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 nr. 51 899 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 Algerijnse nationaliteit te zijn, op 15 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 14 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, ongegrond verklaard wordt, aan verzoeker ter kennis gebracht op 11 oktober 2010. 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 4 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 R. WILLEMS, die loco advocaat E. TRIAU 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 18 januari 2005 vraagt verzoeker een visum type C aan bij de Belgische ambassade te Algerije. 

 

Op 1 februari 2005 wordt dit visum aan verzoeker toegekend. 

 

Op 2 oktober 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) en van de 

instructie van 19 juli 2009. 
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Op 14 juli 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf van 2 oktober 2009 in toepassing van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet, ongegrond verklaard wordt. Dit is thans de bestreden beslissing, 

waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“Redenen: 

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

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

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

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 wenst zicht te beroepen op 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. Hij voegt een attest van werkbereid van de VDAB toe, evenals een 

belofte tot aanwerven door de firma (…). Beide documenten kunnen echter niet in betrokkenes voordeel 

weerhouden worden, aangezien dit geen arbeidscontracten zijn. De advocaat van betrokkene haalt aan 

dat het onmogelijk is om als illegaal in het land verblijvende vreemdeling (…) om aan een 

arbeidscontract te geraken, gezien de wettelijke gevolgen voor de werkgever. Er zijn echter 

verschillende vreemdelingen die zich in het kader van een aanvraag art.9bis beriepen op punt 2.8B van 

de vernietigde instructies van 19.07.2009 en een behoorlijk ingevuld arbeidscontract konden 

voorleggen. Ook zij werden geconfronteerd met dezelfde problemen als betrokkene, namelijk het 

onzeker verblijfstatuut. Deze elementen kunnen bijgevolg evenmin weerhouden worden, terwijl dit niet 

zo is voor andere vreemdelingen. De advocaat van betrokkene verwijst tevens naar de lokale 

verankering van betrokkene. Het feit dat betrokkene sinds 2005 in België zou verblijven, zich 

geïntegreerd zou hebben in de Belgische samenleving, een sociaal leven ontplooid zou hebben, een 

grote vriendenkring uitgebouwd zou hebben, getuigenverklaringen en een attest van werkbereidheid kan 

voorleggen, meerdere taalcursussen Nederlands en verschillende werkopleidingen gevolgd zou hebben, 

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.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

De procedures voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zijn vooralsnog kosteloos, zodat geen 

gevolg kan verleend worden aan de vraag van verzoeker om de kosten van het geding ten laste te 

leggen van de verwerende partij. 

 

3. Onderzoek van het beroep  
 
In een enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en van 

de zorgvuldigheidsplicht. 

 

Ter adstruering van zijn middel voert verzoeker aan wat volgt: 

 
“Volgens de bestreden beslissing steunde verzoeker zich ten onrechte op punt 2.8B van de instructies in 

toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Teneinde onder de toepassing van dit punt te 

vallen dienen de volgende voorwaarden vervuld te zijn: 

* de verzoeker verblijft op het ogenblik van de aanvraag ten minste sedert 31 maart 2007 onafgebroken 

op het grondgebied 

* verzoeker kan een duurzame lokale verankering in België aantonen 

* op het ogenblik van de aanvraag kan verzoeker een arbeidscontract bijvoegen, welke hetzij voor een 

bepaalde duur van minimum 1 jaar, hetzij van onbepaalde duur dient te zijn, en waarbij het loon niet 

lager mag zijn dan het wettelijke minimumloon 

Bij de studie van het dossier van verzoeker blijkt duidelijk dat aan de eerste twee voorwaarden voldaan 

werd, wat ook niet wordt betwist door verweerster. Verweerster stelt echter wel dat verzoeker in gebreke 

zou blijven om een behoorlijk ingevuld arbeidscontract bij te brengen, en zich beperkt tot het bijbrengen 

van een arbeidsbelofte. Verweerster is van oordeel dat dergelijk document niet kan weerhouden 

worden, daar dit geen arbeidscontract betreft;  
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Deze redenering komt in ieder geval zeer bevreemdend voor. Reeds zeer snel na de aanvang van de 

toepassingsperiode van de regularisatie wegens duurzame lokale verankering werd ingezien dat het 

zeer moeilijk is voor illegalen om een arbeidsovereenkomst te kunnen voorleggen teneinde beroep te 

kunnen doen op punt 2.8B van de instructie. Het is immers logisch dat iemand die illegaal in het land is, 

principieel geen wettelijke arbeidsovereenkomst kan afsluiten met een werkgever, waarbij deze laatste 

in voorkomend geval ook nog een aanzienlijk risico op hoge boetes loopt. Precies hierdoor heeft de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratiebeleid ingegrepen, en werd een modelovereenkomst voorzien, 

waarbij de ingang van de tewerkstelling afhankelijk werd gemaakt van een positieve beslissing inzake 

de regularisatie (K.B. van 7 oktober 2009). In de modelovereenkomst werd de volgende passage 

voorzien: “. . . die begint te lopen vanaf de beslissing tot machtiging tot verblijf en de toekenning van de 

arbeidskaart B...”. Dergelijke bepaling komt neer op niet meer of niet minder dan een arbeidsbelofte, 

zoals ook bijgebracht, weliswaar niet in de vorm van het model, zoals gepubliceerd in het Belgisch 

Staatsblad, door verzoeker. Hierbij moet natuurlijk onmiddellijk opgemerkt worden dat voormeld 

koninklijk besluit nog niet aan de orde was op het ogenblik van de aanvraag van verzoeker, doch de 

finaliteit is in ieder geval identiek. Ook in het geval van verzoeker wordt uitdrukkelijk bepaald dat van 

zodra hij een positief antwoord krijgt op zijn aanvraag op regularisatie, hij tewerkgesteld zal worden. In 

dit kader is het dus zeer bevreemdend dat de Staatssecretaris in eerste instantie zelf de problematiek 

inziet van het al dan niet in de mogelijkheid zijn tot het bijbrengen van een arbeidsovereenkomst, en 

hieraan verhelpt door de mogelijkheid van een arbeidscontract naar de toekomst, lees een 

arbeidsbelofte te creëren, doch vervolgens aanvragen, welke dergelijke arbeidsbeloften bijbrengen 

precies weigert omdat het geen arbeidsovereenkomst in de strikte zin is. Deze houding is op zijn minst 

zeer contradictoir, en in tegenspraak met het eigen gevoerde beleid. Minstens dient gesteld te worden 

dat door het nemen van de thans bestreden beslissing de zorgvuldigheidsplicht niet wordt nagekomen. 

Eerst wordt een mogelijkheid gecreëerd teneinde onder bepaalde voorwaarden een aanvraag om 

machtiging tot verblijf te verkrijgen, en worden deze voorwaarden naar de verzoekers toe grondig 

uitgelegd. Vervolgens blijkt, dat wanneer bepaalde kandidaten, onder wie huidige verzoeker, deze 

voorschriften strikt nakomen, de regelgevende overheid haar eigen instructies en hierbij horende 

verduidelijkingen niet naleeft, zodat negatieve beslissingen worden genomen; Op deze wijze is het voor 

een burger vanzelfsprekend volstrekt onmogelijk om op een deugdelijke wijze de nodige stappen te 

ondernemen en een positief resultaat te verkrijgen; Gelet op bovenstaande mag het duidelijk zijn dat ten 

eerste er een volledige schending is in de toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en de 

instructies omtrent de toepassing hiervan; Verder is het duidelijk dat een zeer tegenstrijdige houding 

wordt ingenomen door verweerster, waar zij hun eigen standpunten, welke eerder werden ingenomen, 

en welke onder meer resulteerden in het Koninklijk Besluit van 7 oktober 2009, tegenspreken; Zo wordt 

enerzijds de optie van een arbeidsovereenkomst op termijn (wat dus eigenlijk neerkomt op een 

arbeidsbelofte) voorzien, doch wordt anderzijds de aanvraag op verzoeker afgewezen precies omdat hij 

dergelijke overeenkomst bijbrengt; Op zijn minst wordt hier de zorgvuldigheidsplicht door verweerster 

geschonden.” 

 

De Raad verwijst vooreerst naar de aanvraag van verzoeker van 2 oktober 2009 waarin hij zich beroept 

op artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en op de instructie van 19 juli 2009. Aangaande de 

gegrondheid van zijn aanvraag vermeldt verzoeker dienaangaande de volgende elementen:  

 

“Verzoeker leeft thans al meer dan vier jaar in België, en heeft zich in die tijd geïntegreerd in de 

Belgische samenleving. Zo heeft hij zich ontplooid in het sociale leven, en al een grote vriendenkring 

opgebouwd. Verder neemt verzoeker deel aan meerdere Nederlandse taalcursussen, alsook aan 

werkopleidingen. Het mag dan ook overduidelijk zijn dat verzoeker de expliciete wil heeft uitgedrukt om 

zijn leven verder uit te bouwen in België.” 

 

Uit de stukken van het dossier blijkt dat verzoeker naar aanleiding van zijn aanvraag om machtiging tot 

verblijf, een werkbelofte van zaakvoerder van (…) heeft bijgebracht. Deze brief vermeldt het volgende: 

“Geachte mevrouw/heer, indien de heer K., S. beschikt over de nodige papieren die hem toelaten om te 

werken in België mag hij zich bij (…) aanbieden voor een job.” 

 

In de uiteenzetting van zijn middel betwist verzoeker niet dat hij de toepassing van het criterium 2.8B 

van de instructie van 19 juli 2009 heeft ingeroepen. Zoals uit de motivering van de bestreden beslissing 

duidelijk blijkt, heeft de gemachtigde van de staatssecretaris voor de beoordeling van de aanvraag om 

machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet toepassing gemaakt van 

de voormelde instructie binnen zijn discretionaire bevoegdheid. 
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De instructie waarvan verzoeker de toepassing heeft ingeroepen en waarvan de verwerende partij niet 

betwist dat zij de aanvraag van verzoeker hieraan getoetst heeft, vermeldt dienaangaande het volgende: 

 

“2.8 Voor aanvragen ingediend 3 maanden te rekenen vanaf datum van 15 september 2009 zal ook de 

vreemdeling met een duurzame lokale verankering in België in aanmerking komen. 

Deze situatie betreft de vreemdeling, die het centrum van zijn affectieve, sociale en economische 

belangen in België heeft gevestigd. 

Het bestaan van een duurzame lokale verankering in België is een feitenkwestie die onderzocht wordt 

binnen de soevereine beoordelingsbevoegdheid van de minister of zijn gemachtigde. 

Volgende vreemdelingen komen in aanmerking: 

(…) 

Of de vreemdeling die, voorafgaand aan zijn aanvraag, sinds 31 maart 2007 een ononderbroken verblijf 

heeft in België en die een kopij van een arbeidscontract bij een bepaalde werkgever voorlegt, hetzij van 

bepaalde duur van minstens één jaar hetzij van onbepaalde duur, dat minimaal voorziet in een inkomen 

equivalent aan het minimumloon. 

(…) 

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. 

Onderstaande feitelijke elementen worden door de minister of zijn gemachtigde in het onderzoek 

weerhouden, naast de eerder genoemde voorwaarden: 

Sociale banden in België. De schoolloopbaan en inburgering van de kinderen. 

Kennis van één van de landstalen, of alfabetiseringscursussen gevolgd hebben. 

Werkverleden en werbereidheid, beschikken over de kwalificaties of competenties afgestemd op het 

arbeidsaanbod, o.m. inzake knelpuntberoepen, uitzicht hebben op werk en/of de mogelijkheid hebben 

om in het eigen levensonderhoud te voorzien. 

(…)” 

 

Verzoeker houdt voor dat een werkbelofte volstaat om te voldoen aan de voorwaarden van het criterium 

2.8.B. van de instructie van 19 juli 2009, daarenboven verwijst verzoeker naar de modelovereenkomst 

die is opgenomen in het koninklijk besluit van 7 oktober 2009. De Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna afgekort: de Raad) verwijst naar de instructie van 19 juli 2009 

waarin uitdrukkelijk als voorwaarde staat dat een arbeidscontract bij een bepaalde werkgever, hetzij van 

bepaalde duur van minstens één jaar hetzij van onbepaalde duur dient te worden voorgelegd. In casu 

heeft verzoeker bovenvermelde brief voorgelegd waarin wordt gezegd dat wanneer verzoeker beschikt 

over de nodige papieren dan mag hij zich bij (…) aanbieden voor een job.  

 

Er is bijgevolg geen arbeidscontract bijgebracht, maar wel een arbeidsbelofte. De modelovereenkomst 

opgenomen in het koninklijk besluit houdende bijzondere bepalingen met betrekking tot de 

tewerkstelling van sommige categorieën van buitenlandse werknemers van 7 oktober 2009 (hierna 

afgekort: KB van 7 oktober 2009) waarnaar verzoeker verwijst en waarvan hij meent dat het eveneens 

slechts een arbeidsbelofte is, vereist de invulling van talrijke elementen zoals o.a. de arbeidsduur, 

uurrooster, het loon. Uit de door verzoeker neergelegde arbeidsbelofte blijkt niet of verzoeker zich 

naderhand mag komen aanbieden voor een voltijdse of een deeltijds arbeidsbetrekking, of de 

arbeidsovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur zal zijn, welke de verloning zal zijn, … . Dit is 

wel van belang daar de instructie niet enkel melding maakt van het neerleggen van een arbeidscontract, 

doch ook nog eens aangeeft dat de arbeidsovereenkomst hetzij van bepaalde duur van minstens één 

jaar hetzij van onbepaalde duur, dient te zijn en dat het minimaal moet voorzien in een inkomen 

equivalent aan het minimumloon. Daargelaten de vraag of de modelovereenkomst zoals gepubliceerd in 

het KB van 7 oktober 2009 eerder een arbeidsbelofte is dan een arbeidsovereenkomst, dient te worden 

vastgesteld dat de finaliteit van de modelarbeidsovereenkomst, in tegenstelling tot wat verzoeker 

voorhoudt, niet dezelfde is aangezien de voormelde gegevens wel worden vermeld in de 

modelovereenkomst en niet in de arbeidsbelofte neergelegd door verzoeker. Het is bijgevolg niet 

bevreemdend, noch contradictoir, noch kennelijk onredelijk van de verwerende partij om de 

arbeidsbelofte van verzoeker niet te aanvaarden. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij is ingegaan op alle door verzoeker in zijn 

aanvraag om machtiging tot verblijf aangehaalde elementen ten gronde en voor elk element 

gemotiveerd heeft waarom deze elementen niet volstaan om het verblijf toe te staan. Een schending van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet wordt niet aangetoond.  
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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). Uit voormelde bespreking blijkt dat de verwerende partij is uitgegaan van een 

correcte feitenvinding en haar beslissing aldus op een zorgvuldige wijze heeft voorbereid. Een 

schending van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt niet aangetoond. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

Verzoeker heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan leiden 

aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, wordt de 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, samen met het beroep tot 

nietigverklaring verworpen.  

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS J. CAMU 

 


