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 nr. 63 037 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 17 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 25 januari 2011 

waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9bis van de wet van 15 december 

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

vreemdelingen, ongegrond wordt verklaard en van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van dezelfde datum tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten. 

 

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 advocaat M. VERRELST, die loco advocaat D. CHABOT verschijnt voor 

de verzoekende partij 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 

 

Verzoeker die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, dient op 15 december 2009 een aanvraag 

in om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende 

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

de Vreemdelingenwet). 

 

Op 25 januari 2011, met kennisgeving op 15 februari 2011, verklaart de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid deze aanvraag ongegrond. 
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Dit is de eerste bestreden beslissing, als volgt gemotiveerd: 

 

“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 2.8A van de vernietigde instructies van 19.07.2009. Hij heeft 

echter noch een periode van wettig verblijf gehad voor 18.03.2008, noch voor deze datum 

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

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

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

19.07.2009. 

Betrokkene zou zich eventueel kunnen beroepen op het criterium 2.8B van de vernietigde instructies 

van 19.07.2009. Echter, om hierop aanspraak te kunnen maken, moet een behoorlijk ingevuld 

arbeidscontract worden voorgelegd. Dit doet betrokkene niet. Hij verklaart in het verleden reeds gewerkt 

te hebben in de tuinbouw (zijnde een knelpuntberoep) en naarstig op zoek te zijn naar een goede job. 

Dit kan echter niet in zijn voordeel weerhouden worden, aangezien het geen arbeidscontracten zijn. Hoe 

goed de duurzame lokale verankering ook moge zijn (betrokkene zou sinds 2001 in België verblijven, is 

geïntegreerd, vormt een gezin met zijn tante en haar drie kinderen, heeft sociale banden opgebouwd, 

legt getuigenverklaringen voor, zou Spaans, Engels, Frans en Arabisch spreken, zou reeds een basis-

kennis hebben van het Nederlands en is ingeschreven bij het Huis van het Nederlands), 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.” 

 

Op15 februari 2011 wordt aan verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten gegeven. 

 

Dit is de tweede bestreden beslissing, als volgt gemotiveerd: 

 

“In uitvoering van de gemachtigde van de Minister van Migratie-en asielbeleid genomen op datum van 

25.01.2011 (1) (2) 

wordt aan E. H. (…)  

geboren te (…), op (…), 

van Marokko nationaliteit, het bevel gegeven om uiterlijk op 17.03.2011  (datum aanduiden) het grond-

gebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, 

Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, 

Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland 

(3), tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven (4). 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

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

(art. 7, al 1,1° van de Wet van 15 december 1980). Niet in het bezit van een geldig visum.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. In een eerste middel voert verzoeker aan: “Schending van de motiveringsplicht vervat in artikel 62 

Vreemdelingenwet en artikel 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van bestuurshandelingen. Schending van de het proportionaliteits- en redelijkheidsbeginsel.” 

 

Hij verwoordt het middel als volgt: 

 

“Uit de aangehaalde wetteksten blijkt dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. De motivering moet tevens 

afdoende zijn. 

De betwiste beslissing stelt dat: 
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" Betrokkene beroept zich op het criterium 2.8A van de vernietigde instructies van 19.07.2009. Hij heeft 

echter noch een periode van wettig verblijf gehad voor 18.03.2008, noch voor deze datum 

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

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

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

19.07.2009.  

Betrokkene zou zich eventueel kunnen beroepen op het criterium 2.8B van de vernietigde instructies 

van 19.07.2009. Echter, om hierop aanspraak te kunnen maken, moet een behoorlijk ingevuld 

arbeidscontract worden voorgelegd. Dit doet betrokkene niet. Hij verklaart in het verleden reeds gewerkt 

te hebben in de tuinbouw (zijnde een knelpuntberoep) en naarstig op zoek te zijn naar een goede job. 

Dit kan echter niet in zijn voordeel weerhouden worden, aangezien hetgeen arbeidscontracten zijn. 

Hoe goed de duurzame lokale verankering ook moge zijn (betrokkene zou sinds 2001 in België 

verblijven, is geïntegreerd, vormt een gezin met zijn tante en haar drie kinderen, heeft sociale banden 

opgebouwd, legt getuigenverklaringen voor, zou Spaans, Engels, Frans en Arabisch spreken, zou reeds 

een basiskennis hebben van het Nederlands en is ingeschreven bij het Huis van het Nederlands), 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.  " 

(eigen onderlijning) 

Verzoeker geeft in zijn aanvraag aan dat hij gezin vormt met zijn tante. 

Zoals ook hiervoor reeds werd aangegeven in het feitenrelaas, bevindt verzoeker zich in een humanitair 

prangende situatie. Verzoeker heeft immer zijn ouders verloren en ook toen zijn tante nog in Marokko 

verbleef met verzoeker (zij waren toen nog kinderen) was het de tante van verzoeker die de facto de rol 

van moeder op zich nam en verzoeker steeds heeft bijgestaan; 

Toen de situatie voor verzoeker onmenswaardig werd eind jaren '90, was het dan ook niet meer dan 

normaal dat verzoeker zijn feitelijke moeder ging opzoeken om haar te vervoegen; 

Verwerende partij is op de hoogte van de rol die de tante van verzoeker speelt in zijn leven, wat mocht 

blijken uit het verzoekschrift in regularisatie van de verblijfstoestand van verzoeker; 

Het is zo dat de tante van verzoeker in het verleden reeds begin jaren 2000 inlichtingen inwon bij een 

raadsman doch daar steevast het antwoord kreeg dat verzoeker niet in aanmerking kwam voor een 

verblijfsaanvraag. 

Verzoeker en zijn tante hebben zich steeds bij dit advies neergelegd en geen procedures begonnen, 

alleen maar om een procedure te kunnen volgen. 

Het schrijnende is thans dat doordat zij de wetten en gebruiken van dit land hebben gevolgd door geen 

nutteloze en ongegronde aanvraag in te dienen, zij nu slechter af zijn dan zij die wel een aanvraag in 

hebben gediend die bij voorbaat nutteloos was. 

Zoals zo dikwijls worden de goeden nu het slachtoffer en de worden de "fraudeurs" beloont. Verzoeker 

heeft wel degelijk pogingen ondernomen doch kan dit niet bewijzen.  

De bestreden beslissing geeft echter nergens weer waarom verzoeker zich niet in een prangende 

humanitaire situatie bevindt, nu hij reeds meer dan 10 jaar zijn thuis heeft gevonden in zijn nog enige 

resterende familie, die van Belgische nationaliteit is; 

Bovendien geeft de bestreden beslissing nergens weer waarom geen toepassing werd gemaakt van 2.3. 

van de richtlijn, met name: 

" Familieleden van een EU-burger die buiten het toepassingsgebied van de gezinshereniging (artikel 

40bis van de wet) vallen, maar van wie het verblijf dient te worden vergemakkelijkt, in toepassing van de 

Europese richtlijn 2004/38, zijnde de familieleden, ongeacht hun nationaliteit, die in het mand van 

herkomst ten laste zijn van of inwoonden bij de EU-burger, of die wegens ernstige gezondheidsredenen 

een persoonlijke verzorging door de EU-burger nodig hebben; " 

Ontegensprekelijk voldoet verzoeker aan deze voorwaarden, doch nergens werd mag uit de bestreden 

beslissing blijken dat deze overweging wed onderzocht en/of bekeken. 

Op dit punt en op het valk van de prangend humanitaire omstandigheden schendt de bestreden 

beslissing overduidelijk de formele zowel als de materiële motiveringsplicht; “. 

 

2.1.2. De verwerende partij merkt op in haar nota: 

 

“In zijn enig middel werpt verzoeker een schending op van de motiveringsplicht vervat in artikel 62 van 

de Vreemdelingenwet van 15 december 1980 en artikel 2 en 3 van de Wet van 29.07.1991 betreffende 

de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, alsook van het proportionaliteits- en redelijkheids-

beginsel. 

Betreffende de voorgehouden schending van de motiveringsplicht vervat in artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet van 15 december 1980 en artikel 2 en 3 van de Wet van 29.07.1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen laat de verwerende partij gelden dat bij lezing van 
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verzoekers inleidend verzoekschrift blijkt dat deze daarin niet enkel inhoudelijke kritiek levert, maar dat 

hij er ook in slaagt de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer te geven en daarbij blijk 

geeft kennis te hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing. 

De verwerende partij is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoeker 

het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek (cf. R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 1994, 

z.p.). 

De formele motiveringsplicht, vervat in de wetsartikelen waarvan verzoeker de schending aanvoert, 

heeft immers geen ander doel dan het in kennis stellen van de bestuurde van de redenen die ten 

grondslag liggen aan de te zijnen of te haren opzichte genomen bestuursbeslissing, zodanig dat deze in 

staat is om te oordelen of het zinvol is om daartegen op te komen met de ter beschikking staande 

rechtsmiddelen (R.v.St. nr. 60.751, 4.7.1996, T.B.P. 1996, 698), terwijl de voormelde vaststelling 

impliceert dat deze wettelijke doelstelling is bereikt.  

De naleving van de genoemde plicht houdt daarentegen geen verband met de inhoudelijke juridische of 

feitelijke correctheid van de tot uitdrukking gebrachte motieven (cf. wat inhoudelijke juridische 

correctheid betreft, naar analogie, Cass., 10.1.1979, Arr. Cass. 1978-79, 522; alsook wat feitelijke 

correctheid betreft: R.v.St. nr. 44.948, 18.11.1993, Arr. R.v.St. 1993, z.p.; Antwerpen, 16.6.1998, F.J.F. 

1998, 693). 

Bij lezing van de bestreden beslissing blijkt genoegzaam dat de inhoud daarvan verzoeker het 

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

maken. 

De bestreden beslissing is immers genoegzaam met redenen omkleed, aangezien daarin zowel haar 

juridische grondslag als haar feitelijke grondslag zijn vermeld. 

Deze vermeldingen laten verzoeker toe kennis te hebben van de gronden op basis waarvan zijn 

aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van art. 9bis van de Vreemdelingenwet van 15 

december 1980 ongegrond werd verklaard en hem bevel werd gegeven om het grondgebied te veralten 

en maken dat het doel is bereikt dat met het bestaan van de betrokken formele motiveringsverplichting 

wordt beoogd. 

Het normdoel dat ten grondslag ligt aan de in het besproken middel als geschonden aangeduide 

wetsartikelen is bereikt en de bestreden beslissing is genoegzaam gemotiveerd. 

Verzoekers uiteenzetting kan aan het voorgaande geen afbreuk doen, temeer nu verzoekers beschou-

wingen niet dienstig in verband kunnen worden gebracht met de door hem geschonden geachte 

rechtsregels. 

Gelet op het voorgaande is de verwerende partij de mening toegedaan dat dit aspect van verzoekers 

enig middel onontvankelijk, minstens ongegrond is. 

In antwoord op verzoekers concrete kritiek laat de verwerende partij nog gelden dat verzoekers 

beschouwingen geen afbreuk kunnen doen aan de bestreden beslissing. 

De verwerende partij merkt op dat 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 

bevoegdheid 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. 
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De- Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oefent ter zake slechts een marginale toetsingsbevoegdheid 

uit en is niet bevoegd zijn beoordeling van de feiten 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). 

In casu heeft verzoeker zich in zijn aanvraag enkel beroepen op het criterium 2.8A van de vernietigde 

instructie en heeft in het begeleidend schrijven bij zijn aanvraag vermeld dat: 

- hij sinds 2001 in België verblijft 

- hij een feitelijk gezin vormt met zijn tante die hem onder de vleugels nam sinds het 

overlijden van verzoekers moeder 

- hij reeds meer dan 8 jaar in België verblijft en goed geïntegreerd is. 

Ter staving van zijn aanvraag heeft verzoeker volgende documenten voorgelegd: 

- zijn paspoort 

- een attest van het huis van het Nederlands 

- een busabonnement 

- verklaringen 

- identiteitskaart tante. 

De gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid heeft in de bestreden 

beslissing geoordeeld dat de door verzoeker aangehaalde elementen niet volstaan om hem te 

machtigen tot verblijf. De bestreden beslissing bevat volgende motieven: 

"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 2.8A van de vernietigde instructies van 19.07.2009. Hij heeft 

echter noch een periode van wettig verblijf gehad voor 18.03.2008, noch voor deze datum 

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

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

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

19.07.2009. 

Betrokkene zou zich eventueel kunnen beroepen op het criterium 2.8B van de vernietigde instructies 

van 19.07.2009. Echter, om hierop aanspraak te kunnen maken, moet een behoorlijk ingevuld 

arbeidscontract worden voorgelegd. Dit doet betrokkene niet. Hij verklaart in het verleden reeds gewerkt 

te hebben in de tuinbouw (zijnde een knelpuntberoep) en naarstig op zoek te zijn naar een goede job. 

Dit kan echter niet in zijn voordeel weerhouden worden, aangezien het geen arbeidscontracten zijn. 

Hoe goed de duurzame lokale verankering ook moge zijn (betrokkene zou sinds 2001 in België 

verblijven, is geïntegreerd, vormt een gezin met zijn tante en haar drie kinderen, heeft sociale banden 

opgebouwd, legt getuigenverklaringen voor, zou Spaans, Engels, Frans en Arabisch spreken, zou reeds 

een basiskennis hebben van het Nederlands en is ingeschreven bij het Huis van het Nederlands), 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. " 

Deze motieven volstaan om de bestreden beslissing afdoende in feite en in rechte te ondersteunen. 

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde van de federale Staatssecretaris 

voor Migratie- en Asielbeleid bij de beoordeling van verzoekers aanvraag ter dege rekening heeft 

gehouden met alle elementen die door verzoeker naar voor werden gebracht. 

Verzoekers beschouwingen als dat hij vroeger wel pogingen ondernomen heeft om een verblijfsrecht te 

bekomen, maar dat hij dit niet kan bewijzen kunnen aan het voorgaande geen afbreuk doen. 

De verwerende partij merkt dienaangaande op dat verzoeker in zijn aanvraag geen gewag heeft 

gemaakt van enige poging tot het bekomen van een verblijfsrecht, noch dienaangaande enig stuk heeft 

voorgelegd. Evenmin blijkt zulks uit het administratief dossier. 

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

terecht geoordeeld dat verzoeker voor 18.03.2008 geen periode van wettig verblijf heeft gehad of voor 

die datum geloofwaardige pogingen heeft ondernomen om een wettig verblijf te bekomen. 

Voorts laat de verwerende partij gelden dat verzoeker aan de gemachtigde van de federale 

Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid niet kan verwijten zijn aanvraag niet te hebben 

weerhouden op grond van het criterium 2.3 of op grond van het criterium "andere prangende 

humanitaire situaties".  
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Zoals de verwerende partij hierboven reeds heeft opgemerkt, heeft verzoeker in zijn aanvraag enkel het 

criterium 2.8A aangekruist. Ook in het begeleidend schrijven bij de aanvraag heeft verzoeker zich niet 

beroepen op het criterium 2.3 of op het criterium "andere prangende humanitaire situaties". 

Het komt aan verzoeker toe aan te tonen op basis van welke elementen hij aanspraak meent te kunnen 

maken op een verblijfsmachtiging en aan te tonen dat hij zich in de voorwaarden bevindt. 

Uiteraard kan aan de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid niet 

worden verweten geen rekening te hebben gehouden met elementen waarop verzoeker zich niet 

beroepen heeft in zijn aanvraag. 

Verzoeker toont overigens ook niet aan met welke elementen de gemachtigde van de federale 

Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid in casu geen rekening zou hebben gehouden. 

De verwerende partij laat gelden dat de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Migratie- en 

Asielbeleid geheel terecht, en binnen de hem ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat 

verzoekers aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van art. 9bis van de Vreemdelingenwet 

van 15 december 1980 ongegrond is. 

De gemachtigde van de federale Staatssecretaris van Migratie- en Asielbeleid handelde daarbij na 

grondig onderzoek van de elementen die verzoekers concrete situatie daadwerkelijk kenmerken, en 

conform de terzake toepasselijke rechtsregels. 

Het eerste middel kan niet worden aangenomen.” 

 

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

bestuurshandelingen, die onder meer stellen dat beslissingen met redenen omkleed moeten zijn, 

hebben tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat 

hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het 

recht hem verschaft. Ze verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen 

op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip 

“afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het 

gewicht van de genomen beslissing. De bestreden beslissingen geven duidelijk het determinerend 

motief aan op grond waarvan deze werden genomen. In de motivering van de eerste bestreden beslis-

sing wordt verwezen naar de juridische grondslag, met name artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en 

naar het feit dat de aanvraag van de verzoekende partij ongegrond is, omdat het verzoek niet 

beantwoordt aan het gevraagde criterium 2.8A (niet aangetoond dat hij voor 18 maart 2008 een wettig 

verblijf had of geloofwaardige pogingen heeft ondernomen om dergelijk verblijf te kunnen hebben) of het 

gevraagde criterium 2.8B (legt geen arbeidscontract voor). 

 

De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende administratieve overheid 

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

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

elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden. 

 

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

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

louter feit op zich nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren gemotiveerd is (RvS 

27 oktober 2006, nr. 164.171 en 27 juni 2007, nr. 172.821).  

 

De verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt om te begrijpen 

op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissingen zijn genomen, derwijze 

dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 2002, nr. 

105.103). 

 

Uit het verzoekschrift blijkt tevens dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissingen kent, zodat 

het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoeker bijgevolg de schending 

van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het enig middel vanuit dat oogpunt 

wordt onderzocht. Nazicht van de materiële motiveringsplicht houdt in casu eveneens nazicht in van de 

aangevoerde schending van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

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). 
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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. 

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 verwerven 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.  

 

De Raad wijst erop dat de gemachtigde van de staatssecretaris voor 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 

discretioniaire bevoegdheid, de aangehaalde argumenten beoordeeld, rekening houdende met de crite-

ria zoals bepaald in de instructies van 19 juli 2009 daar de verzoeker in zijn aanvraag om machtiging tot 

verblijf zelf uitdrukkelijk de toepassing van deze criteria heeft gevraagd. Uit het administratief dossier 

blijkt dat verzoeker weliswaar aanhaalde dat hij een feitelijk gezin vormde met zijn tante die hem onder 

haar vleugels nam sedert het overlijden van zijn moeder en dat hij al acht jaren in België verblijft en 

goed geïntegreerd is, maar blijkt geenszins, ook niet aan de hand van het toegevoegde typeformulier 

“nieuwe regularisatieaanvraag” dat verzoeker zich beriep op het criterium “prangende humanitaire 

situaties”. Dit criterium werd door hem niet aangekruist. Integendeel, verzoeker beriep zich op “ononder-

broken verblijf van 5 jaar + duurzame lokale verankering in België” naast “Werk + duurzame lokale 

verankering” dat hij aankruiste en met een tekst vervolledigde. Verzoeker kan de verwerende partij niet 

verwijten niet te hebben onderzocht wat hij zelf naliet te vragen. Dit klemt nog meer nu verzoeker bij het 

indienen van de aanvraag werd bijgestaan door zijn raadsman. De verwerende partij diende derhalve 

niet te motiveren waarom verzoeker zich al dan niet in een prangende humanitaire situatie bevond, te 

meer er in het administratief dossier geen aanwijzingen bestonden die lieten vermoeden dat verzoeker 

zich in een prangende humanitaire situatie bevindt. Evenmin is de verwerende partij er toe gehouden te 

verantwoorden waarom geen toepassing werd gemaakt van hetgeen verzoeker voorhoudt in het 

verzoekschrift, met name   

 

“(…) 2.3. van de richtlijn, met name: 

" Familieleden van een EU-burger die buiten het toepassingsgebied van de gezinshereniging (artikel 

40bis van de wet) vallen, maar van wie het verblijf dient te worden vergemakkelijkt, in toepassing van de 

Europese richtlijn 2004/38, zijnde de familieleden, ongeacht hun nationaliteit, die in het mand van 

herkomst ten laste zijn van of inwoonden bij de EU-burger, of die wegens ernstige gezondheidsredenen 

een persoonlijke verzorging door de EU-burger nodig hebben; " 

Ontegensprekelijk voldoet verzoeker aan deze voorwaarden, doch nergens werd mag uit de bestreden 

beslissing blijken dat deze overweging wed onderzocht en/of bekeken. 
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Op dit punt en op het valk van de prangend humanitaire omstandigheden schendt de bestreden 

beslissing overduidelijk de formele zowel als de materiële motiveringsplicht;” 

 

De bestreden beslissing geeft enkel een antwoord op de ingediende aanvraag om machtiging tot verblijf 

in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet op grond van de door verzoeker aangehaalde 

criteria. De toepassing van voormelde richtlijn moet niet worden onderzocht nu verzoeker de toepassing 

van het criterium 2.3. niet heeft gevraagd. 

 

Voorts kan de Raad enkel vaststellen dat verzoeker aan de verwerende partij niet kenbaar maakte dat 

zijn tante ook in Marokko de taak van moeder waarnam en zijn tante als feitelijke moeder fungeerde 

zodat verzoeker haar in België heeft vervoegd. 

 

Waar verzoeker voorhoudt dat hij reeds begin jaren 2000 advies inwon bij een raadsman maar zich 

neerlegde bij het negatief advies, dient de Raad vast te stellen dat deze loutere bewering ingaat tegen 

de verklaring op de aanvraag die luidt: “Wegens omstandigheden ondernam verzoeker nog geen 

tastbare pogingen om een wettig verblijf te verkrijgen in België. Aangezien verzoeker z’n leven hier 

reeds vestigde en ook zijn toekomst in België zeker wil stellen, is het toch uitermate belangrijk dat zijn 

verblijf wordt geregulariseerd.” Hierdoor stelt de bestreden beslissing op kennelijke redelijke wijze: 

“Betrokkene beroept zich op het criterium 2.8A van de vernietigde instructies van 19.07.2009. Hij heeft 

echter noch een periode van wettig verblijf gehad voor 18.03.2008, noch voor deze datum 

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

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

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

19.07.2009.” Het betoog “Het is zo dat de tante van verzoeker in het verleden reeds begin jaren 2000 

inlichtingen inwon bij een raadsman doch daar steevast het antwoord kreeg dat verzoeker niet in 

aanmerking kwam voor een verblijfsaanvraag. Verzoeker en zijn tante hebben zich steeds bij dit advies 

neergelegd en geen procedures begonnen, alleen maar om een procedure te kunnen volgen. Het 

schrijnende is thans dat doordat zij de wetten en gebruiken van dit land hebben gevolgd door geen 

nutteloze en ongegronde aanvraag in te dienen, zij nu slechter af zijn dan zij die wel een aanvraag in 

hebben gediend die bij voorbaat nutteloos was. Zoals zo dikwijls worden de goeden nu het slachtoffer 

en de worden de "fraudeurs" beloont. Verzoeker heeft wel degelijk pogingen ondernomen doch kan dit 

niet bewijzen.” doet hieraan geen afbreuk. 

 

Verzoeker toont met zijn betoog niet aan de bestreden beslissing berust op onjuiste feiten, dat de feiten 

niet correct werden beoordeeld of dat de bestreden beslissing op kennelijk onredelijke wijze werd 

genomen. Deze vaststelling volstaat om de beslissing te schragen. Evenmin toont hij aan dat het 

redelijkheidsbeginsel of proportionaliteitsbeginsel geschonden zijn. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.2.1. In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van het proportionaliteits- en redelijk-

heidsbeginsel. 

 

Hij verwoordt het middel als volgt: 

 

“De bestreden beslissing kan onmogelijk redelijk en proportioneel genoemd worden; 

Verzoeker toont aan dat hij een zeer redelijk verzoek had tot het regulariseren van zin verblijfstoestand; 

Verzoeker voldeed ruimschoots aan verschillende voorwaarden van diverse criteria om te worden 

geregulariseerd. 

1. Wat betreft de toepassing van 2.8.A.: 

> verzoeker kan niet alleen 5 jaar aanwezigheid bewijzen doch bijna 10 jaar, zijnde het dubbele. 

> Verzoeker - zo wordt ook door verwerende partij bevestigd in de bestreden beslissing, 

kan prat gaan op een zeer goede integratie en sociale verankering; Verwerende partij stelt: " Hoe goed 

de duurzame lokale verankering ook moge zijn (betrokkene zou sinds 2001 in België verblijven, is 

geïntegreerd, vormt een gezin met zijn tante en haar drie kinderen, heeft sociale banden opgebouwd,  

legt getuigenverklaringen voor, zou Spaans, Engels, Frans en Arabisch spreken, zou reeds een 

basiskennis hebben van het Nederlands en is ingeschreven bij het Huis van het Nederlands) 

> Wat de voorwaarde van de geloofwaardige poging betreft is verzoeker eerlijk, hij heeft zich neergelegd 

bij de negatieve adviezen die hij in het verleden kreeg "om geen aanvraag in te dienen, want geen 

slaagkans", dit in tegenstelling tot vele anderen die op oneerlijke wijze met somtijds al dan niet 

leugenachtige nepaanvragen hebben ingediend, en hiervoor thans beloont worden.  
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2. Wat betreft toepassing 2.3. 

> Ook hierbij dient gesteld dat verzoeker die reeds meer dan 9 jaar in het gezin van zijn Belgische 

"Pleeg"moeder verblijft, op regularisatie kon aansprak maken op grond van dit criterium; 

> Verzoeker heeft geen familie meer, verloor zijn ouders en zijn tante die hem ook reeds als  kind  heeft  

opgevoed,   was  de  enige  overgebleven  mogelijkheid  om  een menswaardig bestaan op te bouwen; 

> Verzoeker verblijft in het gezin (waarover geen discussie bestaat) en de tante van verzoeker is van 

minder dan de derde graad. 

3. Prangende humanitaire situatie. 

Dat ook hierover één en ander kan worden gezegd. 

De ratio legis van de richtlijn en/of de discretionaire bevoegdheid van de Staatssecretaris, zijn duidelijk 

ingegeven dat mensen die zich reeds meer dan 5 jaar illegaal op het grondgebied bevinden, recht 

hebben op de regularisatie van hun verblijfstoestand; 

Verzoeker verblijft hier reeds bijna 10 jaar, kwam hier als minderjarige en heeft geen familie meer in 

Marokko die voor hem instond of hem wil helpen; 

Daartegenover staat dat verzoeker hier niet alleen er in geslaagd is - zoals ook verwerende partij 

aangeeft - om zich op zeer goede wijze te integreren, maar dat hij ook een warme familiale thuis-

structuur heeft gevonden; 

Hem thans dwingen, om na meer dan 10 jaar terug te keren naar zijn land van herkomst en zijn enige 

familie hier achter te laten om terug te keren naar een totale chaos zonder enige toekomst perspectief is 

onredelijk en onmenselijk, vooral gelet op het feit dat verzoeker zijn geloofwaardige poging niet kan 

bewijzen door het feit dat hij eerlijk was en niet de wetten, regels en gebruiken van dit land heeft willen 

misbruiken. 

Hieruit mag duidelijk de onredelijkheid en de disproportionaliteit van de bestreden beslissing blijken, wat 

een schending uitmaakt; 

Ten overvloede mag er nog op gewezen worden dat men 'm de bestreden beslissing zelf aangeeft dat 

verzoeker wel in aanmerking zou hebben gekomen voor de toepassing van 2.8.B doch dat er geen 

arbeidsovereenkomst werd voorgebracht door de vorige raadsman van verzoeker. 

Gelet op het bovenstaande ware het dan ook niet meer dan redelijk geweest om verzoeker op te roepen 

voor de Commissie voor advies aan Vreemdelingen, om te verduidelijken; 

De "last" van de extra procedurestap die de Commissie voor advies aan Vreemdelingen is, weegt niet 

op tegen de gevolgen voor verzoeker, en de mogelijkheid om bijkomende duidelijkheid te scheppen in 

zijn zaak.” 

 

2.2.2. De verwerende partij merkt op in haar nota: 

 

“In zijn tweede middel werpt verzoeker (andermaal) een schending van het proportionaliteits- en redelijk-

heidsbeginsel op. 

Verzoeker meent kennelijk dat hij gemachtigd had moeten worden tot verblijf, gezien hij "ruimschoots 

voldeed aan verschillende voorwaarden van diverse criteria". 

De verwerende partij laat gelden dat verzoekers beschouwingen uiteraard geen afbreuk kunnen doen 

aan de bestreden beslissing. 

Uit hetgeen reeds uiteengezet werd nopens het eerste middel van verzoeker blijkt afdoende dat de 

gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid op redelijke wijze 

geoordeeld heeft dat verzoekers aanvraag ongegrond is. 

Het zij daarbij herhaald dat verzoeker zich in zijn aanvraag enkel beroepen heeft op het criterium 2.8A, 

terwijl hij niet aan alle cumulatieve voorwaarden voldoet om op grond van dit criterium gemachtigd te 

worden tot verblijf. 

Verzoeker heeft zich in zijn aanvraag niet beroepen op het criterium 2.3 of op andere prangende 

humanitaire situatie, noch heeft verzoeker dienaangaande stukken voorgelegd.  

Aan de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid kan dan ook niet 

worden verweten niet gemotiveerd te hebben aangaande de criteria waarop verzoeker zich zelf niet 

beroepen heeft. 

Verzoeksters beschouwingen, die er kennelijk op gericht zijn de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

ertoe te brengen een feitelijke herbeoordeling van het dossier te maken, kunnen niet worden 

aangenomen. 

Gezien het voorgaande, is ook verzoekers kritiek als dat geen advies werd gevraagd aan de Commissie 

voor Advies, niet ter zake dienend. 

Verzoeker heeft kennelijk het vademecum niet goed gelezen. Immers wordt in het vademecum enkel 

melding gemaakt van een Commissie voor Advies, in zoverre de aanvraag in aanmerking kan worden 

genomen en niet kennelijk ongegrond is. 

b) Specifieke procedure voor de lokale verankering 
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De Dienst Vreemdelingenzaken gaat na of de betrokkene in aanmerking komt (zoals bepaald in de 

punten 2.8.A. of 2.8.B.), of het dossier volledig is en of de aanvraag niet kennelijk ongegrond is. 

• Indien het dossier in aanmerking komt en gegrond is, wordt de persoon geregulariseerd. 

• Indien het dossier in aanmerking komt en niet kennelijk ongegrond is: legt de minister het dossier voor 

aan de Commissie van Advies voor Vreemdelingen die een (niet-bindend) advies zal uitbrengen. 

De Commissie van Advies voor Vreemdelingen kan de betrokkene oproepen en horen. Indien de 

minister nadien van dat advies afwijkt, moet hij motiveren waarom hij dat doet. 

In casu komt verzoeker evenwel duidelijk niet in aanmerking voor het criterium 2.8A (of 2.8B) van de 

instructie. Verzoekers beschouwingen kunnen dan ook geen afbreuk doen aan de bestreden beslissing. 

De verwerende partij besluit dat de gemachtigde van de federale Staatssecretaris van Migratie- en 

Asielbeleid geheel terecht, en binnen de hem ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat 

verzoekers aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van art. 9bis ongegrond is. 

De gemachtigde van de federale Staatssecretaris van Migratie- en Asielbeleid handelde daarbij na 

grondig onderzoek van de elementen die verzoekers concrete situatie daadwerkelijk kenmerken, en 

conform de terzake toepasselijke rechtsregels, het redelijkheidheidsbeginsel incluis. 

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 

overschrijding of afwending van de macht inhouden. 

Het tweede middel kan niet worden aangenomen.” 

 

2.2.3. Het proportionaliteitsbeginsel als concrete toepassing van het redelijkheidsbeginsel laat de Raad 

niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel om het onwettig te bevinden indien het 

tegen alle redelijkheid ingaat (RvS 17 december 2003, nr. 126.520).  

 

In dit middel stelt verzoeker dat hij aan verschillende voorwaarden van diverse criteria voldoet. 

Uit het verzoekschrift blijkt evenwel dat verzoeker voor wat betreft het criterium van het geloofwaardig 

pogen een verblijf in het Rijk te verkrijgen, niet betwist aan dit criterium niet te voldoen omdat hem was 

duidelijk gemaakt dat een poging tot wettig verblijf geen slaagkansen had. Derhalve komt het geenszins 

onredelijk voor dat de eerste bestreden beslissing vaststelt dat hij niet aan het criterium 2.8A voldoet. Of 

anderen nepaanvragen hebben ingediend en verzoeker tien jaren in België verblijft, hetzij het dubbele 

van de vereiste vijf jaren, is ter zake irrelevant. 

 

Waar verzoeker ingaat op het criterium 2.3., dient vastgesteld te worden dat verzoeker weliswaar in zijn 

aanvraag een aantal familiale situaties beschreef maar geen enkele keer heeft gealludeerd dat hij op 

basis van dit criterium een aanvraag om machtiging tot verblijf indiende, sterker verschillende elementen 

betreffende de relatie tussen hem en zijn tante werden niet kenbaar gemaakt voor het nemen van de 

bestreden beslissing. Evenmin heeft verzoeker gevraagd het criterium “prangende situaties” toe te 

passen of maakte hij kenbaar dat hij geen familie meer had in Marokko. 

 

Voorts blijkt uit het verzoekschrift dat verzoeker niet ontkent geen arbeidscontract te hebben overge-

maakt. Gelet op deze vaststelling kon de bestreden beslissing kennelijk redelijk oordelen dat verzoeker 

niet voldoet aan het criterium 2.8B. 

 

Met verwijzing naar de behandeling van het eerste middel dient er te worden besloten dat de 

verwerende partij heeft rekening gehouden met de elementen die haar werden kenbaar gemaakt zoals 

duidelijk blijkt uit de motivering van de bestreden beslissing, en dat zij hierbij niet kennelijk onredelijk 

heeft gehandeld. De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, 

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

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

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

staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is, wat 

in casu niet het geval is. 

 

Voorts houdt dit beginsel niet in dat op de verwerende partij de plicht rust verzoeker op te roepen voor 

de “Commissie voor advies aan Vreemdelingen”. Evenmin kan dergelijke verplichting afgeleid worden 

uit de wettelijke bepalingen dienaangaande. 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 
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De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

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

het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. 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 

 


