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 nr. 62 415 van 30 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 en X, die verklaren van Armeense nationaliteit te zijn, op 17 maart 2011 

hebben 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 25 november 

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, de vestiging het verblijf en de verwijdering 

van vreemdelingen ontvankelijk doch ongegrond verklaard wordt. 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

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

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter C. BAMPS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat A. HUYSMANS 

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 

 

Op 12 december 2009 dient de verzoekende partij een aanvraag om machtiging tot verblijf 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 (hierna: de vreemdelingenwet) in. 

 

Op 25 november 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij de 

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

motieven luiden als volgt: 
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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 15september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, deel ik u mee dat dit 

verzoek ontvankelijk is doch ongegrond. 

 

Redenen: 

 

Betrokkenen halen aan dat zij geregulariseerd willen worden op basis van de instructie 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, de verbintenis 

aangegaan om binnen zijn discretionaire bevoegdheid de criteria voor regularisatie zoals beschreven in 

eerder vernoemde instructie, te zullen eerbiedigen.  

 

Betrokkenen beroepen zich, met behulp van het typeformulier, op de vernietigde instructies van 19juli 

2009 waarbij zij menen in aanmerking te komen voor verblijfsregularisatie op basis van een 

ononderbroken verblijf van 5 jaar en een duurzame lokale verankering (criterium 2.8A) en een 

prangende humanitaire situatie. 

 

Betrokkenen beroepen zich op het criterium 2.8A van de vernietigde instructie van 19072009. Uit het 

administratief dossier blijkt echter dat betrokkenen pas sinds 24.06.2005 in België verblijven. De periode 

van 5 jaar wordt in tegengestelde richting berekend vanaf 15 december 2009. Hun verblijf is dus te kort 

om aanspraak te kunnen maken op verblijfsregularisatie op basis van dit criterium.  

 

Betrokkenen beroepen zich op een prangende humanitaire situatie en verwijzen hierbij naar het feit dat 

het voor hen onmogelijk zou zijn om terug te keren naar hun land van oorsprong. Ze merken ook op dat 

een verwijdering n strijd zou zijn met internationale mensenrechtenverdragen en het EVRM. Hierbij dient 

te worden opgemerkt dat betrokkenen op geen enkele manier aantonen dat het voor hen onmogelijk zou 

zijn om terug te keren naar hun land van herkomst. Ze leggen geen enkel bewijs voor om deze bewering 

te staven, Het is aan betrokkenen om op zijn minst een begin van bewijs te leveren De loutere 

vermelding dat het voor betrokkenen onmogelijk zou zijn om terug te keren naar hun land van herkomst 

volstaat niet om als grond voor verblijfsregularisatie aanvaard te worden. Evenmin tonen betrokkenen 

aan waarom een verwijdering in strijd zou zijn met internationale mensenrechtenverdragen of het EVRM 

en met welke bepalingen of artikelen dat dan wel zou zijn. Het is aan betrokkenen zelf om dit aan te 

tonen en om hier op zijn minst het begin van bewijs van voor te leggen. Betrokkenen kunnen bijgevolg 

niet in aanmerking komen voor verblijfsregularisatie op basis van dit criterium. 

 

Qua verblijfsduur zouden betrokkenen eventueel in aanmerking kunnen komen voor 

verblijfsregularisatie op basis van een duurzame lokale verankering en werk (criterium 2.8B van de 

vernietigde instructies van 19 juli 2009). Zij leggen een arbeidscontract voor van onbepaalde duur op 

naam van M.G. (…) bij de firma (…), ondertekend op 09.12.2009. De vernietigde instructies stellen o.a. 

dat het loon niet lager mag zijn dan het wettelijke minimumloon zoals voorzien in de intersectorale 

collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988, algemeen bindend verklaard bij koninklijk 

besluit van 29 juli 1988. Voor voltijdse werknemers van 21 jaar wordt het bruto maandloon momenteel 

vastgelegd op 138749 euro (Bron: Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 

Overleg: http:/)www.werk.belgie.bel). Het voorgelegde arbeidscontract vermeldt een loon van 905,28 

euro per maand en voldoet dus niet aan de voorwaarden met betrekking tot het minimumloon en kan 

dus ook niet in het voordeel van betrokkenen weerhouden worden. 

 

Het feit dat betrokkenen sinds juni 2005 ononderbroken in België verblijven, volledig geïntegreerd 

zouden zijn, huurovereenkomsten voorleggen, attesten van Nederlandse lessen voorleggen, werkbereid 

zijn en een oud en een recent arbeidscontract voorleggen voor M.G. (…), alsook het feit dat vrienden en 

kennissen hun aanvraag met getuigenverklaringen ondersteunen, vormt geen grond voor een 

verblijfsregularisatie. Deze elementen aangaande de duurzame lokale verankering van betrokkenen 

doen niets af aan de voorwaarden die gesteld worden met betrekking tot de vernietigde instructies van 

19.07.2009. 

 

Het feit dat verzoekers in het bezit zijn van een medisch A.l., kan ook niet als een grond tot 

verblijfsregularisatie worden aanzien. Dit attest van immatriculatie werd aan betrokkenen afgeleverd in 

het kader van de ontvankelijkheid van een aanvraag tot regularisatie op basis van art. 9ter om medische 

redenen. Aangezien de medische redenen niet behandeld worden bij aan aanvraag art. 9bis vormt het 
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feit dat hij een Al, heeft geen reden om betrokkenen een verblijfsrecht toe te kennen op basis van art. 

9bis.  

 

Volledigheidshalve dient opgemerkt te worden dat de aanvraag d.d. 15.12.2009 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 (onmogelijkheid tot terugkeer, prangende humanitaire situatie, 

mensenrechtenverdragen, het EVRM, kwetsbare groep) 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, een element uit de 

ontvankelijkheid overgenomen wordt in de gegrondheid (prangende humanitaire situatie). Uit deze 

aanvraag art 9bis kan dus niet worden opgemaakt of dit element nu bij de ontvankelijkheid (lees: 

buitengewone omstandigheden), dan wel bij de gegrondheid van het verzoek hoort. 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 dit element toch bij de gegrondheid zou behoren, dan werd dit hierboven 

reeds beoordeeld.  

 

Betrokkenen wisten dat hun verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de 

asielprocedure en dat zij bij een negatieve beslissing het land dienden te verlaten. Op 2406.2005 

dienden betrokkenen een asielaanvraag in. Op 06.04.2007 weigerde de Vaste Beroepscommissie de 

vluchtelingenstatus aan betrokkenen toe te kennen. De duur van de asielprocedure zijnde 1 jaar, 9 

maanden en 13 dagen is niet van die aard dat ze als onredelijk lang kan beschouwd worden.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 Gelet op hun onderlinge samenhang worden het eerste en het tweede middel samen behandeld. 

 

In het eerste middel voert de verzoekende partij een schending aan van het beginsel van behoorlijk 

bestuur en van de motiveringspicht. 

 

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

 

“(…)Artikel 62 van de Wet van 15.12.198Q betreffende de toegang tot het grondgebied, de vestiging en 

de verwijdering van vreemdelingen en artikel 2 en 3 van de Wet van 29.7.1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen: 

 

Aangezien de aangevochten beslissing foutief en onafdoende gemotiveerd is en zulks een schending 

uitmaakt van de motiveringsplicht; 

 

Aangezien overeenkomstig artikel 62 van de Vreemdelingenwet moeten alle administratieve 

beslissingen met redenen omkleed worden; 

 

Aangezien artikelen 2 en 3 van de Wet van 29.7.1991 voorzien dat de bestuurshandelingen, onder hun 

toepassingsgebied vallend, uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd; 

 

Dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en de feitelijke overwegingen moet vermelden die 

aan de beslissing ten grondslag liggen en dat de motivering afdoende moet zijn; 

 

De motivering moet correct zijn en afdoende, en de omvang van de motivering moet aangepast zijn aan 

het belang van de beslissing; 

 

De motivering is niet afdoende als het gaat om: 
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vage, duistere of niet terzake dienende uitleg, onduidelijke, onnauwkeurige, ongeldige of niet plausibele 

motiveringen, stereotiepe, geijkte of gestandaardiseerde motiveringen (Van Heule, D., De 

motiveringsplicht en Vreemdelingenwet TVVR 1993, 67 e.v.); 

 

1. 

Doordat de aangevochten beslissing dd. 25.11.2010 het criterium punt 2.8.A van de ministeriele 

instructie van 19.7.2009 of het ononderbroken verblijf van 5 jaar zeer restrictief interpreteert door in casu 

te vertrekken vanaf 15. 12.2009 en alzo 5 jaar terug te gaan in de tijd waardoor verzoekster de 

opgelegde periode van 5 jaar niet behaalt; 

 

Doordat de bestreden beslissing daarentegen enkele paragrafen verder tevens bijna laconiek stelt dat 

verzoeksters wel in aanmerking zouden kunnen komen voor het criterium 2.8.B duurzame lokale 

verankering en werk, doch zij een arbeidscontract voorleggen dat niet voldoet aan de door de 

ministeriele instructie opgelegde verloning; 

 

Terwijl overeenkomstig art, 62 van de Vreemdelingenwet en artt. 2 en 3 van de Wet van 297. 1991 alle 

administratieve beslissingen en bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten gemotiveerd worden; 

 

Dat in casu een duidelijke schending van de motiveringsplicht aan de orde is gezien de bestreden 

beslissing een contradictio in terminis inhoudt waar zij enerzijds het criterium duurzame lokale 

verankering, gestaafd aan de hand van de nodige bewijzen aanvaard, en anderzijds dit betwist door te 

stellen dat het onafgebroken verblijf van 5 jaar niet gehaald werd op 15.12.2009; 

 

Dat de motivering tegenstrijdig, ongeldig en onnauwkeurig is; 

 

Dat het middel bij gevolg ernstig is 

 

2. 

Doordat de aangevochten beslissing dd. 25. 11.2010 stelt dat “Aangezien de medische redenen niet 

behandeld worden bij een aanvraag 9 bis vormt het feit dat hij een A.I. heeft geen reden om 

betrokkenen een verblijfsrecht toe te kennen op basis van art. 9 bis” 

 

Terwijl overeenkomstig art. 62 van de Vreemdelingenwet en de artt. 2 en 3 van de Wet van 29.7.1991 

alle administratieve beslissingen en bestuurshandelingen uitdrukkelijk dienen gemotiveerd te worden; 

 

Dat in casu een duidelijke schending van de motiveringsplicht aan de orde is waar: 

 

De medische omstandigheden nochtans buitengewone omstandigheden kunnen zijn voor een 9bis. DVZ 

moet dit motiveren en mag niet enkel verwijzen naar 9 ter (RvV 38.847, 17.2.2010 en RvV 42699, 

29.4.20 10), zoals het in casu ook gedaan heeft; 

 

Dat DVZ derhalve geen correcte en afdoende motivering gegeven heeft, gezien zij getuigt van een niet 

terzake dienende uitleg en derhalve vaag en duister is; 

 

Dat het middel bijgevolg ernstig is; 

 

Om alle hogervermelde redenen dient de bestreden beslissing dan ook nietig verklaard te worden; (…)” 

 

In een tweede middel voert de verzoekende partij een schending aan van de zorgvuldigheidsplicht en 

van het redelijkheidsbeginsel. 

 

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

 

“(…)Daar waar de bestreden beslissing niet afdoende gemotiveerd is, maakt dit een schending uit van 

de zorgvuldigheidsplicht; 

 

 

Vervolgens dient benadrukt te worden dat het bestuur verondersteld wordt slechts met kennis van zaken 

een bepaalde beslissing te nemen; 
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In casu nam DVZ nochtans een beslissing zonder met de elementen, hogervermeld onder nr.1, rekening 

te houden; 

 

Dat zij derhalve hun taak niet naar behoren vervuld hebben en als gevolg hiervan zij een beslissing 

genomen hebben zonder enige concrete informatie, een beslissing dewelke het lot van verzoekster 

bezegeld heeft; 

 

DVZ kan bovendien niet naar redelijkheid verantwoorden dat de door verzoeksters ingediende 

overwegingen niet geloofwaardig zouden zijn; 

 

Er bestaat derhalve een wanverhouding tussen de aangevoerde reden van ongeloof waardigheid, 

enerzijds, en de daaropvolgende beslissing tot weigering van de verblijfsaanvraag, anderzijds; (…)” 

 

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

bestuurshandelingen en in artikel 62 van de Vreemdelingenwet 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 plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende administratieve overheid 

de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet “verder” te 

motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor 

elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden, en dit in tegenstelling tot 

de beweringen van de verzoekende partij. 

 

Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene 

overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een stereotiepe, geijkte en gestandaardiseerde 

motivering, zoals gesteld door de verzoekende partij, dit louter feit op zich alleen nog niet betekent dat 

de bestreden beslissing niet naar behoren gemotiveerd is.  

 

De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan tot de 

ongegrondheid van de aanvraag tot machtiging tot verblijf wordt besloten.  

 

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 aanvraag ontvankelijk doch ongegrond 

werd bevonden.  

 

Dienvolgens moet worden vastgesteld dat de verzoekende partij niet duidelijk maakt op welk punt deze 

motivering haar 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. 

 

Uit het verzoekschrift blijkt tevens dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing 

kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en zij bijgevolg de 

schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat het eerste middel vanuit dat oogpunt 

wordt onderzocht. 

 

Tevens dient te worden benadrukt dat het bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet tot 

de bevoegdheid van de Raad behoort zijn beoordeling met betrekking tot het al dan niet beëindigen van 

het verblijf in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening 

van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van deze 

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 kunnen komen. 

 

2.3 Artikel 9bis van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 
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“§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 bekomen. De toepassing van artikel 9bis 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 bekomen 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; 

 

Uit een eenvoudige lezing van de motieven in de bestreden beslissing blijkt dat de aanvraag om 

machtiging tot verblijf ontvankelijk doch ongegrond is verklaard. Hieruit blijkt duidelijk dat de verwerende 

partij een onderzoek ten gronde heeft gevoerd over de aanvraag van de verzoekende partij, wat 

impliceert dat de aanvraag ontvankelijk is en de verwerende partij aanneemt dat het voor de 

verzoekende partij buitengewoon moeilijk is om haar aanvraag bij een diplomatieke of consulaire post in 

het buitenland in te dienen. 

 

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 door 

verzoeker aangebrachte elementen al dan niet aanvaard worden teneinde een verblijfsrecht toe te 

staan. Deze discretionaire beoordelingsbevoegdheid heeft de redelijkheid tot grens (RvS 16 juni 2004, 

nr. 132.494). 

  

Er moet worden benadrukt dat de verwerende partij bij de beoordeling van de elementen ‘ten gronde’ 

van de aanvraag, met name of de verzoekende partij in aanmerking komt om gemachtigd te worden 

voor een verblijf van meer dan drie maanden op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, over 

een ruime discretionaire bevoegdheid beschikt en aldus een ruime beoordelingsmarge. De verwerende 

partij motiveert dat de instructie van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, 

alhoewel deze is vernietigd door de Raad van State, de criteria zoals beschreven in die vernietigde 

instructie toch zal blijven toepassen in het raam van zijn discretionaire bevoegdheid.  

 

Wat betreft de gegrondheid van de aanvraag maakt de verwerende partij onder meer gebruik van de 

criteria van de instructie. Dit wordt niet betwist door de verzoekende partij. Evenwel dient de Raad vast 

te stellen dat de gemachtigde van de staatssecretaris bij de beoordeling van de gegrondheid van de 

aanvraag beschikt over een 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. Een ruime discretionaire bevoegdheid betekent echter niet 

dat de verwerende partij willekeur mag hanteren. Door binnen het raam van haar discretionaire 

bevoegdheid de elementen die vooropgesteld waren in de vernietigde instructie te hernemen als waren 

het nieuwe criteria voor een beoordeling ten gronde van de regularisatieaanvraag, kan aan de 

verwerende partij geen willekeur worden verweten. 
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De verzoekende partij meent dat de motivering een contradictio in terminis inhoudt waar zij enerzijds het 

criterium duurzame lokale verankering, gestaafd aan de hand van de nodige bewijzen, aanvaard en 

anderzijds dit betwist door te stellen dat het onafgebroken verblijf van 5 jaar niet gehaald werd op 15 

december 2009. 

 

Er dient te worden opgemerkt dat de bestreden beslissing geenszins stelt dat zij het criterium ‘duurzame 

lokale verankering’ aanvaard. De bestreden beslissing stelt dat: ‘Betrokkenen beroepen zich, met 

behulp van het typeformulier, op de vernietigde instructies van 19juli 2009 waarbij zij menen in 

aanmerking te komen voor verblijfsregularisatie op basis van een ononderbroken verblijf van 5 jaar en 

een duurzame lokale verankering (criterium 2.8A) en (...).  

Betrokkenen beroepen zich op het criterium 2.8A van de vernietigde instructie van 19072009. Uit het 

administratief dossier blijkt echter dat betrokkenen pas sinds 24.06.2005 in België verblijven. De periode 

van 5 jaar wordt in tegengestelde richting berekend vanaf 15 december 2009. Hun verblijf is dus te kort 

om aanspraak te kunnen maken op verblijfsregularisatie op basis van dit criterium. (…) 

Qua verblijfsduur zouden betrokkenen eventueel in aanmerking kunnen komen voor 

verblijfsregularisatie op basis van een duurzame lokale verankering en werk (criterium 2.8B van de 

vernietigde instructies van 19 juli 2009). Zij leggen een arbeidscontract voor van onbepaalde duur op 

naam van M.G. (…) bij de firma (…), ondertekend op 09.12.2009. De vernietigde instructies stellen o.a. 

dat het loon niet lager mag zijn dan het wettelijke minimumloon zoals voorzien in de intersectorale 

collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988, algemeen bindend verklaard bij koninklijk 

besluit van 29 juli 1988. Voor voltijdse werknemers van 21 jaar wordt het bruto maandloon momenteel 

vastgelegd op 138749 euro (Bron: Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 

Overleg: http:/)www.werk.belgie.bel). Het voorgelegde arbeidscontract vermeldt een loon van 905,28 

euro per maand en voldoet dus niet aan de voorwaarden met betrekking tot het minimumloon en kan 

dus ook niet in het voordeel van betrokkenen weerhouden worden. 

Het feit dat betrokkenen sinds juni 2005 ononderbroken in België verblijven, volledig geïntegreerd 

zouden zijn, huurovereenkomsten voorleggen, attesten van Nederlandse lessen voorleggen, werkbereid 

zijn en een oud en een recent arbeidscontract voorleggen voor M.G. (…), alsook het feit dat vrienden en 

kennissen hun aanvraag met getuigenverklaringen ondersteunen, vormt geen grond voor een 

verblijfsregularisatie. Deze elementen aangaande de duurzame lokale verankering van betrokkenen 

doen niets af aan de voorwaarden die gesteld worden met betrekking tot de vernietigde instructies van 

19.07.2009.’ De verzoekende partij kan zodoende niet gevolgd worden waar zij stelt dat de motivering 

een ‘contradictia in terminis’ inhoudt. 

 

Tenslotte stelt de verzoekende partij dat ‘de medische omstandigheden nochtans buitengewone 

omstandigheden kunnen zijn voor een 9bis’. Er wordt nogmaals op gewezen dat de aanvraag om 

machtiging tot verblijf ontvankelijk doch ongegrond werd verklaard en dat de verwerende partij de 

aanvraag ten grond heeft onderzocht en aanneemt dat het voor de verzoekende partij buitengewoon 

moeilijk is om haar aanvraag bij een diplomatieke of consulaire post in het buitenland in te dienen. 

Bijgevolg mist de uiteenzetting van de verwerende partij feitelijke grondslag. 

 

De verzoekende partij maakt met haar betoog op generlei wijze aannemelijk dat voormelde motivering 

niet afdoende zou zijn en de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid niet in 

alle redelijkheid tot de door hem in de bestreden beslissing gedane vaststellingen kon komen. Het feit 

dat de verzoekende partij het niet eens is met de gevolgtrekkingen van de gemachtigde van de 

staatssecretaris volstaat evenwel niet om de motieven te weerleggen. De gemachtigde van de 

staatssecretaris is in casu alle pertinente gegevens nagegaan die hij noodzakelijk acht om zijn 

beslissing te kunnen nemen. De door de verzoekende partij aangevoerde grieven maken geenszins 

aannemelijk dat de gemachtigde van de staatssecretaris niet in alle redelijkheid tot de bestreden 

beslissing is gekomen, dat de motiveringsplicht zou zijn geschonden of dat hij een manifeste 

appreciatiefout zou hebben gemaakt. 

 

2.4 Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de overheid de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 

167 411; RvS 14 februari 2006, nr. 154 954). Vooreerst dient te worden opgemerkt dat uit de bestreden 

beslissing blijkt dat de gemachtigde van de staatssecretaris op al de in de aanvraag om machtiging tot 

verblijf aangevoerde elementen uitdrukkelijk is ingegaan. Voorts maakt de verzoekende partij in het licht 

van haar betoog niet duidelijk dat de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissingen niet 

zorgvuldig heeft voorbereid en niet gestoeld heeft op een correcte feitenvinding. Dienvolgens maakt zij 

een schending van de door haar aangehaalde bepaling geenszins aannemelijk. 
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2.5 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). De Raad stelt vast, na de bespreking onder het eerste middel en 

in het raam van zijn wettigheidstoezicht, dat de gemachtigde van de staatssecretaris in redelijkheid tot 

de door haar gedane vaststelling is gekomen en er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die 

onverenigbaar zijn met die vaststelling. 

 

Het eerste en het tweede middel zijn ongegrond. 

 

2.6 In een derde middel voert de verzoekende partij een schending aan van artikel 6 van het Europees 

Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden ondertekend te 

Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM). 

 

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

 

“(…) Daar waar de bestreden beslissing niet afdoende gemotiveerd is, zij de zorgvuldigheid en 

redelijkheidsplicht schendt, maakt dit tevens een inbreuk uit op artikel 6 van het EVRM; (…)” 

 

2.7 De Raad wijst erop dat beslissingen over de toegang tot, het verblijf op en de verwijdering van het 

grondgebied, niet vallen onder het toepassingsgebied van artikel 6 van het EVRM (EHRM 5 oktober 

2000, Maaouia t. Frankrijk (GC), CEDH 2000-X; RvS 16 januari 2001, nr. 92 285; J. VANDE LANOTTE 

en Y. HAECK (eds), Handboek EVRM. Deel 2. Artikelsgewijze commentaar, Antwerpen, Intersentia, 

2004, vol I, 409), zodat deze bepaling in rechte niet dienstig kan worden aangevoerd. 

 

In de mate dat het derde middel ontvankelijk is, is het 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.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

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

 

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

 

mevr. C. BAMPS, voorzitter, 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS C. BAMPS 


