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 nr. 59 674 van 14 april 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 Egyptische nationaliteit te zijn, op 18 februari 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 8 oktober 2010 

waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf, ingediend op grond van artikel 9bis van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen, 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 9 maart 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 april 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat J. VAN KELST 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat N. LUCAS HABA, die verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker diende op 11 december 2009 een aanvraag om verblijfsmachtiging in op grond van 

artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet).  

 

1.2. Op 8 oktober 2010 verklaart de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid 

de in punt 1.1 bedoelde aanvraag ontvankelijk doch ongegrond. Deze beslissing wordt betekend op 20 

januari 2011 en vormt de bestreden beslissing, gemotiveerd als volgt: 

“(…) 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, 
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werden deze instructies door de Raad van State vernietigd op 11 december 2009. Zoals eveneens 

algemeen bekend, heeft de Staatssecretaris voor Asiel en Migratiebeleid, de heer Melchior Wathelet, 

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

beschreven in eerder vernoemde instructie, te blijven toepassen.  

 

Betrokkene beroept zich op het criterium 2.8A van de vernietigde instructie van 19.07.2009, maar haalt 

daarbij zelf al aan dat hij pas in december 2005 een asielaanvraag indiende, wat een te kort verblijf is 

om hierop aanspraak te kunnen maken. De periode van 5 jaar wordt namelijk in tegengestelde richting 

berekend vanaf 15 december 2009. Betrokkene geeft aan reeds sedert 2004 in België te zijn maar legt 

hiervoor slechts één onbetrouwbaar bewijs voor. Het garantiecontract van de Carrefour is niet volledig 

ingevuld en onvoldoende om het ononderbroken verblijf vanaf 2004 te bewijzen. Dit element kan dus 

niet in betrokkenes voordeel weerhouden worden.  

 

De aangehaalde elementen, met name dat (A.V.) attesten van verschillende technische opleiding-

en voorlegt ( een opleiding elektromechanica dd. 23.10.2006, basis electriciteit dd. 28.01.2007, LAB 

electriciteit/Elektronica TV A5 dd.30.06.2007, basis theoretische mechanica TV A6 dd. 30.06.2007, 

tekenen en schematische analyse TV A7 dd. 30.06.2007, certificaat opleiding IT Essentials – PC 

hardware en Software dd. 03.06.2008, certificaat opleiding IT Essentials II – Network Operating 

Systems dd. 16.09.2008 met getuigschrift van beroepsopleiding PC technicus VDAB en attest van 

beëndiging van beroepsopleiding), hij een SIS – kaart, een attest van inburgering en een getuigschrift 

maatschappelijke oriëntatie voorlegt, hij attesten van taalopleidingen overmaakt waaruit blijkt dat hij heel 

goed Nederlands spreekt, verzoeker vroeger gewerkt heeft met als bewijs zijn arbeidskaarten en een 

arbeidscontract van onbepaalde duur van 2008, zijn geen grond voor een verblijfsregularisatie. Ondanks 

deze elementen aangaande de integratie van (A.V.), doet dit niets af aan de voorwaarden die gesteld 

worden met betrekking tot de instructies dd. 19.07.2009.  

 

Qua verblijfsduur zou betrokkene eventueel in aanmerking kunnen komen voor punt 2.8B van de 

vernietigde instructies van 19.07.2009. Echter, om hierop eventueel aanspraak te kunnen maken, moet 

een recent behoorlijk ingevuld arbeidscontract worden voorgelegd. Dit doet betrokkene niet. Hij voegt 

verschillende arbeidskaarten dd. 26.06.2006, 13.06.2007 en 27.06.2008, een arbeidsovereenkomst voor 

onbepaalde duur vanaf 01.06.2008 en een attest van werkbereid van de VDAB dd. 30.11.2009 toe. 

Deze elementen kunnen echter niet in betrokkenes voordeel weerhouden worden, aangezien er geen 

recent arbeidscontract in vervat zit.  

 

Vervolgens beroept betrokkene zich op het criterium ‘prangende humanitaire situaties’. Voor de 

prangende humanitaire situaties zoals opgesomd in de punten 2.1 tot en met 2.7 van de instructie komt 

meneer (A.V.) niet in aanmerking. Hij is immers geen ouder van een Belgisch of EU-kind, geen familielid 

van een EU-burger, had geen onbeperkt verblijf in België als minderjarige, heeft geen echtgenote met 

een verschillende nationaliteit en hij geniet niet van een Belgisch (invaliditeits)pensioen. (A.V.) stelt dat 

hij in de absolute onmogelijkheid verkeert om terug te keren naar zijn land van herkomst. Betrokkene 

beweert dat hij vreest voor vervolging indien hij zou moeten terugkeren naar zijn land van herkomst 

doch hij legt geen 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 

volstaat niet om aanvaard te worden.  

 

Bijgevolg verzoek ik u door afgifte van het model van bijlage 13 van het K.B. van 8 oktober 

1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen (B.S. van 27 oktober 1981), zoals ingevoegd bij het K.B. van 22 november 1996 

(B.S. van 6 december 1996) en gewijzigd door het K.B. van 22 juli 2008 (B.S. van 29 augustus 2008), 

aan de betrokkene kennis te geven van de beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor 

Migratie- en asielbeleid waarbij hem bevel wordt gegeven om het grondgebied te verlaten binnen de 30 

(dertig) dagen na de kennisgeving.  

 

Reden van de maatregel:  

■ 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 termijn niet overschreden heeft (art. 7, alinea 1, 2° van de 

Wet van 15 december 1980).  

° Betrokkenes asielaanvraag werd afgesloten door de verwerping van het beroep tegen de beslissing 

van het CGVS door de RvV dd. 23.03.2009 (arrestnummer 24.910)  

° Betrokkene maakte reeds het voorwerp uit van een BGV d.d. 18.05.2009. Hij heeft echter geen gevolg 

gegeven aan dit bevel en verblijft nog steeds illegaal in het land  
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(…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

Uit de bespreking van onderstaand middel blijkt dat slechts korte debatten vereist zijn. 

  

2.1. In een eerste en enig middel werpt verzoeker de schending op van artikel 9bis van de Vreemde-

lingenwet en van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Verzoeker betoogt als volgt: 

 

“(…) Terwijl overeenkomstig art. 9bis van de Wet van 15 december 1980 als tij ds voorwaarde wordt 

gesteld dat verzoeker een ononderbroken verblijf dient aan te tonen 5 jaar voorafgaand aan 15 

december 2009 en een legaal verblijf dient te hebben gehad voorafgaand aan 28 maart 2008, alleszins 

hiertoe een geloofwaardige poging moet hebben ondernomen. 

Mijn verzoeker voldoet aan de voorwaarden van de lokale verankering, kennis van de landstalen en aan 

de voorwaarden van ononderbroken verblijf. 

Dat in de bestreden beslissing wordt gesteld dat mijn cliënt niet voldoet aan de voorwaarden van het 

ononderbroken verblijf gedurende een periode van 5 jaar voorafgaand aan 15 december 2009 doordat 

hij, voor de periode voorafgaand aan 15 december 2004 slechts één bewijsstuk kan voorleggen. Dat 

evenwel dit bewijsstuk dient te worden beoordeeld op haar bewijswaarde ten aanzien van de aanvang 

van het ononderbroken verblijf in het Rijk doch niet kan gelden als toetssteen voor het ononderbroken 

verblijf in het Rijk gedurende een periode van 5 jaar. Vanaf 2005, op het ogenblik dat mijn cliënt asiel 

heeft aangevraagd, is mijn cliënt gekend aan de overheid en worden er meerdere bewijsstukken 

bijgebracht betreffende zijn verblijf. Dat mijn verzoeker voorafgaand aan de asielaanvraag volstrekt 

precair in het Rijk verbleef en dus geen bewijsstukken kan voorleggen, behoudens de kwestieuze 

factuur. 

Dat de bewijswaarde van dit document dan ook in die optiek dient te worden beoordeeld en rekening 

dient te worden gehouden met de omstandigheden van de zaak. 

Alleszins is het duidelijk dat verzoeker weldegelijk bewijsstukken bijbrengt aangaande zijn ononder-

broken verblijf, minstens sedert 2005 indien de Dienst Vreemdelingenzaken zou kunnen worden 

gevolgd in haar beoordeling van de bewijswaarde van het garantiedocument, quod non. Dat de Dienst 

Vreemdelingenzaken niet zonder meer kan stellen dat het onafgebroken verblijf in het Rijk sedert 2004 

niet wordt bewezen. Het onafgebroken verblijf in het Rijk wordt aangetoond waarbij zou kunnen gesteld 

worden dat er onzekerheid - quod certe non - zou kunnen bestaan over het aanvangspunt. Dat mijn 

verzoeker wel degelijk aantoont voorafgaand aan december 2004 in het Rijk te verblijven en het hem 

niet kan ten kwade geduid worden geen verdere bewijsstukken te kunnen overleggen van een periode 

van volstrekt precair verblijf, daar waar hij verplicht wordt deze documenten meer dan 5 jaar na datum 

voor te leggen. Dat het kwestieuze stuk een garantiebewijs betreft voor een aangeschafte computer, 

verzoeker dit daarom nog onder zich hielde, gezien de computer voor hem werd aangewend bij zijn 

studies. Gezien hij in de kwestieuze periode voorafgaand aan 2005 boogde op de hulp van vrienden en 

kennissen, kunnen geen andere stukken worden voorgelegd zoals huurcontract, energiefacturen en 

dergelijke meer. Dat de Dienst Vreemdelingenzaken minstens niet zorgvuldig is bij de beoordeling van 

de bewijswaarde van de voorliggende stukken gezien hieruit blijkt dat verzoeker voldoet aan de onder 

punt 2.8A van de instructie gestelde voorwaarden. De bewijswaarde van het voorgebrachte stuk dient 

dan ook in de context van het dossier te worden geplaatst. Dat, zonder uiteraard over de grond van de 

zaak te argumenteren, in onderhavig geval duidelijk blijkt dat mijn cliënt meer dan voldoet aan de 

voorwaarden gesteld onder punt 2.8.A van de Instructie van 19 juli 2009. De voorwaarden van verblijf, 

waaraan mijn cliënt voldoet, en de bijgebrachte bewijsstukken, . dienen in hun geheel van het dossier te 

worden geapprecieerd.Dat mijn verzoeker wenst te doen gelden dat hij afdoende bewijs levert te 

voldoen aan de gestelde voorwaarden en, door het bewijsstuk aangaande zijn verblijf in 2004 te 

koppelen aan de noodzaak van ononderbroken verblijf gedurende 5 jaar, zonder hierbij de overige 

bewijsstukken in overweging te nemen, schendt het zorgvuldigheidsbeginsel. Dat immers de overheid 

haar beslissing dient te nemen op grond van alle voorliggende elementen en mag verwacht worden dat 

de overheid er rekening mee houdt dat het geen sinecure is om bewijsstukken bij te brengen aangaande 

verblijf van meer dan 5 jaar geleden. Dat een bewijs, hoe summier het dan ook moge zijn, dat een 

indicatie is voor het verblijf in het Rijk sedert 2004, weldegelijk bewijswaarde heeft, temeer daar het 

bevestigd en versterkt wordt door bewijsstukken betreffende het later verblijf. Dat de overheid in casu 

niet zorgvuldig is geweest bij de beoordeling van de bewijswaarde van het stuk door er bewijswaarde te 

ontzeggen en het niet te waarderen in het geheel van de procedurele vereisten en andere bijgebrachte 
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bewijsstukken; Dat verzoekende partij voldoet aan de voorwaarden van artikel 9bis Vw en, door het 

verzoek tot machtiging verblijf ongegrond te verklaren, artikel 9bis Vw wordt geschonden;” 

 

2.2. Verwerende partij repliceert als volgt in haar nota met opmerkingen: 

 

“(…) Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat verzoeker kennelijk op de hoogte is van de 

noodzaak zijn ononderbroken verblijf van 5 jaar in België aan te tonen, terugtellend vanaf 15 december 

2009. Zijn verblijf vóór 2005 wordt gestaafd door een factuur d.d. 14 mei 2005 van "Carrefour". De 

bestreden beslissing zegt hier het volgende over: 

"Betrokkene geeft aan reeds sedert 2004 in België te zijn, maar legt hiervoor slechts één onbetrouwbaar 

bewijs voor. Het garantiecontract van de Carrefour is niet volledig ingevuld en onvoldoende om het 

ononderbroken verblijf vanaf 2004 te bewijzen. Dit element kan dus niet in betrokkenes voordeel 

weerhouden worden." 

Verwerende partij kan deze motivering alleen maar onderschrijven. Het voorgelegde stuk bevat enkel 

een datum, verzoekers naam en een stempel. Er wordt niet uitgelegd op welk product de garantie 

betrekking heeft, maar vooral is er nergens een gepersonaliseerde handtekening te vinden. Verzoeker 

stelt vóór 2005 bij vrienden te zijn verbleven en daarom geen bewijzen te kunnen voorleggen van 

huurcontracten of energiefacturen,... Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat deze verklaring 

geen steun vindt in het oorspronkelijke asielrelaas van verzoekende partij. Tijdens zijn interview d.d. 24 

maart 2006, naar aanleiding van zijn asielaanvraag d.d. 14 december 2005, verklaarde verzoekende 

partij Egypte te hebben verlaten op 30 november 2005 per vrachtschip en in België te zijn aangekomen 

op 13 december 2005. 

Gelet op de onbetrouwbaarheid van het voorgelegde stuk dat zijn verblijf vóór 2005 zou moeten 

bewijzen en verzoekers eigen verklaringen tijdens zijn asielprocedure, is het niet kennelijk onredelijk dat 

verwerende partij besluit dat een ononderbroken  verblijf  van  5  jaar  in  België  niet  wordt aangetoond. 

Verzoeker voldoet niet aan de voorwaarde zoals omschreven in criterium 2.8A van de vernietigde 

instructie van 19 juli 2009. Verzoeker  betwist  de  overige  motieven  van  de  bestreden beslissing niet. 

Het enig middel is niet ernstig.” 

  

2.3. Wat betreft de aangevoerde schending van de zorgvuldigheidsplicht moet erop worden gewezen 

dat dit beginsel van behoorlijk bestuur de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 

154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht houdt derhalve in 

dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en 

op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

2.4. De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet ontvankelijk doch ongegrond verklaart. Deze beslissing houdt in 

dat de gemachtigde van de staatssecretaris van oordeel is dat er onvoldoende redenen voorhanden zijn 

om verzoeker te machtigen langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven. 

 

2.5. De Raad dient op te merken dat in de aanhef van de bestreden beslissing het volgende gesteld 

wordt: “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.” Hiermee geeft de verwerende partij 

aan dat de “instructies van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van art 9bis van de vreemdelingen-

wet” gelden als een gedragslijn bij het uitoefenen van haar discretionaire bevoegdheid die zij aanwendt 

bij de behandeling ten gronde van verzoekers aanvraag om verblijfsmachtiging op grond van artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet.  

 

2.6. Ter terechtzitting zijn partijen het erover eens dat met de “instructies van 19 juli 2009 betreffen-

de de toepassing van art 9bis van de vreemdelingenwet” bedoeld wordt, de instructie van 19 juli 2009 

inzake de toepassing van het oude artikel 9, derde lid, en artikel 9bis van de Vreemdelingenwet (hierna: 

de instructie van 19 juli 2009). Partijen zijn het er tevens over eens dat deze tijdelijk gepubliceerd werd 

op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken (www.dofi.fgov.be) en heden nog consulteerbaar is 

op de website van het Kruispunt Migratie-Integratie, het vroegere Vlaams Minderhedencentrum 

(www.kruispuntmi.be). 
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2.7. Het gegeven dat de instructie van 19 juli 2009 waarvan gewag gemaakt wordt in de aanhef van de 

bestreden beslissing vernietigd werd, belet niet dat de overheid in het algemeen nader bepaalt door 

welke principes zij zinnens is zich te zullen laten leiden bij de uitoefening van de haar door de wet 

toegekende appreciatiebevoegdheid bij het beoordelen van de gegrondheid van de aanvragen om 

verblijfsmachtiging die ingediend worden op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Een 

dergelijke gedragslijn kan immers bijdragen tot een eenvormige toepassing van de discretionaire 

bevoegdheid en tot het uitsluiten van arbitraire beslissingen.  

 

2.8. Criterium 2.8. A van de instructie van 19 juli 2009 luidt als volgt: “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: A. De vreemdeling die voorafgaand aan zijn aanvraag een langdurig ononderbroken verblijf 

in België heeft dat minimum 5 jaar bedraagt; En die voor 18 maart 2008 [de datum van het 

regeerakkoord] gedurende een periode een wettig verblijf in België heeft gehad (waarbij elk verblijf in 

aanmerking komt dat gedekt wordt door een wettelijk afgegeven verblijfsdocument, behalve een 

toeristenvisum) of, die voor die datum, geloofwaardi-ge pogingen heeft ondernomen om in België een 

wettig verblijf te bekomen.” 

 

2.9. Verzoeker was op de hoogte van de voorwaarden die criterium 2.8.A. van de instructie van 19 juli 

2009 omvat aangezien hij blijkens het administratief dossier samen met de in punt 1.1. bedoelde 

aanvraag om verblijfsmachtiging een “typeformulier Regularisatieaanvraag” indiende waarin hij 

ondermeer het volgende aankruiste: 

 

"⌧ Ononderbroken verblijf van 5 jaar + duurzame lokale verankering in België: ik voldoe aan de 

volgende voorwaarden : 

 

■ Een ononderbroken verblijf van minstens 5 jaar in België aantonen, en dit voorafgaand aan de 

aanvraag voor een machtiging tot verblijf (de periode van 5 jaar wordt in tegengestelde richting 

berekend, vanaf 15 december 2009).  

■ Vóór 18 maart 2008 :  

● een wettig verblijf in België hebben  gehad (waarbij elk verblijf in aanmerking komt dat gedekt wordt 

door een wettelijk afgegeven verblijfsdocument, behalve een toeristenvisum)  

● geloofwaardige pogingen heeft ondernomen om in België een wettig verblijf te bekomen. 

 

■ de lokale verankering in België bewijzen : 1+2+3 bewijzen:  

1. De sociale banden die in België gecreëerd werden, het schoolparcours en de integratie van de 

kinderen 

2. De kennis van een van de landstalen, of het feit dat men aan alfabetiserings- of taalcursussen heeft 

deelgenomen 

3. Het beroepsverleden in België en de bereidheid om te werken, het feit dat men beschikt over 

kwalificaties of competenties die aangepast zijn aan de arbeidsmarkt, onder andere wat de door de 

Gewesten bepaalde knelpuntberoepen betreft, het vooruitzicht op het uitoefenen van een beroeps-

activiteit en/of de mogelijkheid om in zijn behoeften te voorzien.” 

 

2.10. De bestreden beslissing stelt omtrent de toepassing van criterium 2.8.A. van de instructie van 19 

juli 2009 het volgende: “Betrokkene beroept zich op het criterium 2.8A van de vernietigde instructie van 

19.07.2009, maar haalt daarbij zelf al aan dat hij pas in december 2005 een asielaanvraag indiende, wat 

een te kort verblijf is om hierop aanspraak te kunnen maken. De periode van 5 jaar wordt namelijk in 

tegengestelde richting berekend vanaf 15 december 2009. Betrokkene geeft aan reeds sedert 2004 in 

België te zijn maar legt hiervoor slechts één onbetrouwbaar bewijs voor. Het garantiecontract van de 

Carrefour is niet volledig ingevuld en onvoldoende om het ononderbroken verblijf vanaf 2004 te 

bewijzen. Dit element kan dus niet in betrokkenes voordeel weerhouden worden.” Dit vormt de door 

verzoeker in zijn verzoekschrift betwiste passage van de bestreden beslissing. 

 

2.11. Gelet op het gestelde in de punten 2.8. en 2.9. en het feit dat de vereiste verblijfsperiode van vijf 

jaar teruggerekend wordt vanaf 15 december 2009, zoals de bestreden beslissing stelt, wordt van 

verzoeker verwacht dat hij aantoont dat hij sedert 15 december 2004 op een onafgebroken wijze in het 

Rijk verblijft. 
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2.12. Blijkens het administratief dossier stelde verzoeker in zijn in punt 1.1. bedoelde aanvraag om 

verblijfsmachtiging dat hij in december 2005 een asielaanvraag heeft ingediend, maar dat hij “sedert 

begin 2004” in België verblijft. Verzoeker voegde bij zijn aanvraag om verblijfsmachtiging een “Inventaris 

der stukken” waarin onder het kopje “Bewijzen duurtijd verblijf” verwezen wordt naar een “Factuur 

Carrefour dd.14 mei 2004”. Het betrokken document bevindt zich in het administratief dossier. Het 

betreft een “Garantiecontract” van de Carrefour Group waarop een gestempeld nummer aangebracht 

werd. Met bic werd de aankoopdatum ingevuld, namelijk “14/5/2004” evenals de naam en de voornaam 

van de klant. Alle overige rubrieken die figureren op dit “Garantiecontract” zijn blanco. Het bevat geen 

handtekeningen, noch van verzoeker noch van de verkoper en evenmin een kasticket ten bewijze van 

het aangekochte goed waarop het “Garantiecontract” betrekking heeft. Verzoeker poneert dat dit van 

een aangeschafte computer is die hij “nog onder zich hielde” maar staaft dit niet. Gelet op het 

voorgaande stelt de bestreden beslissing terecht dat verzoeker voor het feit dat hij reeds sedert 2004 in 

België zou zijn slechts “één onbetrouwbaar bewijs voorlegt. Het garantiecontract van de Carrefour is niet 

volledig ingevuld en onvoldoende om het ononderbroken verblijf vanaf 2004 te bewijzen. Dit element 

kan dus niet in betrokkenes voordeel weerhouden worden.” 

 

2.13. Verzoeker brengt niets in tegen de beoordeling door de gemachtigde van de staatssecretaris dat 

het door hem neergelegde stuk een “onbetrouwbaar bewijs” is. Verzoeker probeert het feit dat hij slechts 

één bewijsstuk voorlegt te rechtvaardigen door zijn precair verblijf in het Rijk en door het feit dat het over 

een reeds lang vervlogen periode gaat, maar het is weinig aannemelijk dat een persoon die voorhoudt 

“sedert begin 2004” in België te vertoeven, slechts één stuk ten bewijze van zijn verblijf “sedert begin 

2004” kan neerleggen. Verzoeker poneert dat hij uitsluitend boogde op de hulp van vrienden en 

kennissen maar staaft dit met geen enkel begin van bewijs. Bovendien verklaart dit niet waarom het stuk 

dat dan overgelegd wordt een “onbetrouwbaar” stuk is. Dit alles klemt des te meer aangezien verzoeker 

blijkens het administratief dossier, zoals de verwerende partij terecht opmerkt in haar nota, “Tijdens zijn 

interview d.d. 24 maart 2006, naar aanleiding van zijn asielaanvraag d.d. 14 december 2005, verklaarde 

(…) Egypte te hebben verlaten op 30 november 2005 per vrachtschip en in België te zijn aangekomen 

op 13 december 2005.” 

 

2.14. De Raad ziet niet in hoe de “bewijswaarde” van het overlegde “Garantiecontract” “bevestigd en 

versterkt wordt door bewijsstukken betreffende het later verblijf” dat blijkens het administratief dossier 

betrekking heeft op een verblijf in het Rijk sedert december 2005.    

 

2.15. Verzoeker is de overtuiging toegedaan dat de combinatie van elementen die zijn zaak kenmerken, 

aanleiding moesten geven tot een andersluidende beslissing, maar hiermee toont hij niet aan dat de 

verwerende partij haar appreciatiebevoegdheid bij het beoordelen van een aanvraag die gericht is op 

het verkrijgen van een gunstmaatregel, namelijk de toekenning van een verblijfsmachtiging op grond 

van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, waarbij de instructie van 19 juli 2009 en de daarin vermelde 

criteria blijkens de bestreden beslissing als gedragslijn gelden, te buiten is gegaan of de zorgvuldig-

heidsplicht schendt wanneer zij naast de andere niet betwiste motieven van de bestreden beslissing 

vaststelt dat verzoeker voor het door hem aangehaalde feit dat hij reeds sedert 2004 in België zou zijn 

slechts “één onbetrouwbaar bewijs voorlegt. Het garantiecontract van de Carrefour is niet volledig 

ingevuld en onvoldoende om het ononderbroken verblijf vanaf 2004 te bewijzen. Dit element kan dus 

niet in betrokkenes voordeel weerhouden worden.” 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

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

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

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

betwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, 

samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak gedaan te 

worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door de 

verwerende partij. 
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Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien april tweeduizend en elf door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. EKKA 

 


