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 nr. 58 877 van 30 maart 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 Nepalese nationaliteit te zijn, op 13 januari 2011 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 18 november 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 ontvankelijk doch 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 7 februari 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 maart 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HENDRICKX, die loco advocaat W. PEETERS verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker, die verklaart van Nepalese nationaliteit te zijn, dient op 2 september 2009 een aanvraag in 

om machtiging tot verblijf gegrond op artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de 

Vreemdelingenwet). Hij vult zijn argumentatie aan met brieven van 19 oktober 2009, 22 juni 2010 en 16 

november 2010. 

 

Op 18 november 2010 verklaart de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid 

deze aanvraag ongegrond. Dit is de bestreden beslissing, die luidt: 
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“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 02.09.2009 met 

aanvullingen op 29.10.2009, 22.06.2010 en 16.11.2010 werd ingediend door : 

S., T. (R.R.: (…)) 

nationaliteit: Nepal 

geboren te P. B. 4 op 09.12.1982 

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. 

 

Redenen: 

Betrokkene haalt aan dat hij geregulariseerd wil worden op basis van de instructies van 19 juli 2009 

betreffende de toepassing van art 9bis van de vreemdelingenwet. Zoals algemeen bekend, werden deze 

instructies door de Raad van State vernietigd op 11 december 2009. Zoals eveneens algemeen bekend, 

heeft de Staatssecretaris voor Asiel en Migratiebeleid, de heer Melchior Wathelet, zich geëngageerd om 

binnen zijn discretionaire bevoegdheid de criteria voor regularisatie zoals beschreven in eerder 

vernoemde instructie, te blijven toepassen. 

 

Betrokkene beroept zich op het criterium 2.8B van de instructie van 19.07.2009. Hij legt hiervoor 

een arbeidscontract voor dd. 28.10.2009. Het loon van betrokkene bedraagt volgens dit contract 1350€ 

per maand met een arbeidstijdregeling van 38 uur per week. Het wettelijk bepaalde minimumloon 

bedraagt echter 1387,49 euro voor een persoon ouder dan 21 jaar (Wettelijk minimumloon zoals 

voorzien in de intersectorale collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988, algemeen bindend 

verklaard bij Koninklijk Besluit van 29 juli 1988). Bijgevolg voldoet betrokkene niet aan alle 

vooropgestelde voorwaarden om in aanmerking te komen voor regularisatie op basis van punt 2.8B van 

de instructie van 19.07.2009. 

 

Het feit dat betrokkenes centrum van belangen in België is, dat hij sinds 2006 in België verblijft,  

Nederlandse lessen gevolgd heeft, een basiscursus eerste hulp gevolgd heeft, getuigenverklaringen 

voorlegt, een uitgebreide vriendenkring heeft, ter beschikking staat van de arbeidsmarkt en lid is van 

een fitness club, 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 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 werd afgesloten op 

28.01.2008 met een bevestigende beslissing van weigering van verblijf door het Commissariaat-

generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. 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 4 maanden en 23 dagen – was ook niet van die aard dat ze als onredelijk 

lang kan beschouwd worden. 

 

Wat betreft de aangehaalde elementen, namelijk (onmogelijkheid tot terugkeer uit lijfsbehoud, politieke  

problemen in land van herkomst) dient er 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. Art. 9bis van de wet van 

15.12.1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen heeft het over buitengewone omstandigheden om een aanvraag tot verblijfsmachtiging in 

te dienen bij de burgemeester van de woonplaats waar hij verblijft in België en niet om een 

verblijfsmachtiging te verkrijgen in het Rijk. Er dient 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. Met andere woorden: de 

buitengewone omstandigheden mogen 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 niet kan terugkeren naar zijn land van herkomst uit lijfsbehoud. In eerste 

instantie moet hier gewezen worden op het feit dat betrokkene een document van Human Rights Watch 

toevoegt over de situatie in zijn land van herkomst. Het gaat hier echter over een algemene situatie, 
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betrokkene levert geen persoonlijke bewijzen. Het is aan betrokkene om op zijn minst een begin van 

bewijs te leveren. Daarnaast moet er ook gewezen worden op het feit dat betrokkene niet verplicht wordt 

om naar zijn land van herkomst terug te keren, wel om het Schengengrondgebied te verlaten. 

Betrokkene kan ook vrijwillig terugkeren naar Nepal, waarbij hij dan de hulp kan vragen aan de 

Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). 

 

Betrokkene haalt tenslotte aan dat hij politieke problemen gekend heeft in Nepal. Deze problemen 

werden echter al aangehaald bij zijn asielprocedure. 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. (…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van de zorgvuldigheidsplicht als beginsel 

van behoorlijk bestuur. Uit de uiteenzetting van het middel blijkt dat verzoeker ook de schending van de 

vertrouwensleer aanvoert. 

 

Hij verwoordt het middel als volgt: 

 

“Eerste onderdeel: De Zorgvuldigheidsplicht 

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

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

Volgens vaststaande rechtspraak legt het zorgvuldigheidsbeginsel de overheid de verplichting op om 

haar beslissing op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding, 

hetgeen inhoudt dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens 

van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken, (cf. RvSt. 2 februari 2007, nr. 167.411, 

RvSt. 14 februari 2006, nr. 154.954) 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat het bestuur slechts na een behoorlijk onderzoek van 

de zaak en met kennis van alle relevante gegevens een beslissing mag nemen. 

Deze zorgvuldigheid is niet terug te vinden in de bestreden beslissing. 

Verzoeker baseerde zich voor zijn regularisatieaanvraag ondermeer op het criterium 2.8B van de 

vernietigde instructies van 19 juli 2009. 

Volgens dit criterium zouden vreemdelingen die een duurzame lokale verankering in België kunnen 

aantonen in aanmerking komen voor regularisatie, indien zij sinds minstens 31 maart 2007 

ononderbroken in België verblijven en indien een arbeidscontract bij een bepaalde werkgever wordt 

voorgelegd, hetzij van bepaalde duur van minstens één jaar, hetzij van onbepaalde duur, en dat 

minimaal voorziet in een inkomen equivalent aan het minimumloon. 

Dat verzoeker het bewijs leverde van een duurzame lokale verankering in België, alsook het feit dat hij 

reeds van voor 31 maart 2007 op een ononderbroken manier in België verblijft, wordt door de 

gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid niet in twijfel getrokken of betwist. 

Daarenboven legde verzoeker een arbeidsovereenkomst dd. 28 oktober 2009 van onbepaalde duur 

voor bij een bepaalde werkgever, met name de BVBA KEDYL met maatschappelijke zetel gevestigd te 

(…) 

De gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid heeft deze arbeidsovereenkomst 

echter niet aanvaard met de volgende overweging: 

"Betrokkene beroept zich op het criterium 2.8B van de instructie van 19.07.2009. Hij legt hiervoor een 

arbeidscontract voor dd. 28.10.2009. Het loon van betrokkene bedraagt volgens dit contract 1350 € per 

maand met een arbeidstijdregeling van 38 uur per week. Het wettelijk bepaalde minimumloon bedraagt 

echter 1387,49 euro voor een persoon ouder dan 21 jaar (Wettelijk minimumloon zoals voorzien de 

intersectorale collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988, algemeen bindend verklaard bij 

Koninklijk Besluit van 29 juli 1988). Bijgevolg voldoet betrokkene niet aan alle vooropgestelde 

voorwaarden om in aanmerking te komen voor regularisatie op basis van punt 2.8B van de instructie 

van 19.07.2009. " 

Deze redengeving en beslissing zijn onjuist en gesteund op een onzorgvuldige (want foutieve) vast-

stelling en waardering van de feiten. 

Waar immers het criterium 2.8B van de vernietigde (doch volgens de verklaringen van de Staats-

secretaris nog steeds toegepaste) instructie als voorwaarde voor regularisatie oplegt dat de betreffende 

arbeidsovereenkomst minimaal dient te voorzien in een inkomen equivalent aan het minimumloon, doet 

verzoeker gelden dat het voorgelegde contract dd. 28 oktober 2009 voldoet aan deze voorwaarde. 
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Het betreft in casu een tewerkstelling in een nachtwinkel welke ressorteert onder het paritair comité 201 

"zelfstandige kleinhandel" en waarbij volgens de toepasselijke loonbarema's het minimumloon voor een 

werknemer van 28 jaar in categorie 1 van het verkoopspersoneel 1.348,83 euro per maand bedraagt. 

De door verzoeker voorgelegde arbeidsovereenkomst voorziet in een maandelijkse ver loning van 1.350 

euro per maand, hetgeen dus net boven het wettelijk minimumloon m.b.t. zijn concrete tewerkstelling 

ligt. 

Eén en ander werd aan de werkgever KEDYL BVBA bevestigd door het sociaal secretariaat PARTENA 

en de betreffende arbeidsovereenkomst vermeldt ook duidelijk dat de betrokken werkgever ressorteert 

onder paritair comité 201. 

Waar de gemachtigde ter verantwoording van de bestreden beslissing stelt dat het in aanmerking te 

nemen minimumloon 1.387,49 euro bedraagt voor een persoon ouder dan 21 jaar, dient te worden 

opgemerkt dat dit het loonbarema van paritair comité 200 betreft, zijnde het algemeen paritair comité 

van bedienden en welk in casu geen toepassing vindt. 

Uit lezing van de motivering van de bestreden beslissing meent verzoeker te moeten begrijpen dat het 

de stelling van de Dienst Vreemdelingenzaken is dat voor werknemers ouder dan 21 jaar steeds dit 

bedrag van 1.387,49 euro als minimumloon in aanmerking dient te worden genomen.  

Nochtans maakt de tekst van de vernietigde instructies dd. 19 juli 2009 (voorwaarde 2.8B) geen melding 

van enig concreet bedrag en wordt enkel gerefereerd aan "het minimumloon". 

Evenmin vermeldt het aan kandidaat-aanvragers van een verblijfsmachtiging ter beschikking gestelde 

typeformulier (welk ook door verzoeker werd gebruikt voor de aanvulling van zijn oorspronkelijke 

aanvraag) enig concreet bedrag: " het salaris mag niet lager zijn dan het wettelijk minimumsalaris ". 

De bestreden beslissing gaat hieraan ten onrechte voorbij en houdt derhalve geen rekening met het 

bestaan van verschillende paritaire comités en dito minimumlonen. 

Een dergelijke beoordelingswijze is in strijd met de zorgvuldigheidsplicht. 

Door aldus te beslissen wordt in feite de vernietigde instructie dd. 19 juli 2009 niet louter toegepast, 

doch voegt de Dienst Vreemdelingenzaken ook een criterium toe aan voorwaarde 2.8B, minstens 

worden de voorwaarden ervan op eigen initiatief verstrengd. 

Er wordt m.a.w. een voorwaarde opgelegd welke de rechtzoekende na lezing van de instructie en bij 

gebruik van het typeformulier (welk overigens werd aanbevolen) niet kon kennen. 

Verzoeker en zijn werkgever, die er alles aan hebben gedaan om een arbeidsovereenkomst op te 

stellen welke voldoet aan criterium 2.8B, werden hierdoor misleid. 

De bestreden beslissing houdt geen rekening met deze realiteit, noch met het feit dat de arbeids-

overeenkomst wel degelijk voorziet in het wettelijk minimumloon, noch met het feit dat verzoeker en zijn 

werkgever er gelet op de formulering van zowel de instructie zelf als van het typeformulier te goeder 

trouw mochten van uitgaan dat zij een voor regularisatie in aanmerking te nemen overeenkomst 

afsloten, zodat het zorgvuldigheidsbeginsel wordt geschonden. 

Een zorgvuldige besluitvorming impliceert immers dat het bestuur op basis van een afdoend en volledig 

onderzoek van het concrete geval tot zijn besluit komt. 

Een beleidsnorm mag niet automatisch, zonder enig ander onderzoek, in een individueel geval, worden 

toegepast. (R.v.St. nr. 21037,17 maart 1981; R.v.St. nr. 21094, 7 april 1981) 

Nochtans is dat precies hetgeen in casu is gebeurd. 

Tweede onderdeel: Het Vertrouwensbeginsel 

Het onder het eerste onderdeel van dit middel uiteengezette maakt eveneens een schending uit van het 

vertrouwensbeginsel en aldus van de algemene principes van behoorlijk bestuur. 

De burger moet immers kunnen betrouwen op een vaste gedragslijn van de overheid, of op 

toezeggingen of beloften door deze laatste gedaan. 

Wanneer er m.b.t. de toepassing van art. 9bis van de Vreemdelingenwet instructies worden 

uitgevaardigd en deze door de overheid zelf algemeen bekend worden gemaakt aan het publiek 

teneinde te kennen te geven aan welke voorwaarden een vreemdeling zou moeten voldoen om 

uitzonderlijk een verblijfsmachtiging te kunnen bekomen wegens duurzame lokale verankering in België, 

dan mogen de betrokken vreemdelingen er ook te goeder trouw op vertrouwen dat zij effectief zullen 

geregulariseerd worden wanneer zij aan de vooropgestelde criteria voldoen. 

Dit is a fortiori zo wanneer de overheid zelf een typeformulier ter beschikking stelt en het gebruik ervan 

aanbeveelt. 

Het gegeven dat de betreffende instructies dd. 19 juli 2009 intussen werden vernietigd doet hieraan 

geen afbreuk, nu de Staatssecretaris uitdrukkelijk stelde de instructies te zullen blijven toepassen in het 

kader van zijn discretionaire bevoegdheid (hetgeen ook expliciet in de bestreden beslissing wordt 

vermeld). 

Wanneer dan bij de concrete beoordeling van een dossier plots één van de vooropgestelde criteria 

wordt uitgelegd op een specifieke wijze welke niet blijkt uit de tekst van de instructies, noch uit die van 
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het typeformulier, dan dient vastgesteld te worden dat verzoeker in zijn legitieme verwachtingen werd 

bedrogen en dat het vertrouwensbeginsel is geschonden.” 

 

2.1.2. De verwerende partij merkt op in haar nota met opmerkingen: 

 

“In zijn eerste middel poneert verzoeker een schending van de beginselen van behoorlijk bestuur, met 

name de zorgvuldigheidsplicht en het vertrouwensbeginsel 

Verzoeker meent dat onzorgvuldig werd gehandeld waar de beslissing motiveert dat het in het voorge-

legde arbeidscontract vastgelegde loon niet volstaat om te voldoen aan het wettelijk minimumloon zoals 

voorzien in de intersectorale collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988. Hij stelt dat hij 

tewerkgesteld is in een nachtwinkel hetgeen valt onder het paritair comité 201 en waarbij andere 

loonbarema's worden gehanteerd. 

De verwerende partij laat gelden dat verzoekers beweringen niet kunnen worden aangenomen.  

Dienaangaande kan dienstig verwezen worden naar het vademecum, zijnde de 'Verduidelijkingen over 

de uitvoering van de instructie van 19 juli 2009 inzake de toepassing van het oude artikel 9, 3 e lid, en 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet' 

'E. Lokale verankering - arbeidscontract (punt 2.8.B. van de Instructie) 

Het gaat om personen die voorafgaand aan hun regularisatieaanvraag sinds 31 maart 2007 ononder-

broken in België hebben verbleven, een arbeidscontract kunnen voorleggen en een arbeidskaart B 

kunnen verkrijgen, a) U voldoet aan de volgende voorwaarden: 

1) U verblijft, voorafgaand aan de indiening van de aanvraag tot machtiging 

tot verblijf, sinds ten minste 31 maart 2007 ononderbroken op het 

grondgebied. 

2) U kunt een duurzame lokale verankering in België aantonen (zie punt 4.a.3. 

op pagina 5). 

3) U kunt bij de regularisatieaanvraag of bij de actualisering van de hangende 

aanvraag een kopie van het behoorlijk ingevuld model-arbeidscontract voegen 

(kan worden gedownload op de sites van de Gewesten ): 

- Het contract moet van bepaalde duur van minstens één jaar zijn of van onbepaalde duur 

- Het loon mag niet lager zijn dan het wettelijke minimumloon zoals voorzien in de intersectorale 

collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988, algemeen bindend verklaard bij koninklijk 

besluit van 29 juli 1988. Een bezoldisins gelijk aan het wettelijke minimumloon kan verkregen worden 

door verscheidene arbeidscontracten.' 

Verzoekers beschouwingen dat de betrokken werkgever ressorteert onder paritair comité 201 kan aan 

deze voorwaarde geen afbreuk doen. 

De intersectorale collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988, algemeen bindend verklaard 

bij koninklijk besluit van 29 juli 1988 betreft het referentiepunt om te bepalen of een bepaald vastgelegd 

maandelijks loon al dan niet volstaat om in aanmerking te komen voor regularisatie. 

Verzoekers verwijzing naar het paritair comité 201 kan op geen enkele wijze afbreuk doen aan deze 

voorwaarde. 

De CAO nr. 43 is van toepassing op de werknemers van 21 jaar en ouder die normale voltijdse 

arbeidsprestaties verrichten, alsmede op hun werkgevers. 

De gemachtigde heeft terecht geoordeeld dat: 

'Betrokkene beroept zich op het criterium 2.8B van de instructie van 19.07.2009. Hij legt hiervoor een 

arbeidscontract voor dd. 28.10.2009. Het loon van betrokkene bedraagt volgens dit contract 1350€ per 

maand met een arbeidstijdregeling van 38 uur per week. Het wettelijk bepaalde minimumloon bedraagt 

echter 1387,49 euro voor een persoon  ouder dan 21 jaar  (Wettelijk minimumloon zoals voorzien  in de 

intersectorale collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988, algemeen bindend verklaard bij 

Koninklijk Besluit van 29 juli 1988). Bijgevolg voldoet betrokkene niet aan alle vooropgestelde 

voorwaarden om in aanmerking te komen voor regularisatie op basis van punt 2.88 van de instructie van 

19.07.2009.' 

De verwerende partij laat gelden dat de gemachtigde over een discretionaire beoordelingsbevoegdheid 

beschikt 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. 

De toepassing van het artikel 9, derde lid, houdt met andere woorden een dubbel onderzoek in (R.v.St. 

nr. 167.847, 15 februari 2007): 

wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft; of er buitengewone omstandig-

heden 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 voor-

handen te zijn kan de aanvraag tot het bekomen van een verblijfsmachtiging niet in aanmerking 

genomen worden; 
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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 bevoegde minister over een ruime 

appreciatiebevoegdheid." 

Er is op 19.07.2009 een instructie opgesteld waarbinnen, in het kader van de discretionaire 

bevoegdheid van de Staatssecretaris of zijn gemachtigde, een tiental concrete situaties (1.1-1.2 en 2.1-

2.8) worden opgesomd betreffende de toepassing van art 9bis van de vreemdelingenwet, die in 

aanmerking komen voor regularisatie en waarin de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor 

Migratie- en Asielbeleid aldus in het kader van zijn discretionaire bevoegdheid een machtiging tot verblijf 

in toepassing van art. 9bis van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980 kan toestaan. 

Niettegenstaande de vernietiging door de Raad van State van deze instructies heeft de Staatssecretaris 

voor Migratie- en Asielbeleid zich, zoals algemeen bekend, geëngageerd om binnen zijn discretionaire 

bevoegdheid (zoals ook uitdrukkelijk gesteld in de bestreden beslissing) deze instructies houdende 

criteria voor regularisaties verder toe te passen, meer bepaald de vreemdelingen die voldoen aan de 

opgesomde voorwaarden, te machtigen tot verblijf. 

Dit is uiteraard net ten gunste van de vreemdelingen die een aanvraag om machtiging tot verblijf hebben 

ingediend in toepassing van deze instructies. 

In casu heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid de door verzoeker in 

zijn aanvraag ingeroepen elementen beoordeeld, doch werd beslist dat verzoekers aanvraag ongegrond 

was. 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is in het kader van haar wettigheidscontrole niet bevoegd 

haar beoordeling van verzoekers aanvraag in de plaats te stellen van deze van de gemachtigde van de 

federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid.  

Door de gemachtigde worden geenszins de voorwaarden van het criterium 2.8B verstrengd. De 

'Verduidelijkingen over de uitvoering van de instructie van 19 juli 2009 inzake de toepassing van het 

oude artikel 9, 3 e lid, en artikel 9bis van de vreemdelingenwet' waren verzoeker gekend. Hij kan 

derhalve niet dienstig voorhouden dat hij in zijn legitieme verwachtingen werd bedrogen. 

Verzoekers beschouwingen kunnen geen afbreuk doen aan de bestreden beslissing, die terecht werd 

genomen binnen de ruime discretionaire bevoegdheid waarover de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid beschikt. 

De in casu bestreden beslissing werd rechtmatig genomen, zonder miskenning van de zorgvuldigheids-

verplichting en het vertrouwensbeginsel waarvan verzoeker de schending aanvoert. 

Het eerste middel kan niet worden aangenomen.” 

 

2.1.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 

167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt 

derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van 

het betreffende dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Verzoeker betwist niet dat hij zijn aanvraag om machtiging tot verblijf steunde op het criterium 2.8.B van 

de vernietigde instructie van 19 juli 2009 en dat hij een arbeidsovereenkomst voorlegde met een 

voorzien maandloon van 1350 euro. Deze feitelijke gegevens vinden trouwens steun in het dossier.  

 

Waar verzoeker meent dat de voorgelegde arbeidsovereenkomst wel in aanmerking komt en voorziet in 

een inkomen equivalent aan het minimumloon omdat de tewerkstelling voorzien in de arbeidsovereen-

komst ressorteert onder het paritair comité 201 “zelfstandige kleinhandel” zodat slechts een minimum-

loon van 1348,83 euro wordt voorzien, berust deze redenering op een verkeerde lezing van de 

bestreden beslissing en de criteria vermeld in de instructie van 19 juli 2009. 

 

Dit criterium voorziet: 

 

“2.8. Voor aanvragen ingediend 3 maanden te rekenen vanaf datum van 15 september 2009 zal ook de 

vreemdeling met een duurzame lokale verankering in België in aanmerking komen. 

Deze situatie betreft de vreemdeling, die het centrum van zijn affectieve, sociale en economische 

belangen in België heeft gevestigd. 

Het bestaan van een duurzame lokale verankering in België is een feitenkwestie die onderzocht wordt 

binnen de soevereine beoordelingsbevoegdheid van de minister of zijn gemachtigde. 

Volgende vreemdelingen komen in aanmerking:  

(…) 

B. Of de vreemdeling die, voorafgaand aan zijn aanvraag, sinds 31 maart 2007 een ononderbroken 

verblijf in België heeft en die een kopie van een arbeidscontract bij een bepaalde werkgever voorlegt, 
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hetzij van bepaalde duur van minstens één jaar hetzij van onbepaalde duur, dat minimaal voorziet in 

een inkomen equivalent aan het minimumloon. 

Hiertoe : 

Moet het dossier binnen drie maanden na de aanvraag aangevuld worden met een positief advies, 

afgeleverd door de Gewesten betreffende de aangevraagde arbeidskaart B. 

Of 

Moet het dossier aangevuld worden met een arbeidskaart B afgeleverd door de Gewesten, en dit op 

basis van een Attest van Immatriculatie van drie maanden afgeleverd met dit doel. 

 

Bij zijn onderzoek naar de duurzame lokale verankering in België zal de minister of zijn gemachtigde 

zich niet laten leiden door één factor, maar hij zal kijken naar het geheel van de feitelijke elementen 

samen. 

Onderstaande feitelijke elementen worden door de minister of zijn gemachtigde in het onderzoek 

weerhouden, naast de eerder genoemde voorwaarden: 

- Sociale banden in België. De schoolloopbaan en inburgering van de kinderen. 

- Kennis van één van de landstalen, of alfabetiseringscursussen gevolgd hebben. 

- Werkverleden en werkbereidheid, beschikken over de kwalificaties of competenties afgestemd op het 

arbeidsaanbod, o.m. inzake knelpuntberoepen, uitzicht hebben op werk en/of de mogelijkheid hebben 

om in het eigen levensonderhoud te voorzien. 

In voorkomend geval, houdt de minister of zijn gedelegeerde rekening met het advies van de lokale 

besturen of een daartoe erkende dienst voor één of het geheel van de genoemde elementen. 

De verblijfsmachtiging toegekend aan de personen bedoeld in punt B, zal slechts voor een jaar worden 

toegekend, en dit onder opschortende voorwaarde van de toekenning van de arbeidskaart B door de 

Gewesten. Een verblijfsmachtiging zal na een jaar slechts worden vernieuwd wanneer op dat ogenblik 

dezelfde voorwaarden voorzien voor de arbeidskaart B vervuld zijn en dat de persoon ook effectief 

gewerkt heeft gedurende het eerste jaar. 

De minister of zijn gemachtigde gaat na of de betrokkene in aanmerking komt (zoals voorzien in 2.8 A of 

2.8 B), of het dossier volledig is en of het dossier niet kennelijk ongegrond is. 

Wanneer dit het geval is, 

- kan hij oordelen dat het dossier voldoende gemotiveerd is om te oordelen dat de betrokkene duurzaam 

lokaal verankerd is. 

- of legt de minister het dossier voor aan de Commissie voor Advies van Vreemdelingen voor een niet-

bindend advies. De Commissie voor Advies van Vreemdelingen kan de betrokkene oproepen en 

horen. Indien de minister of zijn gemachtigde nadien van dit advies afwijkt, dient hij dit te motiveren.” 

 

Voorts stelt het vademecum (pagina 6) aangaande de verduidelijkingen over de uitvoering van de 

voormelde instructie, waarnaar verzoeker ook verwijst in het verzoekschrift: 

 

“3) U kunt bij de regularisatieaanvraag of bij de actualisering van de hangende aanvraag een kopie van 

het behoorlijk ingevulde model-arbeidscontract voegen (kan worden gedownload op de sites van de 

Gewesten ): 

· Het contract moet van bepaalde duur van minstens één jaar zijn of van onbepaalde duur. 

· Het loon mag niet lager zijn dan het wettelijke minimumloon zoals voorzien in de intersectorale collec-

tieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988, algemeen bindend verklaard bij koninklijk besluit van 

29 juli 1988. Een bezoldiging gelijk aan het wettelijke minimumloon kan verkregen worden 

door verscheidene arbeidscontracten.” 

 

In casu heeft de verwerende partij, gebruik makend van haar ruime discretioniaire bevoegdheid, 

geoordeeld dat om een aanvraag om machtiging tot verblijf toe te kennen, het maandelijks in totaliteit te 

verdienen bedrag dat wordt uitgekeerd door de werkgever (of werkgevers tezamen) aan de aanvrager 

die zich beroept op het criterium 2.8.B in haar totaliteit niet lager mag zijn dan het equivalent van het 

wettelijk mimimumloon dat voormelde CAO voorziet, ongeacht in welke sector verzoeker werkt. Uit de 

bewoordingen van de instructie en het vademecum kan niet afgeleid worden dat de verwerende partij er 

zich toe verbindt voormelde CAO zonder meer in zijn geheel toe te passen of de voorziene minima van 

andere CAO’s in aanmerking te nemen. Uit de bewoording “equivalent aan”, volgens Van Dale, Groot 

woordenboek der Nederlandse taal, “iets dat dezelfde waarde heeft als iets anders” hetzij “gelijkwaardig 

aan”, blijkt enkel dat het minimumloon in de zin van de totale bezoldiging per maand niet lager mag zijn 

dan het equivalent van het minimumloon voorzien in voormelde CAO, in casu niet lager dan het bedrag 

van 1387,49 euro per maand. Deze redenering vindt steun doordat in het vademecum wordt uiteengezet 

dat “Een bezoldiging gelijk aan het wettelijke minimumloon kan verkregen worden door verscheidene 

arbeidscontracten” terwijl voormelde CAO enkel zijn toepassing vindt bij voltijds tewerkgestelde werk-
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nemers. Hieruit volgt dat de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid nagaat of 

de facto de arbeidsovereenkomst(-en) een totaal minimumbedrag van 1387,49 euro voorziet. Het staat 

de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid vrij de criteria te bepalen aan 

dewelke moet voldaan zijn om in aanmerking te komen op een verblijf gesteund op artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet. 

 

Wel betoogt verzoeker terecht dat de tekst van het criterium 2.8.B geen melding maakt van de precieze 

hoegrootheid van het minimumbedrag dat in de arbeidsovereenkomst moet worden voorzien en enkel 

verwijst naar “het minimumloon”. De invulling van dit criterium is niet terug te vinden in het door 

verzoeker gebruikt typeformulier en is slechts terug te vinden in het vademecum. 

 

Waar verzoeker de bestreden beslissing verwijt dat deze geen rekening houdt met de bewoordingen 

van de instructie en hij werd misleid omdat hij er te goeder trouw van uitging, gelet op de bewoordingen 

van het criterium 2.8B van de instructie, dat het in de sector geldende minimumloon zou volstaan, voert 

verzoeker op goede gronden de schending van de vertrouwensleer aan. Zoals verzoeker stelt, dient de 

overheid indien zij instructies uitvaardigt en algemeen bekend maakt dat de hierin voorzien criteria 

worden toegepast en zelfs een typeformulier voorziet, de bewoordingen van de instructie na te leven. 

 

Het vertrouwensbeginsel kan worden omschreven als een van de beginselen van behoorlijk bestuur 

krachtens hetwelk de burger moet kunnen vertrouwen op een vaste gedragslijn van de overheid, of op 

toezeggingen of beloften die de overheid in het concrete geval heeft gedaan (RvS 6 februari 2001, nr. 

93.104). Het vertrouwensbeginsel houdt in dat door het bestuur bij een rechtsonderhorige gewekte 

rechtmatige verwachtingen zo mogelijk dienen te worden gehonoreerd (RvS 28 januari 2008, nr. 

179.021), wat in casu niet het geval is. Waar de verwerende partij voorhoudt dat het criterium 2.8B 

wordt verduidelijkt in het vademecum is dit juist. Evenwel toont de verwerende partij op generlei wijze 

aan waarom verzoeker er toe gehouden is het vademecum na te gaan en te consulteren als prima facie 

de bewoordingen van de instructie duidelijk zijn. In die mate is het onderdeel gegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

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

kan leiden aangevoerd. Er is derhalve grond om toepassing te maken van artikel 36 van het Koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen. De vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder 

voorwerp. Bijgevolg dient geen uitspraak gedaan te worden over de onontvankelijkheid van de vordering 

tot schorsing die de verwerende partij opwerpt in haar nota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 18 

november 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 ontvankelijk doch ongegrond verklaard wordt, wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig maart tweeduizend en elf door: 

 

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. BEELEN 

 


