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 nr. 52 918 van 13 december 2010 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Guatemalteekse nationaliteit te zijn, op 

8 oktober 2010 hebben 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 grond van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen, ongegrond wordt verklaard, aan verzoekende partij ter kennis gebracht op 9 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 9 november 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

7 december 2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat B. DE SCHRIJVER verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekers die verklaren van Guatemalteekse nationaliteit te zijn, komen op 3 mei 2007 België binnen 

en dienen een asielaanvraag in op 24 mei 2007. 

 

Op 18 oktober 2007 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de 

beslissingen tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus. 
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Bij arresten van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nrs. 9924 en 9925 van 14 april 2008 worden 

aan verzoekers de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus geweigerd. 

 

Op 27 december 2007 worden aan verzoekers de bevelen van 6 december 2007 ter kennis gebracht om 

het grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies). 

 

Op 26 november 2009 dienen verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

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

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

 

Op 30 augustus 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing waarbij deze aanvraag ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard. Dit is de bestreden 

beslissing. 

 

“(…) 

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: 

De redenen die aangehaald worden om het verblijf toe te staan zijn onvoldoende : 

Betrokkenen halen aan dat zij geregulariseerd willen worden op basis van de instructie 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, de verbintenis 

aangegaan om binnen zijn discretionaire bevoegdheid de criteria voor regularisatie zoals beschreven in 

eerder vernoemde instructie, te zullen eerbiedigen. 

Het feit dat betrokkenen sinds 2007 in België wonen, goed geïntegreerd zouden zijn en Nederlandse 

lessen hebben gevolgd alsook het feit dat zijn hun aanvraag met getuigenverklaringen ondersteund 

wordt, vormt geen grond voor verblijfsregularisatie. Deze elementen aangaande de duurzame lokale 

verankering van betrokkenen doen niets af aan de voorwaarden die gesteld worden met betrekking tot 

de vernietigde instructie van 19.07.2009. 

Ook het feit dat hun zoontje hier naar school gaat, kan niet gezien worden als een grond voor 

verblijfsregularisatie daar betrokkenen niet aantonen dat een scholing niet in het land van herkomst kan 

verkregen worden. Tevens behoeft de scholing van de kinderen geen gespecialiseerd onderwijs, noch 

een gespecialiseerde infrastructuur die niet in het land van herkomst te vinden is. Bovendien hebben 

betrokkenen steeds geweten dat de scholing van hun kinderen plaatsvond in precair verblijf en dat hun 

opleiding in België mogelijk slechts een tijdelijke oplossing was om de ontwikkeling van de kinderen toch 

zo normaal mogelijk te laten verlopen. Betrokkenen menen in aanmerking te komen voor 

verblijfsregularisatie op basis van een langdurig ononderbroken verblijf en duurzame lokale verankering 

(criterium 2.8A van de vernietigde instructie van 19.07.2009). Betrokkenen halen in hun aanvraag echter 

zelf aan dat zij pas sinds 24.05.2007 in België verblijven, wat een te kort verblijf is om hierop aanspraak 

te kunnen maken. Hoe goed de integratie eventueel ook moge zijn, dit doet niets af aan de voorwaarde 

van de duur van het verblijf. Dit element kan dus in het voordeel van betrokkenen weerhouden worden. 

Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkenen nooit in aanraking kwamen met het gerecht 

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. 

Betrokkenen wisten dat hun verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de 

asielprocedure en dat zij bij een negatieve beslissing het land dienden te verlaten. Op 24.05.2007 

dienden betrokkenen een asielaanvraag in. Op 14.04.2008 weigerde de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen de vluchtelingenstatus of subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen. De 

duur van de asielprocedure - zijnde bijna een jaar - was niet van die aard dat ze als onredelijk lang kan 

worden beschouwd. 

(…).” 

 

 

 

 

2. Over de ontvankelijkheid 
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2.1. De verwerende partij werpt een exceptie op van onontvankelijkheid omdat het verzoekschrift geen 

uiteenzetting bevat van een voldoende duidelijk en nauwkeurig omschreven middel. De verwerende 

partij verwijst naar rechtsleer om aan te tonen dat een middel dient te bestaan uit de voldoende en 

duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel of het overtreden beginsel en van de wijze waarop 

deze rechtsregel of het beginsel wordt geschonden: een middel waarbij de verwerende partij of de Raad 

slechts door het interpreteren van de bedoeling van verzoeker kan uitmaken welke schending van welke 

rechtsregel is bedoeld en de verwerende partij of de Raad zelf het middel interpreteren, is niet 

ontvankelijk. 

 

Luidens artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4° van de Vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op straffe 

van nietigheid een uiteenzetting van de 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 en van de wijze waarop die rechtsregel 

door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden (RvS 17 december 2004, nr. 138 590; RvS 4 mei 

2004, nr. 130 972; RvS 1 oktober 2004, nr. 135 618). 

 

De Raad stelt vast dat de uiteenzetting van verzoekers in het verzoekschrift weliswaar vrij beknopt is 

maar dat zij toch aangeven van oordeel te zijn dat “de bestreden beslissing niet afdoende werd 

gemotiveerd” en uiteenzetten dat de bestreden beslissing onvoldoende rekening houdt met de door hen 

ingediende stukken. Hieruit blijkt dat verzoekers de schending aanvoeren van de materiële 

motiveringsplicht en aanduiden waaruit deze schending bestaat, zodat kan worden aangenomen dat  zij 

het overtreden beginsel aangeven en de wijze waarop dit wordt geschonden. 

 

Het verzoekschrift bevat een middel zodat de exceptie van onontvankelijkheid van de verwerende partij 

wordt verworpen. 

 

2.2. 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. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoekers voeren een enig middel aan dat als volgt luidt: 

 

“2. Aangaande de gegrondheid van het beroep: 

Verzoeker meent dat de bestreden beslissing niet afdoende werd gemotiveerd. 

Verzoekers menen wel degelijk te beantwoorden aan de criteria die werden gedefinieerd door de 

instructie van 19 juli 2009. 

Verzoekers hebben door de asielprocedure een poging ondernomen om wettig verblijf te bekomen. 

Bovendien tonen zij aan duurzaam; lokaal verankerd te zijn, te meer doordat de kinderen in het 

Nederlands worden opgevoed en onderwijs volgen in de lagere school te Arendonk. Zoontje L. zit in het 

vierde leerjaar; dochtertje S. in de kleuterklas. 

In het kader van de aanvraag tot verblijfsmachtiging werden verschillende stavingsstukken 

overgemaakt, waaruit de toepasselijkheid van voormelde criteria blijkt. 

De bestreden beslissing houdt onvoldoende rekening met deze stavingsstukken.” 

 

3.2. In de nota repliceert de verwerende partij in ondergeschikte orde dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris geheel terecht, binnen de hem ter zake toebedeelde bevoegdheid en gelet op de 

gegevens waarover de gemachtigde beschikte op het ogenblik van het nemen van zijn beslissing, heeft 

geoordeeld dat de verblijfsaanvraag van verzoekers ongegrond is en dat hen bevel diende te worden 

gegeven om het grondgebied te verlaten. Hij handelde hierbij na grondig onderzoek van de elementen 

die verzoekers concrete situatie daadwerkelijk kenmerken en conform de ter zake toepasselijke 

rechtsregels. De verwerende partij wijst erop dat zij elementen herhalen die zij bij hun aanvraag hebben 

aangehaald maar niet betwisten dat zij niet voldoen aan de verblijfsvoorwaarde die gesteld wordt in het 

door hen ingeroepen criterium 2.8A. Verzoekers betwisten de concrete motieven van de bestreden 

beslissing niet zodat concrete kritiek niet kan worden aangenomen. 

 

3.3. In de repliekmemorie herhalen verzoekers het middel zoals uiteengezet in het inleidend 

verzoekschrift. 
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3.4. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(hierna: de Raad) niet bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de 

administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te 

gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, 

of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is 

gekomen. 

 

Verzoekers voeren aan dat zij wel degelijk beantwoorden aan de criteria van de instructie van 19 juli 

2009: zij hebben door de asielprocedure een poging ondernomen om wettig verblijf te bekomen en zij 

zijn duurzaam lokaal verankerd, in het kader van de aanvraag werden verschillende stavingsstukken 

overgemaakt waarmee de bestreden beslissing onvoldoende rekening houdt. 

 

De Raad dient vast te stellen dat verzoekers zich beperken tot het opnieuw vermelden van elementen 

die zij in hun aanvraag hebben aangehaald en waarover de gemachtigde van de staatssecretaris in de 

bestreden beslissing een oordeel velt. De omstandigheid dat verzoekers het niet eens zijn met de 

motieven van de bestreden beslissing, volstaat niet om aan te tonen dat deze motieven kennelijk 

onredelijk zouden zijn of steunen op een foutieve feitenvinding. 

 

Waar verzoekers aanvoeren dat onvoldoende rekening wordt gehouden met stukken die zij hebben 

voorgelegd, merkt de Raad op dat verzoekers niet verduidelijken met welke stukken onvoldoende 

rekening zou zijn gehouden, zodat de Raad op dit punt zijn wettigheidstoetsing niet kan uitoefenen. De 

Raad wijst erop dat het feit dat de gemachtigde van de staatssecretaris oordeelt dat verzoekers niet in 

aanmerking komen voor een machtiging tot verblijf op basis van bepaalde stukken waarvan verzoekers 

vinden dat deze wel volstaan voor een regularisatie, niet meebrengt dat dit oordeel over deze stukken 

kennelijk onredelijk is of steunt op een foutieve feitenvinding. 

 

Verzoekers betwisten de motieven van de bestreden beslissing niet met concrete elementen. 

 

De schending van de materiële motiveringsplicht kan niet worden aangenomen. 

 

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 dertien december tweeduizend en tien door: 

 

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET 

 


