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 nr. 62 226 van 27 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 WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 31 maart 2011 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 31 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 ontvankelijk maar 

ongegrond verklaard wordt en van het bevel om het grondgebied te verlaten, beide beslissingen aan 

verzoekende partij ter kennis gebracht op 3 maart 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 3 mei 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 mei 2011. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat D. PAUWELS 

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 

 

Verzoeker die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, wordt op 1 juni 2009 tijdens een controle 

aangetroffen terwijl hij illegale arbeid verricht. 

 

Op 1 juni 2009 wordt aan verzoeker een bevel gegeven om het grondgebied te verlaten met beslissing 

tot terugleiding naar de grens en beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde. 

 

Op 4 juni 2009 deelt de stad Antwerpen aan de Dienst Vreemdelingenzaken mee dat verzoeker op 28 

mei 2009 een aanvraag heeft ingediend om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9bis van de wet 



  

 

 

RvV  X - Pagina 2 

van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). 

 

Op 6 juli 2009 wordt een beslissing tot niet-inoverwegingneming van deze aanvraag genomen omdat de 

woonstcontrole negatief was. 

 

Op 20 augustus 2009 dient verzoeker een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf op basis van 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

 

Op 15 december 2009 dient verzoeker een derde aanvraag in om machtiging tot verblijf op basis van 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

 

Op 29 oktober 2010 dient verzoeker een aanvulling in op zijn aanvraag om machtiging tot verblijf op 

basis van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, namelijk een arbeidsovereenkomst van 20 oktober 

2010. 

 

Op 31 januari 2011 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing waarbij de aanvragen om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet van 20 augustus 2009 en 15 december 2009 ontvankelijk doch ongegrond worden 

verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing waarvan de motieven als volgt luiden: 

 

“(…) 

Reden(en): 

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

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

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

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

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

vernoemde instructie, te blijven toepassen. 

Betrokkene wilt zich beroepen op het criterium 2.8A van de vernietigde instructie van 19.07.2009, maar 

betrokkene heeft noch een periode van wettig verblijf gehad voor 18.03.2008 of noch voor deze datum 

geloofwaardige pogingen ondernomen om een wettig verblijf in België te bekomen. Betrokkene toont dit 

niet aan, noch zijn er in het administratief dossier van betrokkene aanwijzingen van terug te vinden. 

Betrokkene kan zich dan ook niet dienstig beroepen op criterium 2.8A van de vernietigde instructie van 

19.07.2009. 

Verder beroept betrokkene zich eveneens op het criterium 2.8B van de instructie van 19.07.2009. Hij 

legt hiervoor een arbeidscontract voor dd. 05.10.2009 voor onbepaalde duur. Het bruto maandloon van 

betrokkene bedraagt volgens dit contract 1300 euro. Het wettelijk bepaalde minimumloon bedraagt 

echter 1387,49 euro voor een persoon ouder dan 21 jaar (betrokkene is 51 jaar oud; °01.01.1960) 

(Wettelijk minimumloon zoals voorzien in de intersectorale collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 

mei 1988, algemeen bindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 29 juli 1988). Bijgevolg voldoet 

betrokkene niet aan alle vooropgestelde voorwaarden om in aanmerking te komen voor regularisatie op 

basis van punt 2.8B van de instructie van 19.07.2009. 

Per aangetekend schrijven d.d. 03.11.2010 legt betrokkene vervolgens een contract voor van de firma 

H. (…), opgesteld op 20.10.2010. Om voor criterium 2.8B in aanmerking te komen dient betrokkene 

echter een model-arbeidscontract voor te leggen bij de aanvraag of actualisatie die werd ingediend 

tijdens de periode van 15 september tot 15 december 2009. De instructies van 19.07.2009 vermelden 

immers het volgende: “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” en verder “In de gevallen bedoeld in 2.8, dient dit te gebeuren binnen de 3 maanden te rekenen 

vanaf datum van 15 september 2009”. In het vademecum dat werd opgesteld ter verduidelijking van de 

vernietigde instructies wordt dit verder toegelicht: “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 (…)”. Aangezien het arbeidcontract van 

betrokkene niet werd overgemaakt aan onze diensten bij de aanvraag of actualisatie tijdens de 

voorziene periode van 15.09.2009 tot 15.12.2009, komt betrokkene niet in aanmerking voor punt 2.8B 

van de vernietigde instructies. 

Het feit dat betrokkene sinds 2003 in België zou verblijven, volledig geïntegreerd zou zijn, een kamer 

huurde, al zijn verplichtingen met name sociale, fiscale en huurdersverplichtingen nakomt, Nederlands 

leerde, werkbereid is, een vrienden-en kennissenkring heeft opgebouwd en getuigenverklaringen 
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voorlegt, kan niet weerhouden worden als een grond voor regularisatie. Ondanks deze elementen 

aangaande de integratie van betrokkene, doet dit niets af aan de voorwaarden die gesteld worden met 

betrekking tot de instructies dd. 19.07.2009. 

Betrokkene verwijst naar de vele problemen die hij ondervond in Pakistan 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 ervan volstaat niet om als grond voor regularisatie aanvaard te worden. 

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

medische toestand van betrokkene (o.a. dat betrokkene diabetespatiënt zou zijn alsook de medische 

attesten); 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. 

(…).” 

 

Op 3 maart 2011 wordt aan verzoeker bevel gegeven om het grondgebied te verlaten. Dit is de tweede 

bestreden beslissing: 

 

“(…) 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

de betrokkene verblijft in het Rijk zonder in het bezit te zijn van de vereiste binnenkomstdocumenten 

(art. 7, alinea 1, 1° van de Wet van 15 december 1980). Niet in het bezit van een geldig paspoort en 

geldig visum. 

(…).” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Verzoeker voert een eerste middel aan dat als volgt luidt: 

 

“1. Schending van artikel 57/6 en 62 van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 2 van de Wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. 

Aangezien alle administratieve beslissingen met redenen te worden omkleed (artikel 62 van de Wet van 

15 december 1980); 

Dat zulks ook geldt in casu waar de beslissing tot weigering van de regularisatie en het bevel om het 

grondgebied te verlaten; 

Dat thans kopie wordt voorgebracht van een aangepaste arbeidsovereenkomst met vermelding van een 

minimumloon van 1495,-€; 

Dat verzoeker sedert 2003 in België verblijft en volledig geïntegreerd is en een kamer huurde, en alle 

sociale, fiscale en huurdersverplichtingen nakomt en daarenboven Nederlands leerde, werkbereid is een 

arbeidsovereenkomst bekwam. Dat hij een uitgebreide vrienden – en kennissenkring heeft uitgebouwd 

en getuigenverklaringen voorlegt; 

Dat daarenboven het loon in het eerste contract uiteraard zou worden aangepast aan de thans geldende 

lonen, welke onder toezicht staan van de sociale inspectie; Dat in deze een tekort van 87,-€ wordt 

weerhouden om tot ongegrondheid van de aanvraag te besluiten.” 

 

2.1.2. In haar nota repliceert de verwerende partij dat verzoeker de schending aanvoert van artikel 57/6 

van de vreemdelingenwet maar dat hij op geen enkele wijze aantoont hoe deze bepaling geschonden 

werd. Bij gebreke van een weergave in de toelichting van het middel van de wijze waarop de door 

verzoeker vermelde rechtsregels zouden zijn geschonden, kan de verwerende partij zich niet met kennis 

van zaken verdedigen. Bijgevolg dient het middel volgens de verwerende partij om die reden als 

onontvankelijk te worden beschouwd. Bovendien ziet de verwerende partij niet in hoe dit artikel dat 

betrekking heeft op de behandeling van asielaanvragen in casu geschonden kan zijn. 
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Bij de lezing van verzoekers verzoekschrift blijkt dat deze daarin niet enkel inhoudelijke kritiek levert 

maar dat hij er ook in slaagt de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer te geven en 

daarbij blijk geeft kennis te hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing zodat de 

verwerende partij van oordeel is dat verzoeker het verzoeker het vereiste belang ontbeert bij de 

betrokken kritiek. Bij lezing van de bestreden beslissing blijkt genoegzaam dat de inhoud daarvan 

verzoeker het genoemde inzicht verschaft en aldus volstaat om hem toe te laten de bedoelde 

nuttigheidsafweging te maken. De vermeldingen in de bestreden beslissing laten verzoeker toe kennis 

te hebben van de gronden op basis waarvan zijn aanvragen om machtiging tot verblijf in toepassing van 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet werden geweigerd en maken dat het doel is bereikt dat met het 

bestaan van de betrokken formele motiveringsverplichting wordt beoogd. Het normdoel dat ten 

grondslag ligt aan de in het besproken middel als geschonden aangeduide wetsartikelen is bereikt en de 

bestreden beslissing is genoegzaam gemotiveerd. Verzoekers uiteenzetting kan aan het voorgaande 

geen afbreuk doen temeer nu verzoekers beschouwingen niet dienstig in verband kunnen worden 

gebracht met de door hem geschonden geachte rechtsregels.  

 

Waar verzoeker aan zijn verzoekschrift een aangepaste arbeidsovereenkomst toevoegt met vermelding 

van een minimumloon van 1495 euro, stelt de verwerende partij dat verzoeker dit stuk pas voor het 

eerst aan het verzoekschrift wordt gehecht en dat dit niet tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing kan leiden. De verwerende partij merkt verder op dat het vanzelfsprekend niet aan de 

verwerende partij kan worden verweten geen rekening te hebben gehouden met stukken die haar door 

verzoeker niet eens ter kennis zijn gebracht. Ook de opmerking van verzoeker dat een tekort van 87 

euro wordt weerhouden om tot de ongegrondheid van de aanvraag te besluiten, kan volgens de 

verwerende partij evenmin tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing leiden. 

 

Verzoekers beschouwingen missen juridische grondslag en kunnen geen afbreuk doen aan de 

bestreden beslissing. 

 

2.1.3. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door artikel 2 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de burger, 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. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending van 

artikel 62 van de vreemdelingenwet. 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. 

 

In de motivering van de bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, met name 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet en naar het feit dat de door verzoeker aangehaalde redenen 

onvoldoende zijn om het verblijf toe te staan.  

 

Dienvolgens moet worden vastgesteld dat verzoeker niet duidelijk maakt op welk punt deze motivering 

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

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

motiveringsplicht. 

 

Verzoeker uit kritiek op de motieven van de bestreden beslissing en voert in feite de schending van de 

materiële motiveringsplicht aan. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht komt het niet aan 

de Raad toe om zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de 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. 

 

De bestreden beslissing werd genomen op basis van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

 

 

 

Artikel 9 van de vreemdelingenwet luidt als volgt:  
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“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: 

 

“§1. 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.” 

 

Als algemene regel geldt dat een machtiging om langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven door 

een vreemdeling moet worden aangevraagd bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die 

bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland. In buitengewone 

omstandigheden wordt hem evenwel toegestaan die aanvraag te richten tot de burgemeester van zijn 

verblijfplaats in België. Enkel wanneer er buitengewone omstandigheden aanwezig zijn om het niet 

aanvragen van de machtiging bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers in het 

buitenland te rechtvaardigen, kan de verblijfsmachtiging in België worden aangevraagd. 

 

De buitengewone omstandigheden waarvan sprake in artikel 9bis van de vreemdelingenwet mogen niet 

verward worden met de argumenten ten gronde die kunnen worden ingeroepen om een 

verblijfsmachtiging te verkrijgen. In casu werd de aanvraag van verzoeker ten gronde verworpen. De 

toepassing van artikel 9 van de vreemdelingenwet houdt wat de gegrondheid van de aanvraag betreft 

het onderzoek in of er reden is om de vreemdeling te machtigen langer dan drie maanden in het Rijk te 

verblijven. Desbetreffend beschikt de staatssecretaris of zijn gemachtigde over een ruime 

appreciatiebevoegdheid. 

 

Uit het door verzoeker op 15 december 2009 ingevulde “typeformulier Regularisatieaanvraag” blijkt dat 

verzoeker zich beroept op het criterium 2.8.B van de vernietigde instructie van 19 juli 2009 van de 

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid. 

 

De Raad merkt volledigheidshalve 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 is of de gemachtigde handelt in alle redelijkheid en 

steunt op een correcte feitenvinding. 

 

Het criterium 2.8.B. waarop verzoeker zich baseert, vereist onder meer bewijzen van een 

ononderbroken verblijf in België sinds minimaal 31 maart 2007, een kopie van een behoorlijk ingevuld 

model van arbeidsovereenkomst, waarbij deze arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van minimaal 1 

jaar ofwel van onbepaalde duur moet zijn en een salaris moet bevatten dat minimaal gelijk is aan het 

gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen en bewijzen die een duurzame lokale verankering 

aantonen.  

 

Verzoeker brengt een arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2009 en een van 3 november 2010 bij. 

 

De bestreden beslissing antwoordt inzake het voorgelegde arbeidscontract van 5 oktober 2009 dat het 

bruto maandloon van verzoeker op basis van het arbeidscontract slechts 1300 euro bedraagt terwijl het 

wettelijk bepaalde minimumloon 1387,49 euro bedraagt voor een persoon ouder dan 21 jaar zoals 

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

verklaard bij Koninklijk Besluit van 29 juli 1988 zodat verzoeker niet voldoet aan alle vooropgestelde 

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

van 19 juli 2009.  

 

In de bestreden beslissing wordt ook geantwoord op de andere elementen die verzoeker heeft 

aangevoerd maar verzoeker betwist deze niet. 
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In zijn verzoekschrift stelt verzoeker dat “thans copie wordt voorgebracht van een aangepaste 

arbeidsovereenkomst met vermelding van een minimumloon van 1495 euro.” 

 

Vooreerst merkt de Raad op dat uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat het 

arbeidscontract van 5 oktober 2009 dat verzoeker bijbracht een bruto maandloon bepaalt van slechts 

1300 euro.  

 

Er dient verder op gewezen te worden dat uit het administratief dossier, meer bepaald het “typeformulier 

Regularisatieaanvraag” dat verzoeker bij zijn aanvraag om machtiging tot verblijf ingevuld bijbracht, blijkt 

dat verzoeker aankruiste dat hij voldeed aan de voorwaarde: “werk + duurzame lokale verankering”. 

Hieronder stond het volgende: 

 

“Werk + duurzame lokale verankering: ik voldoe aan de volgende voorwaarden: 

(…) 

-Over een arbeidscontract beschikken (van bepaalde duur, van minimum een jaar, of van onbepaalde 

duur + het salaris mag niet lager zijn dan het wettelijk minimumsalaris).” 

 

Verzoeker wist dus dat, indien hij zich wenste te beroepen op dit criterium, het loon niet lager mocht zijn 

dan het wettelijk minimumsalaris. Gelet op het feit dat het gemiddeld minimum maandinkomen dat wordt 

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

verklaard bij koninklijk besluit van 29 juli 1988, 1387,49 euro bedraagt voor een persoon ouder dan 21 

jaar en gelet op het feit dat het loon dat verzoeker verdient op basis van de door hem bijgebrachte 

arbeidsovereenkomst slechts 1300 euro bedraagt, is het niet kennelijk onredelijk van de gemachtigde 

van de staatssecretaris om te oordelen dat verzoeker niet voldoet aan de voorwaarden van het criterium 

2.8.B. op basis van deze arbeidsovereenkomst en aldus niet gemachtigd wordt tot een verblijf in België. 

 

Verzoeker brengt bij zijn verzoekschrift een nieuwe arbeidsovereenkomst bij dat een bruto maandloon 

van 1495 euro bepaalt.  

 

De Raad benadrukt dat de regelmatigheid van een administratieve beslissing te worden beoordeeld in 

functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon 

beschikken om deze te nemen (RvS 23 september 2002, nr. 110 548 en vaste rechtspraak van de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen). Verzoeker voegde bij zijn verzoekschrift een arbeidsovereenkomst 

van 29 maart 2011 waarbij een bruto maandloon wordt bepaald van 1495 euro maar deze dateert van 

na de bestreden beslissing. Het kan aldus niet aan de verwerende partij worden verweten geen 

rekening te hebben gehouden met gegevens waarvan zij niet op de hoogte was.  

 

Verzoeker stelt verder dat het loon in de door hem bijgebrachte arbeidsovereenkomst zou worden 

aangepast aan de geldende lonen welke onder toezicht staan van de sociale inspectie. De Raad 

herhaalt dat verzoeker hiermee dus het gegeven dat verzoekster minder zou verdienen dan het 

minimumloon, niet betwist.  

 

De Raad merkt op dat, in zoverre verzoeker met deze uiteenzetting tracht een nieuwe beoordeling van 

zijn verblijfsrecht te verkrijgen, wanneer de Raad als annulatierechter een administratieve beslissing aan 

de wet toetst, hij niet optreedt als rechter in hoger beroep die op aanvraag van de rechtzoekende de 

ware toedracht van de feiten gaat beoordelen. Hij onderzoekt enkel of de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid in redelijkheid is kunnen komen tot de door hem gedane 

vaststelling van feiten en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn welke met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. In het raam van een marginale toetsing wordt de aangeklaagde onwettigheid slechts 

dan gesanctioneerd wanneer daarover geen redelijke twijfel kan bestaan, met andere woorden wanneer 

de beslissing kennelijk onredelijk is. Zoals hiervoor werd uiteengezet, is het niet kennelijk onredelijk van 

de gemachtigde van de staatssecretaris om te oordelen dat verzoeker, gelet op het feit dat verzoekers 

loon lager is dan het wettelijk minimumsalaris op basis van het arbeidscontract van 5 oktober 2009 niet 

voldoet aan de voorwaarden van het criterium 2.8.B. 

 

Met de vaststelling van verzoeker in zijn verzoekschrift dat “in deze een tekort van 87 euro wordt 

weerhouden om tot de ongegrondheid van de aanvraag te besluiten”, toont verzoeker niet aan dat de 

bestreden beslissing op kennelijk onredelijke wijze werd genomen. 

 

Waar verzoeker tenslotte verwijst naar het feit dat hij sedert 2003 in België verblijft en volledig 

geïntegreerd is, dat hij een kamer huurde en alle sociale, fiscale en huurdersverplichtingen nakomt, dat 
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hij Nederlandse leerde, werkbereid is, dat hij een arbeidsovereenkomst bekwam, dat hij een uitgebreide 

vrienden- en kennissenkring heeft uitgebouwd en naar het feit dat hij getuigenverklaringen voorlegt, 

merkt de Raad op dat de bestreden beslissing hierover reeds oordeelde dat dit niets afdoet aan de 

voorwaarden die gesteld worden met betrekking tot de instructies van 19 juli 2009. Bovendien toont 

verzoeker met deze opsomming van elementen die zijn integratie zouden kunnen aantonen, niet aan dat 

de verwerende partij kennelijk onredelijk oordeelde dat verzoeker niet voldeed aan de voorwaarden van 

het criterium 2.8.B. wat betreft het arbeidscontract van 5 oktober 2009. 

 

De bestreden beslissing steunt op pertinente, deugdelijke, afdoende en ter zake dienende motieven. 

Verzoeker toont niet aan dat de gemachtigde van de staatssecretaris op kennelijk onredelijke wijze tot 

zijn oordeel is gekomen of zich gesteund heeft op een foutieve feitenvinding. 

 

De schending van de materiële motiveringplicht kan niet worden aangenomen. 

 

Tot slot dient nog te worden opgemerkt dat verzoeker, wat de schending van artikel 57/6 van de 

vreemdelingenwet zich beperkt tot het louter aanvoeren van deze door hem geschonden geachte 

bepaling. Verzoeker licht evenwel niet toe waarom hij van oordeel is dat deze bepaling werd 

geschonden of aan welk onderdeel van deze bepaling de verwerende partij precies is te kort gekomen, 

zodat dit onderdeel van het middel niet ontvankelijk is. 

 

Het eerste middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

2.2.1. Verzoeker voert een tweede middel aan dat als volgt luidt: 

 

“2. Schending van het redelijkheidsbeginsel 

Dat zich tevens de schending van de motiveringsplicht voordoet; 

Dat op basis van de door verzoeker verstrekte gegevens, in redelijkheid niet kan worden besloten tot 

ongegrondheid van regularisatie aanvraag en een administratieve overheid geplaatst in dezelfde 

omstandigheden niet zou kunnen komen tot dezelfde beslissing; 

Dat in deze geen rekening werd gehouden met de objectief controleerbare gegevens met name de 

werkbereidheid en het arbeidscontract hetwelk een klein tekort aan loon vermeldt, hetwelk uiteraard 

onmiddellijk bij indienstneming door het sociaal secretariaat zou kunnen worden aangepast; 

Dat ook dit middel gegrond is, voor zover het gericht is tegen het bevel om het grondgebied te verlaten 

alsmede tegen de beslissing tot weigering van regularisatie;” 

 

2.2.2. In haar nota repliceert de verwerende partij dat verzoeker uit het oog verliest dat hij niet voldoet 

aan de voorwaarden van het punt 2.8.B van de instructie waarop hij zich heeft beroepen in zijn 

aanvraag. De gemachtigde van de staatssecretaris heeft vastgesteld dat het arbeidscontract van 5 

oktober 2009 dat verzoeker heeft voorgelegd niet kan weerhouden worden nu het loon dat daarin 

vermeld wordt lager is dan het wettelijk vereist minimumloon. Er kan niet ingezien worden om welke 

reden de in casu bestreden beslissing als onredelijk zou dienen te worden beschouwd nu verzoeker niet 

voldaan heeft aan de voorwaarden van punt 2.8B 

 

2.2.3. De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt 

slechts 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. Met andere woorden, 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 in casu niet het 

geval is. Gelet op de analyse in het eerste middel  blijkt dat verzoeker met zijn betoog op generlei wijze 

een schending van het redelijkheidsbeginsel als toepassing hiervan aannemelijk maakt. 

 

Waar verzoeker in het tweede middel de schending van de motiveringsplicht aanvoert, verwijst de Raad 

naar de bespreking van het eerste middel. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig mei 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 

 


