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 nr. 55 058 van 27 januari 2011 

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 Kameroense nationaliteit te zijn, op 8 november 2010 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 22 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 ongegrond 

verklaard wordt en van het bevel om het grondgebied te verlaten, beide beslissingen aan verzoekende 

partij ter kennis gebracht op 7 oktober 2010. 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de regelmatig gewisselde memories en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 13 december 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

25 januari 2011. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat S. VAN ROSSEM verschijnt 

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

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekster van Kameroense nationaliteit, komt op 4 november 2007 België binnen en dient op 9 

november 2007 een asielaanvraag in. 

 

Op 16 september 2008 neemt de commissaris-generaal voor vluchtelingen en staatlozen de beslissing 

tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Hiertegen 

tekent verzoekster beroep aan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) die bij 

arrest nr. 19 841 van 3 december 2008 de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus 
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weigert. Verzoekster stelt hiertegen een cassatieberoep in bij de Raad van State dat bij beschikking van 

16 januari 2009 niet toelaatbaar wordt verklaard.  

 

Op 22 januari 2009 wordt aan verzoekster bevel gegeven om het grondgebied te verlaten. De 

geldigheidsduur van dit bevel wordt verlengd tot 20 september 2009 wegens de zwangerschap van 

verzoekster. 

 

Op 5 maart 2009 dient verzoekster een aanvraag in om machtiging tot verblijf 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 (hiertegen: de Vreemdelingenwet). 

 

Op 6 november 2009 actualiseert verzoekster deze aanvraag conform de instructie van 19 juli 2009. 

 

Op 22 september 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

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

bestreden beslissing waarvan de motieven als volgt luiden: 

 

“Redenen:  

Betrokkene haalt aan dat zij 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 artikel 2.5 van de vernietigde instructies van 19.07.2009 "Echtgenoten met 

een verschillende nationaliteit die afkomstig zijn uit landen die dit type gezinshereniging niet toelaten, 

met het gevolg dat ingeval van verwijdering naar hun respectieve landen van herkomst hun gezinscel 

zou worden verbroken, in het bijzonder wanneer ze een gemeenschappelijk kind hebben". Betrokkene 

en haar partner, B. F. (…) (O.V. (…)), zijn echter beide van dezelfde - Kameroenese - nationaliteit 

zodat betrokkene hiervoor niet in aanmerking komt.  

Betrokkene kan zich ook niet beroepen op het criterium 2.8B van de vernietigde instructies van 

19.07.2009. Zij haalt immers zelf al aan dat zij pas sinds 04.11.2007 in België verblijft, wat een te kort 

verblijf is om hierop aanspraak te kunnen maken. Er wordt dan o.a. vereist dat betrokkene 

ononderbroken in België verblijft sinds 31.03.2007. Bovendien dient betrokkene ook een behoorlijk 

ingevuld arbeidscontract voor te leggen wat zij niet doet.  

Betrokkene beroept zich op een prangende humanitaire situatie namelijk haar familiale 

omstandigheden. Echter haar partner is van dezelfde nationaliteit, zijn asiel- en regularisatieperiode is 

ondertussen ook afgesloten en hij ontving een Bevel om het Grondgebied te Verlaten op datum van 

22.09.2010. Zodoende kunnen ze samen het land verlaten zodat er van een verbreking van de familiale 

banden geen sprake is.  

Het feit dat betrokkene sinds 04.11,2007 in België verblijft, beschikt over een huurovereenkomst, 

beweert dat ze is aangepast aan de maatschappij en de manier van leven, dat ze wil werken en 

volledig klaar is voor de arbeidsmarkt en dat ze beschikt over een ruime kennissen- en vriendenkring, 

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.  

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

en dat zij bij een negatieve beslissing het land diende te verlaten. Haar asielaanvraag werd afgesloten 

op 03.12.2008 met de beslissing "weigering vluchtelingenstatus - weigering subsidiaire bescherming" 

door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Betrokkene verkoos echter geen gevolg te geven aan 

het bevel om het grondgebied te verlaten en verblijft sindsdien illegaal in België.  

De duur van de procedure - namelijk 1 jaar 24 dagen - was ook niet van die aard dat ze als onredelijk 

lang kan beschouwd worden.  

Volledigheidshalve dient opgemerkt te worden dat de aanvraag dd. 05.03.2009 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 (haar onmogelijkheid tot 

terugkeer, geen belangen in Kameroen, geen feiten van openbare orde, art. 3 EVRM) worden dan ook 

niet aanvaard als zijnde buitengewone omstandigheden en hebben tevens niet geleid tot de 

ontvankelijkheid van de aanvraag.  
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Daarbij dient nog opgemerkt te worden dat de advocaat van betrokkene artikel 3 van het EVRM en de 

openbare orde zowel aanhaalt in de ontvankelijkheid als in de gegrondheid. Er dient echter door 

verzoekster 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 verkrijgen (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 verzoekster 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 betreft dient er opgemerkt te worden dat, zoals eerder 

gezegd, dit artikel hier niet van toepassing is aangezien het hele gezin, zijnde haar kind (B. N. E. (…)) 

en haar partner B. F. (…) (vader van het kind), niet in aanmerking komen voor een regularisatie, 

zodat er van een verbreking van de familiale banden geen sprake is. De asielprocedure van haar 

partner is immers ondertussen ook reeds afgesloten en ook hij kwam niet in aanmerking voor een 

regularisatie. Hij kreeg een Bevel om het Grondgebied te Verlaten op datum van 22.09.2010. Gewone 

sociale relaties vallen niet onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM.  

Wat betreft het aangehaalde argument 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.” 

 

Op 7 oktober 2010 wordt aan verzoekster tevens een bevel gegeven om het grondgebied te verlaten. 

Dit is de tweede bestreden beslissing waarvan de motieven als volgt luiden: 

 

“Reden van de beslissing :  

De betrokkene verblijft langer in het Rijk dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of slaagt er niet in 

het bewijs te leveren dat hij deze tormijn niet overschreden heeft (art.7,alinea 1,2° van de Wet van 

15/12/1980).  

Betrokkene werd niet als vluchteling erkend bij beslissing tot "weigering vluchtelingenstatus en 

weigering subsidiaire bescherming" door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen op datum van 30/11/2005. Betrokkene maakte reeds het voorwerp uit van een BGV d.d. 

12/10/2005. Hij heeft echter geen gevolg gegeven aan dit bevel en verblijft nog steeds illegaal in het land.“ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoekster voert een enig middel aan dat als volgt luidt: 

 

“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 verzoekster d.d. 22.09.2010 op 

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

De reden waarom verzoekster haar aanvraag door dvz ongegrond werd verklaard is de volgende: 

• Betrokkene haalt aan dat zij geregulariseerd wil worden op basis van de instructie Deze instructie 

werd vernietigd doch de staatsecretaris heeft zich geëngageerd om binnen zijn discretionaire 

bevoegdheid de criteria voor regularisatie zoals beschreven in de instructie te zullen blijven toepassen 

• Betrokkene beroept zich op artikel 2.5. van de vernietigde instructie van 19.07.2009. 

"Echtgenoten met een verschillende nationaliteit die afkomstig zijn uit landen die dit type 

gezinshereniging niet toelaten, met het gevolg dat ingeval van verwijdering naar hun respectieve landen 

van herkomst hun gezinscel zou worden verbroken, in het bijzonder wanneer ze een gemeenschappelijk 

kind hebben". Betrokkene en haar partner zijn echter beide van dezelfde Kameroense nationaliteit zodat 

betrokkene hiervoor niet in aanmerking komt 

• Betrokkene komt niet in aanmerking voor criterium 2.8B omdat zij pas sinds 04.11.2007 in België 

verblijft, wat een te kort verblijf is om hierop aanspraak te kunnen maken. Er wordt dan o.a. vereist dat 

betrokkene ononderbroken in België verblijft sinds 31.03.2007. Bovendien dient betrokkene ook een 

behoorlijk ingevuld arbeidscontract voor te leggen wat zij niet doet 

• Betrokkene beroept zich op een prangende humanitaire situatie namelijk haar familiale 

omstandigheden. Echter haar partner is van dezelfde nationaliteit. Zijn asiel en regularisatieprocedure is 

ondertussen ook afgesloten en hij ontving een bevel om het grondgebied te verlaten op datum van 
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22.09.2010. Zodoende kunnen ze samen het land verlaten zodat er van een verbreking van de familiale 

banden geen sprake is. 

• Het feit dat betrokkene sinds 2007 in België verblijft, beschikt over een huurovereenkomst, beweert 

dat ze is aangepast aan de maatschappij en de manier van leven, dat ze wil werken en volledig klaar is 

voor de arbeidsmarkt en dat ze beschikt over een ruime kennissen- en vriendenkring, 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 instructie d.d. 19.07.2009. 

De duur van asielprocedure, namelijk een jaar en 24 dagen is niet van die aard dat als onredelijk lang 

beschouwd kan worden 

• De aanvraag d.d. 05.03,2009 werd ontvankelijk 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 

instructie.. De overige elementen die worden aangehaald in de ontvankelijkheid (haar onmogelijkheid tot 

terugkeer, geen belangen in Kameroen, geen feiten van openbare orde, artikel 3 EVRM) worden dan 

ook niet aanvaard als zijnde buitengewone omstandigheden en hebben tevens niet geleid tot de 

ontvankelijkheid van de aanvraag. Daarbij dient opgemerkt dat de advocaat van betrokkene artikel 3 

EVRM en de openbare orde zowel aanhaalt in de ontvankelijkheid als de gegrondheid. Er dient echter 

door verzoekster een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen enerzijds buitengewone 

omstandigheden en anderzijds de argumenten ten gronde die worden ingeroepen om een 

verblijfsmachtiging te verkrijgen. Indien echter geoordeeld zou worden dat artikel 3 EVRM bij de 

gegrondheid behoort, dient opgemerkt te worden dat bescherming verleend via artikel 3 EVRM slechts 

in buitengewone gevallen toepassing zal vinden. Er ligt geen bewijs voor van de beweringen. De 

algemene bewering wordt niet toegepast op de eigen situatie. 

• De inroeping van artikel 8 EVRM kan niet weerhouden worden omdat er verbreking van de familiale 

banden is. 

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

kon worden beschouwd en dit omwille van volgende redenen. 

De bestreden beslissing is een schending van de materiële motiveringsverplichting. 

De bestreden beslissing stelt dat verzoekster zich niet kan beroepen op criterium 2.5. van de vernietigde 

instructie omdat verzoekster en haar partner dezelfde nationaliteit hebben en niet op criterium 2.8. B 

omdat zij een te kort verblijf heeft in België en geen behoorlijk ingevuld arbeidscontract voorlegde. 

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. 

Bezwaarlijk kan de bestreden beslissing motiveren dat verzoekster en haar partner dezelfde nationaliteit 

hebben en zij kort in België is en geen behoorlijk arbeidscontract voorlegde om in aanmerking te komen 

voor criterium 2.5. en 2.8 B van de instructie. 

Immers artikel 9 bis van de vreemdelingenwet voorziet deze voorwaarden niet om geregulariseerd te 

worden. 

In feite past dienst vreemdelingenzaken artikel 9 bis strenger toe dan wettelijk voorzien. 

Immers de instructie is strenger dan artikel 9 bis van de vreemdelingenwet. Dienst vreemdelingenzaken 

kan thans verzoekster haar regularisatieaanvraag niet weigeren op basis van het feit dat zij niet voldoet 

aan de criteria van de instructie van 19.07.2010 aangezien artikel 9 bis van de vreemdelingenwet deze 

niet voorziet en op deze wijze dvz een regularisatieaanvraag strenger beoordeelt dan voorzien in de 

wet. 

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

deze voorwaarden. 

Stellen dat verzoekster conform de instructie een verschillende nationaliteit dient te hebben dan haar 

partner en een langer verblijf nodig heeft en een behoorlijk ingevuld arbeidscontract om in aanmerking te 

komen voor regularisatie is in strijd met het gelijkheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en artikel 9 bis 

van de vreemdelingenwet. 

Immers er is geen enkele objectieve verantwoording of wettelijke basis waarom verzoekster aan deze 

voorwaarden zou dienen te voldoen alvorens zij zou kunnen geregulariseerd worden. 

Minstens dient elk dossier individueel beoordeeld te worden. 

Immers de stelling dat verzoekster een langer verblijf dient te hebben en een behoorlijk ingevuld 

arbeidscontract, heeft geen enkele wettelijke basis en kan niet weerhouden worden om de 

regularisatieaanvraag van verzoekster te weigeren. 

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

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

vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

(…) 

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 en alle elementen dienen onderzocht 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 verzoekster niet 

zomaar kan afwijzen louter verwijzende naar voorwaarden van een instructie die niet meer bestaan en 

dus ook niet meer kunnen afgedwongen worden of dienen als motivering ter weigering. 

Dienst vreemdelingenzaken stelt voorts dat Het feit dat betrokkene sinds 2007 in België verblijft, 

beschikt over een huurovereenkomst, beweert dat ze is aangepast aan de maatschappij en de manier 

van leven, dat ze wil werken en volledig klaar is voor de arbeidsmarkt en dat ze beschikt over een ruime 

kennissen- en vriendenkring, kan niet weerhouden worden als een grond voor regularisatie en dit doet 

niets af aan de voorwaarden die gesteld worden met betrekking tot de instructie. 

Dvz laat echter na te motiveren waarom deze elementen niet afdoende zijn in toepassing van artikel 9 

bis van de vreemdelingenwet. 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. 19.07.200" is absoluut niet 

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

niet conform artikel 9 bis van de vreemdelingenwet dat niet in deze voorwaarde voorziet! 

Bovendien stelt de instructie d.d. 19.07.2009 (waarnaar dvz zelf naar verwijst) het volgende: 

"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 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 verzoekster teneinde 

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

strijd met artikel 9 bis van de vreemdelingenwet. 

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

Dat verzoekster dan ook meent dat haar aanvraag niet op een zorgvuldige wijze werd behandeld.” 

 

2.2. In haar nota repliceert verwerende partij dat bij lezing van verzoeksters inleidend verzoekschrift 

blijkt dat deze daarin niet enkel inhoudelijke kritiek levert maar dat zij er ook in slaagt de motieven vervat 

in de in casu bestreden beslissing weer te geven en daarbij blijk geeft kennis te hebben van de 

motieven vervat in de bestreden beslissing. Verwerende partij is dan ook van oordeel dat op basis van 

deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekster het vereiste belang ontbeert bij de betrokken 

kritiek. Bovendien wijst verwerende partij erop dat het tegelijk aanvoeren van een schending van de 

formele en de materiële motiveringsplicht niet mogelijk is nu het eventuele gebrek aan deugdelijke 

formele motivering het de betrokkene onmogelijk maakt uit te maken of de materiële motivering 

geschonden is, wanneer verzoekster in staat zou zijn een schending van de materiële motiveringsplicht 

aan te voeren, betekent dit dat deze van een eventuele schending van de formele motiveringsplicht 

geen gevolgen heeft ondervonden. Verwerende partij vervolgt dat zij nog slechts zal repliceren in 

zoverre verzoekster de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert. De bestreden beslissing 

is volgens verwerende partij wel degelijk in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet 
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genomen en de bestreden beslissing verwijst hier ook uitdrukkelijk naar. De gemachtigde beschikt in 

casu over een discretionaire bevoegdheid in het kader waarvan deze vermag te beslissen de door de 

vreemdeling aangebrachte elementen al dan niet te aanvaarden teneinde een verblijfsrecht toe te staan. 

Op 19 juli 2007 is er een instructie opgesteld waarbinnen een tiental situaties worden opgesomd die in 

aanmerking komen voor regularisatie en waarin de gemachtigde van de staatssecretaris in het kader 

van zijn discretionaire bevoegdheid een machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet kan toestaan. Zodoende kunnen, volgens verwerende partij, de instructies van 19 juli 

2009 en artikel 9bis van de Vreemdelingenwet niet los van elkaar gezien worden nu de instructies een 

verduidelijking inhouden van dit artikel. Niettegenstaande de vernietiging door de Raad van State heeft 

de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid zich ertoe bereid verklaard om binnen zijn discretionaire 

bevoegdheid deze instructies verder toe te passen, meer bepaald de vreemdelingen die voldoen aan de 

opgesomde voorwaarden, te machtigen tot verblijf. Dit is, volgens verwerende partij, uiteraard niet ten 

gunste van de vreemdelingen die een aanvraag om machtiging tot verblijf hebben ingediend in 

toepassing van deze instructies. Verwerende partij verwijst vervolgens naar de deugdelijke en uitvoerige 

motieven van de bestreden beslissing waaruit allerminst blijkt dat deze onredelijk tot stand zou zijn 

gekomen. De door verzoekster aangebrachte elementen werden onderzocht en werden wel degelijk 

individueel beoordeeld zoals ook blijkt uit de motieven van de bestreden beslissing. Verzoekster kan 

toch niet ernstig voorhouden dat een voorwaarde die gesteld wordt in de instructie niet zou mogen 

worden toegepast terwijl zij zich daarentegen uitdrukkelijk op de instructie heeft beroepen en stelde op 

basis hiervan te moeten worden geregulariseerd. Verzoeksters beschouwingen, zijn volgens 

verwerende partij al te gek voor woorden. Verzoekster vergeet kennelijk ook dat het op basis van de 

instructie is dat haar aanvraag ontvankelijk werd verklaard hetgeen op zich reeds een meer gunstige 

toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet voornoemd impliceert. Verzoekster slaagt, 

volgens verwerende partij, er niet in aan te tonen waarom de toepassing van voornoemde instructie 

nadelig zou zijn geweest voor haar. 

 

2.3. In haar repliekmemorie vult verzoekster haar enig middel als volgt aan: 

 

“Het is bovendien niet zo dat indien een beslissing verwijst naar artikel 9 bis van de vreemdelingenwet 

deze beslissing ook conform artikel 9 bis van de vreemdelingenwet gemotiveerd is. 

Verzoeker dient rechtszekerheid geboden te worden. Indien de staatssecretaris de voorwarden van de 

instructie van 19.07.2009 blijft toepassen, in het kader van de discretionaire bevoegdheid van de 

staatssecretaris, schendt dit de rechtszekerheid. Op 2 manieren zou men kunnen zorgen voor 

rechtszekerheid: 

- Namelijk de instructie of omzendbrief herformuleren, zodat ze duidelijk in het bestaande wettlijk 

kader past 

- Het wettelijk kader aanpassen 

Dit heeft men thans nog steeds niet gedaan. 

In feite past dienst vreemdelingenzaken artikel 9 bis strenger toe dan wettelijk voorzien en oefent de 

staatssecretaris zijn discretionaire bevoegdheid uit op een wijze die in strijd is met artikel 9 bis van de 

vreemdelingenwet aangezien er voorwaarden worden opgelegd die strenger zijn dan voorzien in artikel 

9 bis van de vreemdelingenwet, wat niet wettelijk is. De discretionaire beslissingsmacht laat de 

staatssecretaris toe om beslissingen te nemen die hij redelijk acht en die niet buiten het wettelijk kader 

treden. In casu past de staatssecretaris zijn discretionaire beslissingsmacht toe op een wijze die buiten 

het wettelijk kader treden, namelijk buiten het wettelijk kader van artikel 9 bis van de vreemdelingenwet. 

(…) 

In feite past dienst vreemdelingenzaken en de staatssecretaris in het kader van zijn discretionaire 

beslissingsmacht artikel 9 bis strenger toe dan wettelijk voorzien? Dit is niet wettelijk.” 

 

2.4.1. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de 

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

de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld 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 bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In de motieven wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk 
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artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing een motivering in feite, met name dat 

inzake artikel 2.5 van de instructies van 19 juli 2009 verzoekster en haar partner beide van dezelfde 

nationaliteit zijn zodat verzoekster hiervoor niet in aanmerking komt, dat inzake het criterium 2.8.B 

verzoekster niet lang genoeg in het Rijk verblijft om hierop aanspraak te kunnen maken, dat bovendien 

verzoekster hiervoor een behoorlijk ingevuld arbeidscontract diende voor te leggen, wat zij niet gedaan 

heeft; dat waar verzoekster zich beroept op een prangende humanitaire situatie namelijk haar familiale 

omstandigheden, haar partner van dezelfde nationaliteit is, zijn asiel- en regularisatieperiode 

ondertussen ook is afgesloten en hij ook een bevel kreeg om het grondgebied te verlaten zodat ze 

samen het grondgebied kunnen verlaten zodat er van een verbreking van de familiale banden geen 

sprake is, dat het feit dat verzoekster sinds 4 november 2007 in België verblijft, over een 

huurovereenkomst beschikt, beweert dat ze is aangepast aan de maatschappij en de manier van leven, 

dat ze wil werken en volledig klaar is voor de arbeidsmarkt en dat ze beschikt over een ruime 

kennissen- en vriendenkring, 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 d.d. 19 juli 2009; dat verzoekster wist dat haar verblijf 

slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de asielprocedure en dat zij bij een negatieve 

beslissing het land diende te verlaten, dat de duur van deze procedure niet van die aard is dat ze als 

onredelijk lang kan beschouwd worden, dat verzoeksters aanvraag om machtiging tot verblijf 

ontvankelijk wordt verklaard omdat ze deze actualiseerde tijdens de periode van 15 september 2009 tot 

15 december 2009 zoals voorzien in de instructie, dat de overige elementen die door verzoekster 

worden aangehaald in de ontvankelijkheid niet aanvaard worden als zijnde buitengewone 

omstandigheden en tevens niet hebben geleid tot de ontvankelijkheid van de aanvraag, dat de 

bescherming verleend via artikel 3 van het EVRM slechts in buitengewone gevallen zal toepassing 

vinden, dat verzoekster hiervoor haar beweringen dient te staven met een begin van bewijs terwijl het in 

casu bij een loutere bewering blijft en dit niet kan volstaan om een inbreuk uit te maken op dit artikel, dat 

wat het inroepen van artikel 8 van het EVRM betreft dit artikel niet van toepassing is aangezien het hele 

gezin niet in aanmerking komt voor regularisatie zodat er van een verbreking van de familiale banden 

geen sprake is, dat bovendien gewone sociale relaties niet vallen onder de bescherming van artikel 8 

van het EVRM, dat wat het aangehaalde argument betreft dat betrokkene nooit een inbreuk beging 

tegen de openbare orde opgemerkt dient te worden dat van alle vreemdelingen die in België verblijven, 

verwacht wordt dat zij zich houden aan de in België van kracht zijnde wetgeving.  

 

Verzoekster maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op 

basis van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat 

hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele motiveringsplicht. 

 

Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekster de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel 

van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoekster bijgevolg de schending van de 

materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dat oogpunt wordt 

onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van 

die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel 

bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste 

feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot 

haar besluit is gekomen. 

 

De door verzoekster aangevoerde schending van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet wordt 

onderzocht in samenhang met de aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht. 

 

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 een 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: 
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“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 toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet 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 verkrijgen 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 bestreden beslissing oordeelt dat de aanvraag ontvankelijk, doch ongegrond is. Dienaangaande 

herhaalt de Raad dat met betrekking tot de gegrondheid van de aanvraag, met name of er reden is om 

de vreemdeling te machtigen langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven, de staatssecretaris over 

een ruime appreciatiebevoegdheid beschikt.  

 

2.4.2. Verzoekster voert aan dat waar de bestreden beslissing stelt dat verzoekster zich niet kan 

beroepen op criterium 2.5 en criterium 2.8.B van de vernietigde instructie, deze motivering niet redelijk 

te verantwoorden is en in strijd met artikel 9bis van de vreemdelingenwet en dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris ten onrechte gebruik heeft gemaakt van een instructie die inmiddels vernietigd is door 

de Raad van State. De criteria vermeld in deze instructie vormen geen rechtsgrond meer om een 

beslissing te nemen. Verzoekster stelt in haar verzoekschrift verder dat de bestreden beslissing 

bezwaarlijk kan motiveren dat zij en haar partner dezelfde nationaliteit hebben, zij kort in België is en 

geen behoorlijk arbeidscontract voorlegde om in aanmerking te komen voor criterium 2.5 en 2.8.B 

omdat artikel 9bis van de Vreemdelingenwet deze voorwaarden om geregulariseerd te worden niet 

voorziet en dat de Dienst Vreemdelingenzaken in feite artikel 9bis van de Vreemdelingenwet strenger 

toepast dan voorzien. De instructie is volgens verzoeker strenger dan artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet. Stellen dat verzoekster conform de instructie een verschillende nationaliteit dient te 

hebben dan haar partner en een langer verblijf nodig heeft en een behoorlijk ingevuld arbeidscontract 

om in aanmerking te komen voor regularisatie is in strijd met het gelijkheidsbeginsel, het 

redelijkheidsbeginsel en artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

Zoals reeds gesteld heeft de gemachtigde van de staatssecretaris een ruime appreciatiebevoegdheid bij 

het beoordelen van de gegrondheid van een aanvraag om machtiging tot verblijf. De omstandigheid dat 

de gemachtigde de aanvraag van verzoekster onderzoekt in het licht van de criteria van de bij arrest van 

de Raad van State nr. 198 769 van 9 december 2009 vernietigde instructie vormt een invulling van deze 

appreciatiebevoegdheid. Verzoekster toont in het middel niet aan dat de gemachtigde hierbij kennelijk 

onredelijk heeft gehandeld of heeft gesteund op een niet correcte feitenvinding (zie verder). Van belang 

voor het onderzoek of de materiële motiveringsplicht is nageleefd, is zoals gezegd of de gemachtigde 

handelt in alle redelijkheid en steunt op een correcte feitenvinding en of hij rekening heeft gehouden met 

de elementen die verzoekster zelf heeft aangebracht. 

 

De Raad wijst erop dat de discretionaire beoordelingsbevoegdheid van de verwerende partij de 

redelijkheid tot grens heeft (RvS 16 juni 2004, nr. 132.494.) Het redelijkheidsbeginsel gaat uit van het 

feit dat het bestuur binnen de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid beschikt over enige 

beleidsvrijheid. Wat betreft de gegrondheid van de aanvraag maakt de verwerende partij gebruik van de 

criteria van de instructie en dit binnen zijn zeer ruime appreciatiebevoegdheid. Anders dan bij de 

ontvankelijkheid van de aanvraag heeft de wetgever hier geen wettelijke criteria vooropgesteld waaraan 

de aanvraag moet voldoen om gegrond te worden verklaard. Het staat de verwerende partij vrij om 

binnen haar ruime discretionaire bevoegdheid, die zij put uit artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, 

objectieve criteria te bepalen op grond waarvan zij een machtiging tot verblijf toekent. Verzoekster 

betwist dit niet in haar verzoekschrift.  

 

Door binnen het kader van zijn discretionaire bevoegdheid de elementen die vooropgesteld waren in de 

vernietigde instructie te hernemen als waren het nieuwe criteria voor een beoordeling ten gronde van de 
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regularisatieaanvraag, kan aan de verwerende partij geen willekeur worden verweten. Nogmaals wordt 

benadrukt dat de nieuwe gehanteerde criteria geen betrekking hebben op de invulling van het begrip 

“buitengewone omstandigheden” maar dat zij louter gehanteerd worden bij een beoordeling over de 

grond van de zaak. Hierdoor miskent de verwerende partij noch het wettigheidsbeginsel, noch de kracht 

van gewijsde van het arrest van de Raad van State. 

 

Uit de stukken van het dossier, meer bepaald de actualisatie van haar aanvraag om machtiging tot 

verblijf daterend van 6 november 2009, blijkt dat verzoekster zich steunt op de criteria van de 

vernietigde instructie van 19 juli 2009. Verzoekster vulde immers het Typeformulier 

Regularisatieaanvraag in en voegde dit bij haar actualisatie, waarin ze bovendien het volgende stelde 

“Zij hoorde nu van de nieuwe maatregelen die in België zijn genomen ten aanzien van langdurig 

verblijvende vreemdelingen. Verzoekster dient dan ook met huidig verzoek een actualisatieverzoek van 

haar lopende regularisatieaanvraag.(…) Zij rekent op de nieuwe maatregelen. Dat zij dus langdurig hier 

verblijft, duurzaam verankerd is en werkbereid is en dus zeker in aanmerking komt voor de nieuwe 

maatregelen. Zij valt onder de categorie; Prangende humanitaire omstandigheden (…)De nieuwe 

regering heeft dan ook nu duidelijke instructies naar tewerkstelling en de opening van economische 

migratie gegeven. Dat uitzonderlijk er documenten zouden worden gegeven in aanmerking komt voor 

tewerkstelling en het verkrijgen van verblijfsdocumenten. Zij komt dan ook zeker in aanmerking voor de 

tussen 15 september en 15 december met betrekking tot de nieuwe maatregelen. (…) Zij komt dan ook 

in aanmerking voor de nieuwe individuele regels aangekondigd om te worden geregulariseerd. Zij wil 

zich dan ook op deze nieuwe regels beroepen.” Verzoekster vroeg dus zelf aan de verwerende partij om 

de instructie toe te passen omdat ze meende dat deze op haar van toepassing was. In het kader van 

een goed bestuur en rekening houdend met het vertrouwensbeginsel, is het niet kennelijk onredelijk dat 

de verwerende partij heeft geoordeeld om in casu de door verzoekster aangebrachte elementen te 

toetsen aan de instructie van 19 juli 2009. 

 

Verzoekster merkt op dat in de bestreden beslissing niet kan worden geëist dat verzoekster een andere 

nationaliteit dient te hebben dan haar partner, een langer verblijf of een behoorlijk ingevuld 

arbeidscontract om in aanmerking te komen voor regularisatie. 

 

In de bestreden beslissing wordt het volgende overwogen:  

 

“Betrokkene beroept zich op artikel 2.5 van de vernietigde instructies van 19.07.2009 "Echtgenoten 

met een verschillende nationaliteit die afkomstig zijn uit landen die dit type gezinshereniging niet 

toelaten, met het gevolg dat ingeval van verwijdering naar hun respectieve landen van herkomst hun 

gezinscel zou worden verbroken, in het bijzonder wanneer ze een gemeenschappelijk kind hebben". 

Betrokkene en haar partner, B. F. (…) (O.V. (…)), zijn echter beide van dezelfde - Kameroenese - 

nationaliteit zodat betrokkene hiervoor niet in aanmerking komt. “ 

 

Uit het “typeformulier regularisatieaanvraag” dat verzoekster heeft ingevuld blijkt dat bij het criterium 

2.5., waarop verzoekster zich wenste te beroepen, wordt vermeld: “Echtgenoten met een verschillende 

nationaliteit die afkomstig zijn uit landen die dit type gezinshereniging niet toelaten, met het gevolg dat 

ingeval van verwijdering naar hun respectieve landen van herkomst hun gezinscel zou worden 

verbroken, in het bijzonder wanneer ze een gemeenschappelijk kind hebben”. 

 

Verzoekster was er dus van op de hoogte dat, om toepassing te kunnen maken van dit criterium, zij en 

haar partner van verschillende nationaliteit dienden te zijn. Uit de stukken van het dossier blijkt dat 

verzoekster en haar partner beide van Kameroense nationaliteit zijn en dus niet zoals het criterium 

vereist van twee verschillende nationaliteiten. Het motief van de bestreden beslissing in dit verband 

steunt dus op een correcte feitenvinding en is niet kennelijk onredelijk, nu de gemachtigde van de 

staatsecretaris zich voorgenomen heeft om de criteria van de instructie te blijven toepassen. 

 

Over het criterium 2.8.B stelt de bestreden beslissing het volgende: 

 

“Betrokkene kan zich ook niet beroepen op het criterium 2.8B van de vernietigde instructies van 

19.07.2009. Zij haalt immers zelf al aan dat zij pas sinds 04.11.2007 in België verblijft, wat een te kort 

verblijf is om hierop aanspraak te kunnen maken. Er wordt dan o.a. vereist dat betrokkene 

ononderbroken in België verblijft sinds 31.03.2007. Bovendien dient betrokkene ook een behoorlijk 

ingevuld arbeidscontract voor te leggen wat zij niet doet. “ 
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Uit het “typeformulier regularisatieaanvraag dat verzoekster heeft ingevuld blijkt dat bij het criterium 

“Werk + duurzame lokale verankering in België” (het criterium 2.8.B) wordt vermeld: “Voorafgaand aan 

de indiening van de aanvraag ononderbroken aanwezig zijn op het grondgebied, en dit op zijn minst 

sinds 31 maart 2007 (…) Over een arbeidscontract beschikken (van bepaalde duur, van minstens een 

jaar, of van onbepaalde duur + het salaris mag niet lager zijn dan het wettelijk minimumsalaris)”. 

 

Verzoekster was er dus eveneens van op de hoogte dat, om toepassing te kunnen maken van dit 

criterium, zij op zijn minst vanaf 31 maart 2007 ononderbroken aanwezig diende te zijn op het 

grondgebied. Uit de stukken van het dossier blijkt inderdaad dat verzoekster pas sinds 4 november 

2007 in België verblijft, zodat zij voor dit criterium nog niet lang genoeg in België verbleef, hetgeen 

verzoekster trouwens niet ontkent in haar verzoekschrift. Tevens was verzoekster ervan op de hoogte 

dat zij om toepassing te kunnen maken van dit criterium, over een arbeidscontract diende te 

beschikken. Uit de stukken van het dossier blijkt dat verzoekster geen arbeidscontract heeft 

voorgelegd. Het motief van de bestreden beslissing in dit verband steunt dus op een correcte 

feitenvinding en is niet kennelijk onredelijk, nu de gemachtigde van de staatsecretaris zich voorgenomen 

heeft om de criteria van de instructie te blijven toepassen. 

 

Verzoekster voert aan dat deze motieven toch kennelijk onredelijk zijn omdat artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet deze voorwaarden niet voorziet om te worden geregulariseerd en omdat de Dienst 

Vreemdelingenzaken artikel 9bis van de Vreemdelingenwet strenger toepast dan wettelijk voorzien. De 

Raad merkt echter op dat het niet kennelijk onredelijk is van de gemachtigde om in het kader van zijn 

appreciatiebevoegdheid toepassing te maken van de vernietigde criteria van de instructie. De Raad 

heeft er reeds op gewezen dat de gemachtigde van de staatssecretaris een ruime 

appreciatiebevoegheid heeft. In casu heeft de gemachtigde geoordeeld dat verzoekster niet aantoonde 

dat ingeval van verwijdering van het grondgebied, de gezinscel zou worden verbroken en dat 

verzoekster geen behoorlijk ingevuld arbeidscontract heeft voorgelegd. Het komt niet aan de Raad toe 

om het oordeel van de gemachtigde te hervormen of om een nieuwe beoordeling te geven van 

verzoeksters aanvraag. Deze motieven steunen op de stukken van het dossier en verzoekster slaagt er 

niet in om aan te tonen dat dit motief kennelijk onredelijk is. De omstandigheid dat verzoekster het 

hiermee niet eens is, volstaat niet om aan te tonen dat dit motief kennelijk onredelijk is. 

 

2.4.3. Vervolgens voert verzoekster aan dat ieder dossier individueel beoordeeld dient te worden en dat 

alle elementen dienen onderzocht te worden. Verzoekster laat echter na aan te duiden met welke 

elementen de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid geen rekening heeft 

gehouden. Bovendien blijkt uit de bestreden beslissing en het administratief dossier dat de 

gemachtigde, pas na onderzoek van verzoeksters persoonlijke situatie en de elementen die zij in haar 

aanvraag en actualisatie aanbracht, oordeelde dat verzoekster geen machtiging tot verblijf kreeg. 

Verzoekster toont niet aan dat de gemachtigde haar dossier niet individueel beoordeelde. 

 

Waar verzoekster meent dat de gemachtigde naliet te motiveren waarom de door haar aangebrachte 

elementen, namelijk het feit dat zij sinds 2007 in België verblijft, over een huurovereenkomst beschikt, 

beweert dat ze is aangepast aan de maatschappij en de manier van leven, dat ze wil werken en volledig 

klaar is voor de arbeidsmarkt en dat ze beschikt over een ruime kennissen- en vriendenkring, niet 

afdoende zijn in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, merkt de Raad op dat de plicht 

tot uitdrukkelijke motivering niet inhoudt 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. 

 

2.4.4. Verzoekster stelt verder dat de motivering dat “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” niet afdoende en redelijk te verantwoorden is om de aanvraag van verzoekster af te 

wijzen als ongegrond en niet conform artikel 9bis van de Vreemdelingenwet dat niet in deze voorwaarde 

voorziet.  

 

Verzoekster betwist dus het gegeven dat de elementen aangaande haar integratie niet volstonden om 

haar een verblijfsmachtiging toe te kennen. 

 

In de bestreden beslissing wordt over verzoeksters integratie overwogen: 
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“Het feit dat betrokkene sinds 04.11,2007 in België verblijft, beschikt over een huurovereenkomst, 

beweert dat ze is aangepast aan de maatschappij en de manier van leven, dat ze wil werken en 

volledig klaar is voor de arbeidsmarkt en dat ze beschikt over een ruime kennissen- en vriendenkring, 

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. ” 

 

Daarvoor wordt in de bestreden beslissing overwogen dat verzoekster niet in aanmerking komt voor 

regularisatie op grond van criterium 2.5 van de vernietigde instructie omdat verzoekster en haar partner 

beide van dezelfde nationaliteit zijn en evenmin in aanmerking komt voor regularisatie op grond van het 

criterium 2.8.B omdat zij pas sinds 4 november 2007 in België verblijft, wat een te kort verblijf is om 

hierop aanspraak te kunnen maken en dat zij bovendien daartoe een behoorlijk ingevuld 

arbeidscontract moet voorleggen en dit niet doet. 

 

De Raad merkt op dat het oordeel over de integratie en de duurzame lokale verankering een 

feitenkwestie is. Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris rekening heeft gehouden met de elementen die verzoekster daaromtrent in haar 

aanvraag heeft aangebracht en deze opsomt, maar dat hij van oordeel is dat deze niet volstaan om in 

aanmerking te komen voor een machtiging tot verblijf. Er wordt daarbij tevens gewezen op het feit dat 

verzoekster en haar partner van dezelfde nationaliteit zijn, zij pas sinds 4 november 2007 in België 

verblijft en geen arbeidscontract voorlegt. 

 

Verzoekster toont niet aan dat dit oordeel van de gemachtigde kennelijk onredelijk is of steunt op een 

foutieve feitenvinding.  

 

2.4.5. Tenslotte beriep verzoekster zich eveneens op een prangende humanitaire situatie, namelijk haar 

familiale omstandigheden. 

 

De bestreden beslissing stelt hierover het volgende: “Betrokkene beroept zich op een prangende 

humanitaire situatie namelijk haar familiale omstandigheden. Echter haar partner is van dezelfde 

nationaliteit, zijn asiel- en regularisatieperiode is ondertussen ook afgesloten en hij ontving een Bevel 

om het Grondgebied te Verlaten op datum van 22.09.2010. Zodoende kunnen ze samen het land 

verlaten zodat er van een verbreking van de familiale banden geen sprake is.” 

 

Waar verzoekster in haar verzoekschrift louter verwijst naar de instructie van 19 juli 2009 en stelt dat de 

gemachtigde hiermee geen rekening heeft gehouden en deze feiten op zich niet betwist, volstaat dit niet 

om aan te tonen dat dit motief kennelijk onredelijk zijn. Uit het motief blijkt dat rekening werd gehouden 

met de door verzoekster aangebrachte elementen en met haar persoonlijke situatie, maar dat werd 

geoordeeld dat deze elementen niet volstaan om zich te kunnen beroepen op een prangende 

humanitaire situatie. De omstandigheid dat verzoekster het niet eens is met het oordeel van de 

gemachtigde, volstaat uiteraard niet om aan te tonen dat dit oordeel kennelijk onredelijk zou zijn of 

steunt op een niet correcte feitenvinding. 

 

De Raad stelt vast dat verzoekster de overige motieven van de bestreden beslissing niet betwist. 

 

De bestreden beslissing steunt op pertinente, deugdelijke, afdoende en ter zake dienende motieven. 

Verzoekster toont niet aan dat de gemachtigde van de staatssecretaris op kennelijk onredelijke wijze tot 

zijn oordeel is gekomen of zich gesteund heeft op een foutieve feitenvinding. 

 

De schending van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en van de materiële motiveringplicht kan niet 

worden aangenomen. 

 

2.4.6. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op 

zijn beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. 

Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde bij het nemen van 

een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige 

stukken. Uit de bespreking van de voorgaande onderdelen van het enig middel is gebleken dat de 

gemachtigde rekening heeft gehouden met de elementen die verzoekster heeft aangevoerd in haar 

aanvraag maar heeft geoordeeld dat deze niet volstaan om gemachtigd te worden tot verblijf. 

Verzoekster toont niet aan met welke van de door haar aangevoerde elementen geen rekening zou zijn 
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gehouden. Verzoekster slaagt er niet in aan te tonen dat werd uitgegaan van een niet correcte 

feitenvinding. De schending van het zorgvuldigheidsbeginsel kan niet worden aangenomen. 

 

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

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. Met andere woorden, 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 in casu niet het 

geval is. Gelet op de analyse van het middel blijkt dat verzoekster met haar betoog op generlei wijze 

een schending van het redelijkheidsbeginsel aannemelijk maakt. 

 

Er kan slechts sprake zijn van een schending van het gelijkheidsbeginsel indien verzoekster met 

feitelijke en concrete gegevens aantoont dat gelijkaardige situaties ongelijk worden behandeld. 

Verzoekster brengt geen concrete gegevens aan die een vergelijking inhouden van haar situatie met de 

situatie van andere vreemdelingen, en die zou aantonen dat personen in een gelijkaardige situatie als 

verzoekster op een andere wijze werden behandeld. De schending van het gelijkheidsbeginsel kan niet 

worden aangenomen. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

Betreffende de schending van het rechtszekerheidsbeginsel wordt opgemerkt dat verzoekster de 

schending van dit beginsel niet heeft aangevoerd in het middel maar slechts voor het eerst in de 

repliekmemorie. Een nieuw middel kan slechts voor het eerst in de repliekmemorie worden aangevoerd 

wanneer het niet kon worden aangevoerd in het verzoekschrift omdat de nodige gegevens daartoe niet 

bekend waren of wanneer het een middel betreft dat de openbare orde raakt (RvS 30 januari 2004, nr. 

127 639). Dit is in casu niet het geval, zodat de schending van het rechtszekerheidsbeginsel niet op 

ontvankelijke wijze wordt aangevoerd. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig januari tweeduizend en elf 

door: 

 

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET 

 


