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 nr. 53 090 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 Turkse nationaliteit te zijn, op 19 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 20 september 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 het bevel om het grondgebied te 

verlaten aan de verzoekende partij ter kennis gebracht op 20 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 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 F. AKYAZI, die loco advocaat E. TURAN verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat D. VAN DER BEKEN, 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 26 november 2009 doet verzoeker een 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 (hierna verkort Vreemdelingenwet). 

 

Op 20 september 2010 wordt de aanvraag om machtiging tot verblijf ontvankelijk doch ongegrond 

verklaard. Deze beslissing wordt dezelfde dag samen met een bevel om het grondgebied te verlaten 

aan verzoeker betekend. Dit betreffen de bestreden beslissingen. 
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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 26.11.2009 werd 

ingediend door : 

C.D. (…) 

(…) 

 

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. 

 

Reden: 

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 2.8A van de vernietigde instructie van 19.07.2009. Dit criterium  

bepaalt ondermeer dat: “de vreemdeling die voorafgaand aan zijn aanvraag een langdurig 

ononderbroken verblijf heeft dat minimum 5 jaar bedraagt; én die voor 18 maart 2008 gedurende een 

periode een wettig verblijf in België heeft gehad […] of, die voor die datum, geloofwaardige pogingen 

heeft ondernomen om in België een wettig verblijf te bekomen”. Uit het administratief dossier blijkt dat 

betrokkene voor 18 maart 2008 géén periode van wettig verblijf heeft bekomen, noch dat hij een 

geloofwaardige poging heeft ondernomen. Wat dus inhoudt dat hij geen aanspraak kan maken op het 

criterium 2.8A. De advocaat van betrokkene verwijst ook naar betrokkenes lokale verankering, zijn 

sociale banden, werkbereidheid, Belgische vrienden, zijn kennis van de Nederlandse taal. Hoe goed 

deze lokale verankering eventueel ook moge zijn (betrokkene staaft die door getuigenverklaringen, 

cursus Nederlandse les, dit doet niets af aan de voorwaarde van wettig verblijf voor 18 maart 2008 of 

een geloofwaardige poging (supra). Dit element kan dus niet in betrokkenes voordeel weerhouden 

worden.  

 

betrokkene beroept zich ook op criterium 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 enkel een werkbelofte bij van (…). Dit kan echter niet in 

betrokkenes voordeel weerhouden worden, aangezien dit geen arbeidscontract is. (…)” 

 

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

 

“In uitvoering van de beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie- en 

Asielbeleid, S.A. (…), attaché 

genomen op 20.09.2010 

wordt aan de genaamde C.D., geboren te (…), van Turkse nationaliteit, 

het bevel gegeven om uiterlijk op 25/09/2010 om middernacht, het grondgebied van België te verlaten, 

evenals het grondgebied van de volgende Staten: Griekenland, Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, 

Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje, Noorwegen, Zweden, IJsland Finland en Denemarken, 

Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen, Slovenië, Slowakije, Italië, Tsjechië, Malta en Zwitserland 

tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

0 - artikel 7 van de wet van 15 december 1980, eerste lid, 1 : verblijft in het Rijk zonder houder te zijn 

van de vereiste documenten: de betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort voorzien van 

een geldig visum. (…)” 

 

 

2. Over de ontvankelijkheid 
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In zoverre verzoeker naast de beslissing van de gemachtigde van staatssecretaris voor Migratie- en 

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

ook de beslissing houdende het bevel om het grondgebied te verlaten aanvecht, stelt de Raad vast dat 

verzoeker geen middelen aanvoert tegen het bevel om het grondgebied van het Rijk te verlaten, zodat 

het beroep tegen dit bevel onontvankelijk is. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en 

van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, met name  het zorgvuldigheidsbeginsel en het 

vertrouwensbeginsel. Verzoeker zet zijn middel als volgt uiteen: 

 

“Doordat de bestreden beslissing het verzoek van verzoeker ontvankelijk maar ongegrond verklaard 

omdat verzoeker niet zou bewijzen dat hij pogingen zou hebben ondernomen om in België een wettig 

verblijf te bekomen én dat hij geen behoorlijk ingevuld arbeidscontract zou bijbrengen. 

Terwijl de bestreden beslissing zelf stelt de instructies van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van 

artikel 9 bis van de Vreemdelingenwet, door de Raad van State vernietigd werd op 11 december 2009. 

Dat evenwel de staatssecretaris voor Asiel en Migratiebeleid, de heer Melchior Wathelet, zich heeft 

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

in de eerder vernoemde instructie, te blijven toepassen. Dat de staat derhalve inzake een discretionaire 

bevoegdheid heeft. 

 

Dat de overheid bij het nemen van een beslissing zorgvuldig tewerk moet gaan door eerst te 

onderzoeken, controleren en dan pas een besluit te nemen. Dat verzoeker er bovendien rechtmatig op 

mocht vertrouwen dat de overheid zorgvuldig tewerk zou gaan. De overheid heeft niet de nodige 

controle gedaan om na te gaan of verzoeker de nodige inspanningen heeft gedaan om zijn verblijf in 

België te legaliseren en tevens niet is nagegaan of verzoeker een daadwerkelijk arbeidsovereenkomst 

kan overmaken. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op om haar beslissingen 

op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenbevinding. In geval de 

overheid een discretionaire bevoegdheid heeft dient zij des te meer aandacht te vestigen op de wijze 

waarop zij een beslissing neemt. Bij het nemen van een beslissing moet het bestuur zich steunen op 

alle gegevens van het dossier. Zo uit het dossier blijkt dat verzoeker een werkbelofte heeft verkregen 

van een vennootschap, zou de overheid minstens aan verzoeker bijkomende informatie hieromtrent 

verzoeken, dan wel verzoeken om een effectief arbeidsovereenkomst bij te brengen. De bestreden 

beslissing getuigt op dat vlak van een onzorgvuldig optreden van het bestuur. Verzoeker s dan ook van 

mening dat de zorgvuldigheidsbeginsel is geschonden. (RvSt nr 154 954, 14 feb 2006, Rvst, 167.411, 2 

feb. 2007, RvV nr 15.642, 1 sept.2008). 

 

Verzoeker is derhalve ook van mening dat er een schending is van het vertrouwensbeginsel aangezien 

het beginsel kan worden omschreven als één van de beginselen van behoorlijk bestuur krachtens 

hetwelk de burger moet kunnen vertrouwen op een vaste gedragslijn van de overheid. Verzoeker heeft 

immers een regularisatiedossier ingediend met een attest waarin een werkbelofte werd geformuleerd. 

Aangezien het kunnen voorleggen van een arbeidsovereenkomst kan leiden tot het bekomen van een 

verblijfsvergunning heeft verzoeker deze attest bijgebracht. Doordat hij geen verblijfsvergunning heeft 

was hij in de vooronderstelling dat hij geen arbeidscontract kon aangaan. Verzoeker vertrouwde erop 

dat een werkbelofte voldoende zou zijn, zodat hij een arbeidscontract zou aangaan zodra hij een 

voorlopige verblijfsvergunning zou krijgen. Verzoeker is van mening dat hij er minstens mocht op 

vertrouwen dat een werkbelofte voldoende was aangezien de overheid altijd eenduidig standpunt heeft 

genomen inzake illegalen en tewerkstelling.  

 

Dat verzoeker tevens van mening is dat er een schending van artikel 9 bis vreemdelingenwet is 

aangezien artikel 9 bis van toepassing is op uitzonderingssituaties. Verzoeker is daarom van mening dat 

er tevens sprake is van een schending van artikel 9 bis van de Vreemdelingenwet, aangezien de 

bestreden beslissing niet nagaat of verzoeker op grond van een andere uitzonderingssituatie wel zijn 

situatie kan regulariseren.” 

 

3.2. 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: 
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“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. 

(…)” 

 

Verweerder heeft verzoekers aanvraag om machtiging tot verblijf ten gronde onderzocht. 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 op de punten 2.8A en 2.8B.  

 

Verweerder heeft verzoekers argumenten getoetst aan de criteria van de punten 2.8.A en 2.8.B van de 

instructies. Beide partijen geven aan op de hoogte te zijn dat de instructies van 19 juli 2009 werden 

vernietigd door de Raad van State op 11 december 2009. Beide partijen zijn het er evenwel over eens 

dat gelet op de verklaringen van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid na de vernietiging, dat 

hij de in de instructie vermelde criteria zal blijven toepassen binnen zijn discretionaire bevoegdheid, 

verweerder de door verzoeker opgegeven elementen van integratie, verblijf en werk kon aftoetsen aan 

de criteria van punten 2.8.A en 2.8.B. Verzoeker benadrukt hierbij terecht dat verweerder een ruime 

discretionaire bevoegdheid heeft. Een ruime discretionaire bevoegdheid betekent echter niet dat de 

verwerende partij willekeur mag hanteren. Door binnen het kader van zijn discretionaire bevoegdheid de 

elementen die vooropgesteld waren in de vernietigde instructie te hernemen als ware het nieuwe criteria 

voor een beoordeling ten gronde van de regularisatieaanvraag, kan aan de verwerende partij geen 

willekeur worden verweten.  

 

Er moet worden benadrukt dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen als annulatierechter enkel een 

wettigheidstoezicht op de bestreden beslissing kan uitoefenen (wetsontwerp tot hervorming 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 uitdrukkelijk is ingegaan.  

 

Aangaande het punt 2.8.A. motiveerde verweerder het volgende:  

 

“Betrokkene beroept zich op het criterium 2.8A van de vernietigde instructie van 19.07.2009. Dit 

criterium bepaalt ondermeer dat: “de vreemdeling die voorafgaand aan zijn aanvraag een langdurig 

ononderbroken verblijf heeft dat minimum 5 jaar bedraagt; én die voor 18 maart 2008 gedurende een 

periode een wettig verblijf in België heeft gehad […] of, die voor die datum, geloofwaardige pogingen 

heeft ondernomen om in België een wettig verblijf te bekomen”. Uit het administratief dossier blijkt dat 

betrokkene voor 18 maart 2008 géén periode van wettig verblijf heeft bekomen, noch dat hij een 

geloofwaardige poging heeft ondernomen. Wat dus inhoudt dat hij geen aanspraak kan maken op het 

criterium 2.8A. De advocaat van betrokkene verwijst ook naar betrokkenes lokale verankering, zijn 

sociale banden, werkbereidheid, Belgische vrienden, zijn kennis van de Nederlandse taal. Hoe goed 

deze lokale verankering eventueel ook moge zijn (betrokkene staaft die door getuigenverklaringen, 

cursus Nederlandse les, dit doet niets af aan de voorwaarde van wettig verblijf voor 18 maart 2008 of 
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een geloofwaardige poging (supra). Dit element kan dus niet in betrokkenes voordeel weerhouden 

worden.” 

 

Verzoeker is de mening toegedaan dat de overheid niet de nodige controle gedaan heeft om na te gaan 

of hij de nodige inspanningen heeft gedaan om zijn verblijf in België te legaliseren waardoor verweerder 

het zorgvuldigheidsbeginsel zou hebben geschonden. De Raad stelt evenwel vast dat verzoeker niet 

aantoont welke pogingen hij heeft gedaan om zijn verblijf te legaliseren en wanneer. Verzoeker toont 

niet aan welk legaal verblijf of welke aan verweerder gekende poging niet zou zijn vastgesteld. De Raad 

stelt vast dat verweerder voor zijn onderzoek het administratief dossier raadpleegde en dat hieruit blijkt 

dat verzoeker enkel op 26 november 2009 een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet indiende, die in casu werd behandeld. Het administratief dossier bevat 

geen voorgaande aanvragen. Verzoeker toont evenmin aan dat hij reeds eerder een poging ondernam 

om zijn verblijf te legaliseren of dat hij over een wettig verblijf beschikte. Verweerder concludeerde dan 

ook op zorgvuldige wijze dat verzoeker geen pogingen heeft ondernomen om een wettig verblijf te 

bekomen voor 18 maart 2008.  

 

Aangaande het punt 2.8.B motiveerde verweerder het volgende: 

 

“betrokkene beroept zich ook op criterium 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 enkel een werkbelofte bij van (…). Dit kan echter niet in 

betrokkenes voordeel weerhouden worden, aangezien dit geen arbeidscontract is. (…)” 

 

Verzoeker meent ten eerste dat verweerder ook hier onzorgvuldig tewerk is gegaan nu verweerder zich 

moet steunen op alle gegevens van het dossier, zo ook de door verzoeker neergelegde werkbelofte. 

Verweerder diende aan verzoeker te vragen om bijkomende informatie, dan wel hem te verzoeken een 

effectieve arbeidsovereenkomst bij te brengen. Ten tweede meent verzoeker dat het 

vertrouwensbeginsel is geschonden. Hij heeft immers een regularisatiedossier ingediend met een attest 

waarin een werkbelofte werd geformuleerd. Aangezien het kunnen voorleggen van een 

arbeidsovereenkomst kan leiden tot het bekomen van een verblijfsvergunning, heeft verzoeker dit attest 

bijgebracht omdat hij in de veronderstelling was dat hij geen arbeidscontract kon aangaan en erop 

vertrouwde dat een werkbelofte voldoende zou zijn. Verzoeker betoogt dat hij er minstens mocht op 

vertrouwen dat een werkbelofte voldoende was aangezien de overheid altijd een eenduidig standpunt 

heeft ingenomen inzake illegalen en tewerkstelling.  

 

De Raad stelt vast dat verzoeker zelf aangeeft dat de instructie spreekt over een arbeidscontract en niet 

over een attest van belofte van arbeid. Verzoeker kan niet worden gevolgd dat hij er mocht op 

vertrouwen dat een werkbelofte zou volstaan. Verzoeker stelt terecht dat de overheid een eenduidig 

standpunt heeft ingenomen inzake illegalen en tewerkstelling. Het koninklijk besluit van 7 oktober 2009, 

houdende bijzondere bepalingen met betrekking tot de tewerkstelling van sommige categorieën van 

buitenlandse werknemers, voorziet dan ook in een modelarbeidscontract dat kan worden afgesloten 

vooraleer de aanvraag om machtiging tot verblijf werd toegekend. Zo dient het arbeidscontract expliciet 

te vermelden dat het “begint te lopen vanaf de beslissing tot machtiging tot verblijf en de toekenning van 

de arbeidskaart B en op voorwaarde dat die datum van inwerkingtreding zich niet op een later moment 

situeert dan…”. De Raad stelt dan ook vast dat verweerder niet aantoont dat hij op basis van de 

standpunten of mededelingen van verweerder er kon op vertrouwen dat een werkbelofte voldoende zou 

zijn. In tegendeel, vermelden de instructies waarop verzoeker zich baseerde expliciet dat een 

arbeidscontract vereist is. Verzoeker kan evenmin worden gevolgd waar hij meent dat verweerder 

bijkomende informatie had moeten vragen of een arbeidscontract bij hem had moeten opvragen. Het is 

verzoeker die verweerder vraagt om hem te machtigen tot een voorlopig verblijf, zodat het aan 

verzoeker is om zijn dossier op zorgvuldige wijze samen te stellen en aan verweerder te bezorgen. 

Verweerder dient de door verzoeker neergelegde documenten op zorgvuldige wijze te onderzoeken en 

met alle relevante gegevens rekening te houden bij het nemen van zijn beslissing, doch het is niet aan 

verweerder om verzoeker voorafgaandelijk aan de beslissing attent te maken op de ontoereikendheid 

van zijn dossier. Verweerder mocht er dan ook vanuit gaan dat verzoeker een belofte van arbeid 

bijbrengt daar hij niet in staat is een arbeidscontract neer te leggen. Verzoeker toont ook niet aan dat hij 

op eenvoudig verzoek een arbeidscontract had kunnen overmaken, zodat verweerder op zorgvuldige 

wijze en rekening houdende met alle aan hem gekende gegevens kon concluderen dat verzoeker niet 

voldoet aan de vereiste criteria zoals ze werden vooropgesteld in de instructie en waar verzoeker zich 

expliciet op beriep. 
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Waar verzoeker tenslotte de mening is toegedaan dat artikel 9bis werd geschonden, nu verweerder niet 

nagaat of verzoeker op grond van een andere uitzonderingssituatie wel zijn situatie kan regulariseren, 

herhaalt de Raad dat het aan verzoeker is om alle elementen waarvan hij meent dat ze kunnen leiden 

tot een voorlopig verblijfsrecht, aan te halen en toe te lichten waarom hij meent dat zijn 

‘uitzonderingssituatie’ voldoet. Verweerder voerde in zijn regularisatieaanvraag aan dat hij verzoekt te 

worden geregulariseerd op grond van criterium 2.8.A en minstens op grond van criterium 2.8.B van de 

instructie van 19 juli 2009, nu hij in België een leven heeft opgebouwd. Hij wijst hierbij op zijn kennis van 

de Nederlandse taal, zijn bereidheid om onze maatschappij te leren kennen, zijn werkbereidheid, zijn 

Belgische vrienden en actieve participatie in onze samenleving. De Raad stelt vast dat uit de bestreden 

beslissing blijkt dat verweerder op al deze argumenten is ingegaan en deze ook allen heeft onderzocht 

in het kader van de door verzoeker aangehaalde criteria van de instructie. De Raad stelt aldus vast dat 

verweerder alle door verzoeker aangehaalde elementen heeft onderzocht, zodat verzoeker niet 

aantoont welke andere “uitzonderingssituatie” zijn “situatie” wel zou kunnen regulariseren.  

 

Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel of artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet wordt niet aangetoond.  

 

4. Korte debatten  

 

De verzoekende partij 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. 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 

 


