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 nr. 62 658 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 en X, die verklaren van Iraanse nationaliteit te zijn, op 18 maart 2011 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 14 februari 2011 waarbij de aanvraag om machtiging 

tot verblijf op basis van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ongegrond verklaard wordt.  

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 11 april 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 mei 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat T. VAN NOORBEECK, die loco advocaat E. VANDEBEMPT 

verschijnt voor de verzoekende partijen en van advocaat M. JOPPEN, die loco advocaat C. 

DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 16 januari 2006 dient eerste verzoekster een visumaanvraag in als student. Tweede verzoeker 

en kind dienen een visumaanvraag in op grond van gezinshereniging. Verzoekers worden gemachtigd 

tot een tijdelijk verblijf voor de duur van de studies van eerste verzoekster.  

 

1.2. Op 15 december 2009 dienen verzoekers 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: de Vreemdelingenwet). 
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1.3. Op 14 februari 2011 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing tot ongegrondheid van de aanvraag om machtiging tot verblijf. Dit is de bestreden beslissing, 

die als volgt is gemotiveerd: 

 

“MOTIVERING 

 

Rekening houdende met de uitgestippelde criteria en de daaraan gekoppelde voorwaarden in de 

instructie van19/07/2009 van de Staatssecretaris voor Migratie-en Asielbeleid, dhr. M. Wathelet. 

Rekening houdende met het arrest van de Raad van State nr. 198.769 van 9 december 2009 die de 

instructie dd. 19/07/2009 betreffende de toepassing van het vroegere art.9, lid 3 en van art.9BIS van de 

vreemdelingenwet van 15 december 1980 heeft vernietigd. 

 

Rekening houden met de verklaring van de Staatssecretaris voor Migratie-en Asielbeleid, dhr. M. 

Wathelet op 11 december 2009 naar aanleiding van de beslissing tot vernietiging van de voornoemde 

richtlijn door de Raad van State:"De Staatssecretaris voor Migratie-en Asielbeleid bevestigt, met in acht 

name van het arrest, dat de gedragslijnen (criteria) die hij zich ten gronde had gesteld in uitvoering van 

het regeerakkoord, gerespecteerd blijven." "Met inachtneming van deze vernietiging zullen deze criteria 

wat de grond betreft en in het kader van de analyse van de individuele dossiers, gerespecteerd worden." 

 

"In het kader van de individuele behandeling zal de Staatssecretaris zijn discretionaire bevoegdheid 

uitvoeren zoals bepaald door de wet. Hij garandeert de rechtszekerheid. Voor de dossiers die ten 

gronde de duurzame lokale verankering inroepen, blijft de termijn van 15.09.2009 tot 15.12.2009 

behouden." 

 

De aanvraag van betrokkenen steunt op het criterium van 2.8B ( duurzame locale verankering - 

ononderbroken verblijf sinds 31 maart 2007 - modelarbeidscontract - mogelijkheid om een arbeidskaart 

B te verkrijgen). 

 

Overwegende dat betrokkenen niet in aanmerking komen voor het criterium 2.8B van de instructie dd. 

19/07/2009 : Noch betrokkene, noch zijn echtgenoot voegt een kopie van een behoorlijk ingevuld model 

van arbeidsovereenkomst bij de aanvraag, wat nochtans een voorwaarde is. Deze arbeidsovereenkomst 

moet van bepaalde duur zijn voor minimaal 1 jaar ofwel van onbepaalde duur, en moet een salaris 

bevatten dat minimaal gelijk is aan het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen. Dit model van 

arbeidsovereenkomst werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 14 oktober 2009, als bijlage 

bij het KB van 7 oktober 2009 houdende bijzondere bepalingen met betrekking tot de tewerkstelling van 

sommige categorieën van buitenlandse werknemers (inforum nr 241911). Derhalve dient de aanvraag 

obv criterium 2.8B te worden verworpen. 

 

Betrokkene behoudt wel haar huidige verblijfstitel geldig tot 30/09/2011 in het kader van haar 

doctoraatsstudies. De echtgenoot en kinderen zijn momenteel gemachtigd tot een tijdelijk verblijf voor 

de duur van de studies van mevrouw.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. In fine van hun verzoekschrift vragen verzoekers de verwerende partij te veroordelen tot de kosten 

van het geding. 

 

2.2. Gelet op het tijdstip van het indienen van het verzoekschrift en de stand van de wetgeving op dat 

ogenblik, die niet voorzag in het opleggen van gerechtskosten, kan de Raad niet ingaan op het verzoek 

van verzoekers.  

  

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voeren verzoekers de schending aan van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, 

alsook de “miskenning appreciatiebevoegdheid” en de schending van de formele motiveringsplicht. 

 

Verzoekers betogen het volgende: 

“De verwerende partij besluit tot ongegrondheid van het verzoek tot machtiging van verblijf welke 

verzoekers hebben ingediend. De bestreden beslissing houdt geen enkele rekening met het de 

duurzame verankering van verzoekers in het Leuvense. noch met het feit dat de dochter van verzoekers 

haar lagere school in Leuven doorlopen heeft. (stuk 5) De beslissing tot verwerping van een aanvraag 
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om machtiging tot verblijf is dan ook geenszins formeel, laat staan afdoende gemotiveerd in feite, 

rekening houdende met alle feitelijke elementen. De bestreden beslissing houdt geen rekening met de 

sociale banden van verzoekers met België. de kennis van verzoekers van een der landstalen, noch met 

de werkbereidheid van verzoekers. hun kwalificaties en competenties. De bestreden beslissing houdt 

evenmin rekening mei het feit dat verzoekers beiden reeds beschikken over een universitair diploma, 

wat hen meteen de garantie op werk biedt van zodra zij beiden hun studies beëindigen. Zij zullen alsdan 

ook meteen in staat zijn om te voorzien in het eigen levensonderhoud. De bestreden beslissing is dan 

ook geenszins formeel gemotiveerd, zoals wettelijk voorgeschreven in de art. 1 en 2 van de wet van 

29juli 1991 volgens hetwelk iedere administratieve beslissing gedragen dient te worden, zowel in feite 

als in rechte door de beslissing zelf.”   

 

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

bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs 

wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid ze heeft genomen, zodat hij kan beoordelen 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.  

 

Uit het verzoekschrift blijkt evenwel dat verzoekers de motieven van de bestreden beslissing kennen, 

zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt.  

 

Waar verzoekers inhoudelijke argumenten ontwikkelen tegen de bestreden beslissing, voeren zij in 

wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat dit onderdeel van het middel vanuit 

dit oogpunt wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de 

bevoegdheid van de Raad zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve over-

heid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid 

bij de beoordeling 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. 

 

3.3. In casu betreft het een beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet ontvankelijk, doch ongegrond verklaard wordt. 

 

Artikel 9 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“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: 

 

“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. 

(…)” 

 

De toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet houdt met andere woorden een dubbel 

onderzoek in: 

 

1. wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of er buitengewone omstandig-

heden 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 voor-

handen te zijn, kan de aanvraag tot het verkrijgen van een verblijfsmachtiging niet in aanmerking 

worden genomen; 
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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. 

 

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

herhaalt de Raad 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. 

 

De staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid heeft ervoor geopteerd om de wijze waarop hij wenst 

dat van deze discretionaire bevoegdheid gebruik wordt gemaakt te verduidelijken in een beleidsrichtlijn. 

 

3.4. Uit de gegevens van het administratief dossier blijkt dat verzoekers zich op 15 december 2009 door 

middel van het “typeformulier regularisatieaanvraag dat enkel geldig is in het kader van de indiening van 

een nieuwe regularisatieaanvraag op basis van artikel 9bis (…) in het kader van de criteria die 

gedefinieerd zijn door de instructie van 19 juli 2009 (…)” beroepen hebben op criterium 2.8.B. van de 

instructie.  

 

Punt 2.8.B. van de instructie van 19 juli 2009 bepaalt het volgende:  

 

“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. (…) 

 

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. 

Hiertoe :  

Moet het dossier binnen drie maanden na de aanvraag aangevuld worden met een positief advies, 

afgeleverd door de Gewesten betreffende de aangevraagde arbeidskaart B.  

Of  

Moet het dossier aangevuld worden met een arbeidskaart B afgeleverd door de Gewesten 

 

Dit luik van voormeld “typeformulier regularisatieaanvraag” stelt uitdrukkelijk dat verzoekers, naast het 

aantonen van de duurzame lokale verankering in België, waaronder de gecreëerde sociale banden in 

België, de kennis van een der landstalen en het beroepsverleden en werkbereidheid in België, over een 

arbeidscontract dienen te beschikken van bepaalde duur van minstens één jaar of van onbepaalde duur 

waarvan het salaris niet lager mag zijn dan het wettelijk minimumsalaris. 

 

In de bestreden beslissing wordt gesteld dat verzoekers geen kopie van een behoorlijk ingevuld model 

van arbeidsovereenkomst hebben gevoegd. Deze vaststelling vindt steun in het administratief dossier.  

 

Met de elementen die verzoekers hebben aangevoerd wensen zij hun duurzame lokale verankering in 

België aan te tonen.  

 

Voor het nemen van de bestreden beslissing heeft de verwerende partij via de instructie uitdrukkelijk 

meegedeeld dat een duurzame lokale verankering op zich voldoende is voor “de vreemdeling die 

voorafgaand aan zijn aanvraag een langdurig ononderbroken verblijf in België heeft dat minimum 5 jaar 

bedraagt; En die voor 18 maart 2008 [de datum van het regeerakkoord] gedurende een periode een 

wettig verblijf in België heeft gehad (waarbij elk verblijf in aanmerking komt dat gedekt wordt door een 

wettelijk afgegeven verblijfsdocument, behalve een toeristenvisum) of, die voor die datum, 

geloofwaardige pogingen heeft ondernomen om in België een wettig verblijf te bekomen.” Dit betreft 

criterium 2.8.A. waarop verzoekers zich niet hebben beroepen en hiermee aangegeven hebben dat zij 

hiervoor niet in aanmerking komen. De duurzame lokale verankering wordt ook voor een tweede groep 

vreemdelingen in aanmerking genomen, met name “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.” De 

verwerende partij heeft voor het nemen van de bestreden beslissing aangegeven dat de duurzame 
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lokale verankering voor deze tweede groep van personen – met name personen die zich nog niet 

langdurig in België bevinden – op zich onvoldoende is om gemachtigd te worden tot verblijf. De 

verwerende partij heeft hier een bijkomende voorwaarde aan toegevoegd, met name het in het bezit 

zijn van een arbeidscontract hetzij van bepaalde duur van minstens één jaar hetzij van onbepaalde 

duur, dat minimaal voorziet in een inkomen equivalent aan het minimumloon. Uit wat voorafgaat blijkt 

dat verzoekers hieraan niet voldoen.  

 

Verzoekers maken met hun grief niet aannemelijk dat de bestreden beslissing genomen is op grond 

van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de ruime bevoegdheid 

waarover de verwerende partij beschikt krachtens artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Deze 

vaststelling volstaat om de bestreden beslissing te schragen.  

 

Het middel is ongegrond.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen.  

 

 

 

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

 

mevr. S. DE MUYLDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   S. DE MUYLDER 

 

 

 


