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 nr. 61 293 van 11 mei 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 VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 23 maart 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 26 januari 2011 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. 

 

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 12 april 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 mei 2011. 

 

Gehoord het verslag van  kamervoorzitter C. BAMPS. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij, bijgestaan door advocaat A. HAEGEMAN loco 

advocaat M. SAMPERMANS 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 

 

1.1 Op 30 oktober 2009 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf met 

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 (hierna: de 

vreemdelingenwet). 

 

 

 

1.2 Op 9 september 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid 

de beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf ontvankelijk doch ongegrond wordt 
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verklaard, aan de verzoekende partij ter kennis gebracht op 20 september 2010. Op 8 oktober 2010 

dient de verzoekende partij een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De Raad 

vernietigt op 17 januari 2011 de beslissing bij arrest nr. 54 474. 

 

1.3 Op 26 januari 2011 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris een nieuwe beslissing waarbij de 

aanvraag om machtiging tot verblijf ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard, aan verzoeker ter 

kennis gebracht op 28 februari 2011. Dit is de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als 

volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 30.10.2009 werd 

ingediend en aangevuld op 28.06.2010 en 27.08.2010 door : 

[…] geboren […] 

nationaliteit: Afghanistan 

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: 

 

De redenen die aangehaald worden om het verblijf toe te staan zijn onvoldoende. 

 

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 instructies, te blijven toepassen. 

 

In het typeformulier voor de regularisatieaanvraag worden criteria 2.8B en 2.3 van de instructies van 16 

juli 2009 aangeduid. 

 

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

vernietigde instructies van 19.07.2009. Betrokkene legt één voltijdse arbeidsovereenkomst voor 

werklieden van onbepaalde duur voor van de firma NV (…), opgesteld op 02.06.2009. Voorts legt 

verzoeker twee deeltijdse arbeidscontracten voor. Eén arbeidscontract is van de firma NV (…), 

opgesteld op 11.12.2006 en één is van de firma BVBA (…), opgesteld op 01.09.2007. Verder bewijst hij 

zijn werkbereidheid met arbeidscontracten voor uitzendarbeid van Forum en Randstad. Om voor 

criterium 2.8B in aanmerking te komen, dient betrokkene een model-arbeidscontract voor te leggen bij 

de aanvraag of actualisatie die werd ingediend tijdens de periode van 15 september tot 15 december 

2009. 

 

In het vademecum dat werd opgesteld ter verduidelijking van de vernietigde instructies wordt immers het 

volgende gesteld: “Onder ‘in aanmerking kan worden genomen op basis van punt 2.8B’ moet worden 

verstaan, de aanvraag: die ingediend werd tussen 15 september 2009 en 15 december 2009 en die alle 

nodige documenten bevat, waaronder de kopie van het behoorlijk ingevuld model-arbeidscontract zoals 

hierboven bedoeld (…)”. Ook in het K.B. van 07.10.2009 wordt herhaald dat om in aanmerking te 

kunnen komen voor punt 2.8B van de instructies een model-arbeidscontract dient voorgelegd te worden: 

“(…) één of meerdere arbeidsovereenkomsten, opgesteld volgens het model als bijlage gevoegd bij dit 

besluit (…)”. 

 

Betrokkene had drie maanden de tijd om zich in orde te stellen met deze instructies, doch heeft 

nagelaten dit te doen. Bijgevolg kan het arbeidscontract van betrokkene niet weerhouden worden voor 

punt 2.8B aangezien het niet om een model-arbeidscontract gaat. Betrokkene voldoet dus niet aan alle 

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

de vernietigde instructies. 

 

De aangehaalde elementen van duurzame lokale verankering (m.n. hij is geïntegreerd, hij is werkwillig 

(arbeidscontracten, aanbevelingsbrieven en loonfiches), hij heeft lessen gevolgd (alfabetiseringscursus, 
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inburgeringscursus, Nederlands, Engels, kennismakingscursus computer en besturingssystemen), hij 

heeft sociale banden (steunbetuigingen), hij geeft blijk van burgerzin), kunnen niet weerhouden worden 

als een grond voor regularisatie. Ondanks deze elementen aangaande de duurzame lokale verankering 

van betrokkene, doet dit niets af aan de voorwaarden die gesteld worden met betrekking tot de 

instructies dd. 19.07.2009. 

 

Betrokkene kan zich evenmin beroepen op criterium 2.3 van de instructies van 16 juli 2009. Wat betreft 

de ouders, dient er opgemerkt te worden dat de ouders geen EU-burgers zijn. Ze hebben namelijk de 

Afghaanse nationaliteit. Criterium 2.3 is van toepassing als het gaat om een familieband met de EU-

vreemdeling. Bovendien kan opgemerkt worden dat uit de controle van het rijksregister van de personen 

waarvan hij beweert dat het zijn ouders zijn (… en …) blijkt dat zij sinds 24.09.2009 ingeschreven zijn in 

de (…) te Harelbeke, terwijl uit de positieve woonstcontrole van verzoeker d.d. 09.11.2009 duidelijk 

wordt dat hij in de (…) te Kortrijk woont. Wat betreft het gezin van zijn broers en zus, dient er opgemerkt 

te worden dat hij niet aantoont dat hij deel uitmaakt van het gezin. Evenmin toont hij aan dat hij 

financieel afhangt van hun en hij legt geen attest van ten lasteneming voor. Bovendien moet het gaan 

om afstamming in rechte lijn (niet collateraal). Dit is hier niet het geval. Betrokkene kan zich bijgevolg 

niet op criterium 2.3 beroepen. 

 

Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkene een blanco strafregister heeft en geen gevaar 

vormt voor de openbare orde, dient opgemerkt te worden dat van alle vreemdelingen die in België 

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

 

Wat betreft de beweringen dat verzoeker angst heeft om terug te keren, en vreest het slachtoffer te 

worden van aanslagen en aanrandingen, beledigingen, bedreigingen, enz…, dat hij niet beschermt 

wordt door politie of overheid waardoor verzoeker zich niet zal kunnen blijven verweren tegen 

aanhoudende psychische en fysieke terreur en dat hij onderworpen zal worden aan behandelingen die 

ingaan tegen de rechten van de mens kan opgemerkt worden dat de loutere vermelding hiervan niet 

aanvaard kan worden als grond tot regularisatie. Die zijn namelijk niet gespecificeerd en er wordt 

evenmin bewijs van voor gelegd. Het is aan betrokkene om op zijn minst een begin van bewijs voor te 

leggen. 

 

De argumenten met betrekking tot het gebrek aan familie, huisvesting en financiële middelen kunnen 

evenmin in betrokkenes voordeel weerhouden worden. Wat betreft de verwijzing naar het gebrek aan 

familie in Afghanistan dient opgemerkt te worden dat verzoeker pas sinds 2006 in België verblijft en dus 

in staat was om 25 jaar in Afghanistan te verblijven. Het lijkt onwaarschijnlijk dat hij ginder geen 

kennissen, vrienden en/of familie heeft waar hij op kan rekenen. Voorts kan opgemerkt worden dat het 

betrokkene vrij staat 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 niets meer zou hebben om te kunnen overleven niet 

aanvaard worden als grond tot regularisatie. 

 

Volledigheidshalve dient opgemerkt te worden dat de aanvraag dd. 30.10.2009 ontvankelijk wordt 

verklaard omwille van het feit dat de aanvraag werd ingediend tijdens de periode van 15.09.2009 tot 

15.12.2009, zoals voorzien in de vernietigde instructies van 19.07.2009. 

De elementen die worden aangehaald in de ontvankelijkheid (m.n. dat verzoeker niet over een niet 

precaire verblijfstitel beschikt voor eender welk derde land waardoor het onmogelijk is om een aanvraag 

in te dienen via de Belgische diplomatieke of consulaire post, dat hij met geen enkel derde land een 

voldoende hechte band heeft om dergelijke niet-precaire verblijfstitel te bekomen, dat art. 3 EVRM en 

art. 1 van het Verdrag van New York zouden geschonden worden, de verwijzing naar het laatste 

jaarboek van Amnesty International over Afghanistan, dat de asielprocedure van betrokkene zich in de 

gegrondheidsfase bevond, dat verzoeker steeds op legale basis in het land zou verblijven, dat het 

onlogisch en onredelijk zou zijn om van hem te verwachten dat hij alles in België in de steek zou moeten 

laten om een aanvraag in het buitenland te doen, dat hij in Afghanistan niets of niemand meer heeft om 

op terug te vallen, dat hij over geen enkele plaats of familie beschikt waar hij in Afghanistan veilig zou 

kunnen verblijven, dat het onmogelijk is een reis naar Afghanistan te bekostigen, dat het IOM geen 

oplossing biedt aangezien de reiskosten integraal terugbetaald moeten worden wanneer hij binnen een 
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periode van 5 jaar naar België terugkeert, dat hij niet het nodige geld heeft om zijn verblijf in Afghanistan 

te financieren, dat het niet evident is om binnen een redelijke termijn aan de nodige documenten te 

geraken, dat het geenszins aangewezen is verzoekende partij terug te sturen naar zijn land van 

herkomst, dat verzoekende partij tot op heden bevreesd is voor zijn terugkeer naar Afghanistan, dat in 

het laatste jaarboek van Amnesty International over Afghanistan ten minste 6500 mensen gedood 

werden als gevolg van conflicten, dat het leven van verzoeker met zekerheid groot gevaar loop indien hij 

terug moet keren naar Afghanistan, dat de politiediensten hem niet kunnen beschermen, dat betrokkene 

riskeert aangevallen te worden en de inbreuk op het gezinsleven) worden dan ook niet aanvaard als 

zijnde buitengewone omstandigheden en hebben tevens niet geleid tot de ontvankelijkheid van de 

aanvraag. 

Daarnaast dient er te worden opgemerkt dat niettegenstaande het feit dat de advocaat een onderscheid 

maakt tussen de ontvankelijkheid en de gegrondheid van het verzoek, verschillende elementen uit de 

ontvankelijkheid overgenomen worden in de gegrondheid (dat verzoeker angst heeft om terug te keren, 

en vreest het slachtoffer te worden van aanslagen en aanrandingen, beledigingen, bedreigingen, enz…, 

dat hij niet beschermt wordt door politie of overheid waardoor verzoeker zich niet zal kunnen blijven 

verweren tegen aanhoudende psychische en fysieke terreur en dat hij onderworpen zal worden aan 

behandelingen die ingaan tegen de rechten van de mens). Uit deze aanvraag art 9bis kan dus niet 

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 te 

worden vastgesteld dat de advocaat dit onderscheid niet respecteert. Indien echter geoordeeld zou 

worden dat de bovenstaande elementen toch bij de gegrondheid zouden behoren, kan verwezen 

worden naar de motieven hierboven, waar deze elementen reeds beoordeeld werden. 

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 ingediend op 

07.04.2006 en werd afgesloten op 11.02.2009 door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen met de 

beslissing ‘Weigering Vluchtelingenstatus – Weigering Subsidiaire Bescherming’. Het bevel om het 

grondgebied te verlaten werd hem ter kennis gebracht op 12.08.2009. 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 2 jaar en 10 maanden – was ook niet van die aard dat ze 

als onredelijk lang kan beschouwd worden.(…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 In een enig middel voert de verzoekende partij een schending aan van het redelijkheidsbeginsel. 

 

Ter adstruering van het enig middel stelt de verzoekende partij wat volgt: 

 

“(…)Dat verzoeker méér dan 4 jaar ononderbroken in ons land verblijft. 

 

Dat de huidige regularisatie-richtlijn (punt 2.8.B) stelt dat de vreemdeling in aanmerking komt om 

geregulariseerd te worden, 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, hetzij van bepaalde duur van minstens één jaar hetzij van onbepaalde duur, dat 

minimaal voorziet in een inkomen equivalent aan het minimumloon. 

 

Dat verzoeker aan al de voorwaarden van deze nieuwe richtlijn voldoet, gezien verzoeker 

 -een ononderbroken verblijf in ons land kan bewijzen sinds 31 maart 2007, 

-dat verzoeker een kopie van arbeidsovereenkomst voorlegt, dat beantwoordt aan de voorwaarden 

van de nieuwe instructie; 

-dat daarenboven verzoeker zich volledig geïntegreerd heeft aan de Belgische maatschappij, en 

zich perfect de Nederlandse taal heeft eigen gemaakt. 

 

Verwerende partij stelt dat het arbeidscontract dd. 2 juni 2009 niet aanvaard kan worden daar deze 

geen arbeidscontract zou betreffen welk opgesteld zou zijn in het licht van de vernietigde instructies; 
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Het is bijzonder merkenswaardig dat gelet op de discretionaire bevoegdheid om deze 

arbeidsovereenkomst niet aanmerking te nemen daar ze toch in alle optiek volledig voldoet aan de 

voorwaarden en normen van de regularisatie-instructie. 

 

Het pure feit dat die overeenkomst van vóór de datum van de regularisatie-instructie dateert, is niet 

ernstig en kan dan ook niet als reden tot gegrondheid worden aanvaard om de regularisatie 

overeenkomstig punt 2.8.B te weigeren. 

 

Verder woont de Verzoeker bij zijn Belgische familieleden in en dit op het adres 8501 Kortrijk (…). Dit 

blijkt trouwens ook uit het attest van gezinssamenstelling, afgeleverd door de Stad Kortrijk op datum van 

22.09.2010 en komt hij aldus perfect in aanmerking voor het criterium 2.3. 

 

Gezien de discretionaire bevoegdheid van verwerende partij, en gezien alle voorwaarden vervuld inzake 

criterium 2.8B en 2.3, lijkt deze beslissing van verwerende partij niet redelijk en onrechtvaardig te zijn. 

 

Bijgevolg werd hierbij het redelijkheidsbeginsel geschonden door verwerende partij.” 

 

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

redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe 

het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Om het redelijkheidsbeginsel geschonden te 

kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan 

ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Wat het redelijkheidsbeginsel de rechter 

toestaat, is niet het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden 

wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen 

de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt, in werkelijkheid een kennelijke wanverhouding is 

(RvS 20 september 1999, nr. 82.301). 

 

In het raam van artikel 9bis van de vreemdelingenwet beschikt de gemachtigde van de staatssecretaris 

voor Migratie- en asielbeleid over een ruime discretionaire bevoegdheid om te beslissen welke van de 

door de verzoekende partij aangebrachte elementen al dan niet aanvaard worden teneinde een 

verblijfsrecht toe te staan. De Raad wijst erop dat de discretionaire beoordelingsbevoegdheid van de 

verwerende partij de redelijkheid tot grens heeft (RvS 16 juni 2004, nr. 132.494.) Het 

redelijkheidsbeginsel gaat uit van het feit dat het bestuur binnen de uitoefening van een discretionaire 

bevoegdheid beschikt over enige beleidsvrijheid. Wat betreft de gegrondheid van de aanvraag maakt de 

verwerende partij gebruik van de criteria van de instructie en dit binnen zijn zeer ruime 

appreciatiebevoegdheid. Anders dan bij de ontvankelijkheid van de aanvraag heeft de wetgever hier 

geen wettelijke criteria vooropgesteld waaraan de aanvraag moet voldoen om gegrond te worden 

verklaard. Het staat de verwerende partij vrij om binnen haar ruime discretionaire bevoegdheid die zij 

put uit artikel 9bis van de vreemdelingenwet, objectieve criteria te bepalen op grond waarvan zij een 

machtiging tot verblijf toekent.  

 

De uiteenzetting van de verzoekende partij mist feitelijke grondslag. Zij stelt, afgezien van een algemene 

uiteenzetting, onder meer dat ‘Verwerende partij stelt dat het arbeidscontract dd. 2 juni 2009 niet 

aanvaard kan worden daar deze geen arbeidscontract zou betreffen welk opgesteld zou zijn in het licht 

van de vernietigde instructies’ en ‘Het pure feit dat die overeenkomst van vóór de datum van de 

regularisatie-instructie dateert, is niet ernstig en kan dan ook niet als reden tot gegrondheid worden 

aanvaard om de regularisatie overeenkomstig punt 2.8.B te weigeren.’ De bestreden beslissing stelt 

omtrent het neergelegde arbeidscontract echter het volgende: ‘Om voor criterium 2.8B in aanmerking te 

komen, dient betrokkene een model-arbeidscontract voor te leggen bij de aanvraag of actualisatie die 

werd ingediend tijdens de periode van 15 september tot 15 december 2009. In het vademecum dat werd 

opgesteld ter verduidelijking van de vernietigde instructies wordt immers het volgende gesteld: “Onder 

‘in aanmerking kan worden genomen op basis van punt 2.8B’ moet worden verstaan, de aanvraag: die 

ingediend werd tussen 15 september 2009 en 15 december 2009 en die alle nodige documenten bevat, 

waaronder de kopie van het behoorlijk ingevuld model-arbeidscontract zoals hierboven bedoeld (…)”. 

Ook in het K.B. van 07.10.2009 wordt herhaald dat om in aanmerking te kunnen komen voor punt 2.8B 

van de instructies een model-arbeidscontract dient voorgelegd te worden: “(…) één of meerdere 

arbeidsovereenkomsten, opgesteld volgens het model als bijlage gevoegd bij dit besluit (…)”.Betrokkene 

had drie maanden de tijd om zich in orde te stellen met deze instructies, doch heeft nagelaten dit te 

doen. Bijgevolg kan het arbeidscontract van betrokkene niet weerhouden worden voor punt 2.8B 

aangezien het niet om een model-arbeidscontract gaat. Betrokkene voldoet dus niet aan alle 
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vooropgestelde voorwaarden om in aanmerking te komen voor regularisatie op basis van punt 2.8B van 

de vernietigde instructies.’ In casu betwist de verzoekende partij bovendien niet dat zij geen kopie van 

een model-arbeidscontract heeft voorgelegd.  

 

De verzoekende partij stelt verder dat zij inwoont bij haar Belgische familieleden te (…), dat dit trouwens 

blijkt uit het attest van gezinssamenstelling, afgeleverd door de stad Kortrijk op 22 september 2010, en 

aldus in aanmerking komt voor het criterium 2.3. 

 

De verzoekende partij heeft zich bij haar aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 

9bis van de vreemdelingewet onder andere gebaseerd op punt 2.3 van de vernietigde instructie van 19 

juli 2009. Dit onderdeel van de instructie luidde als volgt: 

 

‘Familieleden van een EU-burger die buiten het toepassingsgebied van de gezinshereniging (artikel 

40bis van de wet) vallen, maar van wie het verblijf dient te worden vergemakkelijkt, in toepassing van de 

Europese richtlijn 2004/38, zijnde de familieleden, ongeacht hun nationaliteit, die in het land van 

herkomst ten laste zijn van of inwoonden bij de EU-burger, of die wegens ernstige gezondheidsredenen 

een persoonlijke verzorging door de EU-burger nodig hebben;’ 

 

Waar de verzoekende partij verwijst naar een relatieverslag van 22 september 2010, blijkt uit de stukken 

van het administratief dossier dat de verwerende partij geen kennis had van een relatieverslag 

opgesteld door de stad Kortrijk op bovenvermelde datum. In de mate dat de verzoekende partij het 

relatieverslag van 6 november 2010, aanwezig in het administratief dossier, bedoelt, blijkt dat de 

verzoekende partij effectief verblijf uitvoert te Heule, (…). Uit dit verslag van 6 november 2010 blijkt 

echter geenszins dat de verzoekende partij zou samenwonen met haar Belgische familieleden. 

Bovendien gaat de verzoekende partij voorbij aan het feit dat zij niet enkel dient aan te tonen dat zij een 

familielid van een EU-burger is die buiten het toepassingsgebied van de gezinshereniging valt, maar dat 

zij evenzeer dient aan te tonen dat zij in het land van herkomst ten laste is of inwoonde bij de EU-

burger, of wegens ernstige gezondheidsredenen een persoonlijke verzorging door de EU-burger nodig 

heeft. Het is zodoende redelijk van de verwerende partij te stellen dat de verzoekende partij zich niet 

kan beroepen op criterium 2.3 van de instructies van 19 juli 2009. De verwerende partij stelt verder dat 

‘Wat betreft de ouders, dient er opgemerkt te worden dat de ouders geen EU-burgers zijn. Ze hebben 

namelijk de Afghaanse nationaliteit. Criterium 2.3 is van toepassing als het gaat om een familieband met 

de EU-vreemdeling. Bovendien kan opgemerkt worden dat uit de controle van het rijksregister van de 

personen waarvan hij beweert dat het zijn ouders zijn (… en …) blijkt dat zij sinds 24.09.2009 

ingeschreven zijn in de (…) te Harelbeke, terwijl uit de positieve woonstcontrole van verzoeker d.d. 

09.11.2009 duidelijk wordt dat hij in de (…) te Kortrijk woont. Wat betreft het gezin van zijn broers en 

zus, dient er opgemerkt te worden dat hij niet aantoont dat hij deel uitmaakt van het gezin. Evenmin 

toont hij aan dat hij financieel afhangt van hun en hij legt geen attest van ten lasteneming voor. 

Bovendien moet het gaan om afstamming in rechte lijn (niet collateraal). Dit is hier niet het geval. 

Betrokkene kan zich bijgevolg niet op criterium 2.3 beroepen.’ 

 

De verzoekende partij toont niet aan dat het redelijkheidsbeginsel zou geschonden zijn. 

 

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 

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: 

 

 

 

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

 

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

 

mevr. C. BAMPS, voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS C. BAMPS 

 


