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 nr. 52 016 van 30 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 VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 1 oktober 2010 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 30 augustus 2010 waarbij de aanvraag om machtiging 

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

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ongegrond verklaard wordt. 

 

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 26 oktober 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

24 november 2010. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter Ch. BAMPS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. DE ROECK, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat A. DE MEU, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1 Op 7 december 2009 dient de verzoekende partij een aanvraag om machtiging tot verblijf in, met 

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: de 

Vreemdelingenwet).  

 

1.2 Op 30 augustus 2010 wordt deze aanvraag om machtiging tot verblijf door de gemachtigde van de 

staatssecretaris ongegrond verklaard. Deze beslissing wordt op 14 september 2010 aan de 

verzoekende partij ter kennis gebracht. Dit is de bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als 

volgt: 
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“(…) Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 07.12.2009 werd 

ingediend door:  

 

(…) 

 

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

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

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, deel ik u mee dat dit 

verzoek ontvankelijk is doch ongegrond.  

 

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 beroept zich op het criterium 2.8B van de instructie van 19.07.2009. Hij legt hiervoor 

een arbeidscontract voor d.d. 14.09.2009 voor de duur van 12 maanden. Het bruto maandloon van 

betrokkene bedraagt volgens dit contract 1100 euro. Het wettelijk bepaalde minimumloon bedraagt 

echter 1387,49 euro voor een persoon ouder dan 21 jaar (betrokkene is 32 jaar oud; °15.09.1977) 

(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). Bijgevolg voldoet 

betrokkene niet aan alle vooropgestelde voorwaarden om in aanmerking te komen voor regularisatie op 

basis van punt 2.8B van de instructie van 19.07.2009.  

 

Verder voegt hij twee bewijzen van sollicitatie toe uit 2004 respectievelijk opgesteld door C. V. en B. M. 

Deze kunnen echter niet in betrokkenes voordeel weerhouden worden, aangezien dit 

geen arbeidscontracten zijn.  

 

Het feit dat betrokkene sinds 2004 in België zou verblijven, actief is binnen de islamititische en 

culturele vereniging in Kortrijk, zich ondertussen zou kunnen behelpen in het Nederlands en Frans, 

werkbereid is, een vrienden- en kennissenkring heeft opgebouwd en getuigenverklaringen voorlegt, kan 

niet weerhouden worden als een grond voor regularisatie. Ondanks deze elementen aangaande de 

integratie van betrokkene, doet dit niets af aan de voorwaarden die gesteld worden met betrekking tot 

de instructies dd. 19.07.2009.  

 

Als prangende humanitaire situatie haalt de advocaat van betrokkene vervolgens aan dat hij geen 

familiale band meer heeft met zijn land van herkomst en de afwijzing van de regularisatieaanvraag een 

humanitair drama zou betekenen aangezien hij niemand meer heeft om op terug te vallen. Het lijkt 

echter onwaarschijnlijk dat betrokkene geen familie, vrienden of kennissen meer zou hebben in het land 

van herkomst. Betrokkene verbleef immers ruim 32 jaar in Marokko en zijn verblijf in België, zijn 

integratie en opgebouwde banden kunnen bijgevolg geenszins vergeleken worden met zijn relaties in 

het land van herkomst.  

Dat zijn moeder in haar verklaring op eer stelt dat alle broers van betrokkene in Europa wonen, met 

name drie broers in België, twee in Frankrijk en een in Nederland, bewijst bovendien niet dat betrokkene 

niemand meer zou hebben in het land van herkomst.  

 

Wat tenslotte de bewering betreft dat zijn moeder en drie broers in België zouden wonen; betrokkene 

toont niet aan waarom dit feit op zich een grond voor regularisatie zou betekenen.  

 

Bijgevolg verzoek ik u door afgifte van het model van bijlage 13 van het K.B. van 8 oktober 

1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen (B.S. van 27 oktober 1981), zoals ingevoegd bij het K.B. van 22 november 1996 

(B.S. van 6 december 1996) en gewijzigd door het K.B. van 22 juli 2008 (B.S. van 29 augustus 2008), 

aan de betrokkene kennis te geven van de beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor 

Migratie- en asielbeleid waarbij hem bevel wordt gegeven om het grondgebied te verlaten binnen de 30 

(dertig) dagen na de kennisgeving.  
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Reden van de maatregel:  

 

De betrokkene verblijft in het Rijk zonder in het bezit te zijn van de vereiste binnenkomstdocumenten 

(art. 7, al 1,1° van de Wet van 15 december 1980). Niet in het bezit van een geldig paspoort en geldig 

visum.  

 

(…).” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet en van “de beginselen van behoorlijk bestuur: zorgvuldigheidsplicht”. 

 

Ter adstruering van het enig middel zet de verzoekende partij in haar verzoekschrift het volgende 

uiteen: 

 

“Verzoekster heeft het recht tot vestiging in BELGIE op basis van het artikel 9 Bis van de wet van 

15/12/1980 en volgens de regeringsinstructies van 19/07/2010;   

 

Op 08/12/2009 dient verzoeker een regularisatieaanvraag in conform de regeringsinstructies van 

19/07/2009 criterium 2.8.B;  

 

Het ononderbroken verblijf van voor 31/03/2007 wordt door tegenpartij niet betwist alsmede de 

voorgelegde stavingstukken;  

 

Zijn integratie wordt ook niet door tegenpartij betwist (duurzame lokale verankering);  

 

Het neergelegde arbeidscontract van 14/09/2009 voor een periode van 12 maanden wordt door 

tegenpartij niet aanvaardt;  

 

Het vooropgestelde loon bedraagt 1.100 € netto wat meer dan 1.387,94 € bruto uitmaakt;  

 

De intentie was wel 1.100 € netto en niet bruto;  

 

Dat wanneer verzoeker aan alle voorwaarden voldoet, tegenpartij toestaat dat verzoekers een ander 

werkgever mogen vinden zo deze laatste verzoekers niet meer wilt aanwerven;  

 

Er is dus een zekere soepelheid dat tegenpartij aanvaardt daar de eerste werkgever ofwel verzoeker 

niet meer wil aanwerven opdat hij geen werk meer heeft, ofwel dat hij al iemand anders aangeworven 

heeft aangezien de zeer lange wachttermijnen vooraleer een antwoord te krijgen van tegenpartij;  

 

Verzoeker kan dus geregulariseerd worden op basis van het punt 2.8.B. van de regeringsinstructies;” 

 

In haar repliekmemorie verwijst de verzoekende partij naar haar verzoekschrift. 

 

2.2 Met betrekking tot de aangevoerde schending van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, wijst de 

Raad erop dat dit artikel luidt als volgt: 

 

“§ 1. In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een 

identiteitsdocument beschikt, kan de machtiging tot verblijf worden aangevraagd bij de burgemeester 

van de plaats waar hij verblijft. Deze maakt ze over aan de minister of aan diens gemachtigde. Indien de 

minister of aan diens gemachtigde de machtiging tot verblijf toekent, zal de machtiging tot verblijf in 

België worden afgegeven. 

(…)” 

 

De buitengewone omstandigheden, waarvan sprake in artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, mogen 

niet verward worden met de argumenten ten gronde die kunnen worden ingeroepen om een 

verblijfsmachtiging te verkrijgen. De toepassing van voornoemd artikel 9bis houdt met andere woorden 

een dubbel onderzoek in: 

1° Wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of er buitengewone 

omstandigheden worden ingeroepen om het niet aanvragen van de machtiging in het buitenland te 
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rechtvaardigen en zo ja, of deze aanvaardbaar zijn. Zo dergelijke buitengewone omstandigheden niet 

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

aanmerking worden genomen. 

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

dan drie maanden in het Rijk te verblijven. Desbetreffend beschikt de gemachtigde van de 

staatssecretaris over een ruime appreciatiebevoegdheid. 

 

In casu werd de aanvraag van 7 december 2009 om machtiging tot verblijf, ontvankelijk doch ongegrond 

verklaard, wat betekent dat de redenen die de verzoekende partij heeft ingeroepen om te 

verantwoorden waarom zij in aanmerking komt voor een machtiging tot verblijf, niet werden aanvaard of 

bewezen. 

 

Zoals hoger reeds gesteld, heeft  de gemachtigde van de staatssecretaris bij de beoordeling van de 

redenen waarop een vreemdeling zich beroept om gemachtigd te worden langer dan drie maanden in 

het Rijk te verblijven, een ruime discretionaire bevoegdheid. In de bestreden beslissing wordt 

uitdrukkelijk aangegeven dat de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid zich geëngageerd heeft 

om binnen deze discretionaire bevoegdheid de criteria voor regularisatie zoals omschreven in de 

“Instructie m.b.t. de toepassing van het oude artikel 9,3 en het artikel 9bis van de vreemdelingenwet” 

van 19 juli 2009 (hierna: de instructie van 19 juli 2009) te blijven toepassen, ook al werd deze instructie 

op 11 december 2009 door de Raad van State vernietigd.  

 

Voorafgaandelijk wijst de Raad erop dat het niet tot zijn bevoegdheid behoort zijn beoordeling van de 

aanvraag om machtiging tot verblijf met toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet in de 

plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk 

toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van deze aanvraag is uitgegaan 

van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in 

onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

De verzoekende partij diende op 7 december 2009 een aanvraag om machtiging tot verblijf met 

toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet in. Zoals blijkt uit de aanvraag en zoals zij ook 

uitdrukkelijk aangeeft in haar verzoekschrift, steunt zij zich op de instructie van 19 juli 2009. 

 

Uit voornoemde aanvraag van 7 december 2009 blijkt dat de verzoekende partij als basis van de 

regularisatieaanvraag enerzijds “werk + duurzame lokale verankering” heeft aangegeven en anderzijds 

“(a)ndere prangende humanitaire situaties”. 

 

Met betrekking tot de door de verzoekende partij aangegeven (andere) prangende humanitaire situatie 

stelt de Raad vast dat de gemachtigde van de staatssecretaris hierop ingaat in de bestreden beslissing, 

maar dat de verzoekende partij in haar verzoekschrift dit onderdeel van de bestreden beslissing niet in 

haar betoog betrekt en het hieromtrent gestelde in de bestreden beslissing dan ook niet betwist. 

 

Met betrekking tot het criterium “werk + duurzame verankering” waarop de verzoekende partij zich in 

voornoemde aanvraag van 7 december 2009 beroept, merkt de Raad op dat dit, zoals de verzoekende 

partij in haar verzoekschrift ook zelf aangeeft, beantwoordt aan punt 2.8.B van de instructie van 19 juli 

2009, hetgeen luidt als volgt: 

 

“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:  

 

A. (…) 

 

B. Of de vreemdeling die, voorafgaand aan zijn aanvraag, sinds 31 maart 2007 een 

ononderbroken verblijf in België heeft en die een kopie van een arbeidscontract bij een 
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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.  

 

(…)”. 

 

De verzoekende partij stelt in haar verzoekschrift dat de gemachtigde van de staatssecretaris het 

ononderbroken verblijf van voor 31 maart 2007 en haar integratie (duurzame lokale verankering) niet 

betwist. De Raad stelt vast dat uit de bestreden beslissing niet kan afgeleid worden dat dit inderdaad het 

geval is, daar in dit verband slechts het volgende wordt gesteld: “Het feit dat betrokkene sinds 2004 in 

België zou verblijven, actief is binnen de islamitische en culturele vereniging in Kortrijk, zich ondertussen 

zou kunnen behelpen in het Nederlands en Frans, werkbereid is, een vrienden- en kennissenkring heeft 

opgebouwd en getuigenverklaringen voorlegt, kan niet weerhouden worden als een grond voor 

regularisatie. Ondanks deze elementen aangaande de integratie van betrokkene, doet dit niets af aan 

de voorwaarden die gesteld worden met betrekking tot de instructies dd. 19.07.2009.”.  

 

Daargelaten de vraag of in de bestreden beslissing daadwerkelijk wordt aangenomen dat de 

verzoekende partij aan de voornoemde twee voorwaarden van punt 2.8.B van de instructie van 19 juli 

2009 voldoet, wordt in de bestreden beslissing uitdrukkelijk aangegeven dat de verzoekende partij niet 

voldoet aan alle vooropgestelde voorwaarden om in aanmerking te komen voor regularisatie op basis 

van voormeld punt 2.8.B, daar het voorgelegde arbeidscontract d.d. 14 september 2009 een bruto 

maandloon voorziet dat lager is dan het minimumloon. 

 

De Raad wijst erop dat zowel in de instructie van 19 juli 2009 als op het door de verzoekende partij 

ingevulde “TYPEFORMULIER Regularisatieaanvraag” dat zij als aanvraag om machtiging tot verblijf 

heeft ingediend, uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het arbeidscontract “minimaal (dient te) voorzie(n) in 

een inkomen equivalent aan het minimumloon” (instructie) resp. dat “het salaris (…) niet lager (mag) zijn 

dan het wettelijke minimumsalaris” (typeformulier). In de “Verduidelijkingen over de uitvoering van de 

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

vreemdelingenwet” wordt daarenboven specifiek aangegeven dat dit wettelijke minimumloon bepaald is 

“in de intersectorale collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988, algemeen bindend 

verklaard bij koninklijk besluit van 29 juli 1988”. Zoals in de bestreden beslissing ook wordt aangegeven, 

bedraagt het gewaarborgd minimummaandinkomen voor wie, zoals de verzoekende partij, 21 jaar of 

ouder is, 1387,49 EUR (http://www.cnt-nar.be/Tabellen/Cao-bedragen/BEDRAGEN-2010-09.pdf).  

 

De verzoekende partij stelt in haar verzoekschrift dat het vooropgestelde loon in het arbeidscontract 

1100 EUR netto is en derhalve meer dan 1387,49 EUR bruto uitmaakt en dat “(d)e intentie (…) wel 

(was) 1.100€ netto en niet bruto”. De Raad wijst er echter op dat zij zich hiermee beperkt tot een loutere 

bewering en stelt verder vast dat in het arbeidscontract van 14 september 2009 waarop de verzoekende 

partij zich beroept, wordt aangegeven dat het loon 1100 EUR per maand beloopt, waarbij in de 

bijhorende voetnoot uitdrukkelijk wordt vermeld: “Bruto uur-, maand- of jaarloon opgeven”. De 

verzoekende partij kan dan ook niet voorhouden dat het overeengekomen maandloon van 1100 EUR 

het netto- en niet het brutoloon betreft. De gemachtigde van de staatssecretaris kon in de bestreden 

beslissing dan ook terecht vaststellen dat de verzoekende partij, op grond van het door haar 

voorgelegde arbeidscontract, niet voldoet aan alle vooropgestelde voorwaarden van punt 2.8.B van de 

instructie van 19 juli 2009.  

 

Voor het overige wordt in de bestreden beslissing nog gesteld dat de twee bewijzen van sollicitatie die 

de verzoekende partij eveneens aan haar aanvraag had toegevoegd, niet in haar voordeel weerhouden 

kunnen worden, aangezien dit geen arbeidscontracten zijn, maar ook op dit onderdeel van de bestreden 

beslissing gaat de verzoekende partij in haar verzoekschrift niet verder in. 

 

In tegenstelling tot wat de verzoekende partij in haar verzoekschrift beweert, kon de gemachtigde van 

de staatssecretaris, gelet op het voorgaande, terecht stellen dat zij niet aan alle voorwaarden voldoet en 

dat zij niet kan geregulariseerd worden op basis van punt 2.8.B van de instructie van 19 juli 2009 en 

zodoende de aanvraag om machtiging tot verblijf ongegrond verklaren. 

 

In de mate dat de verzoekende partij tevens de schending van de zorgvuldigheidsplicht aanvoert, wijst 

de Raad erop dat het zorgvuldigheidsbeginsel aan de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen 

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 het voorgaande is gebleken dat de 

gemachtigde van de staatssecretaris op alle door de verzoekende partij in haar aanvraag van 7 
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december 2009 om machtiging tot verblijf met toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet is 

ingegaan en dat zij op grond van de gegevens die haar door de verzoekende partij zelf zijn verstrekt, 

terecht heeft vastgesteld dat het voorgelegde arbeidscontract, dat een brutoloon voorziet lager dan het 

minimumloon, niet voldoet aan de voorwaarden zoals bepaald in punt 2.8.B van de instructie van 19 juli 

2009, instructie waarop de verzoekende partij voornoemde aanvraag van 7 december 2009 had 

gesteund en waarvoor de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid zich heeft geëngageerd deze toe 

te passen in het kader van zijn discretionaire bevoegdheid. 

 

Gelet op het voorgaande wordt een schending van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en van de 

zorgvuldigheidsplicht niet aannemelijk gemaakt. 

 

Het enig middel 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 dertig november tweeduizend en tien door: 

 

mevr. Ch. BAMPS, kamervoorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS Ch. BAMPS 

 


