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 nr. 51 628 van 25 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 Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 5 oktober 2010 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 28 juli 2010 waarbij de aanvraag om machtiging tot 

verblijf in toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ontvankelijk doch 

ongegrond verklaard wordt, aan verzoeker ter kennis gebracht op 17 september 2010 en van het bevel 

om het grondgebied te verlaten van 17 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 regelmatig gewisselde memories en het administratief dossier. 

 

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

25 november 2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat B. VANTIEGHEM, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat S. DE VRIEZE, die loco advocaten E. MATTERNE en N. LUCAS HABA verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 15 december 2009 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van 

artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna afgekort: de Vreemdelingenwet). 

 

Op 28 juli 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van de 



  

 

 

RvV  X - Pagina 2 

Vreemdelingenwet, ontvankelijk doch ongegrond verklaard wordt. Dit is thans de eerste bestreden 

beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“Reden: 

Betrokkene haalt aan dat hij geregulariseerd wil worden op basis van de instructies van 19 juli 2009 

betreffende de toepassing van art 9bis van de vreemdelingenwet. Zoals algemeen bekend, werden deze 

instructies door de Raad van State vernietigd op 11 december 2009. Zoals eveneens algemeen bekend, 

heeft de Staatssecretaris voor Asiel en Migratiebeleid, de heer Melchior Wathelet, zich geëngageerd om 

binnen zijn discretionaire bevoegdheid de criteria voor regularisatie zoals beschreven in eerder 

vernoemde instructie, te blijven toepassen. 

Wat betreft de aangehaalde elementen, (zijnde broodnodige arbeidskrachten en prangende humanitaire 

situatie), 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: broodnodige 

arbeidskrachten, prangende humanitaire situatie, dan doet dit niets af aan de voorwaarden die gesteld 

worden met betrekking tot de instructies dd. 19.07.2009, ondanks de elementen aangaande. 

Volledigheidshalve dient opgemerkt te worden dat de aanvraag dd. 15.12.2009 ontvankelijk wordt 

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

15.12.2009, zoals voorzien in de vernietigde instructies van 19.07.2009. De overige elementen die 

worden aangehaald in de ontvankelijkheid (broodnodige arbeidskrachten, prangende humanitaire 

situatie, schending van artikel 3 EVRM) worden dan ook niet aanvaard als zijnde buitengewone 

omstandigheden en hebben tevens niet geleid tot de ontvankelijkheid van de aanvraag. 

Hoewel de advocaat van betrokkene niet speciek vermeldt dat betrokkene zich wenst te beroepen op 

het criterium 2.8A van de vernietigde instructie van 19.07.2009, leiden wij af uit het feit dat hij door te 

verwijzen naar de voorwaarde van ononderbroken verblijf van 5 jaar en de voorwaarde betreffende het 

wettig verblijf of de poging om een wettig (verblijf) te bekomen voor 18.03.2008 beroep wenst te doen op 

criterium 2.8A. Dit criterium bepaalt ondermeer dat: “de vreemdeling die voorafgaand aan zijn aanvraag 

een langdurig ononderbroken verblijf heeft dat minimum 5 jaar bedraagt; én die voor 18 maart 2008 

gedurende een periode een wettig verblijf in België heeft gehad (…) of die voor die datum, 

geloofwaardige pogingen heeft ondernomen om in België een wettig verblijf te bekomen” 

Niettegenstaande dat betrokkene verschillende getuigenverklaringen voorlegt die staven dat hij 

inderdaad sinds 5 jaar ononderbroken in België zou verblijven, moeten wij na een grondige studie van 

het administratief dossier vaststellen dat betrokkene voor 18 maart 2008 géén periode van wettig verblijf 

heeft bekomen, noch dat hij een geloofwaardige poging heeft ondernomen. De advocaat van 

betrokkene meldt dat betrokkene geprobeerd heeft om werk te vinden, omdat hij verkeerdelijk van 

oordeel was dat een job hem ook een machtiging tot verblijf zou verschaffen. Uit het dossier blijkt niet 

dat een werkgever aan betrokkene een arbeidscontract heeft voorgesteld en voor betrokkene een 

arbeidsvergunning heeft aangevraagd, die aan betrokkene een verblijf zou hebben kunnen verschaffen 

voor de duur van de arbeidsovereenkomst. Bijgevolg kan betrokkene geen aanspraak kan maken op het 

criterium 2.8A. Qua verblijfsduur zou betrokkene eventueel in aanmerking kunnen komen voor punt 2.8B 

van de vernietigde instructies van 19.07.2009. Echter, om hierop eventueel aanspraak te kunnen 

maken, moet een behoorlijk ingevuld arbeidscontract worden voorgelegd. Dit doet betrokkene niet. Wel 

steunt betrokkenes advocaat zich op een tekort aan specifieke arbeidskrachten op de arbeidsmarkt en 

de bereidheid van verzoeker om te werken. Dit kan echter niet in betrokkenes voordeel weerhouden 

worden, aangezien betrokkene geen arbeidscontract voorlegt. Het feit dat betrokkene sinds 2004 in 

België zou verblijven, het Frans beheerst, bereid is om te werken, 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 17 september 2010 wordt aan verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten betekend. Dit is 

de tweede bestreden beslissing die als volgt wordt gemotiveerd: 
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“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 visum. )” 

 2. Ontvankelijkheid 

 

2. Ontvankelijkheid 

 

Uit de bewoordingen van het verzoekschrift en de toegevoegde stukken blijkt dat verzoeker eigenlijk 

twee beslissingen aanvecht met name de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor 

Migratie- en asielbeleid van 28 juli 2010 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf van 15 december 

2009 ontvankelijk, doch ongegrond wordt verklaard en van het bevel om het grondgebied te verlaten 

van 17 september 2010.  

 

Verzoeker voert echter geen middelen aan tegen het bevel om het grondgebied te verlaten van 17 

september 2010, zodat het beroep tegen de tweede bestreden beslissing onontvankelijk is. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

Verzoeker voert in een enig middel de schending aan van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, van de 

artikelen 2 en 3 van de van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991) en van de algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur meer specifiek de rechten van verdediging en de zorgvuldigheidsverplichting. Tot slot stelt 

verzoeker dat er sprake is van een kennelijke onredelijke beslissing omwille van een beoordelingsfout. 

 

Ter adstruering van zijn middel voert verzoeker aan wat volgt: 

 

“Verzoeker wenst te verwijzen naar zijn aanvraag tot machtiging tot verblijf voor meer dan drie maanden 

conform artikel 9 bis Vw die hij per aangetekend schrijven heeft mede gedeeld aan de burgemeester 

van GENT dd. 9 december 2009 (stuk 1). Verzoeker stelt echter vast dat de Dienst 

Vreemdelingenzaken haar aanvraag tot machtiging van verblijf beoordeeld heeft conform de instructies 

dd 19 juli 2009. Verzoeker is van oordeel dat de Dienst Vreemdelingenzaken zich op deze instructie 

NIET mag beroepen. De Raad van State heeft deze instructie echter nietig verklaard gezien de Raad 

van State van oordeel is dat deze instructies voorwaarden opleggen. Het opleggen van bijkomende 

voorwaarden kan echter enkel en alleen gedaan worden door de wetgevende macht. In casu stelt de 

minister dat verzoeker zijn aanvraag baseert op basis van het criterium 2.8A van de instructie. 

Verzoeker stelt dat de minister zich op dit criterium niet kan beroepen gezien het nietig verklaard is. 

Verzoeker heeft in zijn regularisatie aanvraag als hoofdmotief zijn langdurig verblijf in BELGIE 

ingeroepen. Het is dit langdurig verblijf die dient bekeken te worden. Verzoeker wenst duidelijk aan te 

geven dat zijn aanvraag wel degelijk ontvankelijk werd verklaard. De gegrondheidsfase bestaat erin om 

de integratie na te gaan. Uit de stukken kan niet weerhouden worden dat verzoeker niet geïntegreerd 

zou zijn wat de tweede voorwaarde van artikel 9 bis Vw is. Dus wat staat de dienst vreemdelingenzaken 

dan in de weg om verzoeker een machtiging tot verblijf toe te kennen. Het is dan toch wel straf indien 

het hoogste administratief rechtscollege een instructie vernietigd die minister zich in het kader van zijn 

discretionaire bevoegdheid toch op steunt. De minister zegt in zijn beslissing dus letterlijk dat hij zich 

niks aantrekt van de beslissingen van de rechtelijke macht. De minister handelt aldus als een autoritaire 

heerser die zich blijkbaar niet meer gebonden acht aan wetten en rechtspraak die deze wetten uitlegt. 

Voor de minister geldt dus de leuze ‘la loi c’est moi’. Verzoeker is van oordeel dat sinds de burgerij de 

macht genomen heeft die niet meer aan de orde is. De dienst Vreemdelingenzaken begaat dan ook een 

duidelijke beoordelingsfout door haar weigeringsmotief de baseren op een instructie die door het 

hoogste rechtscollege werd nietig verklaard. De bestreden beslissing analyseert geenszins de 

elementen die verzoeker heeft opgeworpen en zet niet uiteen waar om hij niet het bewijs zou vormen 

van een toereikende integratie om een verblijfsvergunning te bekomen. Verzoeker kan hiervoor 

verwijzen naar het arrest van de Raad van State 28 augustus 2001. nr. 98.554, T.V.R. 2002, alf. 2, 198. 

Door dat de Dienst Vreemdelingenzaken zich baseert op verkeerde en niet aangehaalde feiten en op 

instructie die door de Raad van State als niet bestaande dient beschouwd te worden heeft de Dienst 

Vreemdelingenzaken een kennelijke beoordelingsfout gemaakt. De Raad van State heeft op deze 

argumentatie een beslissing vernietigd. Verzoeker verwijst hiervoor naar het arrest van de Raad van 

State 9 april 2002, nr. 105.430, Rev.dr.étr. 2002, alf 1 18, 263. Door deze beoordelingsfout is de 

beslissing dan ook onredelijk. Verzoeker verbleef ten tijde van de bestreden beslissing zijnde maar dan 

5 jaar ononderbroken op het grondgebied. De Dienst Vreemdelingenzaken heeft onmiskenbaar een 

beoordelingsfout gemaakt. Door deze beoordelingsfout is zij tot een onredelijke beslissing gekomen. Het 
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staat buiten kijf dat verzoeker goed geïntegreerd is zodat er de minister in het kader van artikel 9 bis 

eerste lid Vw hem een verblijfsvergunning dient te worden toegekend. Indien de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen van oordeel zou zijn dat de minister in het kader van zijn discretionaire 

bevoegdheid zich wel zou kunnen baseren op de vernietigde instructie dan nog heeft de minister een 

beoordelingsfout gemaakt en op deze wijze tot een onredelijke beslissing gekomen. De Dienst 

Vreemdelingenzaken dient consequent te zijn ofwel houdt het zich aan de instructie ofwel doet zij het 

niet. Doordat de instructie niet meer geldig is, dient de minister zich aan de instructie niet te houden. In 

het kader van zijn discretionaire bevoegdheid kan hij beslissen wat hij wil. Niettemin is hij wel gebonden 

om de feiten correcte te beoordelen. Hij dient in zijn beslissing wel degelijk rekening te houden met de 

elementen die door verzoeker werden aangebracht. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen heeft tot doel de bestuurde, zelfs 

wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden geoordeeld of er aanleiding tot bestaat 

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 

1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die 

aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende’ wijze. Het begrip afdoende’ impliceert 

dat de opgelegde motivering in rechten en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. Het aldus duidelijk dat de minister niet alle feitelijke overwegingen in overweging heeft 

genomen. Verzoeker stelt vast dat zijn aanvraag ontvankelijk is en hij aldus toch voldoet aan de 

gegrondheidsfase. De minister is door de integratie niet grondig te onderzoeken tot een onredelijke 

beslissing gekomen om aan verzoeker geen machtiging tot verblijf toe te kennen ondanks het feit dat hij 

al een lange tijd in het Rijk verblijft. De Dienst Vreemdelingenzaken stelt dat hij geen arbeidscontract 

voorlegt. Verzoeker wenst hierop te antwoorden dat dit onmogelijk is. De dienst vreemdelingenzaken 

vraagt aldus iets wat verzoeker onmogelijk kan doen. Verzoeker is illegaal op het grondgebied. Welke 

werkgever zou verzoeker dan aannemen zonder dat hij in het bezit is van een verblijfsvergunning. 

Indien een werkgever dit zou doen riskeert de werkgever een zware boete van de arbeidsinspectie door 

verzoeker illegaal tewerk te stellen. Bovendien mag verzoeker van de dienst vreemdelingenzaken niet 

werken omdat hij niet beschikt over een arbeidskaart noch een verblijfsvergunning. Het is dan ook 

volledig onredelijk te stellen dat verzoeker een arbeidscontract die behoorlijk ingevuld zou zijn, zou 

voorleggen. De dienst vreemdelingenzaken kan niet verwachten dat verzoeker zaken doet die in strijd 

zou zijn met de openbare orde. Het opleggen door de dienst vreemdelingenzaken van voorwaarden die 

in strijd zijn met de openbare orde is een overtreding van een op straffe van nietigheid voorgeschreven 

vorm. Zodoende is de beslissing onredelijk. Verder stelt verzoeker vast dat de dienst 

vreemdelingenzaken stelt dat verzoeker geen onderscheid maakt tussen buitengewone 

omstandigheden en de integratie voorwaarde. Niks is minder waar. Verzoeker verwijst naar zijn 

machtiging tot verblijf dd. 10 december 2009. Punt 1 in deze aanvraag betreft de identiteit. Punt 2 betreft 

buitengewone omstandigheden. Punt 3 betreft prangende humanitaire situatie. Punt 4 betreft perfecte 

integratie. In punt 4 word er verwezen naar punt 3 om de perfecte integratie aan te tonen. De motivering 

van de beslissing is dan ook totaal verkeert indien de beslissing stelt dat verzoeker geen onderscheid 

maakt. Verzoeker heeft dit wel degelijk gedaan. De motivering is dan ook gestoeld om verkeerde 

feitelijkheden. Zodoende voldoet de 

beslissing niet aan de motiveringsvereiste conform artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991.” 

 

In zijn repliekmemorie stelt verzoeker dat hij volhardt in zijn middelen en verwijst hij integraal naar zijn 

inleidende verzoekschrift. 

 

De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft 

tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid de 

bestreden bestuurshandeling heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat 

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 

1991 verplichten de administratieve overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op 

te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een ‘afdoende’ wijze. Het begrip 

“afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het 

gewicht van de genomen beslissing (RvS 7 november 2001, nr. 100.628, RvS 30 mei 2006, nr. 159.298, 

RvS 12 januari 2007, nr. 166.608, RvS 15 februari 2007, nr. 167.848, RvS 26 juni 2007, nr. 172.777). 

 

De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende administratieve overheid 

de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet “verder” te 

motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor 

elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden. 
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De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan deze 

werd genomen. 

 

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

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

verwezen naar de toepasselijke rechtsregel met name naar artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en 

naar de feitelijke gegevens die eraan ten grondslag liggen, met name dat de staatssecretaris zich ertoe 

geëngageerd heeft de criteria voor regularisatie zoals beschreven in de instructie van 19 juli 2009 te 

blijven toepassen binnen zijn discretionaire bevoegdheid. Tevens motiveert de bestreden beslissing dat 

verzoeker de toepassing van het criterium 2.8A heeft ingeroepen. Vervolgens onderzoekt de 

verwerende partij of verzoeker in aanmerking komt voor het criterium 2.8A doch besluit dat verzoeker 

vóór 18 maart 2008 geen periode van wettig verblijf heeft bekomen en ook geen geloofwaardige poging 

heeft ondernomen om een wettig verblijf te bekomen. Tevens gaat de verwerende partij na of verzoeker 

eventueel in aanmerking zou kunnen komen voor het criterium 2.8B doch besluit dat de verzoeker geen 

arbeidscontract heeft voorgelegd. 

 

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

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

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

Verzoeker bekritiseert de verschillende motieven waardoor hij aantoont de juridische en feitelijke 

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

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna afgekort: de Raad) merkt vooreerst op dat verzoeker 

kan worden gevolgd waar hij stelt dat de instructie door de Raad van State werd vernietigd in zijn arrest 

nr. 198.769 van 10 december 2009. De instructie werd evenwel vernietigd omdat ze geen ruimte meer 

toeliet voor appreciatie doordat meteen was voldaan aan de voorwaarde van de buitengewone 

omstandigheden zoals voorzien in de Vreemdelingenwet, wanneer werd 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 houdende de 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. 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 

appreciatiebevoegdheid. 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. Het staat de verwerende partij vrij om binnen haar ruime discretionaire bevoegdheid, die 

zij put uit artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, objectieve criteria te bepalen op grond waarvan zij een 

machtiging tot verblijf toekent. Zoals hiervoor gesteld dienen de gehanteerde criteria objectief te zijn, 

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

hanteren. Door binnen het kader van zijn 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 aan 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. Hierdoor miskent de verwerende partij noch het 

wettigheidsbeginsel, noch de kracht van gewijsde van het arrest van de Raad van State. Evenmin toont 

verzoeker aan dat de verwerende partij een manifeste beoordelingsfout heeft gemaakt door gebruik te 

maken van de criteria van de instructie van 19 juli 2009 binnen haar ruime discretionaire bevoegdheid 

bij de beoordeling van de gegrondheid van de aanvraag. 

 

Uit de aanvraag om machtiging tot verblijf van 10 december 2009 blijkt impliciet dat verzoeker zich 

beroept op toepassing van het criterium 2.8A van de instructie van 19 juli 2009. Dit wordt niet betwist 

door verzoeker. In zijn aanvraag heeft verzoeker het volgende gesteld:  

 

“(…) 
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Verzoeker wenst te verwijzen naar de instructie die de minister van asiel en migratie heeft gegeven aan 

de administratie op 18 juli 2009. Indien verzoeker voldoet aan deze inhoudelijke criteria voor 

regularisatie zoals omschreven in de instructie van 18 juli 2009, voldoet verzoeker aan de buitengewone 

omstandigheden. Dat werd alleszins mondeling toegezegd aan het Vlaams Minderhedencentrum 

toegezegd door zowel de bevoegde staatssecretaris als door de dienst Vreemdelingenzaken. 

3.2  Onderbroken verblijf van minstens 5 jaar 

Er bestaat geen twijfel dat verzoeker sedert gedurende meer dan 5 jaar ononderbroken verblijf heeft 

voorafgaande huidige aanvraag. 

(…) 

3.3 Voor 18 maart 2008 

Pogingen ondernomen om een wettig verblijf te bekomen. Verzoeker heeft een poging ondernomen om 

zijn verblijf te legaliseren. Verzoeker heeft een poging ondernomen om zijn verblijf te legaliseren. 

Verzoeker heeft geprobeerd om werk te vinden. 

(…) 

 

Aangezien verzoeker verwijst naar de voorwaarden van het criterium 2.8A, onderzocht de verwerende 

partij het criterium 2.8A. Volledigheidshalve onderzocht de verwerende partij ook de toepassing van het 

criterium 2.8B van de instructie van 19 juli 2009 omdat verzoeker wat de verblijfsduur betreft voldoet aan 

de voorwaarden van het criterium 2.8B. De punten 2.8A en 2.8B van de instructie van 19 juli 2009 

worden verduidelijkt in de “Verduidelijkingen over de uitvoering van de instructie van 19 juli 2009 » 

(http://milquet.belgium.be/files/Vademecum-NL.pdf), ook wel gekend onder de naam « vademecum ». 

Dienaangaande wordt het volgende vermeld:  

 

“D. Duurzame lokale verankering – ononderbroken verblijf van 5 jaar (punt 2.8.A. van de instructie) 

Het gaat om personen die in België een duurzame lokale verankering hebben ontwikkeld, sinds 

minstens 5 jaar ononderbroken in ons land verblijven en die aan de hieronder vermelde voorwaarden 

voldoen. 

(…) 

a) U voldoet aan de volgende voorwaarden (deze 3 voorwaarden zijn cumulatief): 

1) U verblijft minstens 5 jaar ononderbroken in België voorafgaand aan de huidige aanvraag tot 

machtiging tot verblijf (5 jaar gerekend vanaf 15 december 2009). 

2) U hebt vóór 18 maart 2008: 

- een wettig verblijf in België gehad (waarbij elk verblijf in aanmerking komt dat gedekt wordt door een 

wettelijk verleend verblijfsdocument, behalve een toeristenvisum); 

- een geloofwaardige poging ondernomen om in België een wettig verblijf te bekomen. 

3) U kunt een lokale verankering in België aantonen. 

De volgende feitelijke gegevens worden door de Dienst Vreemdelingenzaken in aanmerking genomen 

(mits de aanvraag ontvankelijk werd verklaard): 

- Sociale banden in België, de schoolloopbaan en de inburgering van de kinderen; 

- Kennis van één van de landstalen of alfabetiseringscursussen in een van de drie landstalen gevolgd 

hebben; 

- Het werkverleden in België en de werkbereidheid, beschikken over de kwalificaties of competenties 

afgestemd op het arbeidsaanbod, onder andere inzake de door de Gewesten vastgelegde 

knelpuntberoepen, het perspectief om een beroepsactiviteit te kunnen uitoefenen en/of de mogelijkheid 

om in het eigen levensonderhoud te voorzien. 

Bij zijn onderzoek naar de duurzame lokale verankering in België zal de minister of zijn gemachtigde 

zich niet laten leiden door één factor, maar hij zal kijken naar het geheel van de feitelijke elementen 

samen.  

(…)” 

 

“E. Lokale verankering- arbeidscontract (punt 2.8.B van de instructie). 

Het gaat om personen die voorafgaand aan hun regularisatieaanvraag sinds 31 maart 2007 

ononderbroken in België hebben verbleven, een arbeidscontract kunnen voorleggen en een 

arbeidskaart B kunnen verkrijgen. 

 

 

U voldoet aan de volgende voorwaarden: 

1) U verblijft, voorafgaand aan de indiening van de aanvraag, sinds ten minste 31 maart 2007 

ononderbroken op het grondgebied. 

2) U kunt een duurzame lokale verankering in België aantonen (zie punt 4.a.3 op pagina 5). 
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3) U kunt bij de regularisatieaanvraag of bij de actualisering van de hangende aanvraag een kopie van 

het behoorlijk ingevulde model-arbeidscontract voegen (het kan worden gedownload op de sites van de 

Gewesten): 

- Het contract moet van bepaalde duur zijn van minstens 1 jaar of van onbepaalde duur 

-Het loon mag niet lager zijn dan het wettelijk minimumloon zoals voorzien in de intersectorale 

collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988, algemeen bindend verklaard bij koninklijk 

besluit van 29 juli 1988. Een bezoldiging gelijk aan het wettelijk minimumloon kan verkregen worden 

door verscheidene arbeidscontracten.  

(…)” 

 

Aangaande deze elementen motiveerde de verwerende partij als volgt: 

 

“(…) 

Hoewel de advocaat van betrokkene niet speciek vermeldt dat betrokkene zich wenst te beroepen op 

het criterium 2.8A van de vernietigde instructie van 19.07.2009, leiden wij af uit het feit dat hij door te 

verwijzen naar de voorwaarde van ononderbroken verblijf van 5 jaar en de voorwaarde betreffende het 

wettig verblijf of de poging om een wettig te bekomen voor 18.03.2008 beroep wenst te doen op 

criterium 2.8A. Dit criterium bepaalt ondermeer dat: “de vreemdeling die voorafgaand aan zijn aanvraag 

een langdurig ononderbroken verblijf heeft dat minimum 5 jaar bedraagt; én die voor 18 maart 2008 

gedurende een periode een wettig verblijf in België heeft gehad (…) of die voor die datum, 

geloofwaardige pogingen heeft ondernomen om in België een wettig verblijf te bekomen” 

Niettegenstaande dat betrokkene verschillende getuigenverklaringen voorlegt die staven dat hij 

inderdaad sinds 5 jaar ononderbroken in België zou verblijven, moeten wij na een grondige studie van 

het administratief dossier vaststellen dat betrokkene voor 18 maart 2008 géén periode van wettig verblijf 

heeft bekomen, noch dat hij een geloofwaardige poging heeft ondernomen. De advocaat van 

betrokkene meldt dat betrokkene geprobeerd heeft om werk te vinden, omdat hij verkeerdelijk van 

oordeel was dat een job hem ook een machtiging tot verblijf zou verschaffen. Uit het dossier blijkt niet 

dat een werkgever aan betrokkene een arbeidscontract heeft voorgesteld en voor betrokkene een 

arbeidsvergunning heeft aangevraagd, die aan betrokkene een verblijf zou hebben kunnen verschaffen 

voor de duur van de arbeidsovereenkomst. Bijgevolg kan betrokkene geen aanspraak kan maken op het 

criterium 2.8A. Qua verblijfsduur zou betrokkene eventueel in aanmerking kunnen komen voor punt 2.8B 

van de vernietigde instructies van 19.07.2009. Echter, om hierop eventueel aanspraak te kunnen 

maken, moet een behoorlijk ingevuld arbeidscontract worden voorgelegd. Dit doet betrokkene niet. Wel 

steunt betrokkenes advocaat zich op een tekort aan specifieke arbeidskrachten op de arbeidsmarkt en 

de bereidheid van verzoeker om te werken. Dit kan echter niet in betrokkenes voordeel weerhouden 

worden, aangezien betrokkene geen arbeidscontract voorlegt. Het feit dat betrokkene sinds 2004 in 

België zou verblijven, het Frans beheerst, bereid is om te werken, 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.” 

 

Verzoeker voert in zijn verzoekschrift aan dat hij ruim 5 jaar op ononderbroken wijze op Belgisch 

grondgebied verblijft en meent dan ook dat de bestreden beslissing onmiskenbaar een beoordelingsfout 

heeft gemaakt.  

 

Uit het geciteerde onderdeel van de motivering blijkt dat de verwerende partij niet betwist dat verzoeker 

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

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

poging heeft ondernomen tot het verkrijgen van een wettig verblijf.  

 

De Raad komt op basis van de stukken van het administratief dossier tot de bevindingen dat de 

bestreden beslissing niet kennelijk onredelijk is, daar het criterium 2.8.A. onder andere duidelijk stelt:  

 

“de vreemdeling die voorafgaand aan zijn aanvraag een langdurig ononderbroken verblijf heeft dat 

minimum 5 jaar bedraagt; én die voor 18 maart 2008 gedurende een periode een wettig verblijf in 

België heeft gehad […] of, die voor die datum, geloofwaardige pogingen heeft ondernomen om in België 

een wettig verblijf te bekomen”.  

 

Daar verzoeker geen argument aanvoert tegen het motief dat uit het administratief dossier nergens blijkt 

dat hij vóór 18 maart 2009 een wettig verblijf heeft bekomen of voor die datum een geloofwaardige 

poging heeft ondernomen om een wettig verblijf te bekomen en de motivering van de verwerende partij 
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geschraagd wordt door de stukken van het administratief dossier concludeert de Raad dat de 

verwerende partij in alle redelijkheid oordeelde dat verzoeker niet voldoet aan het criterium 2.8.A van de 

instructie van 19 juli 2009.  

 

De verwerende partij heeft volledigheidshalve de toepassing van het criterium 2.8.B van de instructie 

van 19 juli 2009 onderzocht, niettegenstaande dit criterium geenszins door verzoeker zelf werd 

ingeroepen. De Raad is dan ook van oordeel dat dit onderdeel van de motivering van de bestreden 

beslissing overtollig is en hoe dat de eventuele gegrondheid van de kritiek van verzoeker op dit 

overtollig motief de wettigheid van de bestreden beslissing niet in het gedrang brengt, daar het 

determinerende deel van de motivering reeds volstaat om de bestreden beslissing te schragen. 

 

Geheel ten overvloede merkt de Raad op daar waar verzoeker van oordeel is dat iemand die illegaal is 

onmogelijk een arbeidsovereenkomst kan afsluiten met een werkgever omdat deze het risico loopt op 

hoge boetes, er ten einde de instructienota van de federale regering van 19 juli 2009 met betrekking tot 

de verblijfsregularisatie te kunnen uitvoeren door de Koning op 7 oktober 2009 een besluit werd 

ondertekend waardoor het tijdelijk mogelijk wordt voor de bevoegde Gewestoverheden om onder 

bepaalde voorwaarden arbeidsvergunningen en arbeidskaarten B af te leveren aan sommige 

categorieën van buitenlandse werknemers. Het KB werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 

oktober 2009.  

 

In casu heeft verzoeker geen arbeidscontract bijgebracht en dus heeft de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid in alle redelijkheid geoordeeld dat niet voldaan is aan de 

voorwaarden van het criterium 2.8.B van de instructie van 19 juli 2009. 

 

Waar verzoeker aanvoert dat de verwerende partij door zijn integratie niet te onderzoeken tot een 

onredelijke beslissing is gekomen om aan verzoeker geen machtiging tot verblijf toe te kennen ondanks 

het feit dat hij al een lange tijd in het Rijk verblijft, dient gewezen te worden op wat hiervoor reeds werd 

uiteengezet.  

 

Er werd reeds vastgesteld dat de verwerende partij in alle redelijkheid heeft geoordeeld dat verzoeker 

niet voldoet aan de voorwaarden van het criteria 2.8.A (omdat hij geen wettig verblijf vóór 18 maart 2009 

heeft aangetoond en evenmin heeft aangetoond dat hij geloofwaardige pogingen heeft ondernomen om 

een wettig verblijf te verkrijgen voor die datum) en 2.8.B van de instructie van 19 juli 2009 (omdat hij 

geen arbeidsovereenkomst heeft neergelegd). Aangezien de voorwaarden welke vooropgesteld zijn in 

het criterium 2.8A en 2.8B cumulatieve voorwaarden zijn, kon de verwerende partij zich beperken tot de 

vaststelling dat aan één van de voormelde cumulatieve voorwaarden niet werd voldaan. De verwerende 

partij kan aldus gevolgd worden in haar stelling, welke tot uiting komt in de motivering van de bestreden 

beslissing, dat ondanks de elementen aangaande de integratie van verzoeker, hij moet voldoen aan de 

voorwaarden van de instructie van 19 juli 2009. Bijgevolg dient de verwerende partij niet verder te 

motiveren waarom hij niet het bewijs zou vormen van een toereikende integratie om een 

verblijfsvergunning te bekomen.  

 

Daargelaten de vraag of verzoeker een duidelijk onderscheid heeft gemaakt tussen de buitengewone 

omstandigheden en de integratievoorwaarden, wijst de Raad erop dat alle elementen die verzoeker 

heeft ingeroepen in zijn aanvraag werden onderzocht en dat de verwerende partij, zoals hierboven 

reeds werd gesteld, heeft vastgesteld dat verzoeker niet voldoet aan één van de cumulatieve 

voorwaarden van het criterium 2.8A. Verzoekers betoog doet dan ook geen afbreuk aan de wettigheid 

van de bestreden beslissing. 

 

In zoverre verzoekers betoog erop gericht is de Raad te overtuigen dat de door hem aangevoerde 

elementen van verblijf en integratie wel van dien aard zijn om hem een verblijf toe te kennen, wijst de 

Raad nogmaals op de ruime appreciatiebevoegdheid waarover de staatssecretaris beschikt. Het komt 

geenszins aan de Raad toe om het dossier van verzoeker te gaan herbeoordelen. Evenmin komt het 

aan verzoeker toe om te bepalen op grond van welke gegevens een verblijf kan worden toegekend. Het 

loutere feit dat verzoeker het niet eens is met de gevolgtrekkingen van de bestreden beslissing en dat 

verzoeker van oordeel is dat zijn integratie volstaat om een verblijf toe te kennen, betekent uiteraard niet 

dat de bestreden beslissing niet wettig is.  

 

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

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

correct heeft beoordeeld en dat zij op grond daarvan niet kennelijk onredelijk tot haar oordeel is 
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gekomen. Verzoeker toon niet aan dat de materiële motiveringsplicht is geschonden en er is tevens 

geen sprake van een kennelijk onredelijke beslissing door een beoordelingsfout.  

 

Artikel 9bis van de Vreemdelingenwet is niet geschonden.   

 

Wat de schending van de rechten van verdediging betreft, stelt de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen dat de rechten van verdediging enkel van toepassing zijn op jurisdictionele 

beroepen en in administratiefrechtelijke beroepen op tuchtzaken (RvS 4 maart 2004, nr. 128.733, RvS 

27 oktober 2003, nr.124.709, RvS 24 oktober 2003, nr.124.643). Bijgevolg zijn ze niet van toepassing op 

administratieve beslissingen die werden genomen in het kader van de vreemdelingenwet. 

 

Aangaande de vermeende schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, wijst de Raad erop dat 

voornoemd beginsel de overheid de verplichting oplegt haar beslissing op een zorgvuldige wijze voor te 

bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411, RvS 14 februari 

2006, nr. 154.954). Daargelaten de vraag of ook dit onderdeel van het middel als een ontvankelijk 

middel kan worden beschouwd, daar verzoeker in essentie geen duidelijk onderscheid maakt in zijn 

uiteenzetting tussen de verschillende middelen die hij aanvoert, kan de Raad dan ook dienstig verwijzen 

naar wat reeds is uiteengezet aangaande de analyse aangaande de aangevoerde schending van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet. Verzoeker toont niet aan dat de verwerende partij haar beslissing niet 

op een zorgvuldige wijze heeft voorbereid en dat zij deze beslissing niet heeft gestoeld op een correcte 

feitenvinding. Het zorgvuldigheidsbeginsel is niet geschonden.  

 

Het enige middel van verzoeker is ongegrond.  

                                                                                                                                                                                                                                                       

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

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

door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS J. CAMU 

 


