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 nr. 63 033 van 14 juni 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 Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 15 maart 2011 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 

3 februari 2011waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9bis van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen ontvankelijk doch ongegrond verklaard wordt. 

 

Gezien titel Ibis, 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 4 mei 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 31 mei 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. GELIJKENS en van advocaat 

C. DECORDIER, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij verklaart de Marokkaanse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op X. 

 

Op 18 november 2009 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9bis van de 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). 

 

Op 3 februari 2011 verklaart de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

aanvraag om machtiging tot verblijf ontvankelijk, doch ongegrond. Dit is de bestreden beslissing, als 

volgt gemotiveerd:  
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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 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 instructies, te blijven toepassen. 

Betrokkene beroept zich op het criterium 2.8B van de vernietigde instructies van 19.07.2009. Hij legt 

een arbeidsovereenkomst voor bij H. (…) Bvba d.d. 01.09.2009. Het loon van betrokkene bedraagt 

volgens dit contract 7 euro per uur. De arbeidsregeling bedraagt 38 uur per week, waardoor betrokkene 

aan een bruto maandloon komt van 1153 euro. Het wettelijk bepaalde minimumloon bedroeg in 2009 

echter 1387,49 euro voor een persoon ouder dan 21 jaar (Wettelijk minimumloon zoals voorzien in de 

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

Koninklijk Besluit van 29 juli 1988). 

Betrokkene is momenteel 33 jaar oud en voldoet bijgevolg niet aan alle vooropgestelde voorwaarden om 

in aanmerking te komen voor regularisatie op basis van criterium 2.8B van de instructies van 

19.07.2009. Hoe goed de duurzame lokale verankering ook moge zijn (betrokkene zou sinds 2003 

ononderbroken in België verblijven, is geïntegreerd, zou vlot Frans spreken, zou zich kunnen behelpen 

in het Nederlands en heeft zich ingeschreven voor Nederlandse lessen, legt getuigenverklaringen en 

een huurcontract voor), dit doet niets af aan de voorwaarden die gesteld worden met betrekking tot de 

vernietigde instructies van 19.07.2009. Dit element kan dus niet in betrokkenes voordeel weerhouden 

worden. 

Betrokkene haalt aan dat hij, in geval van een negatieve beslissing van Dienst Vreemdelingenzaken, 

gehoord wil worden door de Commissie van Advies voor Vreemdelingen. Deze commissie maakt 

inderdaad deel uit van het engagement dat de regering is aangegaan. Echter, zij is enkel bedoeld voor 

mensen die qua verblijfsduur in aanmerking zouden kunnen komen voor regularisatie, maar voor wie 

twijfels bestaan over de lokale verankering. 

Dit is dus niet het geval voor betrokkene, hij kan er dus geen beroep op doen.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet, van het redelijkheidsbeginsel en van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

2.1.1. De verzoekende partij adstrueert haar middel als volgt: 

 

“Doordat de aanvraag om machtiging tot verblijf ongegrond wordt verklaard; 

Terwijl verzoeker duidelijk wel blijk gaf van buitengewone omstandigheden. 

Toelichting: 

1. 

Artikel 9bis Vreemdelingenwet bepaalt als volgt: 

“(…).” 

Aangaande de buitengewone omstandigheden werd op 19 juli 2009 aan de Dienst Vreemdelingenzaken 

door de toenmalige regering een instructie overgemaakt, waarin nieuwe criteria voor regularisatie 

werden vastgelegd. Criterium 2.8B van de instructie bepaalt als volgt: 

“(...)” 

De regularisatieaanvraag werd ingediend op 18 november 2009, zijnde mooi binnen de vooropgestelde 

periode. 

Op 11 december 2009 vernietigde de Raad van State deze instructie. Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie Wathelet engageerde zich om de criteria wel te blijven toepassen. 

Immers behouden de Dienst Vreemdelingenzaken en de bevoegde Minister hoe dan ook hun 

discretionaire bevoegdheid om over regularisatieaanvragen te beslissen. 

2. 

Volgens de bestreden beslissing toont verzoeker wel degelijk aan dat er sprake is van een duurzame 

lokale verankering. 

Immers spreekt de bestreden beslissing van 
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“Hoe goed de duurzame verankering ook moge zijn ..., dit doet niets af aan de voorwaarden die gesteld 

worden met betrekking tot de vernietigde instructies van 19.07.2009. Dit element kan dus niet in 

betrokkenes voordeel worden weerhouden.” 

De duurzame lokale verankering wordt aldus niet weerlegd. 

De bestreden beslissing stelt ook, aangaande het horen van verzoeker door de Commissie van Advies 

voor Vreemdelingen: 

“Echter, zij is enkel bedoeld voor mensen die qua verblijfsduur in aanmerking zouden kunnen komen 

voor regularisatie, maar voor wie twijfels bestaan over de lokale verankering. Dit is dus niet het geval 

voor betrokkene, hij kan er dus geen beroep op doen.” 

Gelet op het feit dat verzoeker wat betreft verblijfsduur wel in aanmerking kan komen voor regularisatie 

(verzoeker voldoet aan de vereiste “voorafgaand aan zijn aanvraag, sinds 31 maart 2007 een 

ononderbroken verblijf in België heeft”), kan men hieruit afleiden dat er geen twijfels bestaan over de 

lokale verankering in het geval van verzoeker. 

3. 

De bestreden beslissing stelt enkel dat verzoeker niet voldoet aan de vooropgestelde voorwaarden van 

criterium 2.8B van de instructie dd. 19 juli 2009. 

Volgens het voorgelegde arbeidscontract zou verzoeker 1.153 EUR bruto per maand verdienen, terwijl 

het wettelijk minimumloon in 2009 1.387,49 EUR bedroeg. 

Aldus voldoet verzoeker niet aan de voorwaarden van de vernietigde instructie (“dat minimaal voorziet in 

een inkomen equivalent aan het minimumloon”), en kan hij niet in aanmerking komen voor regularisatie. 

Dit niet bereiken van een inkomen equivalent aan het minimumloon blijkt het enige motief te zijn op 

grond waarvan de regularisatieaanvraag ongegrond wordt verklaard. 

4. 

De instructie dd. 19 juli 2009 gaf een invulling aan het begrip “buitengewone omstandigheden” in artikel 

9bis Vreemdelingenwet: wie voldoet aan de criteria van de situaties beschreven in de instructie, voldoet 

ook aan de vereiste van de buitengewone omstandigheden en rechtvaardigt waarom de aanvraag voor 

machtiging tot verblijf niet wordt ingediend in het buitenland en wel in België zelf. 

Gelet op de vernietiging van de instructie, en het engagement van Staatssecretaris Wathelet om de 

criteria in het kader van zijn discretionaire bevoegdheid te blijven toepassen. 

Dat de Staatssecretaris aldus hoe dan ook binnen zijn discretionaire bevoegdheid dient te beslissen, 

gelet op het ontbreken van enige instructie ter zake. 

Dat de Staatssecretaris aldus de criteria van de instructie kan blijven volgen, maar hiertoe nog steeds 

geenszins verplicht is. 

5. 

Verzoeker diende alle noodzakelijk documenten in (gelet op de ontvankelijkverklaring van de aanvraag) 

en toonde aan op duurzame wijze lokaal verankerd te zijn (cf. supra). De enige reden waarom de 

aanvraag ongegrond wordt verklaard, is omdat verzoeker 234,49 EUR bruto per maand te weinig zou 

verdienen. 

Dit is slechts een marginale afwijking van hetgeen in de instructie werd vooropgesteld. Enkel en aleen 

op grond van dit element besluiten dat verzoeker zich niet zou bevinden in een situatie die de 

“bijzondere omstandigheden” van artikel 9bis Vreemdelingenwet belichaamt, is kennelijk onredelijk te 

noemen. 

Gelet op het feit dat verzoeker op het moment van de aanvraag reeds bijna 7 jaar in België verbleef; 

Dat verzoeker steeds voor zichzelf heeft ingestaan, door te werken en in een eigen woning te voorzien; 

Dat verzoeker ook enkel voor zichzelf dient in te staan: hij heeft geen partner, noch kinderen; 

Dat verzoeker zonder twijfel werkbereid is, en momenteel allerhande werk en klusjes uitvoert om in zijn 

onderhoud te kunnen voorzien; 

Dat verzoeker zich goed kan redden in beide landstalen, en ook lessen Nederlands volgt; er zijn weinig 

problemen met communicatie; 

Dat verzoeker een appartement huurt en zich integreert in zijn omgeving; dat er sprake is van een 

sociaal netwerk; 

Dat verzoeker aldus zonder twijfel duurzaam lokaal verankerd is; 

Dat verzoeker klaarblijkelijk voor zichzelf kan zorgen met hetgeen hij momenteel verdient; 

Dat het opleggen van een minimum bruto verdienste per maand geen afbreuk mag doen aan alle 

inspanningen die verzoeker onderneemt om een volwaardig onderdeel van de Antwerpse, Vlaamse, 

Belgische maatschappij uit te maken. 

Bij de beoordeling van een regularisatieaanvraag dient de overheid rekening te houden met het geheel 

van gegevens die worden aangebracht. De overheid dient al deze gegevens zorgvuldig te onderzoeken 

en in overweging te nemen. 
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Enkel en alleen op grond van 234,49 EUR bruto per maand te weinig besluiten tot de ongegrondheid 

van de regularisatieaanvraag schendt het redelijkheidsbeginsel, gelet op het marginale karakter van dit 

gegeven in het geheel van de zaak, en het zorgvuIdigheidsbeginsel. 

6. 

Gelet op al het bovenstaande dient besloten te worden dat verzoeker wel degelijk aantoont dat hij 

voldoet aan de voorwaarden in artikel 9bis Vreemdelingenwet. 

De bestreden beslissing schendt dan ook artikel 9bis Wet van 15 december 1980 betreffende de 

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

redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel als beginselen van behoorlijk bestuur. 

Dit middel is ernstig en gegrond.” 

 

2.1.2. De verwerende partij repliceert als volgt op het middel van de verzoekende partij: 

 

“Verzoeker is de mening toegedaan dat de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Migratie- 

en Asielbeleid zijn aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van art. 9bis gegrond had moeten 

verklaren. Volgens verzoeker is het kennelijk onredelijk te noemen dat zijn aanvraag werd geweigerd 

enkel omdat hij 234,49 euro per maand te weinig zou verdienen, hetgeen slechts een marginale 

afwijking is van hetgeen in de instructie werd vooropgesteld. 

Met zijn kritiek beoogt verzoeker kennelijk een feitelijke herbeoordeling van zijn dossier. 

Nochtans is de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen hiervoor niet bevoegd. De Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen oefent ter zake slechts een marginale toetsingsbevoegdheid uit en is niet 

bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve 

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 onredelijk tot haar besluit is gekomen (cfr. 

R.v.St., nr. 101.624 van 7 december 2001). 

De verwerende partij laat gelden dat, zoals verzoeker ook zelf aangeeft, de gemachtigde over een 

discretionaire beoordelingsbevoegdheid beschikt in het kader waarvan deze vermag te beslissen de 

door de vreemdeling aangebrachte elementen al dan niet te aanvaarden teneinde een verblijfsrecht toe 

te staan. 

“De toepassing van het artikel 9, derde lid houdt met andere woorden een dubbel onderzoek in (R.v.St. 

nr. 167.847, 15februari 2007): 

- 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 genomen worden; 

- 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 bevoegde minister over een ruime 

appreciatiebevoegdheid” 

Er is op 19.07.2009 een instructie opgesteld waarbinnen, in het kader van de discretionaire 

bevoe2dheid van de Staatssecretaris of zijn gemachtigde, een tiental concrete situaties (1.1 - 1.2 en 

2.1-2.8) worden opgesomd betreffende de toepassing van art 9bis van de vreemdelingenwet, die in 

aanmerking komen voor regularisatie en waarin de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor 

Migratie- en Asielbeleid aldus in het kader van zijn discretionaire bevoegdheid een machtiging tot verblijf 

in toepassing van art. 9bis van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980 kan toestaan. 

Niettegenstaande de vernietiging door de Raad van State van deze instructies heeft de Staatssecretaris 

voor Migratie- en Asielbeleid zich, zoals algemeen bekend, geëngageerd om binnen zijn discretionaire 

bevoegdheid (zoals ook uitdrukkelijk gesteld in de bestreden beslissing) deze instructies houdende 

criteria voor regularisaties verder toe te passen, meer bepaald de vreemdelingen die voldoen aan de 

opgesomde voorwaarden, te machtigen tot verblijf. 

Dit is uiteraard net ten gunste van de vreemdelingen die een aanvraag om machtiging tot verblijf hebben 

ingediend in toepassing van deze instructies. In casu heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris 

voor Migratie- en Asielbeleid de door verzoeker in zijn aanvraag ingeroepen elementen beoordeeld, 

doch werd beslist dat verzoekers aanvraag ongegrond was. 

Verzoekers beschouwingen kunnen geen afbreuk doen aan de bestreden beslissing, die terecht werd 

genomen binnen de ruime discretionaire bevoegdheid waarover de gemachtigde van de Staats-

secretaris voor Migratie- en Asielbeleid beschikt. 

Verzoeker kan toch niet ernstig voorhouden dat een voorwaarde die gesteld wordt in de instructie niet 

zou mogen worden toegepast, terwijl hij zich daarentegen uitdrukkelijk op de instructie heeft beroepen 

en stelde op basis hiervan te moeten worden geregulariseerd. 
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Verzoekers beschouwingen zijn al te gek voor woorden. Verzoeker ‘vergeet’ kennelijk ook dat het op 

basis van de instructie is dat zijn aanvraag ontvankelijk werd verklaard, hetgeen reeds een meer 

gunstige toepassing van artikel 9bis voornoemd impliceert. 

In casu heeft verzoeker dus een arbeidscontract voorgelegd met een loon van 7 euro per uur met een 

arbeidsregeling van 38 uur per week, zijnde 1153 euro per maand, terwijl het minimumloon zoals 

voorzien in de intersectorale collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 een minimumloon van 1387,49 

euro vereist. 

Bijgevolg heeft de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid geheel 

terecht geoordeeld dat verzoeker niet voldoet aan de voorwaarden om toepassing te kunnen maken van 

criterium 2.8B. 

Immers wordt uitdrukkelijk vereist in de instructie van 17.09.2009: 

“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.” 

Ook in het vademecum bij de instructies van 17.09.2009 wordt verduidelijkt dat, opdat de vreemdeling 

zich kan beroepen op punt 2.8B van de instructies, hij aan volgende voorwaarden dient te voldoen: 

“Het gaat om personen die voorafgaand aan hun regularisatieaanvraag sinds 31 maart 2007 

ononderbroken in België hebben verbleven, een arbeidscontract kunnen voorleggen en een 

arbeidskaart B kunnen verkrijgen. 

a) U voldoet aan de volgende voorwaarden: 

(...) 

3) U kunt bij de regularisatieaanvraag of bij de actualisering van de hangende aanvraag een kopie van 

het behoorlijk ingevuld model-arbeidscontract voegen (kan worden gedownload op de sites van de 

Gewesten). 

• Het contract moet van bepaalde duur van minstens één jaar zijn of van onbepaalde duur. 

• Hel loon mag niet lager 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. Een bezoldiging gelijk aan het wettelijke minimumloon kan verkregen worden 

door verscheidene arbeidscontracten.” 

Bijgevolg is het geenszins kennelijk onredelijk dat de gemachtigde van de federale Staatssecretaris van 

Migratie- en Asielbeleid geoordeeld heeft dat verzoekers aanvraag ongegrond is. 

De verwerende partij verwijst dienaangaande naar rechtspraak van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen: 

Verzoeker kan dus niet voorhouden niet te hebben geweten dat het loon niet lager mocht zijn dan het 

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

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

verklaard bij koninklijk besluit van 29juli 1988, 1387,49 euro bedraagt en gelet op het feit dat het loon 

dat verzoeker zou verdienen op basis van de door hem bijgebrachte arbeidsovereenkomst slechts 1320 

euro bedraagt, is het niet kennelijk onredelijk van de gemachtigde van de staatssecretaris om te 

oordelen dat verzoeker niet voldoet aan de voorwaarden van het criterium 2.8.B. en aldus niet 

gemachtigd wordt tot een verblijf in België. 

(Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nr. 51 769 van 29 november 2010) 

Zoals reeds vermeld werd in de bestreden beslissing, kan de voorgehouden integratie van verzoeker 

niet leiden tot de gegrondheid van verzoekers aanvraag om machtiging tot verblijf, gezien hij niet voldoet 

aan de overige voorwaarden van de instructie. 

De uiteenzetting van verzoeker kan niet leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing, die 

slechts kan worden uitgesproken voor zover zou zijn aangetoond als zou de bestreden beslissing een 

hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm overtreden, hetzij een over-

schrijding of afwending van de macht inhouden. 

Het enig middel kan niet worden aangenomen.” 

 

2.1.3. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet bevoegd om zijn beoordeling in de plaats te 

stellen van die van de administratieve 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 onredelijk tot 

haar besluit is gekomen (cfr. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

Artikel 9 van de Vreemdelingenwet bepaalt als algemene regel dat een vreemdeling een machtiging om 

langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven moet aanvragen bij de Belgische diplomatieke of 

consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland. 
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Luidens artikel 9bis van de Vreemdelingenwet kan, in buitengewone omstandigheden en op voorwaarde 

dat de vreemdeling over een identiteitsdocument beschikt, het hem evenwel worden toegestaan die 

aanvraag te richten tot de burgemeester van zijn verblijfplaats in België. Hieruit volgt dat enkel wanneer 

er buitengewone omstandigheden voorhanden zijn om het niet afhalen van de machtiging bij de 

Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers in het buitenland te rechtvaardigen, de 

verblijfsmachtiging in België kan worden aangevraagd. Deze buitengewone omstandigheden mogen niet 

worden verward met de argumenten ten gronde die worden ingeroepen om een verblijfsmachtiging aan 

te vragen. De toepassing van artikel 9bis, houdt met andere woorden een dubbel onderzoek in: 

- 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 onontvankelijk worden 

verklaard; 

- 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 bevoegde minister c.q. staats-

secretaris over een ruime appreciatiebevoegdheid. 

 

In casu werd de aanvraag ontvankelijk, doch ongegrond verklaard omdat het loon voorzien in de door 

de verzoekende partij bijgebrachte arbeidsovereenkomst niet voldoet aan een loon equivalent aan het 

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

mei 1988.  

 

De Raad wijst erop dat de gemachtigde van de staatssecretaris van Migratie- en asielbeleid in het kader 

van de beoordeling van een aanvraag die overeenkomstig artikel 9bis van de Vreemdelingenwet werd 

ingediend een zeer ruime appreciatiebevoegdheid heeft (RvS 31 januari 2001, nr. 92.888).  

 

In de bestreden beslissing wijst de verwerende partij op de vernietiging door de Raad van State van de 

instructies van 19 juli 2009 maar wijst zij ook op het feit dat de staatssecretaris zich geëngageerd heeft 

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

instructies, te blijven toepassen. Voorts merkt de Raad op dat bij de beoordeling van de gegrondheid 

van het beroep de Raad zich niet vermag in de plaats te stellen van de administratieve overheid. De 

Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of de overheid bij de 

beoordeling van de gegrondheid van de aanvraag om machtiging tot verblijf 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. In casu heeft de verwerende partij, gebruik makend van haar ruime 

discretionaire bevoegdheid, de aangehaalde argumenten beoordeeld, rekening houdende met de 

criteria zoals bepaald in de instructies van 19 juli 2009 daar de verzoekende partij in haar aanvraag om 

machtiging tot verblijf zelf uitdrukkelijk de toepassing van deze criteria heeft gevraagd. 

 

In casu diende de verzoekende partij op 18 november 2009 een aanvraag om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet in. In haar aanvraag beriep de verzoekende partij zich 

op criterium 2.8.B. van de instructies van 19 juli 2009. 

 

Voor het nemen van de bestreden beslissing heeft de verwerende partij 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.” In casu kan de verzoekende partij niet op 

ernstige wijze voorhouden dat zij een langdurig onderbroken verblijf van minimum vijf jaar in België 

heeft, daar dit met geen enkel begin van bewijs aangetoond wordt. Evenmin toont de verzoekende partij 

aan dat zij voor 18 maart 2008 een periode van wettig verblijf in België heeft gehad of dat ze voor die 

datum geloofwaardige pogingen heeft ondernomen om in België een wettig verblijf tot stand te brengen. 

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 lokale verankering voor deze tweede 

groep van personen – met name personen die zich nog niet langdurig in België bevinden – op zich 



  

 

 

RvV  X - Pagina 7 van 8 

onvoldoende is om gemachtigd te worden tot verblijf. De verwerende partij heeft een bijkomende 

voorwaarde hieraan 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. Voorts stelt het vademecum (pagina 6) aangaande de verduidelijking-

en over de uitvoering van de voormelde instructie: 

 

“3) U kunt bij de regularisatieaanvraag of bij de actualisering van de hangende aanvraag een kopie van 

het behoorlijk ingevulde model-arbeidscontract voegen (kan worden gedownload op de sites van de 

Gewesten ): 

· Het contract moet van bepaalde duur van minstens één jaar zijn of van onbepaalde duur. 

· Het loon mag niet lager zijn dan het wettelijke minimumloon zoals voorzien in de intersectorale collec-

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

29 juli 1988. Een bezoldiging gelijk aan het wettelijke minimumloon kan verkregen worden door 

verscheidene arbeidscontracten.” 

 

Uit het administratief dossier, meer bepaald het typeformulier Regularisatieaanvraag dat de verzoeken-

de partij bij haar aanvraag om machtiging tot verblijf ingevuld bijbracht, blijkt dat de verzoekende partij 

aankruiste dat zij voldeed aan de voorwaarde: “werk + duurzame lokale verankering”. Hieronder stond 

het volgende: 

 

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

(…) 

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

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

 

De verzoekende partij kan dus niet voorhouden niet te hebben geweten dat het loon niet lager mocht 

haar dan het wettelijk minimumloon. Gelet op het feit dat het gemiddeld minimum maandloon dat wordt 

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

verklaard bij koninklijk besluit van 29 juli 1988, 1387,49 euro bedraagt en gelet op het feit dat het loon 

dat de verzoekende partij zou verdienen op basis van de door haar bijgebrachte arbeidsovereenkomst 

slechts 1153 euro bedraagt, is het niet kennelijk onredelijk van de gemachtigde van de staatssecretaris 

om te oordelen dat de verzoekende partij niet voldoet aan de voorwaarden van het criterium 2.8.B. en 

aldus niet gemachtigd wordt tot een verblijf in België. De Raad merkt trouwens op dat verzoeker het 

gegeven dat hij minder zou verdienen dan het minimumloon, niet betwist. De verzoekende partij betwist 

niet dat haar bruto maandloon 1153 euro bedraagt.  

 

De verzoekende partij stelt in haar verzoekschrift dat artikel 9bis van de Vreemdelingenwet werd 

geschonden omdat ze wel degelijk beantwoordt aan het bepaalde van het criterium 2.8.B van de 

instructie van 19 juli 2009. De Raad merkt op dat in casu de gemachtigde van de staatssecretaris 

binnen zijn discretionaire bevoegdheid de instructie van 19 juli 2009 correct heeft toegepast en terecht 

oordeelde dat de verzoekende partij niet voldeed aan het criterium 2.8.B, waarop ze haar aanvraag had 

gebaseerd. De verzoekende partij maakt een schending van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet dan 

ook niet aannemelijk. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt 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). De verzoekende partij voert geen andere argumenten aan dan deze 

die hoger werden besproken zodat haar grief samenvalt met het voorgaande. Dit onderdeel is 

ongegrond. 

 

Betreffende de schending van redelijkheidsbeginsel wordt erop gewezen dat de keuze die een bestuur 

maakt slechts het redelijkheidsbeginsel schendt wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich 

tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Met andere 

woorden, om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing 

staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Het 

redelijkheidsbeginsel staat de rechter niet toe 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 (RvS 20 september 

1999, nr. 82.301). Gelet op de bovenvermelde bespreking van de verschillende onderdelen van het 

middel, dient te worden besloten dat de verzoekende partij geenszins aantoont dat de bestreden 

beslissing het redelijkheidsbeginsel schendt. 
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Het middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, 

samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak gedaan te 

worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door de 

verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

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

 

 

 

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

 

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. BEELEN 

 


