de toepassing van het 

oude artikel 9, 3
e
 lid, en artikel 9 bis van de vreemdelingenwet.” In hun repliekmemorie citeren 

verzoekers de volgende passage hieruit met betrekking tot het criterium 1.1. van de instructie: 

 

“De duur van de procedure wordt berekend vanaf de datum van de indiening van de asielaanvraag bij 

de Dienst Vreemdelingenzaken tot de datum van betekening van een uitvoerbare beslissing waarmee 

de asielprocedure wordt afgesloten (DVZ, CGVS, VBC of RVV). 



 

RvV X - Pagina 9 van 12 

 

Als u verscheidene asielaanvragen hebt ingediend, kan de duur van de tweede asielprocedure worden 

meegerekend indien die tweede asielaanvraag ontvankelijk is verklaard. (…).” 

 

2.12. Te dezen dient de Raad vast te stellen dat criterium 1.1. van de instructie van 19 juli 2009 handelt 

over “Vreemdelingen met een onredelijke lange asielprocedure van 3 jaar of vier jaar.” en niet handelt 

over vreemdelingen met onredelijke lange asielprocedures van drie of vier jaar. Daargelaten de vraag 

naar de juridische waarde van het “vademecum” waarnaar beide partijen verwijzen, stelt de Raad aan 

de hand van de repliek van verzoekers vast dat conform dit “vademecum” de doorlooptermijn van de 

tweede asielprocedure kan worden meegerekend “indien die tweede asielaanvraag ontvankelijk is 

verklaard.” In casu dient de Raad vast te stellen dat uit het administratief dossier niet blijkt dat 

verzoekers’ tweede asielaanvraag ontvankelijk is verklaard. Verder stelt de Raad vast dat zelfs indien de 

doorlooptermijn van de tweede asielprocedure meegerekend wordt en hierbij aangenomen wordt, zoals 

verzoekers voorhouden, dat de tweede asielprocedure slechts beëindigd werd op het moment van de 

betekening van het in punt 1.8. bedoelde arrest van de Raad, verzoekers slechts een totale 

doorlooptermijn van 34 maanden en 7 dagen totaliseren die niet kan gelijkgesteld worden met 36 

maanden (3 jaar). Derhalve dient bijkomend vastgesteld te worden dat verzoekers geen belang hebben 

bij hun kritiek.  

 

2.13. Voor wat betreft de wijze van toepassing van criterium 2.7. van de instructie van 19 juli 2009 vormt 

het kernpunt van de betwisting de vraag of slechts een ononderbroken verblijf van vijf jaar terug te tellen 

vanaf 19 juli 2009 in aanmerking komt en of er rekening dient gehouden te worden met een ononder-

broken verblijf van vijf jaar dat verzoekers getotaliseerd hebben tijdens de eerste asielprocedure, ook al  

hebben verzoekers daarna België verlaten. 

 

2.14. Criterium 2.7. van de instructie van 19 juli 2009 luidt als volgt: “Families met schoolgaande 

kinderen met een afgesloten of hangende asielprocedure voor zover 1) Ze een ononderbroken verblijf 

van tenminste vijf jaar in België kunnen aantonen en een asielaanvraag hebben ingediend vóór 1 juni 

2007, - datum van inwerkingtreding van de nieuwe asielprocedure, - waarvan het onderzoek tenminste 

één jaar heeft genomen bij de asielinstanties, namelijk, de Dienst Vreemdelingenzaken, het Commissa-

riaat- generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, of in het voorkomend geval, de voormalige 

Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen. De vereiste periode van vijf jaar ononderbroken verblijf 

vangt aan op de datum van de eerste asielaanvraag in België. 2) De (een) schoolgaande kind(eren) 

minstens sedert 1 september 2007 school liep(en) in een door de één van de Gemeenschappen 

georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling waar ze regelmatig de lessen gevolgd 

hebben in het kleuter-, lager, secundair onderwijs en/of hoger onderwijs tijdens de duur van de 

asielprocedure en/of tijdens de periode van verblijf volgend op de asielprocedure;” 

 

2.15. Verwerende partij verwijst in haar nota opnieuw naar het vademecum “Verduidelijkingen over de 

uitvoering van de instructie van 19 juli 2009 inzake de toepassing van het oude artikel 9, 3
e
 lid, en artikel 

9 bis van de vreemdelingenwet” en citeert de volgende passage hieruit met betrekking tot het criterium 

2.7. van de instructie: 

 

“U vormt een gezin met een of meerdere kinderen die in België naar school gaan (kleuterschool, lagere 

school, middelbare school, hoger onderwijs) sinds ten minste 1 september 2007; U hebt een asielaan-

vraag ingediend vóór 1 juni 2007; 

- de behandeling van uw aanvraag door de asielinstanties (DVZ, CGVS, vroegere VBC) heeft ten minste 

1 jaar geduurd; U bent aanwezig op het Belgische grondgebied sinds 5 jaar (langdurig ononderbroken 

verblijf)' en deze periode begint te lopen vanaf de datum van indiening van uw eerste asielaanvraag. 

Deze voorwaarden zijn cumulatief.” 

 

Vervolgens betoogt ze als volgt: 

 

“Het woordje ‘bent' laat blijken dat, voor de berekening van de periode van 5 jaar, wij ons moeten 

plaatsen in het heden: op het moment van de instructie, bevindt de vreemdeling zich 5 jaar in België. 

Moest een periode in het verleden bedoelt zijn geweest, dan had de Staatssecretaris een andere 

werkwoordsvorm gebruikt, met name de verleden tijd. De zinsnede "begint te lopen vanaf de datum van 

indiening van uw eerste asielaanvraag" slaat op het feit dat als ankerpunt de eerste asielaanvraag wordt 

genomen, met andere woorden: we tellen vanaf 19 juli 2009 terug tot aan de eerste asielaanvraag. 
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Deze periode moet een ononderbroken periode van 5 jaar verblijf in België uitmaken. In casu kan niet 

ernstig betwist worden dat dit niet het geval is, nu verzoekers verklaard hebben teruggekeerd te zijn 

naar Iran in 2007 en naar België zijn teruggekeerd op 10 maart 2008. Het eerste middel is desgevallend 

niet gegrond.” 

 

2.16. Blijkens de bestreden beslissing en de nota met opmerkingen vult de verwerende partij de vereiste 

van “een ononderbroken verblijf van tenminste vijf jaar in België” zoals voorzien in criterium 2.7. van de 

instructie van 19 juli 2009 in op een wijze die vereist dat vreemdelingen die een aanvraag om verblijfs-

machtiging indienen op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet aantonen dat zij terugtellend 

vanaf 19 juli 2009, namelijk de datum van de instructie, een ononderbroken verblijf van vijf jaar hebben 

in het Rijk, die aanvangt op de datum van de eerste asielaanvraag in België. Verzoekers geven blijkens 

hun betoog een andere invulling aan de vereiste van “een ononderbroken verblijf van tenminste vijf jaar 

in België” en vinden dat ook vreemdelingen die ooit een ononderbroken verblijf van vijf jaar gehad 

hebben in het Rijk vanaf de eerste asielaanvraag, daarna het land verlaten en die op 19 juli 2009 geen 

ononderbroken verblijf van vijf jaar totaliseren in het Rijk, in aanmerking dienen te komen. Te dezen 

dient de Raad op te merken dat verwerende partij over een ruime appreciatiebevoegdheid beschikt bij 

het beoordelen van aanvragen die gericht zijn op het verkrijgen van een gunstmaatregel, namelijk een 

verblijfsmachtiging op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en dat ze die kan aanwenden bij 

het interpreteren van de criteria zoals ze voorkomen in de instructie van 19 juli 2009. De Raad kan de 

invulling die de verwerende partij in casu geeft aan de vereiste van “een ononderbroken verblijf van 

tenminste vijf jaar in België” zoals voorzien in criterium 2.7. van de instructie van 19 juli 2009, die in 

concreto bestaat in het hanteren van een “terugteldatum” naast een “aanvangdatum” onmogelijk kenne-

lijk onredelijk achten en poneren dat de invulling die verzoekers eraan geven, de enige redelijke invulling 

ervan is. Ten overvloede stelt de Raad vast dat verzoekers in hun repliek niets inbrengen tegen het 

betoog van de verwerende partij zoals vermeld in punt 2.15.  

 

Dienvolgens is het eerste middel ongegrond.  

 

2.17. In een tweede middel voeren verzoekers de schending aan van het redelijkheidsbeginsel. 

 

Verzoekers betogen: 

 

“Doordat het redelijkheidbeginsel veronderstelt dat de genomen beslissing dient voort te spruiten uit een 

zorgvuldig onderzoek en een beslissing moet zijn die door ieder ander redelijk denkend mens of orgaan 

zou kunnen worden genomen en die men als een redelijk verantwoorde beslissing zou kunnen zien en 

aanvaarden. 

Het redelijkheidbeginsel verbiedt dan ook de overheid om kennelijk onredelijk te handelen wanneer zij 

over enige appreciatieruimte beschikt. 

Terwijl door verweerder op basis van de gebrachte documenten en de gekende gegevens over de 

asielaanvragen uit het verleden een dergelijk verregaande beslissing werd genomen om de regulari-

satieaanvraag ongegrond te verklaren. 

De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt het 

redelijkheidbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het 

bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. 

Men moet met andere woorden voor een beslissing, staan waarvan men ook na lectuur ervan 

ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. 

Verzoekers zijn van oordeel dat zulks bij hem het geval is. 

Zij voldeden perfect aan de voorwaarden voor regularisatie (criterium 1.1 en criterium 2.7) conform de 

beleidsverklaring van de regering die verweerder erkent te blijven toepassen, en zouden dus met 

zekerheid worden geregulariseerd. 

Het feit dat de instructie van 19 juli 2009 bij arrest van de Raad van State nr. 198 769 van 9 december 

2009 werd vernietigd veranderd hier niets aan nu in de bestreden beslissing wordt erkent dat de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratiebeleid zich heeft geëngageerd om binnen zijn discretionaire 

bevoegdheid de criteria voor regularisatie zoals beschreven in eerder vernoemde instructie, te blijven 

toepassen. 

Bijkomende voorwaarden stellen voor de toepassing van de respectievelijke criteria 1.1 en 2.7. niet 

meer redelijk te verantwoorden is. (zie supra onder eerste middel) 



 

RvV X - Pagina 11 van 12 

 

De beslissing is werkelijk te verregaand en overdreven en zet vluchtelingen aan geen poging tot 

terugkeer naar een land te ondernemen doch een jarenlang illegaal verblijf in België te verkiezen 

Het tweede middel is gegrond.” 

 

2.18. In hun repliekmemorie herhalen verzoekers in hun tweede middel uit hun verzoekschrift. 

 

2.19. Het redelijkheidsbeginsel staat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar 

enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het 

bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 

september 1999, nr. 82 301). Met hun betoog dat zij perfect voldeden aan de voorwaarden voor 

regularisatie, dat zij met zekerheid zouden worden geregulariseerd, dat bijkomende voorwaarden stellen 

aan de criteria 1.1. en 2.7. van voormelde instructie niet redelijk te verantwoorden is, dat de beslissing 

werkelijk te vergaand en overdreven is en de vluchtelingen aanzet geen poging tot terugkeer naar een 

land van herkomst te ondernemen, tonen verzoekers niet aan dat de feitelijke vaststellingen van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid niet correct zijn, noch dat de 

gevolgtrekkingen die deze hieruit afleidt, kennelijk onredelijk zijn. Gelet op de geuite kritiek verwijst de 

Raad te dezen naar de bespreking van het eerste middel.  

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

2.20. In een derde middel voeren verzoekers de schending aan van de zorgvuldigheidsplicht.  

 

Verzoekers betogen: 

 

“Het zorgvuldigheidbeginsel houdt in dat moet worden nagegaan of de bij de taakvervulling betrokken 

belangen niet onnodig geschaad worden en dat de overheid met zorgvuldigheid haar beslissingen moet 

voorbereiden en uitvoeren. 

Dit beginsel 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 bij het nemen van 

een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige 

stukken. 

Duidelijk is dat ook dit beginsel is geschonden. 

Het derde en laatste middel is gegrond.” 

 

2.21. In hun repliekmemorie herhalen verzoekers in hun derde middel uit hun verzoekschrift. 

 

2.22. Wat betreft de aangevoerde schending van de zorgvuldigheidsplicht moet erop worden gewezen 

dat dit beginsel van behoorlijk bestuur de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 

154 954; RvS 2 februari 2007, nr. 167 411).  

 

2.23. Met hun theoretische uiteenzetting over de zorgvuldigheidsplicht en de bewering “Duidelijk is dat 

dit beginsel is geschonden” tonen verzoekers niet aan met welke gegevens van het dossier de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid geen rekening heeft gehouden. 

 

Het derde middel is ongegrond. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

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

door: 

 

mevr. M. EKKA,     wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN,   griffier. 

 

 

 

 De griffier,    De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN    M. EKKA 

 


