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 nr. 53 098 van 15 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 VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nepalese nationaliteit te zijn, op 23 september 2010 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 13 augustus 2010 waarbij de aanvraag om machtiging 

tot verblijf op basis van artikel 9 bis 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 de verzoekende partij, bijgestaan door haar advocaat H. VAN 

NIJVERSEEL loco advocaat S. VAN ROSSEM en van advocaat A. DE MEU, 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 november 2005 dient de verzoekende partij een asielaanvraag in. Op 28 augustus 2007 neemt 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een beslissing tot weigering van de 

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. De Raad van State weigert op 

7 december 2007 bij arrest nr. 4570 het vluchtelingenstatuut en de subsidiaire bescherming.  

 

Op 9 oktober 2007 dient de verzoekende partij een aanvraag om machtiging tot verblijf in op basis van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Op 10 december 2009 actualiseert de verzoekende partij haar 

aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 
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Op 10 oktober 2007 dient de verzoekende partij een aanvraag om machtiging tot verblijf in op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Op 28 november 2007 wordt deze aanvraag ontvankelijk 

verklaard, en wordt de verzoekende partij in het bezit gesteld van een attest van immatriculatie.  

 

Op 13 augustus 2010 wordt de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet ontvankelijk doch ongegrond verklaard. Dit is de bestreden beslissing waarvan de 

motivering luidt als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 09.10.2007 werd 

ingediend en op 09.01.2009, op 10.12.2009 en op 09.08.2010 werd geactualiseerd door:  

 

B., K. P.(…) (R.R.: 066121555577)  

nationaliteit: Nepal  

geboren te R. op 15.12.1966  

adres: (…)  

 

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(en):  

 

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 1.2. van de vernietigde instructie van 19.07.2009, waarin wordt 

gesteld dat vreemdelingen zich kunnen beroepen op een onredelijk lange asielprocedure met inbegrip 

van de procedure voor de Raad van State en/of de regularisatieprocedure, meer bepaald vier jaar voor 

families met schoolgaande kinderen en vijf jaar voor alleenstaanden of andere families. Betrokkene 

vroeg asiel aan in België op 18.11.2005. Deze aanvraag werd afgesloten op 07.12.2007 met een 

beslissing 'weigering vluchtelingenstatus en weigering subsidiaire bescherming' door de Raad Voor 

Vreemdelingenbetwistingen op 07.12.2007. De beroepsprocedure bij de Raad van State werd 

afgesloten op 08.05.2009. Onderhavige 9bis werd ingediend op 09.10.2007 en is nog hangende. 

Aangezien zowel de afgesloten beroepsprocedure bij de Raad van State als de hangende 9bis 

werden ingediend vóór 18.03.2008, mag men de totale duur van de drie procedures samentellen. De 

totale duur van de procedures, te rekenen vanaf de indiening van de asielprocedure tot vandaag, 

bedraagt echter slechts vier jaar en net geen negen maanden. De vooropgestelde termijn om in 

aanmerking te komen voor een verblijfsregularisatie op basis van punt 1.2 van de vernietigde instructies 

voor alleenstaanden, zijnde vijf jaar, is dus niet bereikt. Bijgevolg voldoet betrokkene niet aan alle 

vooropgestelde voorwaarden om in aanmerking te komen voor regularisatie op basis van 1.2.  

 

Betrokkene haalt eveneens aan dat hij wenst geregulariseerd te worden op basis van punt 2.8B van 

de vernietigde instructie van 19.07.2009. Niettegenstaande het feit dat betrokkene sinds 31 maart 2007 

een ononderbroken verblijf in België heeft en twee arbeidscontracten voor onbepaalde duur voorlegt, meer 

bepaald bij BVBA V. (24u/week) dd. 26.11.2009 en bij B. (12u/week) dd. 10.12.2009, die samen 

minimaal voorzien in een inkomen equivalent aan het minimumloon, kan betrokkene geen aanspraak 

maken op dit criterium. Op 15 juli 2010 werd de aanvraag tot een arbeidsvergunning immer door het 

Vlaams Gewest geweigerd, vermits zij geen arbeidscontracten van verschillende werkgevers 

aanvaarden. Deze weigering werd eveneens toegevoegd aan het administratief dossier. Indien elk 

arbeidscontract afzonderlijk wordt bestudeerd in het kader van de instructies, stellen we vast dat het 

geen loon opbrengt dat minstens gelijk is aan het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen 

zoals bepaald in de intersectorale collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 algemeen 

verbindend verklaard bij Koninklijk besluit ban 29 juli 1988. Bijgevolg voldoet betrokkene niet aan alle 

vooropgestelde voorwaarden om in aanmerking te komen voor regularisatie op basis van 2.8B.  
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Met betrekking tot zijn integratie beweert verzoeker dat hij ononderbroken in België verblijft sinds 

18.11.2005; goed geïntegreerd is en hieromtrent initiatieven blijft nemen; over een Belgische 

vriendenkring beschikt; Nederlandse lessen heeft gevolgd en bijgevolg goed Nederlands spreekt, wat 

gestaafd wordt met talrijke attesten van gevolgde Nederlandse taallessen. Verzoeker legt eveneens een 

attest van inburgering dd. 15.05.2009, een bewijs van het volgen van een cursus maatschappelijke 

oriëntatie van 60u en een deelcertificaat van de module PAV3 (3) Functionele ICT-geletterdheid M AV 

132 dd 03.05.2007 voor. Betrokkene zou reeds maanden op zoek zijn geweest naar een arbeidscontract 

en wil financieel onafhankelijk zijn en eventueel vrijwilligerswerk verrichten. Verzoeker legt eveneens een 

attest van werkbereidheid van de VDAB, een attest van inschrijving als werkzoekende bij de VDAB, 

een bewijs dat zijn aanvraag voor een arbeidskaart C geweigerd werd en twee arbeidsovereenkomsten 

bij BVBA V. dd. 26.11.2009 en bij B. dd. 10.12.2009 voor. Betrokkene zou eveneens een relatie 

onderhouden met Mevrouw R. P. (…) die over de Belgische nationaliteit beschikt. Sinds december 

2005 zou hij ook lid zijn van de Nepalese People's Progressive Forum Belgium. Hij legt eveneens 

huurcontracten voor. Hij beweert dat hij een uitgebreide vrienden- en kennissenkring heeft uitgebouwd 

hetgeen hij eveneens staaft door diverse getuigenverklaringen.  

Deze elementen kunnen echter 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.  

 

Betrokkene haalt tenslotte aan dat hij zich in een prangende humanitaire situatie bevindt omwille van 

zijn medische situaties, waarvoor hij documenten voorlegt, en omdat hij financieel onafhankelijk wil zijn. 

Wat betreft de in het verzoekschrift aangehaalde elementen die betrekking hebben op de medische 

toestand van betrokkene, met name zijn psychische problemen, de wet van 15 september 2006 tot 

wijziging van de wet van 15 december 1980 maakt duidelijk een onderscheid tussen twee verschillende 

procedures: aan de ene kant het artikel 9bis dat in België verblijvende personen die menen te 

beschikken over buitengewone omstandigheden om humanitaire redenen een verblijfsmachtiging 

kunnen aanvragen bij de burgemeester van de plaats waar zij verblijven, aan de andere kant het artikel 

9ter als een unieke procedure voor in België verblijvende personen met een medische aandoening. De 

hier ingeroepen medische elementen vallen buiten de context van artikel 9bis en derhalve kan in dit 

verzoek aan de medische argumenten geen verder gevolg worden gegeven. Het staat betrokkene 

echter vrij een aanvraag op basis van art. 9ter in te dienen zoals bepaald in art. 7 §1 van het KB van 

17.05.2007 (BS 31.05.2007) tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15.09.2006: via 

aangetekend schrijven bij de Sectie 9ter van de Dienst Humanitaire Regularisaties, Dienst 

Vreemdelingenzaken, Antwerpsesteenweg 59B te 1000 Brussel. Wat betrokkenes wens om financieel 

onafhankelijk te zijn betreft, verwijzen we naar de motieven om zijn aanvraag tot regularisatie op basis 

van punt 2.8B af te wijzen.  

 

Betrokkene wist dat zijn verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de asielprocedure en 

dat hij bij een negatieve beslissing het land diende te verlaten. Zijn asielaanvraag, ingediend op 

18.11.2005, werd afgesloten op 07.12.2007 met de beslissing van 'weigering vluchtelingenstatus en 

weigering subsidiaire bescherming' door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.  

De duur van de procedure - namelijk minder dan twee jaar en één maand - was ook niet van die aard 

dat ze als onredelijk lang kan beschouwd worden.  

 

Volledigheidshalve dient opgemerkt te worden dat de aanvraag dd. 09.10.2009 ontvankelijk wordt 

verklaard omwille van het feit dat de aanvraag werd geactualiseerd tijdens de periode van 15.09.2009 tot 

15.12.2009, zoals voorzien in de vernietigde instructies van 19.07.2009.  

 

De overige elementen die worden aangehaald in de ontvankelijkheid (verwijzing naar het risico op 

vervolging, foltering, onmenselijke behandeling en vernederende behandelingen in het geval van een 

gedwongen terugkeer naar zijn land van herkomst, zijn verwijzing naar artikel 3 van het EVRM en naar de 

'hierbij horende elementen uit de buitengewone omstandigheden die de advocaat ten gronde wil 

hernemen', zijnde de algemene situatie in Nepal en de verwijzing naar rapporten en mediaberichten en 

naar artikel 8 van het EVRM dat recht biedt op de eerbiediging van het privé-, familie- en gezinsleven en 

het betreffende arrest bij de Raad van State) worden dan ook niet aanvaard als zijnde buitengewone 

omstandigheden en hebben tevens niet geleid tot de ontvankelijkheid van de aanvraag. Er dient echter 

opgemerkt te worden dat uit de aanvraag art. 9bis niet kan worden opgemaakt welke van deze 

elementen nu bij de ontvankelijkheid (lees: buitengewone omstandigheden), dan wel bij de gegrondheid 

van het verzoek horen. De advocaat maakt immers geen duidelijk onderscheid tussen enerzijds de 

buitengewone omstandigheden (en dus de ontvankelijkheid) en anderzijds de argumenten ten gronde die 

worden ingeroepen om een verblijfsmachtiging te verkrijgen. De buitengewone omstandigheden 



  

 

 

RvV  X - Pagina 4 

mogen echter niet verward worden met de argumenten ten gronde. Er dient vastgesteld dat de 

advocaat dit onderscheid niet respecteert voor wat betreft bovenstaande elementen. 

Indien echter geoordeeld zou worden dat deze elementen toch bij de gegrondheid zouden behoren, dan 

kunnen deze als volgt beoordeeld worden:  

 

Betrokkene beweert dat hij vreest voor vervolging, foltering, onmenselijke en vernederende 

behandelingen indien hij zou moeten terugkeren naar zijn land van herkomst. Hij legt echter geen 

persoonlijke bewijzen voor die deze bewering kunnen staven. Het is aan betrokkene om op zijn minst 

een begin van bewijs te leveren. De loutere vermelding dat betrokkene vreest voor vervolging, 

foltering, onmenselijke en vernederende behandelingen volstaat niet om als grond aanvaard te 

worden.  

Bovendien voegt betrokkene geen enkel nieuw element toe aan de elementen die hij reeds tijdens zijn 

asielprocedure naar voor bracht en die niet weerhouden werden door de bevoegde instanties. De 

elementen ter ondersteuning van huidig verzoek om machtiging tot verblijf wettigen bijgevolg geen 

andere beoordeling dan die van deze instanties.  

Wat betreft de verwijzing naar de algemene situatie in Nepal en naar de rapporten van Human Rights 

Watch, het UNHCR en naar het mediabericht van CNN Nepal: Dit kan niet aanzien worden als een 

grond daar deze rapporten gaan over de algemene toestand in Nepal en betrokkene geen persoonlijke 

bewijzen levert dat zijn leven in gevaar zou zijn.  

 

De brief van de heer B. N. (…), voorzitter van de Nepalese Progressive Forum Belgium, kan eveneens 

niet aanzien worden als een grond tot regularisatie gezien het gesolliciteerd karakter van het document.  

 

Daarbij dient nog opgemerkt te worden dat de advocaat van betrokkene artikel 3 van het EVRM zowel 

aanhaalt in de ontvankelijkheid als in de gegrondheid. Er dient echter door verzoeker een duidelijk 

onderscheid te worden gemaakt tussen enerzijds buitengewone omstandigheden (en dus de 

ontvankelijkheid) en anderzijds de argumenten ten gronde die worden ingeroepen om een 

verblijfsmachtiging te krijgen (RVV arrest nr. 30 741 van 27.08.2009). Indien echter geoordeeld zou 

worden dat de schending van artikel 3 EVRM bij de gegrondheid zou behoren, dient opgemerkt te 

worden dat de bescherming verleend via art. 3 van het EVRM slechts in buitengewone gevallen 

toepassing zal vinden. Hiervoor dient verzoeker zijn beweringen te staven met een begin van bewijs 

terwijl in casu het enkel bij een bewering blijft en dit niet kan volstaan om een inbreuk uit te maken op 

het vernoemde artikel 3. De algemene bewering wordt niet toegepast op de eigen situatie. De loutere 

vermelding van het artikel 3 EVRM volstaat dus niet om als een grond voor regularisatie weerhouden te 

worden.  

 

Wat het inroepen van art. 8 van het EVRM en het betreffende arrest van de Raad van State betreft, 

dient er opgemerkt te worden dat dit artikel hier niet van toepassing is daar betrokkene niet aantoont dat 

er nog andere familieleden van hem in België verblijven. Gewone sociale relaties vallen niet onder de 

bescherming van artikel 8 van het EVRM.  

We merken ook op dat betrokkene in zijn oorspronkelijke aanvraag dd. 09.10.2007 gewag maakt van 

een relatie met een Belgische onderdaan en dat zij een steunbrief tot ons richt. In de aanvulling dd. 

10.12.2009 beweert verzoeker echter een alleenstaande man te zijn. Volledigheidshalve merken we op 

dat, om in aanmerking te komen voor regularisatie in het kader van een duurzame relatie, betrokkene 

dient te voldoen aan de basisvoorwaarden zoals vermeld in het artikel 40bis van de wet van 

15.12.1980.  

 

Wat betreft het aangehaalde element dat betrokkene nooit een inbreuk beging tegen de openbare orde 

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.  

 

Betrokkene haalt aan dat hij, in geval van een negatieve beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken, 

gehoord wil worden door de Commissie van Advies voor Vreemdelingen. Deze commissie maakt 

inderdaad deel uit van het engagement dat de regering is aangegaan. Echter, zij is enkel bedoeld voor 

mensen die qua verblijfsduur in aanmerking zouden kunnen komen voor regularisatie, maar voor wie 

twijfels bestaan over de lokale verankering. Dit is dus niet het geval voor betrokkene, hij kan er dus geen 

beroep op doen.  

 

Gelieve eveneens over te gaan tot intrekking van het ontvangstbewijs dat eventueel aan 

betrokkene zou zijn afgeleverd.” 
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2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 In een enig middel voert de verzoekende partij een schending aan van de ‘motiveringsplicht zoals 

bepaald in de wet van 27.07.1991’, van het redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel en van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

Ter adstruering van het enig middel stelt de verzoekende partij wat volgt: 

 

“(…) Eerste middel: schending van de beginselen van behoorlijk bestuur: de motiveringsverplichting 

zoals bepaald in de wet van 29.07.1991, het redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel, 

schending van artikel 9 bis van de vreemdelingenwet 

 

Dienst vreemdelingenzaken meent dat de regularisatieaanvraag van verzoeker d.d. 14.12.2009 op basis 

van artikel 9 bis van de vreemdelingenwet ontvankelijk doch ongegrond is. 

 

De reden waarom verzoeker zijn aanvraag door dvz ongegrond werd verklaard is de volgende: 

 

• Betrokkene beroept zich op het criterium 1.2 van de vernietigde instructie van 19/07/2009, waarin 

wordt gesteld dat vreemdelingen zich kunnen beroepen op een onredelijk lange asielprocedure met 

inbegrip van de voor de raad van State en of de regularisatieprocedure, meer bepaald vier jaar voor 

families met schoolgaande kinderen en vijfjaar voor alleenstaanden of andere families. Betrokkene 

vroeg asiel aan in België op 18/11/2005. 

• Deze   aanvraag   werd  afgesloten   op   7/12/2007   met   een   beslissing "weigering 

vluchtelingenstatus en weigering subsidiaire bescherming door de raad voor Vreemdelingen-

betwistingen op 7/12/2007. De beroepsprocedure bij de raad van State werd afgesloten op 8//05/2009. 

onderhavige artikel negen bis werd ingediend op 9/10/2007 en is nog hangende. Aangezien zowel de 

afgesloten beroepsprocedure bij de raad van State als de hangende 9 bis werd ingediend voor 

18/03/2008 mag men de totale duur van de drie procedures samentellen. De totale duur van de 

procedures te rekenen vanaf de indiening van de asielprocedure tot vandaag, bedraagt echter 

slechts vier jaar en net geen negen maanden. De vooropgesteld termijn om in aanmerking te komen 

voor een verblijfsregularisatie op basis van punt 1.2 van de vernietigde   instructie   voor   

alleenstaanden, zijnde vijf jaar, is dus niet bereikt. Bijgevolg voldoet betrokkenen niet aan alle 

vooropgestelde voorwaarden om in aanmerking te komen voor regularisatie op basis van 1,2 

• Betrokkenen haalt eveneens aan dat hij wenst geregulariseerd te worden op basis van 2.8B van de 

vernietigde instructies van 19/07/2009..niettegenstaande dat verzoeker sinds   31   maart   2007   een   

ononderbroken verblijf in België heeft en twee arbeidscontracten voor onbepaalde duur voorlegt, meer 

bepaald bij BVBA V. (2' uur per week) dd.26/11/2009 en bij B. (12 uur per week) dd 10/12/2009, die 

samen minimaal in een inkomen equivalent aan hei minimumloon voorzien kan betrokkenen geen 

aanspraak maken op dit criterium. 

• Op 15 JULI 2010 werd de aanvraag tot een arbeidsvergunning immers door het Vlaamse gewest 

geweigerd,  vermits zij geen arbeidscontracten van verschillende werkgevers aanvaarden 

• Ook de elementen met betrekking tot prangende humanitaire situatie kunnen niet weerhouden 

worden. 

• De overige elementen (aangaande de integratie) opgeworpen door verzoeker kunnen niet 

weerhouden worden als een grond voor regularisatie omdat dit niets afdoet aan de voorwaarden die 

gesteld worden m.b.t. de instructie 

De elementen m. b. t. artikel 3 EVRM worden niet aanvaard wegens gebrek aan begin van bewijs  

 

Dat integendeel tot wat door DVZ werd beslist de aanvraag van verzoeker geenszins als ongegrond kon 

worden beschouwd en dit omwille van volgende redenen. 

De bestreden beslissing stelt dat verzoeker zich niet kan beroepen op criterium 2.8.A van de vernietigde 

instructie omdat verzoeker niet aan de termijn komt van 5 jaar ononderbroken verblijf te rekenen vanaf 

15.12.2009. 

 

Deze motivering van dienst vreemdelingenzaken is niet redelijk te verantwoorden en in strijd met artikel 

9 bis van de vreemdelingenwet. 

 

Immers de instructie d.d. 19.07.2009 werd door de raad van state vernietigd op 11.12.2009, zoals dienst 

vreemdelingenzaken zelfstelt. 
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Bezwaarlijk kan de bestreden beslissing motiveren dat de uiterlijke termijn van 15.12.2009 dient 

weerhouden te worden om in aanmerking te komen voor criterium 2.8 A. 

 

Immers de bestreden instructie werd vernietigd en artikel 9 bis van de vreemdelingenwet voorziet niet in 

deze voorwaarden. 

 

Stellen dat de termijn van 15.12.2009 weerhouden wordt is in strijd met het gelijkheidsbeginsel en het 

redelijkheidsbeginsel. 

 

Immers er is geen enkele objectieve verantwoording of wettelijk basis waarom de termijn van 

15.12.2009 dient gehandhaafd te blijven. 

 

Minstens dient elk dossier individueel beoordeeld te worden. 

 

Immers de stelling dat de periode van 5 jaar in tegengestelde richting berekend wordt heeft geen enkele 

wettelijk basis en kan niet weerhouden worden om de regularisatieaanvraag van verzoeker te weigeren. 

 

Het is niet afdoende deze motivering te geven om te stellen dat verzoeker niet in aanmerking komt voor 

regularisatie. 

 

De wetgeving inzake regularisatie is nog steeds artikel 9 bis van de vreemdelingenwet. Artikel 9 bis van 

de vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

 

Art. 9bis. <W 2006-09-15/72, art. 4, 041; Inwerkingtreding : 01-06-2007> § 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 diens gemachtigde de 

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

De voorwaarde dat de vreemdeling beschikt over een identiteitsdocument is niet van toepassing op : 

- de asielzoeker wiens asielaanvraag niet definitief werd afgewezen of die tegen deze beslissing een 

overeenkomstig artikel 20 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, 

toelaatbaar cassatieberoep heeft ingediend en dit tot op het ogenblik waarop het beroep niet toelaatbaar 

wordt verklaard; 

- de vreemdeling die zijn onmogelijkheid om het vereiste identiteitsdocument te verwerven in België, op 

geldige wijze aantoont 

§ 2. Onverminderd de andere elementen van de aanvraag, kunnen niet aanvaard worden als 

buitengewone omstandigheden en worden onontvankelijk verklaard 

1° elementen die reeds aangehaald werden ter ondersteuning van een asielaanvraag in de zin van de 

artikelen 50, 50bis, 50ter en 51 en die verworpen werden door de asieldiensten, met uitzondering van 

elementen die verworpen werden omdat ze vreemd zijn aan de criteria van de Conventie van Genève, 

zoals bepaald in artikel 48/3, en aan de criteria voorzien in artikel 48/4 met betrekking tot de subsidiaire 

bescherming of omdat de beoordeling ervan niet behoort tot de bevoegdheid van die instanties; 

2° elementen die in de loop van de procedure ter behandeling van de asielaanvraag in de zin van artikel 

50, 50bis, 50ter en 51 hadden moeten worden ingeroepen, aangezien zij reeds bestonden en gekend 

waren voor het einde van deze procedure; 

3° elementen die reeds ingeroepen werden bij een vorige aanvraag tot het bekomen van een machtiging 

tot verblijf in het Rijk; 

4° elementen die ingeroepen werden in het kader van een aanvraag tot het bekomen van een 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter. 

 

Een regularisatieaanvraag op basis van artikel 9 bis van de vreemdelingenwet is nog altijd steeds een 

aanvraag op basis van humanitaire redenen . 

 

Ieder dossier dient individueel beoordeeld te worden. 

 

Er zijn nog steeds geen vaste wettelijke criteria die bepalen wanneer iemand wel of niet in aanmerking 

komt voor regularisatie zodat dienst vreemdelingenzaken de regularisatieaanvraag van verzoeker niet 

zomaar kan afwijzen louter verwijzende naar een instructie die niet meer bestaat en dus ook niet meer 

kan afgedwongen worden. 
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Dienst vreemdelingenzaken stelt voorts dat de overige elementen (aangaande de integratie van 

verzoeker: zoals Nederlands leren, en spreken, lid zijn van de bib, zich vrijwillig inzetten in het 

verenigingsleven, gewerkt te hebben, werkbereid te zijn, modelarbeidscontracten te hebben en 

werkbelofte,..,) opgeworpen door verzoeker niet weerhouden worden als een grond voor regularisatie 

omdat dit niets afdoet aan de voorwaarden die gesteld worden m.b.t. de instructie, 

 

Dvz laat echter na te motiveren waarom deze elementen niet afdoende zijn. Een regularisatieaanvraag 

is immers een aanvraag omwille van humanitaire redenen. 

 

De motivering: ''Ondanks deze elementen aangaande de integratie van betrokkene doet dit niets af aan 

de voorwaarden die gesteld worden met betrekking tot de instructie d.d. 19.07.2009" is absoluut niet 

afdoende en redelijk te verantwoorden om de aanvraag van verzoeker af te wijzen als ongegrond. 

 

Immers de instructie d.d. 19.07.2009 waarnaar dvz zelf verwijst stelt immers: 

 

"Volgende situaties worden beschouwd als prangende humanitaire situaties. Deze opsomming neemt 

de discretionaire macht die de minister of zijn gemachtigde bezit niet weg om andere gevallen dan deze 

die hieronder worden opgesomd te beschouwen als zijnde prangende humanitaire situaties. Een 

bijzondere aandacht zal hierbij uitgaan naar vreemdelingen die behoren tot een kwetsbare groep. " 

 

Dat dvz aldus niet zomaar deze elementen van verzoeker van de kaart kan vegen door te verwijzen 

naar de voorwaarden in de instructie aangezien, in de instructie zelf staat, dat de opsomming die daar 

gegeven wordt niet limitatief is en de minister of zijn gemachtigde nog steeds andere gevallen kan 

beschouwen als prangende humanitaire situaties. 

 

Dat dvz bij het nemen van haar beslissing hier geen rekening mee heeft gehouden en louter verwijst 

naar de instructie d,d. 19.07.2009 die in feite niet meer bestaat en vernietigd werd. 

 

Het louter verwijzen naar de voorwaarden in deze instructie om de elementen van verzoeker teneinde 

verblijf te krijgen af te wijzen is niet voldoende en in strijd met bepalingen van de instructie zelf. 

 

Dat de beslissing van dienst vreemdelingenzaken aldus een gebrek vertoont door hier geen rekening 

mee te houden. 

 

Dat dit alles een schending is van de wet van 29.07.1991 namelijk een schending van de formele 

motiveringsplicht en de materiële motiveringsplicht. 

 

De bestreden beslissing schendt aldus de motiveringsverplichting in de zin van de wet van 29 juli 1991 

en bovendien ook het redelijkheidbeginsel en zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Dat de beslissing van DVZ dan ook onterecht genomen werd en zij de materiële en formele 

motiveringsplicht flagrant schendt. 

 

Artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 schrijft voor dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en 

feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. 

 

Tevens dient, naar luid van hetzelfde artikel de motivering 'afdoende' te zijn. De motivering moet 

pertinent en draagkrachtig zijn. 

 

Dat DVZ op dit vlak dan ook zwaar in gebreke gebleven is. 

 

Dat verzoeker helemaal niet inziet op welke basis men zijn argumenten weerlegt en motiveert. 

 

Dat verzoeker dan ook meent dat zijn aanvraag niet op een zorgvuldige wijze werd behandeld. 

 

Dat verzoeker nog steeds in het bezit is van een immatriculatiekaart op grond van medische redenen. 

 

Dat het geen steek houdt te motiveren dat zijn medische problematiek niet kan weerhouden worden dat 

het hem vrij staat om hiervoor een andere voorziene procedure te volgen. 

 

Dat deze procedure immers gevolgd werd en dat deze ontvankelijk verklaard werd. 
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Dat DVZ hiervan op de hoogte is. 

 

Dat dit dus moet erkend worden als een prangende humanitaire omstandigheid. 

 

Er wordt erkend dat verzoeker ernstige en medische problemen heeft en heeft om deze redenen zijn 

aanvraag ontvankelijk verklaard. 

 

Hij verblijft bijgevolg dan ook legaal op ons grondgebied en er is dan ook geen einde gekomen aan de 

termijn dat hij gerechtigd is om in België te verblijven. 

 

Hij is dan ook al meer dan vier jaar legaal in België Hiervan is niets terug te vinden in motivering van 

DVZ. 

 

Dit alles werd nochtans duidelijk aangehaald in de aanvraag tot regularisatie van verzoeker. (…)” 

 

In haar nota met opmerkingen stelt de verwerende partij dat de bestreden beslissing nergens verwijst 

naar het criterium 2.8A van de instructie, dat de bestreden beslissing motiveert waarom de verzoekende 

partij niet in aanmerking komt om geregulariseerd te worden op basis van het criterium 2.8B en 1.2 van 

de instructies van 19 juli 2009, dat de instructies van 19 juli 2009 worden toegepast in het kader van de 

discretionaire bevoegdheid, dat de verwerende partij noch een onzorgvuldig noch een onredelijk gedrag 

kan verweten worden nu de bestreden beslissing gebaseerd is op een correcte feitenbevinding, dat 

zowel de feitelijke als juridische elementen punt voor punt werden besproken en dat uit de bestreden 

beslissing blijkt dat zowel de materiële als de formele motiveringsplicht gerespecteerd werden. 

 

In haar repliekmemorie stelt de verzoekende partij dat waar zij verwijst naar het criterium 2.8A in haar 

verzoekschrift dit een materiële vergissing betreft. Voor het overige herneemt zij haar verzoekschrift 

integraal. 

 

2.2 Met betrekking tot de aangevoerde schending van de motiveringsplicht zoals bepaald in de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen wijst de Raad erop dat 

de in wet van 29 juli 1991 neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht tot doel heeft de bestuurde, zelfs 

wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid ze heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de 

beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 

verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de 

beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. 

 

De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende administratieve overheid 

de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet “verder” te 

motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor 

elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden en dit in tegenstelling tot 

wat de verzoekende partij voorhoudt. 

 

Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene 

overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een stereotiepe, geijkte en gestandaardiseerde 

motivering, dit louter feit op zich alleen nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren 

gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171; RvS 27 juni 2007, nr. 172.821). 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan de 

gemachtigde van de staatssecretaris de aanvraag om machtiging ongegrond heeft verklaard. 

 

In de motivering van de bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, met name 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en naar het feit dat haar aanvraag ontvankelijk doch ongegrond 

is. Dienvolgens moet worden vastgesteld dat de verzoekende partij niet duidelijk maakt op welk punt 

deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens 

de bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de 

formele motiveringsplicht. 
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Uit het verzoekschrift blijkt tevens dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing 

kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en zij bijgevolg de 

schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat het enig middel vanuit dat oogpunt wordt 

onderzocht. 

 

Tevens dient te worden benadrukt dat het bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet tot 

de bevoegdheid van de Raad behoort zijn beoordeling van de aanvraag om machtiging tot voorlopig 

verblijf op basis 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. 

 

Artikel 9bis van de Vreemdelingenwet 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. 

(…)” 

 

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 

afhalen 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 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 

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. 

 

De aanvraag om machtiging tot verblijf werd in casu 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. 

 

De verzoekende partij stelt dat de Dienst Vreemdelingenzaken de aangevoerde elementen van de 

verzoekende partij niet zomaar van de kaart mag vegen door te verwijzen naar de voorwaarden in de 

instructie aangezien de opsomming die daar gegeven wordt niet limitatief is en dat de staatssecretaris of 

zijn gemachtigde nog steeds andere gevallen kan beschouwen als prangende humanitaire situaties, dat 

de Dienst Vreemdelingenzaken bij het nemen van haar beslissing hiermee geen rekening heeft 

gehouden en louter verwijst naar de instructie die in feite niet meer bestaat en vernietigd werd en dat het 

louter verwijzen naar de voorwaarden in deze instructie om de elementen van de verzoekende partij 

teneinde verblijf te verkrijgen af te wijzen niet voldoende is en in strijd met bepalingen van de instructie. 

 

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 de 

verzoekende partij aangebrachte elementen al dan niet aanvaard worden teneinde een verblijfsrecht toe 

te staan. Deze discretionaire beoordelingsvrijheid heeft echter de redelijkheid tot grens (RvS 16 juni 

2004, nr. 132.494). In de instructie van 19 juli 2009, waarvan de toepassing door geen enkele partij 
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betwist wordt, staan enkele situaties beschreven welke als prangende humanitaire situaties worden 

beschouwd. De verwerende partij heeft gebruik gemaakt van zijn ruime discretionaire bevoegdheid om 

rekening te houden met de instructies van 19 juli 2009 waarop de verzoekende partij uitdrukkelijk 

beroep heeft gedaan. Bovendien merkt de Raad op dat bij de beoordeling van de gegrondheid van het 

beroep de Raad zich niet vermag 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 de overheid bij de 

beoordeling van de gegrondheid van de aanvraag om machtiging tot verblijf 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 kunnen komen. 

 

De Raad wijst erop dat de bestreden beslissing genomen werd in toepassing van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet. Op 13 augustus 2010 wordt de aanvraag van de verzoekende partij om machtiging 

tot verblijf ontvankelijk doch ongegrond verklaard. In de motivering van de bestreden beslissing wordt 

expliciet verwezen naar de vernietiging door de Raad van State van de instructie van 19 juli 2009 maar 

wordt er tevens op gewezen dat de staatssecretaris zich geëngageerd heeft om binnen zijn 

discretionaire bevoegdheid de criteria voor regularisatie, zoals beschreven in de instructie, te blijven 

toepassen. De beschouwing van de verzoekende partij mist juridische grondslag daar de gemachtigde 

van de staatssecretaris handelde binnen haar ruime discretionaire bevoegdheid in toepassing van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

2.3 Waar de verzoekende partij in haar inleidend verzoekschrift een gehele uiteenzetting geeft omtrent 

het criterium 2.8A van de instructie van 19 juli 2009 en in haar repliekmemorie stelt dat dit echter een 

materiële vergissing is, kan de Raad enkel stellen dat de bestreden beslissing nergens melding maakt 

van de toepassing van criterium 2.8A van de instructie van 19 juli 2009 zodat deze uiteenzetting 

feitelijke grondslag mist. 

 

2.4 De verzoekende partij stelt dat zij moet erkend worden als een prangende humanitaire 

omstandigheid omdat zij nog steeds in het bezit is van een immatriculatiekaart op grond van medische 

redenen, dat de procedure ontvankelijk verklaard werd, dat de Dienst Vreemdelingenzaken op de 

hoogte is, en dat wordt erkend dat de verzoekende partij ernstige en medische problemen heeft en om 

deze redenen haar aanvraag ontvankelijk werd verklaard.  

 

Het gegeven dat de verzoekende partij in het bezit is van een attest van immatriculatie, ten gevolge haar 

hangende aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, doet 

echter geen afbreuk aan het feit dat de gemachtigde van de staatssecretaris in het kader van haar 

discretionaire bevoegdheid de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet ontvankelijk doch ongegrond heeft verklaard. 

 

De gemachtigde van de staatssecretaris stelt omtrent de aangevoerde ‘prangende humanitaire situatie’ 

het volgende: ‘Betrokkene haalt tenslotte aan dat hij zich in een prangende humanitaire situatie 

bevindt omwille van zijn medische situaties, waarvoor hij documenten voorlegt, en omdat hij financieel 

onafhankelijk wil zijn. Wat betreft de in het verzoekschrift aangehaalde elementen die betrekking hebben 

op de medische toestand van betrokkene, met name zijn psychische problemen, de wet van 15 

september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 maakt duidelijk een onderscheid tussen 

twee verschillende procedures: aan de ene kant het artikel 9bis dat in België verblijvende personen die 

menen te beschikken over buitengewone omstandigheden om humanitaire redenen een 

verblijfsmachtiging kunnen aanvragen bij de burgemeester van de plaats waar zij verblijven, aan de 

andere kant het artikel 9ter als een unieke procedure voor in België verblijvende personen met een 

medische aandoening. De hier ingeroepen medische elementen vallen buiten de context van artikel 9bis 

en derhalve kan in dit verzoek aan de medische argumenten geen verder gevolg worden gegeven. Het 

staat betrokkene echter vrij een aanvraag op basis van art. 9ter in te dienen zoals bepaald in art. 7 §1 

van het KB van 17.05.2007 (BS 31.05.2007) tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet 

van 15.09.2006: via aangetekend schrijven bij de Sectie 9ter van de Dienst Humanitaire Regularisaties, 

Dienst Vreemdelingenzaken, Antwerpsesteenweg 59B te 1000 Brussel. Wat betrokkenes wens om 

financieel onafhankelijk te zijn betreft, verwijzen we naar de motieven om zijn aanvraag tot regularisatie 

op basis van punt 2.8B af te wijzen.’ Verder benadrukt de Raad dat de aanvraag om machtiging tot verblijf 

op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet op 28 november 2007 ontvankelijk werd verklaard en 

dat de verzoekende partij in afwachting van een beslissing ten gronde in het bezit werd gesteld van een 

attest van immatriculatie. De aangevoerde medische redenen op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet moeten nog steeds ten gronde onderzocht worden en zijn bijgevolg nog niet ‘erkend’.  
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2.5 De verzoekende partij stelt verder dat zij al meer dan vier jaar legaal in België verblijft en dat hiervan 

niets terug te vinden is in de motivering van de Dienst Vreemdelingenzaken. Uit de aanvraag om 

machtiging tot verblijf blijkt nergens dat de verzoekende partij heeft gesteld dat zij al meer dan vier jaar 

legaal in België verblijft. Bijgevolg kan de verwerende partij niet verweten worden hiermee geen rekening 

te hebben gehouden. 

 

2.6 De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt het 

redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe 

het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Om het redelijkheidsbeginsel geschonden te 

kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan 

ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Wat het redelijkheidsbeginsel de rechter 

toestaat, is niet het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden 

wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen 

de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt, in werkelijkheid een kennelijke wanverhouding is 

(RvS 20 september 1999, nr. 82 301). De Raad stelt vast, na de bespreking onder het eerste middel en 

in het kader van zijn wettigheidstoezicht, dat de gemachtigde van de staatssecretaris in redelijkheid tot 

de door haar gedane vaststelling is gekomen en er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die 

onverenigbaar zijn met die vaststelling. 

 

2.7 De Raad wijst 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). Vooreerst dient te worden opgemerkt dat 

uit de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde van de staatssecretaris op al de in de aanvraag om 

machtiging tot voorlopig verblijf aangevoerde elementen uitdrukkelijk is ingegaan. Voorts maakt de 

verzoekende partij in het licht van haar betoog niet duidelijk dat de gemachtigde van de staatssecretaris de 

beslissing niet zorgvuldig heeft voorbereid en niet gestoeld heeft op een correcte feitenvinding. 

Dienvolgens maakt zij een schending van de door haar aangehaalde bepaling geenszins aannemelijk. 

 

In de mate dat het eerst middel ontvankelijk is, is het ongegrond. 

 

2.8 In een tweede middel voert de verzoekende partij een schending aan van het gelijkheidsbeginsel. 

 

Ter adstruering van het tweede middel stelt de verzoekende partij wat volgt: 

 

“(…)De schending van het gelijkheidsbeginsel 

 

Dat de regelgeving verspreid rond de tewerkstelling en het aanvragen van een arbeidskaart wordt 

verspreid door het Ministerie door ORCA en UNIZO als volgt; 

 

Dat   de werkgever een contract/of meerdere contracten voor minimum een jaar of van onbeperkte duur 

moet voorleggen en met een minimum bruto loon. 

 

Dat verzoeker dit heeft neergelegd en de werkgever voor hem op grond hiervan de arbeidskaart heeft 

aangevraagd. 

 

Dat het Vlaamse gewest dit echter weigert om samen te behandelen en dit ieder afzonderlijk behandeld 

waardoor verzoeker met twee deeltijdse contracten niet in aanmerking komen alhoewel zij 

beantwoorden aan de vooropgestelde voorwaarden . 

 

Dat dit wel zo aanvaard wordt door het Brusselse gewest en het Waalse gewest. 

 

Dat er zo een discriminatie ontstaat van verzoekers van de regularisatie afhankelijk van welk gewest zij 

afhankelijk zijn voor het aanvragen van een arbeidskaart. 

 

Dat dit een duidelijke schending is van het gelijkheidsbeginsels tussen personen van een zelfde groep 

namelijk de groep van aanvragers van de regularisatie op grond van het hebben van een 

arbeidscontract. 

 

Dat niet ontkend wordt dat verzoeker effectief twee contracten heeft van onbepaalde duur bij twee 

verschillende werkgevers, die maken dat hij perfect in aanmerking komt , aangezien hij een bruto 

inkomen heeft hoger dan het minimumloon en vast werk heeft via een contract van onbepaalde duur. 
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Dat verzoeker hierdoor ernstig gediscrimineerd wordt. (…)” 

 

De verwerende partij stelt in haar nota met opmerkingen dat de verzoekende partij zich in haar 

verzoekschrift beperkt tot een algemene bewering dat zij gediscrimineerd wordt aangezien er een 

verschillende regeling is in het Vlaamse gewest en het Brusselse en het Waalse gewest en dat het 

loutere feit dat gewesten verschillende wetgevingen voorzien niet volstaan om te concluderen dat het 

gelijkheidsbeginsel zou geschonden zijn. 

 

De verzoekende partij herneemt in haar repliekmemorie haar inleidende verzoekschrift integraal. 

 

2.9 De Raad merkt op dat er pas sprake kan zijn van een schending van het gelijkheidsbeginsel indien 

de verzoekende partij met feitelijke en concrete gegevens aantoont dat gelijke gevallen ongelijk werden 

behandeld (RvS 5 maart 2004, nr. 128 878; RvS 5 januari 2007, nr. 166 369). De verzoekende partij laat 

na dit te doen. De verzoekende partij stelt enkel dat er ‘een discriminatie ontstaat van verzoekers van de 

regularisatie afhankelijk van welk gewest zij afhankelijk zijn voor het aanvragen van een arbeidskaart’, 

zonder dit met feitelijke en concrete gegevens aan te tonen dat gelijke gevallen ongelijk werden 

behandeld, en bijgevolg het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden 

 

Het tweede 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 vijftien december tweeduizend en tien door: 

 

mevr. Ch. BAMPS, kamervoorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS Ch. BAMPS 

 


