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 nr. 59 777 van 15 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 Algerijnse nationaliteit te zijn, op 19 februari 2011 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 24 december 2010 waarbij de aanvraag om 

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

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ontvankelijk 

doch ongegrond verklaard wordt, aan de verzoekende partij ter kennis gebracht op 21 januari 2011. 

 

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 15 maart 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 april 2011. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. VERHEYEN, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat I. FLORIO, die loco advocaten E. MATTERNE en N. LUCAS HABA verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker die verklaart van Algerijnse nationaliteit te zijn, dient op 13 december 2009 een aanvraag in 

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

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

vreemdelingenwet). 

 

Op 24 december 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

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

beslissing: 
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“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 13.12.2009 werd 

ingediend door: 

(…) 

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.  

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

vernietigde instructies van 19 juli 2009. Echter, om hierop eventueel aanspraak te kunnen maken, moet 

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

verschillende verklaringen van sollicitaties en een attest van werkbereid van de VDAB toe. Deze 

documenten kunnen echter niet in betrokkenes voordeel weerhouden worden, aangezien dit geen 

arbeidscontracten zijn.  

Betrokkene haalt aan dat hij verschillende keren heeft gesolliciteerd naar een job, maar dat er steeds 

voorrang gegeven werd aan kandidaten met een wettig verblijf in België. Er zijn echter verschillende 

vreemdelingen die zich in het kader van een aanvraag artikel 9bis beriepen op punt 2.8B van de 

vernietigde instructies van 19 juli 2009 en een behoorlijk ingevuld arbeidscontract konden voorleggen. 

Ook zij werden geconfronteerd met dezelfde problemen als betrokkene, namelijk een onzeker 

verblijfstatuut. Dit element kan bijgevolg evenmin weerhouden worden, terwijl dit niet zo is voor andere 

vreemdelingen.  

De advocaat van betrokkene verwijst ook naar betrokkenes lokale verankering. Hoe goed deze lokale 

verankering eventueel ook moge zijn (betrokkene staaft die aan de hand van verschillende verklaringen 

van sollicitaties, een attest van werkbereidheid, een verklaringen van niveaubepaling van het Huis van 

het Nederlands en verschillende getuigenverklaringen), dit doet niets af aan de voorwaarden die gesteld 

worden met betrekking tot de instructies van 19 juli 2009. De elementen met betrekking tot zijn lokale 

verankering kunnen bijgevolg niet in betrokkene zijn voordeel weerhouden worden.  

Verder toont betrokkene niet aan dat hij zich in een andere prangende humanitaire situatie bevindt zoals 

bedoeld in de vernietigde instructies van 19.07.2009.   

(…).” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

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

 

“Zoals hierboven gesteld zijn er een aantal principes inzake behoorlijk bestuur geschonden : 

1. De motiveringsplicht 

Aangezien de Minister niet rekening houdt met de veranderde situatie op dit ogenblik ten opzichte van 

de situatie op 19,07.2009 wordt er geen rekening gehouden met de concrete situatie en de actuele 

noden van de vreemdelingen zodat de beslissing niet naar behoren gemotiveerd is. 

In tegenstelling met wat de Minister in de beslissing a quo schrijft nl dat vele mensen een 

arbeidscontract kunnen voorleggen moet gesteld worden dat er vele mensen een arbeidscontract 

kunnen voorleggen, doch uiteindelijk geen arbeidskaart B kunnen voorleggen op verzoek van DVZ en 

dit omdat de werkgever de plaats niet meer wenst in te laten vullen door de kandidaat wegens de 

terugval van de economie. 

2. Schending van de regels van behoorlijk bestuur en meer bepaald de zorgvuldigheidsplicht 

Aangezien DYZ nagelaten heeft rekening te houden met de concrete situatie op de arbeidsmarkt heeft 

men geen blijk gegeven van een behoorlijk bestuur en heeft men de zorgvuldigheidsnorm overtreden.” 

 

2.2. In de nota repliceert de verwerende partij dat verzoeker zich beperkt tot loutere beweringen die 

geenszins gestaafd worden door concrete bewijzen. Hij beperkt zich tot het uiten van kritiek op de 

bestreden beslissing, doch geeft geen uiteenzetting op basis waarvan de motivering van de bestreden 

beslissing weerlegd kan worden. Verzoeker doet geen poging om in te gaan tegen de motieven die aan 

de beslissing ten grondslag liggen. 
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De uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft volgens de verwerende partij tot doel de burger, zelfs wanneer 

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

overheid deze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen 

in te stellen waarover hij beschikt. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in 

rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. Een eenvoudige 

lezing van de bestreden beslissing leert dat het determinerende motief op grond waarvan de beslissing 

is genomen, wordt aangegeven. Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt de motivering van de 

bestreden beslissing hem niet in staat stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de 

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

motiveringsplicht.  

 

De bestreden beslissing geeft de juridische en de feitelijke grondslag op, er wordt verwezen naar artikel 

9bis van de vreemdelingenwet en de instructie van 19 juli 2009 en naar het feit dat verzoeker geen 

aanspraak kan maken op het criterium 2.8B van de instructie, verzoeker heeft immers geen behoorlijk 

ingevuld arbeidscontract voorgelegd. Verzoeker betwist dit niet. 

 

Verzoeker kent klaarblijkelijk de motieven van de bestreden beslissing, daar hij ze aanvecht in het 

verzoekschrift. Aan de formele motiveringsplicht werd derhalve voldaan. 

 

Inzake de zorgvuldigheidsplicht stelt de verwerende partij dat haar geen onzorgvuldig gedrag kan 

worden verweten nu verzoeker niet aannemelijk maakt dat de beslissing gebaseerd zou zijn op een 

verkeerde voorstelling van de feiten. De bewering dat verwerende partij rekening moest houden met de 

situatie op de arbeidsmarkt, maakt geenszins een schending aannemelijk van de zorgvuldigheidsplicht. 

 

2.3. Verzoeker voert de schending van de motiveringsplicht aan. 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. 

 

Verzoeker heeft een aanvraag ingediend op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

 

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: 

 

“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. 
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De bestreden beslissing oordeelt dat de aanvraag ontvankelijk doch ongegrond is. Dienaangaande wijst 

de Raad erop 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.  

 

De Raad merkt op dat de instructie van 19 juli 2009 werd vernietigd bij arrest van de Raad van State nr. 

198 769 van 9 december 2009. De omstandigheid dat de gemachtigde de aanvraag van verzoeker 

onderzoekt in het licht van de criteria van de vernietigde instructie, vormt een invulling van deze 

appreciatiebevoegdheid. Van belang voor het onderzoek of de materiële motiveringsplicht is nageleefd, 

is of de gemachtigde handelt in alle redelijkheid en steunt op een correcte feitenvinding. 

 

In zijn aanvraag beriep verzoeker zich op het criterium 2.8B van de instructie “werk en duurzame lokale 

verankering” en op “andere prangende humanitaire situaties”. Hij verduidelijkte hierbij dat hij al het 

mogelijke had gedaan om een arbeidsovereenkomst te bemachtigen, dat hij verschillende keren had 

gesolliciteerd maar telkens werd afgewezen. Hij legde een attest van werkbereidheid voor en wees op 

zijn integratie. Verder gaf verzoeker nog verduidelijking bij zijn prangende humanitaire situatie, namelijk 

dat werkgevers voorrang geven aan andere kandidaten met een wettig verblijf. 

 

In de bestreden beslissing wordt over het criterium 2.8B het volgende overwogen:  

 

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

vernietigde instructies van 19 juli 2009. Echter, om hierop eventueel aanspraak te kunnen maken, moet 

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

verschillende verklaringen van sollicitaties en een attest van werkbereid van de VDAB toe. Deze 

documenten kunnen echter niet in betrokkenes voordeel weerhouden worden, aangezien dit geen 

arbeidscontracten zijn.  

Betrokkene haalt aan dat hij verschillende keren heeft gesolliciteerd naar een job, maar dat er steeds 

voorrang gegeven werd aan kandidaten met een wettig verblijf in België. Er zijn echter verschillende 

vreemdelingen die zich in het kader van een aanvraag artikel 9bis beriepen op punt 2.8B van de 

vernietigde instructies van 19 juli 2009 en een behoorlijk ingevuld arbeidscontract konden voorleggen. 

Ook zij werden geconfronteerd met dezelfde problemen als betrokkene, namelijk een onzeker 

verblijfstatuut. Dit element kan bijgevolg evenmin weerhouden worden, terwijl dit niet zo is voor andere 

vreemdelingen.” 

 

Verzoeker betwist in het middel enkel het motief inzake het criterium 2.8B. Hij meent dat geen rekening 

werd gehouden met de veranderde situatie sinds 19 juli 2009 en dat veel mensen misschien een 

arbeidscontract kunnen voorleggen maar uiteindelijk niet in dienst worden genomen gelet op de terugval 

van de economie. 

 

Deze opmerkingen van verzoeker doen echter geen afbreuk aan dit motief. Verzoeker ontkent niet dat 

hij geen arbeidsovereenkomst heeft voorgelegd. De verwijzing naar mensen die dit wel konden doen en 

later niet werden aangenomen door de werkgever, doet niet ter zake aangezien verzoeker zelf geen 

arbeidsovereenkomst kon voorleggen.  

 

Verzoeker betwist niet dat hij geen arbeidsovereenkomst heeft voorgelegd en betwist evenmin dat het 

criterium 2.8B waarop hij zich beriep, het voorleggen van een arbeidsovereenkomst vereist. Verzoeker 

toont met zijn algemene bewering niet aan dat de gemachtigde van de staatssecretaris op kennelijk 

onredelijke wijze of op basis van een foutieve feitenvinding heeft geoordeeld dat verzoeker niet in 

aanmerking komt voor een machtiging tot verblijf. 

 

De schending van de materiële motiveringsplicht kan niet worden aangenomen. 

 

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 van de staatssecretaris 

bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin 

vervatte dienstige stukken. Verzoeker heeft aan het bestuur geen bijkomende informatie gegeven over 

“de concrete situatie op de arbeidsmarkt” waarmee dan geen rekening zou zijn gehouden bij het nemen 

van de bestreden beslissing. Verzoeker slaagt er bijgevolg niet in aan te tonen dat er in casu werd 

uitgegaan van een foutieve feitenvinding, zodat de schending van de zorgvuldigheidsplicht niet kan 

worden aangenomen. 
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Het enig middel is ongegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijftien april 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 

 


