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 nr. 51 864  van 29 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 Bengalese nationaliteit te zijn, op 4 oktober 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 1 september 2010 waarbij 

de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9 bis van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen, 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

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

26 november 2010. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat N. BOGAERTS 

verschijnt voor de verzoekende partij en van E. MATTERNE die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker, van Bengaalse nationaliteit, dient op 30 april 2008 een asielaanvraag in. 

 

1.2. Op 1 oktober 2008 weigert de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen aan 

verzoeker de vluchtelingen- en subsidiaire beschermingsstatus. 

 

1.3. Bij arrest nr. 21.385 van 13 januari 2009 wordt de weigeringbeslissing van de Commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen bevestigd door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). 
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1.4. Op 22 januari 2009 wordt aan verzoeker het bevel gegeven om het grondgebied te verlaten (bijlage 

13quinquies) 

 

1.5. Op 4 februari 2009 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet, die hij actualiseert op 13 oktober 2009. 

 

1.6. Op 1 september 2010 beslist de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid 

tot de ongegrondheid van de aanvraag om machtiging tot verblijf. Deze beslissing wordt aan verzoeker 

ter kennis gebracht op 10 september 2010. Dit is de bestreden beslissing, die als volgt is gemotiveerd:  

 

“Reden(en): 

 

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

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

deze instructies door de Raad van State vernietigd op 11 december 2009. zoals eveneens algemeen 

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

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

in eerder vernoemde instructie, te blijven toepassen. 

 

Betrokkene beroept zich op het criterium 2.8B van de vernietigde instructie van 19.07.2009. 

niettegenstaande het feit dat betrokkene een arbeidsovereenkomst bij Dhaka BVBA voorlegt, hebben wij 

na een grondige studie van het administratief dossier- moeten vaststellen dat betrokkene niet kan 

aantonen dat hij ononderbroken in België verblijft en dit sinds 31.07.2007. Betrokkene verklaarde bij zijn 

asielaanvraag dd. 30.04.2008 te zijn aangekomen in België op 29.04.2008. dit houdt in dat hij geen 

aanspraak kan maken op het criterium 2.8B daar zijn ononderbroken verblijf sinds 31.07.2007 niet 

vaststaat. 

 

Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkene nooit een inbreuk beging tegen de openbare orde 

dient opgemerkt te worden dat van alle vreemdelingen die in België verblijven, verwacht wordt dat zij 

zich houden aan de in België van kracht zijnde wetgeving. 

 

Verzoeker beweert dat een terugkeer naar het land van herkomst uitgesloten is doch hij legt geen 

bewijzen voor die deze bewering kunnen staven. Het is aan betrokkene om op zijn minst een begin van 

bewijs te leveren. De loutere vermelding dat een terugkeer uitgesloten is voor betrokken volstaat niet om 

als grond voor regularisatie aanvaard te worden. Bovendien voegt betrokkene geen enkel nieuw 

element toe aan de elementen die hij reeds tijdens zijn asielprocedure naar voor bracht 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. 

 

Het feit dat betrokkene sinds 2008 in België verblijft, op zeer duurzame wijze een band gesmeed heeft 

met België, Nederlands en Engels spreekt, geïntegreerd is in de Belgische samenleving, graag snel zou 

werken en mogelijkheid hiertoe heeft, een arbeidscontract voorlegt, Nederlandse lessen gevolgd heeft 

en getuigenverklaringen voorlegt kan niet weerhouden worden als een grond voor regularisatie. 

Ondanks deze elementen aangaande de duurzame lokale verankering van betrokkene, doet dit niets af 

aan de voorwaarden die gesteld worden met betrekking tot de instructies dd. 19.07.2009. Wat betreft de 

bewering dat betrokkene moeilijkheden ondervindt om een visum aan te vragen, dient opgemerkt te 

worden dat betrokkene geen bewijzen voorlegt die deze bewering kunnen staven. Het is aan betrokkene 

om op zijn minst een begin van bewijs te leveren. Betrokkene wist dat zijn verblijf slechts voorlopig werd 

toegestaan in het kader van de asielprocedure en dat hij bij een negatieve beslissing het land diende te 

verlaten. Zijn asielaanvraag, ingediend op 30.04.2008, werd afgesloten op 13.01.2009 de beslissing 

weigering vluchtelingenstatus — weigering subsidiaire bescherming door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. Betrokkene verkoos echter geen gevolg te geven aan het bevel om het 

grondgebied te verlaten de. 27.01.2009 en verblijft sindsdien illegaal in Belgie. De duur van de 

procedure — namelijk minder dan 9 maanden— was ook niet van die aard dat ze als onredelijk lang kan 

beschouwd worden.” 

 

 

2. Over de rechtspleging 

 

In fine van zijn verzoekschrift vraagt verzoeker het voordeel van de kosteloze rechtspleging. 
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Ambtshalve wordt vastgesteld dat de Raad geen gerechtskosten kan opleggen en derhalve dus 

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

partij wordt om die reden verworpen 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1. In haar nota met opmerkingen werpt de verwerende partij de exceptie van onontvankelijkheid op. Zij 

betoogt dat het verzoekschrift uiterst feitelijk werd opgesteld zonder melding te maken van een 

geschonden rechtsregel, zodat niet is voldaan aan de vierde voorwaarde van artikel 39/69, §1 van de 

Vreemdelingenwet. 

 

3.2.  Verzoeker betoogt in zijn verzoekschrift het volgende: 

 

“Verzoeker meent volgende middelen te kunnen aanvoeren tegen de motivering van de bestreden 

beslissing: Verzoeker stelt vast dat:  

- Verweerster inderdaad bevestigt dat verzoeker een arbeidscontract voorlegt;  

- Verweerster bevestigt dat verzoeker een blanco strafblad heeft en zich, zoals verwacht wordt, aan de 

Belgische wetten en regels houdt;  

- Verweerster bevestigt eveneens dat verzoeker voldoet aan de voorwaarden werk en duurzame 

verankering;  

- De nieuwe regularisatie tussen 15 september en 15 december 2009 diende om alle illegalen de kans 

te geven om zich binnen de gestelde periode te regulariseren en aan te tonen dat zij voldoen aan de 

gestelde voorwaarden;  

- Verweerster weerhoudt in het nadeel van verzoeker dat hij tijdens zijn asielprocedure verklaarde pas in 

België te zijn sinds 29 april 2008, waardoor men geen geloof hecht aan de verklaring van verzoeker dat 

hij reeds in België is sinds 2007;  

- Verzoeker legde teneinde hiervan het bewijs te leveren reeds diverse verklaringen voor en doet thans 

eveneens het nodige om nieuwe verklaringen voor te leggen;  

- Verweerster stelt ook dat verzoeker niet aantoont dat een terugkeer naar zijn land van herkomst is 

uitgesloten en legt hiervoor de nodige documenten voor;   

- Verzoeker doet het nodige om dit tegenbewijs te leveren dmv. kranten en verklaringen;  

- Verweerster argumenteert dat verzoeker geen gevolg gaf aan het bevel om het grondgebied te 

verlaten na zijn asielaanvraag maar in de voorwaarden staat eveneens dat men pogingen moet hebben 

ondernomen om verblijfsdocumenten te bekomen;  

- Verzoeker heeft dit gedaan door enerzijds een asielaanvraag en anderzijds een regularisatieaanvraag 

(voor de grote regularisatie) in te dienen;  

- Verzoeker brengt zijn regularisatieaanvraag en actualisatie opnieuw voor waaruit blijkt dat verzoeker 

wel degelijk een regularisatie aanvraag kon indienen tijdens de hierboven gestelde periode;  

- Verzoeker heeft een ononderbroken verblijf van meer dan 3 jaar, voldoet aan de werkvoorwaarde.  

- voldoet aan de voorwaarde tot lokale verankering”  

 

Luidens artikel 39/78 iuncto artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4°, van de Vreemdelingenwet moet het 
verzoekschrift op straffe van nietigheid een uiteenzetting van feiten en middelen bevatten die ter 
ondersteuning van het beroep worden ingeroepen. Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet 
worden begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel of van het 
geschonden geachte rechtsbeginsel en van de wijze waarop die regel of dat rechtsbeginsel door de 
bestreden rechtshandeling wordt geschonden (cfr. RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 17 december 
2004, nr. 138.590). 
 
Verzoeker beperkt zich in zijn uiteenzetting tot feitelijke omstandigheden maar blijft in zijn verzoekschrift 
manifest in gebreke om op voldoende en duidelijke wijze een geschonden geachte rechtsregel of een 
geschonden geacht rechtsbeginsel, evenals de wijze waarop deze rechtsregel of dit rechtsbeginsel 
volgens hem geschonden wordt, aan te geven. In het verzoekschrift stelt verzoeker dat verweerster 
enkele elementen bevestigt, dat enkele elementen in haar nadeel weerhouden werden en betoogt dat hij 
nieuwe verklaringen zal voorleggen, dat hij het nodige zal doen om tegenbewijs te leveren en dat hij 
voldoet aan de voorwaarden. Dit is een feitelijke uiteenzetting waarbij niet wordt aangehaald welke 
rechtsregel of welk rechtsbeginsel verzoeker geschonden acht. Verzoeker mag het niet aan de Raad 
overlaten om uit dergelijke feitelijke uiteenzetting een middel te distilleren. Het verzoekschrift omvat 
derhalve geen middel zoals voorzien in artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4°, van de Vreemdelingenwet. Dit 
gebrek kan na het verstrijken van de beroepstermijn niet meer goedgemaakt worden tijdens het verdere 
verloop van het geding, zelfs niet wanneer dan middelen worden opgeworpen die de openbare orde 
raken, of die niet vroeger konden worden opgeworpen (A. WIRTGEN, Administratieve Rechtsbibliotheek: 
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10. Raad van State, I. afdeling bestuursrechtspraak, 3. Middelen en het ambtshalve aanvoeren van 
middelen, Brugge, die Keure, 2004, p. 31; R. STEVENS, Administratieve Rechtsbibliotheek: 10. Raad van 
State, I. afdeling bestuursrechtspraak, 2. Het procesverloop, Brugge, die Keure, 2007, p. 74).  
 
De exceptie van onontvankelijkheid van het beroep, opgeworpen door de verwerende partij is gegrond. 

 

 

4. Korte debatten 

 

Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk. Er is derhalve grond om toepassing te maken van 

artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot schorsing, als accessorium van de nietigverklaring, 

wordt derhalve samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

 

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 negenentwintig november 

tweeduizend en tien door: 

 

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

 

dhr. S. TRICOT,  toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier,     De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

S. TRICOT     S. DE MUYLDER 

 

 

 


