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 nr. 53 086 van 14 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, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 7 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 

5 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 ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard en van de beslissing 

houdende het bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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 9 november 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

1 december 2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat W. PEETERS in 

opvolging van advocaat R. QUINTELIER verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat D. VAN 

DER BEKEN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 8 december 2009 dient verzoeker 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 verkort Vreemdelingenwet).  

 

Op 5 augustus 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 2 

Op 7 september 2010 wordt deze beslissing aan verzoeker betekend samen met een bevel om het 

grondgebied te verlaten. Beide beslissingen vormen de bestreden beslissingen. 

 

De eerste bestreden beslissing met name de beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf 

ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard luidt als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 09.12.2009 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 wil zich beroepen op het criterium 2.8A van de vernietigde instructie van 19.07.2009, maar 

betrokkene heeft noch een periode van wettig verblijf gehad voor 18.03.2008 of noch voor deze datum 

geloofwaardige pogingen ondernomen om een wettig verblijf in België te bekomen. Betrokkene toont dit 

niet aan, noch zijn er in het administratief dossier van betrokkene aanwijzingen van terug te vinden.  

 

Betrokkene kan zich dan ook niet dienstig beroepen op criterium 2.8A van de vernietigde instructie van 

19.07.2009.Qua verblijfsduur zou betrokkene ook 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. Hij voegt een 

attest van werkbereid van de VDAB toe, een aanwervingsbelofte van N.V. (…), evenals verschillende 

attesten van sollicitaties. Dit kan echter niet in betrokkenes voordeel weerhouden worden, aangezien dit 

geen arbeidscontracten zijn. 

 

Betrokkene verklaart eveneens dat hij familieleden in België heeft, maar hij legt hiervoor geen attesten 

noch bewijzen van verwantschap voor. Hij verduidelijkt evenmin waarom dit een grond zou zijn om hem 

een machtiging tot verblijf toe te staan. 

 

Hij verklaart ook dat hij een gezin heeft en dat hij kostwinner is. Hij legt hiervoor zijn huwelijksakte voor, 

maar legt geen bewijzen voor dat zijn gezin in België zou verblijven. 

 

Het feit dat betrokkene sinds 2004 in België zou verblijven, bereid is om Nederlands te leren, werkwillig 

is en 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. 

 

De tweede bestreden beslissing, met name het bevel om het grondgebied te verlaten luidt als volgt: 

 

“In uitvoering van de beslissing van do Minister van / de gemachtigde van de Staatssecretaris van 

Migratie- en Asielbeleid wordt aan B.D. (…), 

geboren (…), van Marokkaanse nationaliteit, 

het bevel gegeven om uiterlijk op 06 OKT.2010  

(datum aanduiden) het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van Denemarken,  

Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, 

Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, 

Tsjechië, Zweden en Zwitserland (3), tenzij hij (zij) beschikt over de' documenten die vereist zijn om er 

zich naar toe te begeven (4). 
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REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

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/of geldig 

visum. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Verzoekende partij deelt mee dat Mr. W. PEETERS, Mr. R. QUINTELIER opvolgt voor zijn dossier. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

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

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

Migratie- en asielbeleid waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf ontvankelijk doch ongegrond 

wordt verklaard en het bevel om het grondgebied te verlaten. 

  

Verzoekster voert echter geen middelen aan tegen het bevel om het grondgebied van het Rijk te 

verlaten, zodat het beroep tegen dit bevel onontvankelijk is. 

 

4.   Onderzoek van het beroep 

 

4.1. Verzoeker voert in een enig middel de schending van de beginselen van behoorlijk bestuur aan, 

met name de zorgvuldigheidsplicht.   

 

Verzoeker adstrueert zijn middel als volgt: 

 

“Bij de vaststelling en waardering van de feiten, waarop het besluit rust, moet de nodige zorgvuldigheid 

worden betracht (SUETENS, L.P. en BOES, M., Administratief Recht, Leuven, ACCO, 1990, 31)”  

Verzoeker kwam in 2004 naar België om een betere toekomst op te bouwen, gezien de algemene 

malaise in zijn land van herkomst. 

Verzoeker week dan ook uit naar België, er reeds vele familieleden en landgenoten afkomstig zijn uit 

zijn geboortestreek in België wonen. 

Verzoeker wenst geregulariseerd te worden daar hij een ononderbroken verblijf in België heeft sinds 

2004, werkbereid is, duurzame lokale verankering in België heeft en zich sterk maakt een 

arbeidscontract voor te leggen. 

Verzoeker kan ook enkele werkbeloftes tonen, en attesten van familie en vrinden die aantonen dat hij 

sinds 2004 in België verblijft. 

Feit is dat verzoeker en zijn echtgenote sinds zijn aankomst in België tezamen wonen en een 

gezinseenheid vormen.” 

 

4.2. Verzoeker diende een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet.  

 

Artikel 9 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Om langer dan de in artikel 6 bepaalde termijn in het Rijk te mogen verblijven, moet de vreemdeling die 

zich niet in één der in artikel 10 voorziene gevallen bevindt, daartoe gemachtigd worden door de 

Minister of zijn gemachtigde. 

Behoudens de in een internationaal verdrag, in een wet of in een koninklijk besluit bepaalde afwijkingen, 

moet deze machtiging door de vreemdeling aangevraagd worden bij de Belgische diplomatieke of 

consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland.” 

 

Artikel 9bis van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“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 diens 

gemachtigde de machtiging tot verblijf toekent, zal de machtiging tot verblijf in België worden afgegeven. 

(…)” 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 4 

Als algemene regel geldt dat een machtiging om langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven door 

een vreemdeling moet worden aangevraagd bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die 

bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland. In buitengewone 

omstandigheden wordt hem evenwel toegestaan die aanvraag te richten tot de burgemeester van zijn 

verblijfplaats in België. Enkel wanneer er buitengewone omstandigheden aanwezig zijn om het niet 

aanvragen van de machtiging bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers in het 

buitenland te rechtvaardigen, kan de verblijfsmachtiging in België worden aangevraagd. 

 

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 bekomen. De toepassing van 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 

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 staatssecretaris over een ruime 

appreciatiebevoegdheid; 

 

Uit een eenvoudige lezing van de motieven in de bestreden beslissing blijkt dat de aanvraag om 

machtiging tot verblijf ontvankelijk doch ongegrond is verklaard. In het kader van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet beschikt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid over 

een ruime discretionaire bevoegdheid om te beslissen welke door verzoekers aangebrachte elementen 

al dan niet aanvaard worden teneinde een verblijfsrecht toe te staan. Deze discretionaire 

beoordelingsbevoegdheid heeft de redelijkheid tot grens (RvS 16 juni 2004, nr. 132.494). Er moet 

worden benadrukt dat verweerder bij de beoordeling van de elementen ‘ten gronde’ van de aanvraag, 

met name of verzoeker in aanmerking komt om gemachtigd te worden voor een verblijf van meer dan 

drie maanden op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, over een ruime discretionaire 

bevoegdheid beschikt en aldus een ruime beoordelingsmarge. Verweerder motiveert dat de instructie 

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 19 juli 2009 betreffende 

de toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingen, alhoewel deze is vernietigd door de Raad van 

State, de criteria zoals beschreven in die vernietigde instructie toch zal blijven toepassen, in het kader 

van zijn discretionaire bevoegdheid. Bijgevolg stelt verweerder in de bestreden beslissing dat de 

elementen ‘ten gronde’ worden getoetst aan de criteria zoals beschreven in de vernietigde instructie om 

te oordelen of een machtiging tot verblijf kan worden toegestaan al dan niet. 

  

Verweerder heeft verzoekers aanvraag om machtiging tot verblijf aldus ten gronde onderzocht en 

beoordeeld. Uit het administratief dossier blijkt en dit wordt niet betwist, dat verzoeker zijn aanvraag ten 

gronde baseerde op de instructies van 19 juli 2009, meer bepaald zijn duurzame lokale verankering in 

België en zijn werk. Verzoeker vatte zijn aanvraag als volgt samen: “Verzoeker wenst geregulariseerd te 

worden daar hij een ononderbroken verblijf in België heeft sinds 2004, werkbereid is, een duurzame 

lokale verankering in België heeft en zich sterk maakt een arbeidsovereenkomst te bekomen.” Hij legde 

ten bewijze hiervan onder meer een aanwervingsbelofte van (…) en sollicitatieattesten voor. Tevens 

wees verzoeker op zijn familie en vrienden en op het feit dat hij de kostwinner is van zijn gezin.  

 

Verweerder toetst, voor de beoordeling ten gronde, de aangebrachte elementen van integratie, verblijf 

en werk, aan de voorwaarden zoals was beschreven in de vernietigde instructies van 19 juli 2009. 

Verweerder stelt in die zin vast dat verzoeker geen wettig verblijf had of geloofwaardige poging daartoe 

vóór 18 maart 2008 deed en dat er geen arbeidscontracten zijn voorgelegd.  

 

Verzoeker beperkt zich in zijn verzoekschrift tot een herhaling van de elementen waarom hij meent in 

aanmerking te komen voor een regularisatie. Verzoeker zet geenszins uiteen waarom hij het niet eens is 

met de motieven van de bestreden beslissing die aangeven waarom deze elementen niet volstaan om in 

aanmerking te komen voor een regularisatie, laat staan dat verzoeker deze argumenten weerlegt.  

 

Indien het verzoekers bedoeling is om zijn aanvraag integraal opnieuw te laten onderzoeken en de 

aangehaalde elementen te beoordelen, wijst de Raad erop dat hij hiertoe niet de nodige bevoegdheid 

heeft. Er moet worden benadrukt dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen als annulatierechter 

enkel een wettigheidstoezicht op de bestreden beslissing kan uitoefenen (wetsontwerp tot hervorming 
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van de Raad van State en oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Memorie van 

Toelichting, Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 94). Dit houdt in dat de Raad in het raam van de 

uitoefening van zijn wettelijk toezicht niet bevoegd is om zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats 

te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is 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 tot een onredelijk besluit is gekomen (RvS 7 

december 2001, nr.101.624). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de overheid de verplichting op 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). Vooreerst dient te worden opgemerkt dat uit de bestreden 

beslissing blijkt dat de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid op al de in de 

aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf aangevoerde elementen ten gronde uitdrukkelijk is 

ingegaan.  

 

Aangaande het aangehaalde element ‘duurzame lokale verankering‘ motiveert verweerder het volgende:  

“Betrokkene wil zich beroepen op het criterium 2.8A van de vernietigde instructie van 19.07.2009, maar 

betrokkene heeft noch een periode van wettig verblijf gehad voor 18.03.2008 of noch voor deze datum 

geloofwaardige pogingen ondernomen om een wettig verblijf in België te bekomen. Betrokkene toont dit 

niet aan, noch zijn er in het administratief dossier van betrokkene aanwijzingen van terug te vinden. 

Betrokkene kan zich dan ook niet dienstig beroepen op criterium 2.8A van de vernietigde instructie van 

19.07.2009.” Verzoeker betwist niet dat hij geen pogingen heeft ondernomen om een wettig verblijf te 

bekomen voor 18 maart 2008. Verzoeker toont ook niet aan dat verweerder op onzorgvuldige wijze is 

tewerk gegaan bij zijn beoordeling.  

 

Verder motiveert verweerder het volgende: 

 

 “Qua verblijfsduur zou betrokkene ook 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. Hij voegt een attest 

van werkbereid van de VDAB toe, een aanwervingsbelofte van N.V. (…), evenals verschillende attesten 

van sollicitaties. Dit kan echter niet in betrokkenes voordeel weerhouden worden, aangezien dit geen 

arbeidscontracten zijn.” 

 

Opnieuw stelt de Raad vast dat verzoeker deze motieven niet betwist, doch zich beperkt tot het 

herhalen van zijn argumenten. Hij herhaalt dat vrienden en familie kunnen bevestigen dat hij sinds 2004 

in België verblijft, doch de Raad stelt vast dat uit de motieven van de bestreden beslissing niet blijkt dat 

verweerder hieraan twijfelde. Daarentegen wordt aan verzoeker verweten dat hij geen behoorlijk 

ingevuld arbeidscontract voorlegt. Verzoeker beperkt zich opnieuw tot de bewering “dat hij zich sterk 

maakt een arbeidscontract voor te leggen” en stelt werkbeloftes bij te brengen. Hiermee weerlegt hij de 

motieven dat hij geen “behoorlijk ingevuld arbeidscontract” voorlegt niet. Verzoeker toont niet aan op 

welke wijze verweerder onzorgvuldig zou zijn geweest bij het komen tot deze conclusie. Bij de stukken 

in bijlage van het verzoekschrift heeft verzoeker een arbeidscontract gevoegd. De Raad herhaalt 

evenwel dat hij enkel een wettigheidstoetsing kan uitoefenen en dit op het ogenblik van de bestreden 

beslissing. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker dit contract voor het eerst naar voor brengt 

naar aanleiding van zijn inleidend verzoekschrift zodat verweerder er bij het nemen van de bestreden 

beslissing geen kennis van had. Verweerder kan dan ook geen onzorgvuldigheid worden verweten, door 

geen rekening te hebben gehouden met dit contract, nu hij er geen kennis van had. 

 

Tevens is verweerder ingegaan op de argumenten dat verzoeker de kostwinner is voor zijn gezin en dat 

vele vrienden en familie ook hier in België verblijven. Verweerder motiveerde onder meer: 

 

“Betrokkene verklaart eveneens dat hij familieleden in België heeft, maar hij legt hiervoor geen attesten 

noch bewijzen van verwantschap voor. Hij verduidelijkt evenmin waarom dit een grond zou zijn om hem 

een machtiging tot verblijf toe te staan. Hij verklaart ook dat hij een gezin heeft en dat hij kostwinner is. 

Hij legt hiervoor zijn huwelijksakte voor, maar legt geen bewijzen voor dat zijn gezin in België zou 

verblijven.”  

 

Verzoeker weerlegt deze motieven niet, doch beperkt zich tot een louter herhalen van zijn standpunt, 

namelijk dat zijn echtgenote sinds zijn aankomst in België een gezinscel met hem vormt. Het loutere feit 

het niet eens te zijn met de motieven kan niet leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. 
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Uit de bestreden beslissing blijkt duidelijk dat verweerder rekening heeft gehouden met alle door 

verzoeker aangehaalde argumenten ten gronde en bijgebrachte documenten, die verzoeker herneemt in 

zijn verzoekschrift. Verzoeker maakt in het licht van zijn betoog niet duidelijk, zoals blijkt uit wat 

voorafgaat, dat de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de beslissing niet 

zorgvuldig heeft voorbereid en niet gestoeld heeft op een correcte feitenvinding. Dienvolgens maakt hij 

een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel geenszins aannemelijk. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

5. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen 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. 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 veertien december tweeduizend en tien 

door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


