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nr. 62 572 van 31 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 26 januari 2011 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 10 september 2010 waarbij de 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 ontvankelijk 

doch ongegrond wordt verklaard, en van het bevel om het grondgebied te verlaten van 12 februari 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 1 maart 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 31 maart 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat S. MICHOLT 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat L. VAN DE VIJVER, die loco advocaten E. 

MATTERNE en N. LUCAS HABA verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 15 februari 2006 dient verzoeker, van Pakistaanse nationaliteit, een asielaanvraag in. 

 

Op 23 februari 2006 neemt de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken de beslissing tot 

weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Op 28 april 2006 neemt de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de 

bevestigende beslissing tot weigering van verblijf. 

 



 

RvV X - Pagina 2 van 12 

Op 7 juni 2006 stelt verzoeker beroep in tegen deze beslissing bij de Raad van State. De Raad van 

State verwerpt dit beroep bij arrest nr. 201 396 van 1 maart 2010. 

 

Op 19 juli 2007 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van 

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

de verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet). 

 

Op 5 juni 2008 neemt de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid de beslissing waarbij 

de aanvraag om machtiging tot verblijf van verzoeker onontvankelijk wordt verklaard. 

 

Op 19 juni 2008 wordt aan verzoeker bevel gegeven het grondgebied te verlaten. 

 

Op 26 juli 2008 neemt de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid, naar aanleiding van 

een administratieve controle waarbij verzoeker wordt aangetroffen in illegaal verblijf, ten aanzien van 

verzoeker het bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Op 9 september 2008 dient verzoeker een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 16 juli 2009 neemt de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid de beslissing waarbij 

de tweede aanvraag om machtiging tot verblijf van verzoeker onontvankelijk wordt verklaard. 

 

Op 13 oktober 2009 wordt aan verzoeker bevel gegeven het grondgebied te verlaten. 

 

Op 23 november 2009 dient verzoeker een derde aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Verzoeker baseert zich op het criterium 2.8B van de instructie 

van 19 juli 2009 en legt een arbeidscontract voor. 

 

Op 10 september 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing waarbij de derde aanvraag om machtiging tot verblijf van verzoeker ontvankelijk doch 

ongegrond wordt verklaard, om de volgende redenen :  

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 23.11.2009 werd 

ingediend door: 

 

A., Z.(…) (R.R.: (…)) 

nationaliteit: Pakistan 

geboren te (…) op (…) 

adres: (…) 

 

in toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, hef verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij artikel 4 van 

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, deel ik u mee dat dit 

verzoek ontvankelijk is doch ongegrond. 

 

Redenen: 

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

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

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

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

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

vernoemde instructie, te blijven toepassen. 

Betrokkene beroept zich op het criterium 2.8B van de instructie van 19.07.2009. Hij legt hiervoor een 

arbeidscontract voor dd. 01.08.2009 voor onbepaalde duur. Betrokkene legt een arbeidscontract voor 

een knelpuntberoep voor. De arbeidstijdregeling bedraagt 32 uur per week, waardoor betrokkene aan 

een bruto maandloon komt van 1200 euro. Het wettelijk bepaalde minimumloon bedraagt echter 

1387,49 euro voor een persoon ouder dan 21 jaar (betrokkene is 34 jaar oud; "20.02.1976) (Wettelijk 

minimumloon zoals voorzien in de Intersectorale collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 
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19B8, 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. 

De aangehaalde elementen, met name dat betrokkene sedert 2006 ononderbroken in België verblijft en 

zich op een uitzonderlijke wijze inspant om zich te integreren in de Belgische samenleving door zich de 

Belgische taal en gebruiken eigen te maken, betrokkene reeds een aantal taalcursussen gevolgd heeft 

met als bewijzen een doorverwijzingsfiche van de CVO NT2 'De Mout" in Brussel en een attest van 

aanwezigheid op Franstalige alfabetiseringscursussen van het 'Centre TEFO' in Brussel, een serieuze 

werkaanbieding voorlegt voor een knelpuntberoep waarvoor reeds in 2008 een contract werd opgesteld, 

over een diploma van bachelor in de wetenschappen beschikt, een kopie van zijn huurcontract voorlegt, 

zich op de spoorwegpolitie beroepte als slachtoffer van een diefstal, betrokkene zijn belastingen jaarlijks 

opvolgt en betrokkene tot slot ook deel uitmaakt van een sportclub waar hij met zijn vrienden vertoeft, 

nieuwe kennissen maakt en deelneemt aan het maatschappelijk teven, zijn geen grond voor een 

verblijfsregularisatie. 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. 

Tot slot wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkene nog nooit in aanraking gekomen is met de 

ordediensten en geen enkel gevaar vormt voor de openbare orde en veiligheid, dient opgemerkt te 

worden dat van alle vreemdelingen die in België verblijven, verwacht wordt dal zij zich houden aan de in 

België van kracht zijnde wetgeving. 

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. Betrokkene vroeg asiel aan op 

15.02.2006. Zijn asielaanvraag werd afgesloten op 03.05.2006 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 Ie verlaten en 

verblijft sindsdien illegaal in België. De duur van de procedure - namelijk 2 maanden en 3 weken - was 

ook niet van die aard dat ze als onredelijk lang kan beschouwd worden.” 

 

Tevens wordt aan verzoeker bevel gegeven om het grondgebied te verlaten, op grond van de volgende 

motieven : 

 

“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). 

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 03.05.2006. 

Betrokkene maakte reeds het voorwerp uit van een BGV d.d. 26.07.2008. Hij heeft echter geen gevolg 

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

 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. In een eerste middel voert verzoeker het volgende aan. 

 

“Schending van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980; 

Schending van de materiële motiveringsplicht. 

Toepassen discretionaire bevoegdheid 

Betreffende de toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 

(Vreemdelingenwet) werden er regeringsinstructies uitgevaardigd op 19 juli 2009. Deze instructies 

werden echter door de Raad van State vernietigd op 9 december 2009. 

De verwerende partij merkt op dat de Staatssecretaris voor Asiel en Migratiebeleid zich echter 

geëngageerd heeft om binnen zijn discretionaire bevoegdheid de criteria voor regularisatie zoals 

beschreven in eerder vernoemde instructie, te blijven toepassen. 

Bovendien, gelet op het feit dat de Staatssecretaris voor Asiel en Migratiebeleid een discretionaire 

bevoegdheid heeft, kan van deze instructies afgeweken worden en kunnen deze instructies bijgevolg 

ruimer geïnterpreteerd worden. Te meer ze vernietigd werden door de Raad van State. 

Het engagement van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratiebeleid wordt door de verwerende 

partij echter strikt geïnterpreteerd. De verwerende partij past de instructies toe, zonder verdere ruimte 
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te laten om de discretionaire bevoegdheid van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratiebeleid te laten 

spelen. Deze strikte toepassing druist volledig in tegen de discretionaire bevoegdheid van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratiebeleid. 

De beoordelingsbevoegdheid van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratiebeleid is discretionair 

en kan bijgevolg alleen casuïstisch worden toegepast. Het uitvaardigen van de regeringsinstructies 

was een poging om enige rechtszekerheid te bieden aan verzoekers van een regularisatie, maar kan 

niet leiden dat andere categorieën sowieso verblijfsrecht geweigerd worden indien ze niet binnen het 

mooi omlijnde kader van de instructies vallen. 

Regeringsinstructies 

De verwerende partij stelt vast dat de verzoekende partij zich beroept op het criterium 2.8.B van de 

regeringsinstructies en dat de verzoekende partij hiervoor een arbeidscontract voor onbepaalde duur 

neerlegt. Toch wordt de regularisatieaanvraag van de verzoekende partij ongegrond verklaard door de 

verwerende partij gelet op het feit dat het vermelde bruto maandloon in het arbeidscontract niet 

minimaal gelijk is aan het wettelijk bepaalde minimumloon. 

De overige elementen van de regularisatieaanvraag werden ten onrechte niet in overweging genomen. 

De strikte interpretatie van de instructies door de verwerende partij heeft voor de verzoekende partij 

nefaste gevolgen. 

De verzoekende partij heeft immers, wegens zijn langdurig verblijf in België, in onze samenleving 

een nieuw leven opgebouwd, in die mate dat de verzoekende partij België beschouwt als zijn 

thuisland. Zijn toekomst ligt in België. 

De verzoekende partij heeft een reële kans op tewerkstelling en bijgevolg de mogelijkheid om zijn leven 

verder uit te bouwen in de Belgische samenleving. Op het Belgische grondgebied worden aan de 

verzoekende partij kansen geboden, kansen die hij in zijn thuisland niet zou krijgen. 

De verwerende partij had het dossier van de verzoekende partij in zijn geheel moeten beoordelen, 

in plaats van enkel de criteria opgenomen in de (vernietigde) instructies af te toetsen. Discretionaire 

bevoegdheid van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratiebeleid houdt een gevallenstudie in en 

dient dan ook op die manier beoordeeld te worden. 

De verwerende partij heeft nagelaten te motiveren waarom in casu de discretionaire bevoegdheid 

niet werd aangewend. De verwerende partij heeft zich bij de beoordeling van de aanvraag van de 

verzoekende partij enkel en alleen gebaseerd op de (vernietigde) regeringsinstructies van 19 juli 

2009. De discretionaire bevoegdheid werd genegeerd.” 

 

2.1.2. In de nota repliceert verwerende partij dat de huidige bestreden beslissing de beslissing is waarbij 

de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet ongegrond 

wordt verklaard. Verwerende partij benadrukt dat de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet een gunst uitmaakt en geen recht is, zodat het de gemachtigde 

van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid toekomt om deze aanvraag op autonome wijze te 

beoordelen. Verwerende partij stelt dat de regering op 19 juli 2009 nieuwe criteria voor regularisatie 

heeft vastgelegd in een instructie, doch geeft aan dat de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, 

ondanks de vernietiging van deze instructie door de Raad van State, zich ertoe bereid heeft verklaard 

de instructie binnen zijn discretionaire bevoegdheid verder toe te passen en meer bepaald om 

vreemdelingen die voldoen aan de erin opgesomde voorwaarden, te machtiging tot verblijf. Naast de 

voormelde situaties blijft de verwerende partij tevens bevoegd om nog steeds discretionair te beslissen 

over aanvragen om machtiging tot verblijf daar deze discretionaire beslissingsmacht de staatssecretaris 

toelaat beslissingen te nemen die hij redelijk acht en die niet buiten het wettelijk kader treden. 

Verwerende partij merkt op dat uit verzoekers aanvraag om machtiging tot verblijf blijkt dat hij inderdaad 

een arbeidsovereenkomst heeft voorgelegd, doch dat hij niet voldoet aan minstens één van de drie 

cumulatieve voorwaarden om in aanmerking te komen voor toepassing van het criterium 2.8B van de 

instructie van 19 juli 2009. Verwerende partij werpt daarbij op dat hoewel verzoeker niet voldoet aan het 

criterium 2.8B van de instructie van 19 juli 2009, uit de bestreden beslissing tevens blijkt dat alle door 

verzoeker opgeworpen elementen in overweging werden genomen en onderzocht en dat in de 

bestreden beslissing op uitgebreide wijze is uiteengezet om welke reden verzoekers aanvraag 

ongegrond werd verklaard. Verwerende partij is van mening dat verzoeker er niet in slaagt aan te tonen 

als zou de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid een te strikte interpretatie 

van de instructie van 19 juli 2009 hebben gehandhaafd.  

 

2.1.3. Verzoeker voert de schending van de materiële motiveringsplicht in samenhang met artikel 9bis 

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

 

2.1.4. Verzoeker voert in essentie aan dat verweerder de aan hem in artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet toegekende discretionaire bevoegdheid heeft genegeerd door zich bij de beoordeling 

van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf enkel en alleen te baseren op de (vernietigde) instructie van 

19 juli 2009. Verzoeker meent dat verwerende partij zijn dossier in zijn geheel had moeten beoordelen 

en dat, naast het arbeidscontract door verzoeker voorgelegd in het kader van het criterium 2.8B van de 

instructie van 19 juli 2009, de overige elementen opgeworpen in zijn aanvraag om machtiging tot verblijf 

niet in overweging werden genomen. Bovendien is verzoeker van oordeel dat verwerende partij heeft 

nagelaten te motiveren waarom de discretionaire bevoegdheid in casu niet werd aangewend. Hij stelt 

immers dat, gelet op de discretionaire bevoegdheid waarover de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid beschikt, van de strikte toepassing van de criteria vervat in de thans vernietigde instructie 

van 19 juli 2009 kon worden afgeweken en deze instructie ruimer kon worden geïnterpreteerd, doch dat 

“het engagement van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratiebeleid (…) door de verwerende partij 

echter strikt (wordt) geïnterpreteerd” en zodoende geen ruimte wordt gelaten om de discretionaire 

bevoegdheid van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid te laten spelen. Verzoeker is van 

mening dat de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid 

impliceert dat deze slechts casuïstisch kan worden toegepast en niet kan leiden tot de omstandigheid 

dat het verblijfsrecht wordt geweigerd omdat men “niet binnen het mooi omlijnde kader valt van de 

instructies” valt.  

 

2.1.5. De bestreden beslissing oordeelt dat de aanvraag ontvankelijk, doch ongegrond is. 

Dienaangaande wijst de Raad erop dat met betrekking tot de gegrondheid van de aanvraag, met name 

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

staatssecretaris over een ruime appreciatiebevoegdheid beschikt.  

 

2.1.6. In casu diende verzoeker op 23 november 2009 een aanvraag in om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, in de aanhef waarvan hij uitdrukkelijk het volgende 

heeft gesteld: “Duurzame lokale verankering : werk (punt 2.8.B. van de instructies m.b.t. de toepassing 

van het oude artikel 9.3 en het artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, dd. 19 juli 2009”. Verder in zijn 

aanvraag verwijst verzoeker, onder meer, als redenen waarom hij tot verblijf van meer dan drie 

maanden in België gemachtigd diende te worden, naar “(…) het nieuwe Regeerakkoord betreffende de 

regularisatieperiode, d.d. 19 juli 2009” en in het bijzonder naar “(…) punt 2.8.B. van de instructies m.b.t. 

de toepassing van het oude artikel 9.3 en het artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, d.d. 19 juli 2009”. 

Verzoeker heeft verwerende partij er aldus expliciet om verzocht toepassing te maken van het criterium 

2.8B van de instructie van 19 juli 2009. Dit wordt niet betwist door verzoeker. Verwerende partij stelt in 

de bestreden beslissing dienaangaande het volgende: “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.” 

 

Allereerst dient te worden vastgesteld dat verzoeker terecht opmerkt dat de instructie van 19 juli 2009 

betreffende de toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet werd vernietigd door de Raad van 

State bij arrest nummer 198.769 van 9 december 2009. De Raad van State oordeelde in zijn arrest dat 

de instructie in strijd was met het in de Grondwet vastgelegde legaliteitsbeginsel en met artikel 9bis van 

de Vreemdelingenwet, omdat door de instructie het onderscheid tussen de buitengewone 

omstandigheden die het onmogelijk of zeer moeilijk maken de aanvraag in het buitenland in te dienen 

en de omstandigheden die te maken hebben met de argumenten ten gronde om een verblijfsmachtiging 

aan te vragen werd opgeheven en de instructie het mogelijk maakte dat vreemdelingen die zich in de 

erin omschreven voorwaarden bevonden ervan ontslagen werden aan te tonen dat er in hun geval 

buitengewone omstandigheden voorhanden waren, terwijl enkel de wetgever dit vermag te doen. 
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Uit de overwegingen van dit arrest kan evenwel niet afgeleid worden dat de staatssecretaris voor 

Migratie- en asielbeleid niet de mogelijkheid heeft om een beleidslijn uit te zetten of dat het hem niet zou 

zijn toegestaan om – louter wat betreft de beoordeling ten gronde van een aanvraag om machtiging tot 

verblijf – de duidelijke criteria die reeds werden opgenomen in de vernietigde instructie te hernemen. 

 

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift stelt dat zijn aanvraag om machtiging tot verblijf door verwerende 

partij dient te worden beoordeeld zonder gebonden te zijn door een vernietigde instructie, wijst de Raad 

erop dat de discretionaire beoordelingsbevoegdheid van verwerende partij de redelijkheid tot grens 

heeft (RvS 16 juni 2004, nr. 132.494). Door het louter stellen dat de strikte toepassing van de criteria 

zoals bepaald in de vernietigde instructie van 19 juli 2009 geen verdere ruimte laat aan de discretionaire 

bevoegdheid van de staatssecretaris en dat deze discretionaire bevoegdheid toelaat de criteria ruimer te 

interpreteren en ervan af te wijken, maakt verzoeker niet aannemelijk dat verwerende partij de 

bestreden beslissing heeft genomen op kennelijk onredelijke wijze of in onredelijkheid tot zijn besluit is 

gekomen. Verzoeker geeft hiermee weliswaar te kennen dat hij het niet eens is met de wijze waarop 

verwerende partij gebruik maakt van zijn discretionaire bevoegdheid doch dit volstaat niet om de 

bestreden beslissing te vernietigen. 

 

Verzoeker toont voorts, met de stelling dat de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid zijn 

bevoegdheid casuïstisch dient toe te passen, evenmin aan dat er enig beletsel zou bestaan dat de 

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid zou verhinderen om de verschillende gevallen waarin hij 

een verblijfsmachtiging wenst toe te staan op te lijsten of te omschrijven en vervolgens zijn gemachtigde 

ambtenaren opdracht te geven om met betrekking tot de individuele aanvragen die worden ingediend na 

te gaan of de aanvragers ressorteren onder een van de vooraf omschreven gevallen.  

 

Daarnaast moet erop gewezen worden dat verzoeker niet kan worden gevolgd in zijn betoog dat 

verwerende partij een te beperkte invulling heeft gegeven aan zijn beoordelingsbevoegdheid, of deze 

heeft genegeerd, door slechts een toetsing aan de criteria vervat in de instructie van 19 juli 2009 door te 

voeren. Uit de stukken van het door verwerende partij neergelegde administratief dossier blijkt immers 

dat verzoeker in zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, voor wat betreft de gegrondheid van zijn 

aanvraag, expliciet heeft verwezen naar punt 2.8B van de instructie van 19 juli 2009. Verzoeker heeft 

door de wijze waarop hij zijn aanvraag formuleerde derhalve zelf de begrenzingen van de door 

verwerende partij door te voeren controle bepaald. 

 

2.1.7. Het criterium 2.8B van de instructie van 19 juli 2009 waarnaar verzoeker verwijst in zijn aanvraag 

voorziet de situatie van de vreemdeling die lokaal verankerd is in België en een arbeidscontract heeft. 

Verzoeker betwist niet dat hij een arbeidscontract heeft voorgelegd waaruit blijkt dat het erin vermelde 

bruto maandloon niet minstens overeenstemt met het wettelijk bepaalde minimumloon, doch voert aan 

de strikte interpretatie van de instructie van 19 juli 2009 voor hem nefaste gevolgen heeft omdat, naast 

het arbeidscontract door hem voorgelegd in het kader van het criterium 2.8B van de instructie van 19 juli 

2009, de overige elementen opgeworpen in zijn aanvraag om machtiging tot verblijf niet in overweging 

werden genomen.  

 

Inzake de gegrondheid van zijn aanvraag voert verzoeker het volgende aan: 

 

- De uitzonderlijke inspanning die hij heeft geleverd om zich te integreren in de Belgische 

samenleving en zich de Belgische taal en gebruiken eigen te maken; 

 

- Als bewijs van zijn duurzame lokale verankering, de volgende elementen: Zijn ononderbroken 

verblijf in België sinds 2006, een doorverwijzingsfiche van de CVO NT2 “de Mout” in Brussel en 

een attest van aanwezigheid op Franstalige alfabetiseringscursussen van het “Centre TEFO” in 

Brussel, een “serieuze werkaanbieding” betreffende een knelpuntberoep, met name een 

arbeidscontract van onbepaalde duur - voor het eerst op gesteld in 2008 – en een verklaring 

van de werkgever, het gegeven dat hij nog nooit in aanraking is gekomen met de ordediensten 

en geen gevaar vormt voor de openbare orde en veiligheid, zijn diploma van bachelor in de 

wetenschappen, een kopie van zijn huurcontract, een proces-verbaal van de spoorwegpolitie, 

zijn belastingaangifteformulier en zijn lidkaart van een sportclub. 
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In de bestreden beslissing wordt hierover het volgende gesteld: “De aangehaalde elementen, met name 

dat betrokkene sedert 2006 ononderbroken in België verblijft en zich op een uitzonderlijke wijze inspant 

om zich te integreren in de Belgische samenleving door zich de Belgische taal en gebruiken eigen te 

maken, betrokkene reeds een aantal taalcursussen gevolgd heeft met als bewijzen een 

doorverwijzingsfiche van de CVO NT2 'De Mout" in Brussel en een attest van aanwezigheid op 

Franstalige alfabetiseringscursussen van het 'Centre TEFO' in Brussel, een serieuze werkaanbieding 

voorlegt voor een knelpuntberoep waarvoor reeds in 2008 een contract werd opgesteld, over een 

diploma van bachelor in de wetenschappen beschikt, een kopie van zijn huurcontract voorlegt, zich op 

de spoorwegpolitie beroepte als slachtoffer van een diefstal, betrokkene zijn belastingen jaarlijks opvolgt 

en betrokkene tot slot ook deel uitmaakt van een sportclub waar hij met zijn vrienden vertoeft, nieuwe 

kennissen maakt en deelneemt aan het maatschappelijk teven, zijn geen grond voor een 

verblijfsregularisatie. 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. Tot slot wat 

betreft het aangehaalde argument dat betrokkene nog nooit in aanraking gekomen is met de 

ordediensten en geen enkel gevaar vormt voor de openbare orde en veiligheid, dient opgemerkt te 

worden dat van alle vreemdelingen die in België verblijven, verwacht wordt dal zij zich houden aan de in 

België van kracht zijnde wetgeving.” Verder heeft verwerende partij in de bestreden beslissing toegelicht 

dat de duur van de asielprocedure die verzoeker in België heeft doorlopen niet van die aard was dat ze 

als onredelijk lang kan worden beschouwd en bijgevolg evenmin een grond voor een verblijfsmachtiging 

vormt. 

 

De Raad stelt vast dat uit de motivering van de bestreden beslissing enerzijds blijkt dat verzoeker niet 

voldoet aan de voorwaarden uit de instructie van 19 juli 2009, meer bepaald de voorwaarden van het 

criterium 2.8B van voornoemde instructie, en anderzijds dat de overige aangehaalde elementen 

(betreffende de integratie van verzoeker) op zich geen grond vormen voor een verblijfsregularisatie. Uit 

de motivering van de bestreden beslissing blijkt aldus dat verwerende partij rekening heeft gehouden 

met verzoekers integratie in België op zich, doch besloot dat deze elementen niet volstonden om een 

verblijfsmachtiging toe te staan. Door deze passage weer te geven in de motivering van de bestreden 

beslissing geeft het bestuur te kennen dat zij deze elementen wel degelijk opgemerkt en gewogen heeft, 

doch dat deze niet weerhouden konden worden. Het kan niet als kennelijk onredelijk worden beschouwd 

om de omstandigheid dat verzoeker aangeeft geïntegreerd te zijn, op zich niet te aanvaarden als 

voldoende reden om hem te machtigen tot een verblijf in het Rijk. In de mate waarin verzoeker bepaalde 

elementen uit zijn aanvraag herhaalt, stelt de Raad vast dat verzoeker met deze herhaling geen kritiek 

geeft op de motieven van de bestreden beslissing. Alleszins toont hij hiermee niet aan dat de bestreden 

beslissing steunt op een niet correcte feitenvinding of dat de motieven kennelijk onredelijk zouden zijn. 

 

2.1.8. Uit wat voorafgaat blijkt dat de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid 

rekening heeft gehouden met de door verzoeker ingeroepen gronden om tot een verblijf te worden 

gemachtigd en met de elementen die zijn concrete situatie kenmerken. Door voor te houden dat 

verweerder zijn discretionaire bevoegdheid anders of ruimer had kunnen invullen, toont verzoeker 

geenszins aan dat de bestreden beslissing is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk 

onredelijke wijze of met overschrijding van de ruime appreciatiebevoegdheid waarover de gemachtigde 

van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid beschikt krachtens artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet.  

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

 

2.2.1. In een tweede middel voert verzoeker het volgende aan. 

 

“schending van het algemeen rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur; 

schending van het zorgvuldigheidsbeginsel; 

schending van artikel 62 van de Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, dd. 15 december 

1980, B.S. 31 december 1980 (afgekort Vreemdelingenwet). 

schending  van   artikel  2/3  van   de  wet  van   29   juli   1991   betreffende   de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. 
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schending van het algemene rechtsbeginsel van de formele motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen. 

Indien de verwerende partij toch hardnekkig vasthoudt aan de regeringsinstructies van 19 juli 2009 en 

zich beperkt tot het aftoetsen van de criteria zoals in genoemde instructies worden opgesomd, dan 

mag minstens verwacht worden dat de verwerende partij toch de beginselen van behoorlijk bestuur, en 

meer bepaald de hoorplicht, als onderdeel van de formele zorgvuldigheidsverplichting, respecteert. 

De verwerende partij stelt objectief vast dat aan de vooropgestelde voorwaarden voor een regularisatie 

op basis van punt 2.8.B van de regeringsinstructies van 19 juli 2009 niet voldaan is, omwille van het feit 

dat het bruto maandloon niet overeenkomst met het wettelijk bepaalde minimumloon. 

De verzoekende partij voldoet weliswaar wel aan de voorwaarden van punt 2.8.B voor wat betreft de 

verblijfsduur en de duur van het arbeidscontract. 

De potentiële werkgever van de verzoekende partij, de heer I. N.(…) verklaart per schrijven van 14 

januari 2011 het volgende: 

"Le contrat précédent que notre société a fait avec mr A. Z.(…) Ie 1/8/2009, faites par le secrétariat 

social, en ce moment là on avait pas tenue compte de son âge pour son salaire. " (stuk 2) 

Het is duidelijk dat de opgave van het loon in het voorgelegde arbeidscontract dd. 1 augustus 2009 

berust op een vergissing. 

Op heden heeft de verzoekende partij een nieuwe arbeidsovereenkomst ontvangen van dezelfde 

potentiële werkgever. In dit nieuwe contract wordt 1.450 EUR bruto aangeboden aan de verzoekende 

partij (stuk 3). 

Gelet op het feit dat de verwerende partij de regularisatieaanvraag van de verzoekende partij als 

ongegrond verklaart, zonder de verzoekende partij  op het gebrek in de arbeidsovereenkomst 

te wijzen, wordt de hoorplicht geschonden. 

De verwerende partij had de verzoekende partij op deze nalatigheid dienen te wijzen, zodoende 

de verzoekende partij in staat te stellen het toegekende maandelijkse brutoloon te laten verhogen naar 

het wettelijk bepaalde minimumloon. 

Indien de hoorplicht werd nageleefd, dan zou de verzoekende partij niet met huidige bestreden 

ongunstige beslissing geconfronteerd geweest zijn. Daarnaast draagt de hoorplicht eveneens bij tot 

het belang van het bestuur, door te vermijden dat zonder kennis van zaken een onzorgvuldige 

beslissing wordt genomen. 

Bijgevolg is het beginsel van behoorlijk bestuur geschonden. 

Het is opmerkelijk te moeten vaststellen dat in andere dossiers waar dergelijke 

'problemen'/vergetelheid worden vastgesteld, de raadsvrouw van de verzoekende partij al 

verschillende telefoontjes gekregen heeft van medewerkers van de verwerende partij met de vraag om 

dit aan te vullen of in orde te brengen. De vraag is echter waarom het in de ene dossiers gebeurt en in 

de andere niet. 

Minstens had de verzoekende partij dezelfde zorgvuldigheid kunnen aan boord leggen in huidig 

dossier, maar blijkbaar heeft men dit niet gedaan. De verklaring naar het waarom is voor de 

verzoekende partij een raadsel. 

Bijgevolg is eveneens het zorgvuldigheidsbeginsel geschonden. 

Op heden legt de verzoekende partij voornoemde verklaring van de werkgever voor, alsook een 

nieuwe arbeidsovereenkomst. 

De verwerende partij had deze informatie die doorslaggevend was voor de bestreden beslissing 

op zijn eerste verzoek kunnen ontvangen. De verwerende partij heeft nagelaten zich te informeren 

betreffende het doorslaggevende element van de bestreden beslissing.” 

 

2.2.2. In de nota repliceert verwerende partij door middel van een theoretische uiteenzetting betreffende 

de formele motiveringsverplichting dat verzoeker niet duidelijk maakt op welk punt de motivering van de 

bestreden beslissing 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 formele 

motiveringsplicht. Wat betreft de vermeende schending van de rechten van verdediging laat verwerende 

partij gelden dat de rechten van verdediging op administratiefrechtelijk vlak  alleen in tuchtzaken 

toepasselijk zijn en derhalve niet van toepassing zijn op administratieve beslissingen die worden 

genomen in het raam van de Vreemdelingenwet. Verwerende partij duidt erop dat de aanvraag om 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet een gunst uitmaakt en geen 

recht is, zodat het de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid toekomt om 

deze aanvraag op autonome wijze te beoordelen. Verder merkt verwerende partij op dat de regering op 

19 juli 2009 nieuwe criteria voor regularisatie vastlegde in een instructie, dat de uitvoering van deze 
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instructie op 21 september 2009 werd verduidelijkt in een vademecum en dat op 14 oktober 2009 een 

koninklijk besluit werd gepubliceerd dat de “economische regularisatie” via een arbeidskaart B mogelijk 

maakt. Verwerende partij wijst er vooreerst op dat er een speciaal model arbeidscontract geldt voor de 

aanvraag hiervan. Verwerende partij verduidelijkt dat verzoeker, teneinde te voldoen aan de voorwaarde 

van de vernietigde instructie van 19 juli 2009, het bewijs diende voor te leggen dat hij sinds 31 maart 

2007 in België verblijft, dat hij in België duurzaam lokaal verankerd is en dat één (of meer) werkgever(s) 

hem voor de toekomst wil(len) aanwerven voor een contract van één jaar of meer of voor onbepaalde 

duur. Hierbij dient het contract (of verschillende deeltijdse contracten) minstens het wettelijk 

minimumloon van 1387, 49 Euro bruto per maand op te leveren en mag dit contract pas ingaan na de 

toekenning van de regularisatie en van een arbeidskaart B. Verwerende partij merkt op dat verzoeker 

inderdaad een arbeidsovereenkomst voorlegde, doch dat dit contract een arbeidsregeling van 

tweeëndertig uur per week omvat waardoor verzoeker een bruto maandloon van 1200 Euro zal 

ontvangen. Verwerende partij stelt aldus vast dat verzoeker niet aan één van de drie cumulatieve 

voorwaarden voor de toepassing van criterium 2.8.B van de instructie van 19 juli 2009 voldoet en hij 

bijgevolg niet duidelijk maakt dat de bestreden beslissing op onredelijke of onzorgvuldige wijze werd 

genomen. Verwerende partij meent dat het loutere feit dat verzoeker op 14 februari 2011 een nieuwe 

arbeidsovereenkomst heeft voorgelegd die wel voldoet aan voornoemd criterium, alsmede een brief van 

de potentiële werkgever, niets afdoet aan wat hiervoor werd gesteld, daar dit document dateert van na 

de bestreden beslissing en niet gekend was op het ogenblik van de besluitvorming. Verwerende partij 

meent dat verzoekster de Raad erom verzoekt zijn oordeel in de plaats te stellen van die van de 

administratieve overheid, doch benadrukt dat de Raad hiertoe niet bevoegd is. Bij een theoretische 

uiteenzetting betreffende het zorgvuldigheidsbeginsel besluit verwerende partij dat de bestreden 

beslissing op een correcte en redelijke wijze tot stand is gekomen, rekening houdende met alle 

elementen van het dossier. 

 

2.2.3. Waar verzoeker de schending van “het” algemeen beginsel van behoorlijk bestuur aanvoert, dient 

opgemerkt te worden dat hij nalaat op concrete wijze aan te tonen welk beginsel hij op welke wijze 

geschonden acht, zodat dit onderdeel van het tweede middel onontvankelijk is. 

 

2.2.4. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door artikel 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de burger in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid de bestreden bestuurshandeling 

heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen 

waarover hij beschikt. Hetzelfde kan worden gesteld voor artikel 62 van de Vreemdelingenwet. Artikel 3 

van de Wet van 29 juli 1991 verplicht de administratieve 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, meer bepaald dat verzoeker zich wenst te beroepen op 

punt 2.8B van de vernietigde instructie van 19 juli 2009, dat verzoeker een arbeidscontract van 

onbepaalde duur voorlegt, dat de arbeidstijdregeling tweeëndertig uur per week bedraagt, dat verzoeker 

een bruto maandloon van 1200 euro toekomt, dat het wettelijk bepaalde minimumloon voor werknemers 

vanaf éénentwintig jaar is vastgelegd op 1387, 49 Euro, dat verzoeker niet voldoet aan alle 

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

de vernietigde instructie van 19 juli 2009, dat de aangehaalde elementen van integratie van verzoeker 

geen grond zijn voor een verblijfsregularisatie, dat dit niets afdoet aan de voorwaarden gesteld met 

betrekking tot de instructie van 19 juli 2009, dat wat betreft het argument dat verzoeker nooit in 

aanraking is gekomen met de ordediensten en geen enkel gevaar vormt voor de openbare orde en 

veiligheid, wordt opgemerkt dat van alle vreemdelingen die in België verblijven wordt verwacht dat zij 

zich houden aan de in België van kracht zijnde wetgeving en dat verzoekers asielprocedure niet als 

onredelijk kan worden beschouwd. Dienvolgens moet worden vastgesteld dat verzoeker niet duidelijk 

maakt op welk punt de motivering van de bestreden beslissing 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. 
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2.2.5. Verzoeker betwist de concrete motivering van de bestreden beslissing niet, doch houdt in zijn 

verzoekschrift voor dat de vermelding van het bruto maandloon in het door hem aangebrachte 

arbeidscontract van 1 augustus 2009 berust op een vergissing. Hij voegt in bijlage bij het verzoekschrift 

een verklaring van zijn potentiële werkgever van 14 januari 2011 en een nieuwe arbeidsovereenkomst 

die wel voldoet aan de vereisten inzake het wettelijk minimumloon. Echter, wanneer de Raad als 

annulatierechter een administratieve beslissing aan de wet toetst, treedt hij niet op als rechter in hoger 

beroep die op aanvraag van de rechtzoekende de ware toedracht van de feiten gaat beoordelen maar 

houdt hij een wettigheidstoezicht waarbij hij onderzoekt of de betrokken overheid bij de beoordeling van 

de aanvraag om machtiging tot verblijf uitgegaan is van de juiste feiten, of zij die correct heeft 

beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen. In het kader 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. 

Bovendien weze vastgesteld dat verzoeker de voormelde verklaring en de nieuwe 

arbeidsovereenkomst, beide gedateerd 14 januari 2011 en dus na het nemen van de bestreden 

beslissing op 10 september 2010, voor het eerst ter gelegenheid van zijn inleidend verzoekschrift voor 

de Raad, zodat het verwerende partij niet ten kwade worden geduid geen rekening te hebben gehouden 

met of niet te hebben gemotiveerd aangaande deze stukken, nu zij hiervan niet op de hoogte werd 

gesteld. De omstandigheid dat verzoeker in zijn verzoekschrift alsnog poogt aan te tonen dat hij middels 

het door hem voorgelegde documenten wel in aanmerking komt voor regularisatie, doet hieraan geen 

afbreuk. Verzoeker had dit immers op basis van artikel 9bis, § 1, lid 2 van de Vreemdelingenwet in zijn 

aanvraag om machtiging tot verblijf moeten doen. Verzoeker kan deze stukken bijgevolg niet voor het 

eerst inroepen in de procedure voor de Raad. De regelmatigheid van een administratieve beslissing 

dient immers 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. De Raad zou zijn bevoegdheid 

overschrijden door bij zijn wettigheidstoetsing rekening te houden met gegevens die dateren van na de 

bestreden beslissing (RvS 18 juni 2009, nr. 194 395). 

 

2.2.6. Waar verzoeker de schending van de hoorplicht, als de plicht in hoofde van de overheid om zich 

volledig in te lichten in het raam van de zorgvuldigheidsplicht, aanvoert en waar verzoeker van mening 

is dat verwerende partij hem had dienen te wijzen op het gebrek in de door hem voorgelegde 

arbeidsovereenkomst, met name de omstandigheid dat het in de door verzoeker voorgelegde 

arbeidsovereenkomst vermelde bruto maandloon niet minstens gelijk is aan het wettelijk bepaalde 

minimumloon, en hem had moeten toestaan deze nalatigheid recht te zetten, dient het volgende 

opgemerkt te worden: 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoeker zich in zijn aanvraag beroept op het 

criterium 2.8B van de vernietigde instructie. Dit criterium luidde als volgt :  

 

“2. Bepaalde prangende humanitaire situaties 

Als basisprincipe kan gesteld worden dat er sprake is van een prangende humanitaire situatie indien 

een verwijdering van de aanvrager in strijd zou zijn met de internationale mensenrechtenverdragen, in 

het bijzonder het Internationaal Kinderrechtenverdrag en het EVRM. 

Volgende situaties worden beschouwd als prangende humanitaire situaties. Deze opsomming neemt de 

discretionaire macht die de Minister of zijn gemachtigde bezit niet weg om andere gevallen dan deze die 

hieronder worden opgesomd te beschouwen als zijnde prangende humanitaire situaties. Een bijzondere 

aandacht zal hierbij uitgaan naar vreemdelingen die behoren tot een kwetsbare groep. 

(…) 

2.8 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. Deze situatie betreft 

de vreemdeling, die het centrum van zijn affectieve, sociale en economische belangen in België heeft 

gevestigd. Het bestaan van een duurzame lokale verankering in België is een feitenkwestie die 

onderzocht wordt binnen de soevereine beoordelingsbevoegdheid van de minister of zijn gemachtigde. 

Volgende vreemdelingen komen in aanmerking: 

(…) 

B. Of de vreemdeling 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. (…)” 
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Gelet op de duidelijkheid ervan, kan verzoeker bezwaarlijk worden gevolgd waar hij stelt dat de 

verwerende partij hem had moeten verwittigen om zijn nalatigheid recht te zetten. De bewijslast bij het 

indienen van een aanvraag ligt immers bij de aanvrager. Verzoeker heeft zijn standpunt kunnen 

uiteenzetten in zijn aanvraag om machtiging tot verblijf en heeft de mogelijkheid gekregen om zijn 

aanvraag met alle mogelijke nuttige elementen en bewijsstukken te staven. Uit het administratief dossier 

blijkt dat verzoeker schriftelijk heeft uiteengezet waarom hij zou moeten worden gemachtigd tot verblijf 

en hiertoe de nodige bewijzen indiende. Uit de bestreden beslissing blijkt dat hiermee rekening werd 

gehouden bij de beoordeling van de aanvraag. Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, dat 

inhoudt dat de gemachtigde van de staatssecretaris bij het nemen van een beslissing moet steunen op 

alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken, is derhalve niet aangetoond.  

 

2.2.7. Waar verzoeker het zorgvuldigheidsbeginsel nog geschonden acht daar verwerende partij niet 

dezelfde zorgvuldigheid aan boord heeft gelegd bij de beoordeling van verzoekers dossier in vergelijking 

met andere dossiers “waar dergelijke 'problemen'/vergetelheid worden vastgesteld” en waar verzoeker 

het volgende voorhoudt: “de raadsvrouw van de verzoekende partij al verschillende telefoontjes 

gekregen heeft van medewerkers van de verwerende partij met de vraag om dit aan te vullen of in 

orde te brengen. De vraag is echter waarom het in de ene dossiers gebeurt en in de andere niet”, 

wordt herhaald dat de gemachtigde van de staatssecretaris met toepassing van het 

zorgvuldigheidsbeginsel zijn beslissingen zorgvuldig dient voor te bereiden en deze dient te stoelen op 

een correcte feitenvinding. Aangezien er niet wordt aangetoond dat niet werd uitgegaan van een 

correcte feitenvinding kan niet worden gesteld dat het zorgvuldigheidsbeginsel zou zijn geschonden. 

 

2.2.8. In zoverre verzoeker nog wijst op een schending van de hoorplicht, weze opgemerkt dat de 

hoorplicht als beginsel van behoorlijk bestuur inhoudt dat tegen niemand een ernstige maatregel kan 

worden getroffen die gegrond is op zijn persoonlijk gedrag en die van aard is om zijn belangen zwaar 

aan te tasten, zonder dat hem de gelegenheid wordt geboden om zijn standpunt op nuttige wijze te doen 

kennen (RvS 23 mei 2001, nr. 95.805; RvS 22 oktober 2001, nr. 100.007; RvS 18 mei 2006, nr. 

158.985; RvS 15 februari 2007, nr. 167.887). Bestuurshandelingen die een weigering inhouden om een 

door de verzoekende partij gevraagd voordeel te verlenen, zijn niet onderworpen aan tegenspraak daar 

deze niet zijn gesteund op een tekortkoming van de betrokkene (Cf. RvS 15 februari 2007, nr. 167.887; 

cf. ook I. OPDEBEEK, “De hoorplicht” in Beginselen van behoorlijk bestuur in Administratieve 

rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 206, 247).  

 

2.2.9. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde van de staatssecretaris rekening gehouden 

heeft met de door verzoeker in zijn aanvraag aangevoerde gronden. Het feit dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris met betrekking tot de gegrondheid van de aanvraag oordeelt dat deze niet volstaan als 

reden om hem te machtigen langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven, vormt geen schending 

van artikel 9bis van de materiële motiveringsverplichting of van de zorgvuldigheidsplicht. Verzoeker 

maakt in het licht van voormeld betoog niet duidelijk dat de gemachtigde van de staatssecretaris voor 

Migratie- en asielbeleid de beslissing niet zorgvuldig heeft voorbereid en niet gestoeld heeft op een 

correcte feitenvinding. De schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en van de hoorplicht in het kader 

hiervan, kan niet worden aangenomen, net zomin als de schending van de formele motiveringsplicht. 

 

Het tweede middel is, in de mate waarin het ontvankelijk 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 eenendertig mei tweeduizend en elf door: 

 

mevr. A. WIJNANTS,     wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT,   toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT A. WIJNANTS 


