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 nr. 60 041 van 20 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 Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 27 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 

14 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 samenhangende bevel om het 

grondgebied te verlaten, betekend op 30 december 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 14 februari 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 maart 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat N. DIRICKX verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De eerste bestreden beslissing luidt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 08.10.2008 werd 

ingediend door:  

 

(S.A.) (…)  

nationaliteit: Pakistan  
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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:  

 

Hoewel betrokkene niet aanhaalt dat hij geregulariseerd wil worden op basis van de instructies van 19 

juli 2009 betreffende de toepassing van art 9bis van de vreemdelingenwet, wordt deze aanvraag toch 

bekeken in het licht van deze vernietigde instructies. 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 kwam in België aan op 07.01.2000 en diende diezelfde dag een asielaanvraag in. Deze 

aanvraag werd afgesloten op 17.04.2002 door een beslissing van weigering van verblijf door het 

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS), hem ter kennis gebracht op 

19.04.2002. Deze procedure duurde dus ongeveer twee jaar en drie maanden in plaats van de vereiste 

vier jaar zoals vermeld onder punt 1.1.  

Verder diende betrokkene d.d. 16.05.2002 een beroep in bij de Raad van State dewelke afgesloten 

werd op 07.07.2006. De procedure bij de Raad van State was dus niet hangende op 18.03.2008 noch 

was er een regularisatieaanvraag hangende op 18.03.2008. Betrokkene voldoet bijgevolg niet aan 

de opgestelde voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor regularisatie op basis van een 

langdurige asielprocedure (procedure bij de Raad van State en/of regularisatieaanvraag moet hangende 

zijn op 18.03.2008).  

 

Betrokkene zou eventueel in aanmerking kunnen komen voor het criterium 2.8A van de vernietigde 

instructie van 19.07.2009. Echter, één van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor 

regularisatie op basis van dit criterium is dat betrokkene zijn lokale verankering aantoont. Hoewel 

betrokkene reeds in België is aangekomen in januari 2000 en de advocaat van betrokkene aanhaalt dat 

betrokkene geïntegreerd is, hij behoorlijk Nederlands spreekt, werkwillig is, hij al zijn verplichtingen 

nakomt en een ruime vriendenkring heeft: betrokkene legt hiervan geen enkel stavingsstuk voor. Een 

enkele getuigenverklaring volstaat niet om de lokale verankering aan te tonen zoals vooropgesteld 

volgens het criterium 2.8A.  

 

Betrokkene zou eventueel ook 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 

behoorlijk ingevuld arbeidscontract worden voorgelegd. Dit doet betrokkene niet.  

 

Aangezien betrokkene niet in aanmerking komt voor regularisatie op basis van punt 1.1, 1.2, 2.8A en 

2.8B en hij ook niet aantoont dat hij zich in een andere prangende humanitaire situatie (zoals bedoeld in 

2.1 tot en met 2.6) bevindt, voldoet betrokkene niet aan de voorwaarden die noodzakelijk zijn om in 

aanmerking te komen voor regularisatie op basis van één van de criteria van de vernietigde van 19 juli 

2009.  

 

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

toestand van betrokkene (met name het feit dat betrokkene reeds een tijdje zou sukkelen met zijn 

gezondheid); de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 maakt 

duidelijk een onderscheid tussen twee verschillende procedures: aan de ene kant het artikel 9bis dat in 

België verblijvende personen die menen te beschikken over buitengewone omstandigheden om 

humanitaire redenen een verblijfsmachtiging kunnen aanvragen bij de burgemeester van de plaats 

waar zij verblijven, aan de andere kant het artikel 9ter als een unieke procedure voor in België 

verblijvende personen met een medische aandoening. De hier ingeroepen medische elementen vallen 

buiten de context van artikel 9bis en derhalve kan in dit verzoek aan deze medische argumenten geen 

verder gevolg worden gegeven. Het staat betrokkene echter vrij een aanvraag op basis van art 9ter in te 

dienen zoals bepaald in art 7§1 van het KB van 17.05.2007 (BS 31.05.2007) tot vaststelling van de 

uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15.09.2006: via aangetekend schrijven bij de Sectie 9ter van de 

Dienst Humanitaire Regularisaties, Dienst Vreemdelingenzaken, Antwerpsesteenweg 59B te 1000 

Brussel.  
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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 

17.04.2002 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 ongeveer twee jaar en drie maanden - was ook niet van die aard 

dat ze als onredelijk lang kan beschouwd worden.  

Het feit dat er een zekere behandelingsperiode is, geeft aan betrokkene ipso facto geen recht op 

verblijf. (Raad van State, arrest nr. 89980 van 02.10.2000)  

 

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 als grond voor regularisatie aanvaard te worden. Bovendien voegt 

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

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

ondersteuning van huidig verzoek om machtiging tot verblijf wettigen bijgevolg geen andere beoordeling 

dan die van deze instanties.  

 

Ten slotte lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkene geen familie, vrienden of kennissen meer zou 

hebben in het land van herkomst waar hij zou kunnen verblijven. Betrokkene verbleef immers ruim 37 

jaar in Pakistan en zijn verblijf in België, zijn integratie en opgebouwde banden kunnen bijgevolg 

geenszins vergeleken worden met zijn relaties in het land van herkomst.  

 

Niets verhindert betrokkene derhalve om terug te keren. Het staat betrokkene vrij hiertoe een beroep te 

doen op de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) om zo de nodige steun te verkrijgen voor een 

terugreis. Ook beschikt de IOM over een Reïntegratiefonds dat als doel heeft een duurzame terugkeer 

naar en reïntegratie in het land van herkomst te vergemakkelijken. Dit fonds is ontworpen om mensen bij 

te staan in het vinden van inkomensgenererende activiteiten. Reïntegratiebijstand kan het volgende 

bevatten: beroepsopleidingen, opstarten van kleine zakenprojecten, kosten om een cursus of opleiding 

te volgen, kosten om informatie over beschikbare jobs te verkrijgen, bijvoorbeeld door middel van 

tewerkstellingsbureaus, accommodatie/huur, extra bagage. Hierdoor kan de bewering dat betrokkene in 

Pakistan geen opvang meer heeft niet aanvaard worden als een grond voor regularisatie.  

 

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).  

o Betrokkene werd niet als vluchteling erkend bij beslissing tot weigering van de erkenning door het 

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen op datum van 14.09.2010  

o Betrokkene maakte reeds het voorwerp uit van een BGV d.d. 04.10.2001. Hij heeft echter geen gevolg 

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

 

De tweede bestreden beslissing luidt: 

 

“In uitvoering van de beslissing van de staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid meegedeeld op 

datum van 14/09/2010,  

wordt aan (S.A.) (M)  

geboren te (…), op (…),  

van PAKISTAN nationaliteit, verblijvend: (…),  

het bevel gegeven om uiterlijk op 29/01/2011 het grondgebied van België te verlaten, evenals het 

grondgebied van Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, 

IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, 
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Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland (1), tenzij hij (zij) beschikt over 

de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven (2).  

 

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

van 15 december 1980).  

0 Betrokkene werd niet als vluchteling erkend bij beslissing tot weigering van de erkenning door 

het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen op datum van 14/09/2010  

0 Betrokkene maakte reeds het voorwerp uit van een BGV d.d. 04/10/2001. Hij heeft echter geen gevolg 

gegeven aan dit bevel en verblijft nog steeds illegaal in dit land.  

 

Indien dit bevel niet opgevolgd wordt, loopt hij (zij) gevaar, onverminderd rechtsvervolging 

overeenkomstig artikel 75 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, naar de grens te worden 

geleid en te dien einde te worden opgesloten gedurende de periode die strikt noodzakelijk is voor de 

uitvoering van de maatregel overeenkomstig artikel 27 van dezelfde wet.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

De verwerende partij voert aan dat het beroep tegen het bevel om het grondgebied te verlaten 

onontvankelijk is aangezien het een herhaald bevel betreft. Deze exceptie wordt verworpen omdat de 

beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet ongegrond wordt verklaard en het bevel om het grondgebied te verlaten als één 

beslissing wordt beschouwd.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

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

 

“Enig middel: schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen, schending van artikel 62 Vreemdelingenwet. Schending van de 

beginselen van behoorlijk bestuur, schending van de materiële motiveringsplicht en het 

zorgvuldigheidsbeginsel. DVZ oordeelt in de beslissing dat de aanvraag 9bis VW van verzoeker 

ontvankelijk doch ongegrond is vermits verzoeker niet voldoet aan de criteria 2.8A, 2.8B en de andere 

criteria van de Instructies van 19 juli 2010. Verzoeker is het niet eens met DVZ.  

Eerste onderdeel. Verzoeker heeft bij schrijven van 9 december 2009 en later nog eens bij een schrijven 

van 30 augustus 2010 zijn aanvraag voor regularisatie aangevuld met nieuwe stukken: geboorteakte, 

asielprocedure, kennis Nederlandse taal en aanbevelingsbrieven waaronder een attest van 

werkbereidheid. Uit de bestreden beslissing blijkt geen motief met betrekking tot deze argumenten en 

stukken. In de bestreden beslissing wordt niet aangegeven op grond waarvan de DVZ tot de conclusie 

komt dat de ingeroepen elementen stukken (vermelde stukken staven criterium 2.8 .A) niet weerhouden 

worden als grond in de zin van artikel 9bis en de Instructies van 19 juli 2009. Uit de beslissing blijkt 

bijgevolg dat met een aantal duidelijke en niet-betwistbare elementen geen rekening werd gehouden. 

De motivering van de bestreden beslissing kan bezwaarlijk afdoende worden genoemd nu de door 

verzoeker aangehaalde elementen in zijn aanvraag geenszins worden beantwoord (in die zin: R.v.St., 

nrs. 89.056, 20 juli 2000; 92.645, 25januari 2001: 103.507. 12 februari 2002; 164.425, 7 november 

2006; 166.201, 20 december 2006). De motivering is niet afdoende en schendt bijgevolg artikelen 2 en 3 

van de Wet Motivering Bestuurshandelingen en artikel 62 van de Vreemdelingenwet. 

Tweede onderdeel. Verzoeker kan niet akkoord gaan met de bestreden beslissing om het verzoek op 

grond van artikel 2.8A af te wijzen omdat hij maar een enkele getuigenverklaring zou hebben 

overgemaakt. Verzoeker toont aan dat hij reeds meer dan 5 jaren in België verblijft, hij heeft eerder asiel 

aangevraagd en verschillende regularisatieprocedures doorlopen. Hij legt bewijzen van Nederlandse 

lessen en een attest van werkbereidheid voor en tal van getuigenverklaringen. Verzoeker voldoet 

bijgevolg aan de voorwaarde die wordt gesteld onder criterium 2.8. A. Verzoeker verwijst naar de 

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

oude artikel 9, 3e lid, en artikel 9bis van de vreemdelingenwet” waarin de mogelijkheid (tot het stellen 

van vragen in een commissie) uitdrukkelijk wordt voorzien: “b, Specifieke procedure voor de lokale 

verankering De Dienst Vreemdelingenzaken gaat na of de betrokkene in aanmerking komt (zoals 

bepaald in de punten 2.8.A. of2.8.B.), of het dossier volledig is en of de aanvraag niet kennelijk 

ongegrond is. Indien het dossier in aanmerking komt en gegrond is, wordt de persoon geregulariseerd. 
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Indien het dossier in aanmerking komt en niet kennelijk ongegrond is: legt de minister het dossier voor 

aan de Commissie van Advies voor Vreemdelingen die een (niet-bindend,) advies zal uitbrengen. De 

Commissie van Advies voor Vreemdelingen kan de betrokkene oproepen en horen. Indien de minister 

nadien van dat advies afwijkt, moet hij motiveren waarom hij dat doet”. Verzoeker begrijpt niet waarom 

hij niet werd uitgenodigd op een zitting voor de Commissie Advies om uitleg te verschaffen over zijn 

dossier. Het dossier van verzoeker is ontvankelijk en niet kennelijk ongegrond gezien hij voldoet aan de 

voorwaarde van 2.8 A. Er werd door de DVZ geen enkele bijkomende vraag gesteld, derwijze dat zij 

geen grondig onderzoek heeft gesteld alvorens tot de bestreden beslissing te komen. Nochtans komt 

het haar toe een behoorlijk en zorgvuldig gevoerd onderzoek per casus uit te voeren. immers bij 

gebreke aan geïndividualiseerd onderzoek naar argumenten en stukken komt de motiveringsplicht van 

DVZ in het gedrang. De bestreden beslissingen schenden tevens het zorgvuldigheidsbeginsel.” 

 

3.2. De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, 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 geeft duidelijk de motieven aan op grond waarvan de beslissing is 

genomen. Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt de motivering hem niet in staat stelt te begrijpen 

op welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet 

zou zijn voldaan aan het doel van de artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991. 

 

In een eerste onderdeel van zijn enig middel houdt verzoeker voor dat uit de motivering van de 

bestreden beslissing geen motief blijkt met betrekking tot de door verzoeker voorgelegde geboorteakte, 

asielprocedure, kennis Nederlandse taal en aanbevelingsbrieven. 

 

Verzoeker gaat er verkeerdelijk van uit dat de gemachtigde elk stuk dat aan de aanvragen is gevoegd, 

afzonderlijk dient te bespreken. Uit het geheel van de motieven blijkt duidelijk om welke reden de 

beslissing is genomen, rekening houdende met alle door verzoeker in zijn aanvragen aangevoerde 

argumenten en stukken. Verzoeker gaat voorbij aan het feit dat de motivering als geheel dient te worden 

gelezen. Dienaangaande dient tevens te worden opgemerkt dat de gemachtigde uiteraard niet 

gehouden is om de motieven van zijn motieven te vermelden: ‘De motiveringsplicht houdt niet in dat de 

beslissende overheid voor elke overweging in haar beslissing het ‘waarom’ ervan dient te vermelden’ 

(R.v.St., nr. 165.918 van 13.12.2006).  

 

Waar verzoeker poogt voor te houden dat hij zich in zijn aanvraag niet enkel heeft beroepen op 

langdurige asielprocedure (inbegrepen het beroep bij de Raad van State), doch ook op het punt 2.8A 

van de instructie, dient te worden vastgesteld dat verzoekers beschouwingen feitelijke grondslag 

missen. Zowel in zijn schrijven van 9 december 2009 als in zijn schrijven van 7 september 2010, 

hetgeen een loutere herhaling van het verzoek van 9 december 2009 betreft, waaraan één zinsnede is 

toegevoegd gezien de voorgaande negatieve woonstcontroles, heeft verzoeker zich geenszins 

beroepen op het punt 2.8A van de instructie, doch wel: “meer bepaald op grond van de recente 

richtlijnen van 19.07.2009 meer bepaald wegens een lange asielprocedure”. Verzoekers beschouwingen 

kunnen geen afbreuk doen aan de bestreden beslissing, die geheel terecht is genomen en ten genoege 

van recht is gemotiveerd in feite en in rechte om te voldoen aan de formele motiveringsplicht. 

 

In het tweede onderdeel van zijn enig middel houdt verzoeker voor dat hij “niet akkoord kan gaan met de 

bestreden beslissing om het verzoek op grond van artikel 2.8A af te wijzen (...)” en houdt hij voor te 

voldoen aan de voorwaarden van dit criterium. Verzoeker kan andermaal niet gevolgd worden. 

Verzoeker heeft zich in zijn aanvraag om machtiging tot verblijf beroepen op het punt 2.8A van de 

instructie van 19 juli 2009. Terwijl verzoeker evenmin aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen kan 

verzoeken vast te stellen of verzoeker al dan niet aan de voorwaarden van punt 2.8A van de instructie 

voldoet, nu de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen enkel optreedt als annulatierechter en niet 

bevoegd is 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 onredelijk tot haar besluit is gekomen. Evenmin 

komt het aan de Raad toe om vast te stellen of een bepaald element al dan niet voldoende is om een 
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verblijf toe te staan. Het loutere feit dat verzoeker het niet eens is met de gevolgtrekkingen door de 

gemachtigde van de staatssecretaris kan de motieven van de bestreden beslissing niet weerleggen en 

kan bijgevolg niet leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. Gezien het voorgaande is 

ook verzoekers kritiek dat hij niet begrijpt niet te zijn uitgenodigd op een zitting van de Commissie voor 

Advies, niet ter zake dienend. Immers wordt in het vademecum enkel melding gemaakt van een 

Commissie voor Advies, in zoverre de aanvraag in aanmerking kan worden genomen en niet kennelijk 

ongegrond is. 

 

“b) Specifieke procedure voor de lokale verankering. De Dienst Vreemdelingenzaken gaat na of de 

betrokkene in aanmerking komt (zoals bepaald in de punten 2.8.A. of 2.8.B.), of het dossier volledig is 

en of de aanvraag niet kennelijk ongegrond is. 

• Indien het dossier in aanmerking komt en gegrond is, wordt de persoon geregulariseerd. 

• Indien het dossier in aanmerking komt en niet kennelijk ongegrond is: legt de minister het dossier voor 

aan de Commissie van Advies voor Vreemdelingen die een (niet-bindend) advies zal uitbrengen. De 

Commissie van Advies voor Vreemdelingen kan de betrokkene oproepen en horen. Indien de minister 

nadien van dat advies afwijkt, moet hij motiveren waarom hij dat doet.” 

 

In casu komt verzoeker evenwel niet in aanmerking voor het criterium 2.8A (of 2.8B) van de instructie, 

nu hij zich hierop nooit heeft beroepen in zijn aanvragen. Verzoekers beschouwingen kunnen dan ook 

geen afbreuk doen aan de bestreden beslissing. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat een beslissing slechts genomen kan worden na behoorlijk 

onderzoek van de zaak en met kennis van alle relevante gegevens. Er dient te worden vastgesteld dat 

aan verzoeker wel degelijk de mogelijkheid werd gegeven zijn standpunt naar voor te brengen, en dit bij 

het indienen van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf of nadien bij een later schrijven. Hierbij kon hij 

alle feitelijke informatie verschaffen die hij wenste te geven, en zijn aanvraag met nuttige elementen en 

stukken staven. In casu kan enkel worden vastgesteld dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor 

Migratie- en Asielbeleid, op basis van de hem beschikbaar gestelde informatie, met kennis van zaken 

kon overgaan tot het nemen van de bestreden beslissing. Verzoeker kan niet dienstig anders 

voorhouden. Nergens blijkt dat de bestreden beslissing noch wat de feiten, noch wat de beslissing zelf 

betreft, in strijd kan worden geacht met het zorgvuldigheidsbeginsel. Verzoekers beschouwingen falen in 

feite en in rechte en kunnen niet worden aangenomen.  

 

Het middel is ongegrond. 

 

4. 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 

Vreemdelingenbetwistingen, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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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 twintig april tweeduizend en elf door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. MILOJKOWIC 

 


