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 nr. 63 863 van 27 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 en X, die verklaren van Mongolische nationaliteit te zijn, op 

12 april 2011 hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 11 maart 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 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 10 mei 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 juni 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat B. VRIJENS verschijnt 

voor de verzoekende partijen en van advocaat A. DE MEU, die loco advocaten E. MATTERNE en N. 

LUCAS HABA verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker verklaart de Mongolische nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op X. 

 

Verzoekster verklaart de Mongolische nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op X.  

 

Op 23 december 2010 dienen verzoekers 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 11 maart 
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2011 verklaart de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de aanvraag van 

verzoekers ongegrond. Dit is de 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: 

De redenen die aangehaald worden om het verblijf toe te staan zijn onvoldoende. 

Het feit dat betrokkenen kunnen terugblikken op een ononderbroken verblijf sinds juli 2005; verzoekers 

zeer goed Nederlands spreken ten gevolge van de dagdagelijkse contacten met Nederlandstalige 

vrienden, buren enzovoort, wat door beiden wordt gestaafd met verscheidene deelcertificaten, 

certificaten en attesten van 2006 tot 2009; Mevr. P. (…) een deelcertificaat van de module AV Engels 

Breakthrough A&B dd. 31.01.2007 voorlegt; Mevr. P. (…) zich thans in het huidige academiejaar 

ingeschreven heeft in het eerste jaar Bachelor richting Economische Wetenschappen aan de 

Universiteit te Gent, wat wordt gestaafd met een studieattest dd. 14.08.2009; betrokkenen inspanningen 

geleverd hebben op zowel linguïstisch als op sociaal en economisch gebied en er niet aan kan 

getwijfeld worden dat verzoekers kunnen en willen voorzien in hun eigen levensonderhoud; z 

werkbereid zijn en dit staven met een attest van werkbereidheid dd. 18.11.2009, Dhr. B. (…) kan 

tewerkgesteld worden bij restaurant De Boshoeve en ter staving hiervan een arbeidsovereenkomst 

voorlegt dd 07.10.2010, een werkbelofte dd. 18.08.2009 en hij een weigering arbeidskaart C dd. 

06.11.2008 aan de aanvraag toevoegt; een grote vrienden – en kennissenkring opgebouwd hebben die 

hen willen steunen en helpen wat wordt gestaafd met diverse getuigenverklaringen; Mevr. P. (…) 

regelmatig contact opneemt met Vluchtelingenwerk Vlaanderen; Dhr. B. (…) lid is van de Internationale 

Federatie voor Body Building en Mevr. P. (…) lid is van Escape Fitness; betrokkenen hebben 

deelgenomen aan een opleiding voor asielzoekers in OCMW Evergem en Dhr. B. (…) tevens lid blijkt 

van de lokale basketbalclub BBC Evergem en betrokkenen een cursus talent ID hebben gevolgd, kan 

niet weerhouden worden als een grond voor regularisatie. 

Wat betreft de verwijzingen naar artikels 2.1°, 2.4° en 9.9° van de wet van 22.12.1999, kan opgemerkt 

worden dat dit een enige en unieke operatie was. De criteria voor regularisatie vermeld in deze wet zijn 

dan ook niet van toepassing op de aanvraag tot regularisatie op grond van art. 9bis van de wet van 

1980. 

Verder haalt de advocaat van verzoekers aan dat zij al de tijd dat zij in ons land verbleven hebben op 

geen enkele wijze in aanraking zijn gekomen met het gerecht. Er dient in dit geval opgemerkt te worden 

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

van kracht zijnde wetgeving. 

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

asielprocedure en dat zij bij een negatieve beslissing het land dienden te verlaten. Hun asielaanvraag, 

die zij indienden op 28.07.2005, werd afgesloten op 26.10.2006 met een bevestigende beslissing van 

‘weigering verblijf’ door het Commissariaat –Generaal voor Vluchtelingen en Staatslozen, hen betekend 

op 27.10.2006. Betrokkenen verkozen echter geen gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied 

te verlaten. De beroepsprocedure hiertegen bij de Raad van State werd afgesloten op 11.06.2010. De 

duur van de asielprocedure – namelijk minder dan 1 jaar en 3 maanden– en die van beide procedures 

samen – namelijk iets minder dan 4 jaar en 11 maanden- was ook niet van die aard dat ze als onredelijk 

lang kan beschouwd worden. Verder kan hierbij opgemerkt worden dat de beroepsprocedure voor de 

Raad van State niet bij die asielprocedure behoort daar men niet oordeelt over de gegrondheid van de 

asielaanvraag, maar wel over de correctheid van de procedure. De procedures doen bovendien geen 

situatie ontstaan waardoor betrokkenen aanspraak zouden kunnen maken op een verblijfsrecht.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voeren verzoekers de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van de algemene beginselen 

van behoorlijk bestuur, meer bepaald het rechtszekerheidsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel, de 

zorgvuldigheids- en de motiveringsplicht. Ook stellen verzoekers dat er sprake is van een manifeste 

beoordelingsfout. 

 

2.1.1. Verzoekers stellen onder meer dat de verwerende partij niet op afdoende wijze motiveert waarom 

de door hen aangehaalde gegrondheidsmotieven in hun geheel niet kunnen weerhouden worden als 

grond voor machtiging tot onbeperkt verblijf in België. Verzoekers adstrueren hun middel als volgt: 
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“Dat verweerder de motivatie van de ongegrondheidsbeslissing beperkt tot de vaststelling dat 

verzoekers integratie in de Belgische samenleving, hun in België opgebouwde sociale banden en 

vriendenkring, hun kennis van de Nederlandse taal, hun talrijk gevolgde taallessen, hun werkbereidheid, 

verzoekers mogelijkheid tot onmiddellijke indiensttreding, verzoeksters hogere studies, hun deelname 

aan het Belgische verenigingsleven,... op zich geen grond vormen voor een regularisatie. 

Dat verzoekers opmerken dat er in casu in elk geval sprake is van een stereotiepe motvering welke voor 

tal van beslissingen geldt. 

Dat verzoekers opmerken dat een eenvoudige verwerping met een stereotiepe en eenvoudige formule 

van verzoeksters motieven niet beantwoordt aan de artikelen 2 en 3 van de wet betreffende 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen (Wet van 29 juli 1991) en de motiveringsplicht. 

Dat verweerder nalaat te motiveren waarom met de in hun verzoekschrift dd. 21.12.2010 door 

verzoekers ingeroepen langdurige asielprocedure (met inbegrip van de procedure voor de Raad van 

State) van meer dan vijf jaar geen rekening kan worden gehouden bij de beoordeling van hun 

regularisatieaanvraag. 

Dat immers ondanks de vernietiging van de instructie m.b.t. de toepassing van het oude artikel 9.3 en 

het artikel 9bis van de Vreemdelingenwet sinds 19/7/2009 door de Raad van State (RvSt, nr. 198.769, 9 

december 2009) verweerder uitdrukkelijk heeft verzekerd dat de criteria van de instructie ten gronde 

blijven gelden en zullen toegepast worden. Een tiental situaties (punten 1.1-1.2 en 2.1-2.8 van de 

Instructie) komen hierdoor zeker voor regularisatie in aanmerking. De criteria gelden permanent, 

behalve punt 2.8 van de instructie: dat kon alleen ingeroepen worden tussen 15/9/2009 en 15/12/2009, 

aldus verweerder in zijn persmededeling dd. 11.12.2009 

Dat derhalve, gelet op het feit dat de criteria 1.1-1.2 en 2.1-2.7 van de Instructie dd. 19.07.2009 

permanent blijven gelden en voor regularisatie permanent in aanmerking blijven, verweerder in de 

ongegrondheidsbeslissing nalaat te motiveren waarom verzoekers langdurig asielprocedeure van meer 

dan vijf jaar (waarbij procedure voor de Raad van State wordt meegerekend) niet ressorteert onder het 

criterium 1.2 van de Instructie dd. 19.07.2009 en waarom hun regularisatieaanvraag derhalve om deze 

redenen niet gegrond werd verklaard. 

Dat er derhalve sprake is van schending van het rechtszekerheidsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel, de 

zorgvuldigheids-en de motiveringsplicht en van een manifeste beoordelingsfout in hoofde van 

verweerder, nu geenszins door verweerder werd gemotiveerd waarom met verzoekers langdurige 

asielprocedure geen rekening kan worden gehouden. 

Dat verweerder bovendien niet op een afdoende manier motiveert waarom de door verzoekers in hun 

verzoekschrift dd. 21.12.2010 aangehaalde gegrondheidsmotieven (hun verblijf in België sedert 2005, 

hun integratie in de Belgische samenleving, hun in België opgebouwde sociale banden en 

vriendenkring, hun kennis van de Nederlandse taal, hun talrijk gevolgde taallessen, hun werkbereidheid, 

verzoekers mogelijkheid tot onmiddellijke indiensttreding, verzoeksters hogere studies, hun deelname 

aan het Belgische verenigingsleven ,....), in hun geheel niet kunnen weerhouden worden als grond voor 

regularisatie tot onbeperkt verblijf in België. 

Dat er sprake is van schending van de motiverings-en de zorgvuldigheidsplicht en een manifeste 

beoordelingsfout in hoofde van verweerder. 

Dat verzoekers opmerken dat verweerder geenszins in alle redelijkheid tot de motieven van de 

bestreden beslissing gekomen is. 

Verzoekers willen verwijzen naar het arrest dd. 13.12.2010, nr. 52 905 van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. 

In dit arrest stelde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen uitdrukkelijk het volgende : 

"Evenwel, zelfs zonder verwijzing naar deze vermelding in de instructie, dient de Raad vast te stellen dat 

de gemachtigde van de staatssecretaris inzake de jarenlange tewerkstelling van verzoeker zoals die 

ontegensprekelijk blijkt uit de stukken van het dossier en die voortduurde ook nadat zijn aanvraag in 

maart 2009 werd ingediend, zeker tot aan de actualisatie in november 2009, slechts motiveerde "het feit 

dat betrokkene(...)werkwillig is en gewerkt heeft (...), kan niet weerhouden worden als een grond voor 

regularisatie. Ondanks deze elementen aangaande de integratie van betrokkene, doet dit niets af aan 

de voorwaarden die gesteld worden met betrekking tot de instructies dd. 19.07.2009". De Raad stelt 

vast dat uit dit motief niet blijkt dat rekening werd gehouden met de duur en de aard van de 

tewerkstelling van verzoeker of in welke mate de reeds lang bestaande tewerkstelling zou zijn 

afgestemd op het arbeidsaanbod, ondermeer inzake knelpuntberoepen. Zelfs al blijkt uit de motieven 

van de bestreden beslissing dat de gemachtigde van mening is dat de duurzame lokale verankering van 

verzoeker niet in aanmerking kan worden genomen omdat hij geen ingevuld model-arbeidscontract 

heeft voorgelegd, kan worden worden aangenomen dat in casu op een meer uitgebreide wijze diende te 

worden gemotiveerd waarom het arbeidscontract dat verzoeker heeft neergelegd en de loonfiches 
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waaruit blijkt dat hij nog steeds was tewerkgesteld op het moment van het indienen van de aanvraag, 

niet in aanmerking konden worden genomen in het kader van zijn integratie of in het kader van 

mogelijke toekomstige tewerkstelling. De Raad herhaalt dat de omstandigheid dat de gemachtigde de 

aanvraag van verzoeker onderzoekt in het licht van de criteria van de vernietigde instructie, slechts een 

invulling vormt van zijn appreciatiebevoegdheid. In het kader van deze appreciatiebevoegdheid kan 

worden verwacht dat in de bestreden beslissing op meer uitgebreide wijze wordt ingegaan op de 

omstandige bewijzen van recente tewerkstelling die verzoekster in casu had voorgelegd". 

Dat verweerder een ongegrondheidsbeslissing neemt zonder dat, in het kader van zijn appreciatie-

bevoegdheid, op een uitgebreide en afdoende wijze wordt ingegegaan op de door verzoekers voorge-

legde omstandige bewijzen van hun langdurig verblijf en hun integratie in de Belgische samenleving, 

hun langdurige asielprocedure, hun in België opgebouwde sociale banden en' vriendenkring, hun kennis 

van de Nederlandse taal, hun talrijke gevolgde (Nederlandse) taallessen, hun werkbereidheid, 

verzoekers mogelijkheid tot onmiddellijke indiensttreding, verzoeksters hogere studies, hun deelname 

aan het Belgische verenigingsleven,.... 

Verzoekers benadrukken dat in het kader van verweerders appreciatiebevoegdheid kan worden 

verwacht dat in de bestreden beslissingen op meer uitgebreide wijze wordt ingegaan op de omstandige 

bewijzen van hun integratie in de Belgische samenleving, hun langdurige asielprocedure, hun langdurig 

verblijf in België, hun in België opgebouwde sociale banden en vriendenkring, hun kennis van de 

Nederlandse taal, hun talrijk gevolgde taallessen, hun werkbereidheid, verzoekers mogelijkheid tot 

onmiddellijke indiensttreding bij restaurant De B. (…), verzoeksters hogere studies, hun deelname aan 

het Belgische verenigingsleven, die verzoekers in casu had voorgelegd. 

Dat er sprake is van schending van de motiverings-en de zorgvuldigheidsplicht en een manifeste 

beoordelingsfout in hoofde van verweerder.” 

 

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

 

“Verzoekers menen dat de beslissing nalaat te motivering waarom met de ingeroepen langdurige 

asielprocedure van meer dan vijf jaar geen rekening wordt gehouden bij de beoordeling van de 

aanvraag om machtiging tot verblijf. Ze stellen dat ondanks de vernietiging van de instructie van 19 juli 

2009, de criteria 1.1, 1.2, 2.1-2.7 permanent blijven gelden, waardoor de bestreden beslissing onterecht 

heeft nagelaten te motiveren waarom de langdurige asielprocedure niet ressorteert onder het criterium 

1.2 van de instructie. Ze verwijten de verwerende partij geen motivering gegeven te hebben waarom 

hun integratie, hun langdurig verblijf, enz... in hun geheel niet weerhouden kunnen worden als grond 

voor regularisatie. Verzoekers verwijzen vervolgens naar een arrest d.d. 13 december 2010 van de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Ze zijn voorts van mening dat de beslissing voorzien is van een 

stereotiepe motivering. 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat,  wat de ingeroepen schending van de artikelen 2 en 3 

van de wet van 29 juli 1991 betreft, de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die 

beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoekers er kennis van hebben kunnen nemen en zijn 

kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden 

waarover zij in rechte beschikken. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele 

motiveringsplicht voldaan (RvS 5 februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298). 

De bestreden beslissing verwijst naar de toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet en naar 

de feitelijke omstandigheden op basis waarvan de beslissing werd genomen. Een eenvoudige lezing 

van de bestreden beslissing leert dat het determinerende motief op grond waarvan de beslissing is 

genomen wordt aangegeven. Waar verzoekers menen dat er niet gemotiveerd werd waarom hun 

vermeende lange asielprocedure niet in aanmerking werd genomen, heeft verwerende partij hierbij de 

eer op te merken dat verzoekers kritiek geenszins strookt met de inhoud van de beslissing. Immers, een 

eenvoudige lezing van de bestreden beslissing toont aan dat die wel degelijk uiteenzet dat de 

asielprocedure van verzoekers niet van die aard is dat ze als onredelijk kan worden beschouwd. 

Dienaangaande luidt de beslissing als volgt: 

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

asielprocedure en dat zij bij een negatieve beslissing het land dienden te verlaten. Hun asielaanvraag, 

die zij indienden op 28.07.2005, werd afgesloten op 26.10.2006 met een bevestigende beslissing van 

weigering van verblijf door het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen, hen betekend 

op 27.10.2006. Betrokkenen verkozen echter geen gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied 

te verlaten; De beroepsprocedure hiertegen bij de Raad van State werd afgesloten op 11. 06.2010. De 

duur van de asielprocedure - namelijk minder dan 1 jaar en 3 maanden - en die van beide procedures 

samen - namelijk iets minder dan 4 jaar en 11 maanden- was ook niet van die aard dat ze als onredelijk 

lang kan beschouwd worden; Verder kan hierbij opgemerkt worden dat de beroepsprocedure voor de 
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Raad van State niet bij die asielprocedure behoort daar men niet oordeelt over de gegrondheid van de 

asielaanvraag, maar wel over de correctheid van de procedure. De procedures doen bovendien geen 

situatie ontstaan waardoor betrokkenen aanspraak zouden kunnen maken op een verblijfsrecht." 

Verwerende partij heeft de eer toe te voegen dat verzoekers geen enkele poging doen in hun 

verzoekschrift om die motivering zoals hierboven weergegeven te weerleggen. 

Verzoekers maken niet duidelijk op welk punt de motivering van de bestreden beslissing hen niet in 

staat stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de beslissing is genomen derwijze dat 

hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (R.v.St., nr. 105.103, 26 

maart 2002). 

Verzoekers kennen klaarblijkelijk de motieven van de bestreden beslissing, daar zij ze aanvechten in 

hun verzoekschrift. Aan de formele motiveringsplicht werd derhalve voldaan. 

"Overwegende dat, wat de ingeroepen schending van de motiveringsplicht betreft, de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen tot doel heeft 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; dat uit het 

verzoekschrift blijkt dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het 

doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt; dat hetzelfde geldt voor de aangevoerde 

schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet; dat de verzoekende partij bijgevolg de schending 

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

onderzocht;" (R.v.St., arrest nr. 163.817 d.d. 19 oktober 2006, Staatsraad Bamps, G/A 134.748/XIV-

14.428) 

Waar verzoekers vervolgens stellen dat de criteria 1.1, 1.2, 2.1-2.7 van de vernietigde instructies van 19 

juli 2009 permanent blijven gelden, heeft verwerende partij de eer op te merken dat enerzijds, 

verzoekers in hun aanvraag om machtiging tot verblijf melding maakten van artikel 2.1° van de wet van 

22/12/1999, waarop de bestreden beslissing terecht het volgende repliceerde: "Nat betreft de 

verwijzingen naar artikelen 2.1°, 2.4° en 9.9° van de wet van 22.12.1999 kan opgemerkt worden dat dit 

een enige en unieke operatie was. De criteria voor regularisatie vermeld in deze wet zijn dan ook niet 

van toepassing op de aanvraag tot regularisatie op grond van artikel 9bis van de wet van 1980. " 

Anderzijds heeft verwerende partij de eer te herhalen dat, zoals reeds supra uiteengezet, de bestreden 

beslissing wel degelijk de redenen heeft uiteengezet op basis waarvan de asielprocedure van 

verzoekers niet als onredelijk lang kan beschouwd worden en geen grond vormt tot regularisatie. 

Waar verzoekers vervolgens verwijzen naar het arrest nr. 52.905 d.d. 13 december 2010, heeft 

verwerende partij de eer op te merken dat verzoekers op geen enkele wijze uiteenzetten in welke mate 

dit arrest ook op hun situatie van toepassing zou zijn. Ze laten na aannemelijk te maken dat ze zich in 

dezelfde situatie bevinden als die beschreven door het arrest waarnaar zij verwijzen. Bovendien merkt 

verwerende partij op dat de passage die verzoekers weergeven handelt over jarenlange tewerkstelling. 

Uit het administratieve dossier van verzoekers blijkt geenszins dat verzoekers eveneens een jarenlange 

tewerkstelling hebben aangetoond. Daarentegen is gebleken dat verzoekers enkel een arbeidsovereen-

komst van 07.10.2010 en een werkbelofte van 18.08.2009 hebben voorgelegd, doch eveneens een 

beslissing tot weigering van een arbeidskaart d.d. 06.11.2008. Verwerende partij ziet derhalve niet in op 

welke wijze een verwijzing naar voormeld arrest dienstig is voor verzoekers' situatie. 

Verzoekers kunnen, gelet op voorgaande uiteenzetting, niet gevolgd worden in hun bewering als zou de 

beslissing op stereotiepe wijze gemotiveerd zijn. Immers, de beslissing gaat in op de concrete situatie 

van verzoekers zoals door hen weergegeven in hun aanvraag d.d. 23 december 2010. 

Waar er vervolgens een schending van het gelijkheidsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel en van het 

zorgvuldigheidsbeginsel wordt voorgesteld, merkt verwerende partij op dat verzoekers hebben 

nagelaten uiteen te zetten in elke mate de beslissing een schending inhoudt van voormelde beginselen. 

Dit onderdeel van het middel is derhalve onontvankelijk. 

Voor zover als nodig wijst verwerende partij erop dat verzoekers niet aannemelijk kunnen maken dat de 

beslissing gebaseerd zou zijn op een verkeerde voorstelling van de feiten. Een schending van de 

materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel wordt derhalve niet aangetoond. 

In zoverre verzoekers de schending aanvoert van het zorgvuldigheidsbeginsel, dient erop te worden 

gewezen dat het zorgvuldigheidsbeginsel aan de overheid de verplichting oplegt 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 zorgvuldigheidsplicht houdt in dat de overheid zich op afdoende wijze dient te informeren over alle 

relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen (R.v.St., nr. 107.624, 11 

juni 2002). 

Het enig middel is niet gegrond.” 
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2.1.3. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

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 beslissing geeft duidelijk het determinerend motief 

aan op grond waarvan deze werd genomen. In de motivering van de bestreden beslissing wordt 

verwezen naar de juridische grondslag, met name artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en naar het feit 

dat de redenen die aangehaald worden om het verblijf toe te staan onvoldoende zijn.  

 

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).  

 

Verzoekers maken niet duidelijk op welk punt deze motivering hen niet in staat stelt om te begrijpen op 

grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen, derwijze dat 

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

105.103). 

 

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

zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoekers bijgevolg de 

schending van de materiële motiveringsplicht aanvoeren, zodat dit onderdeel van het enig middel vanuit 

dat oogpunt wordt onderzocht.  

 

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. 

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. 

 

Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond is om verzoekers een verblijfsmachtiging toe te 

kennen, dient de verwerende partij na te gaan of de aanvraag wel regelmatig werd ingediend, en onder 
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meer te weten of er aanvaardbare buitengewone omstandigheden werden ingeroepen om de afgifte van 

de verblijfsmachtiging in België te verantwoorden. In casu werd verzoekers’ aanvraag ontvankelijk 

verklaard, zodat aangenomen werd dat zij aanvaardbare buitengewone omstandigheden hebben 

ingeroepen die rechtvaardigen dat zij hun aanvraag om machtiging tot verblijf in België indienen. De 

bestreden beslissing spreekt zich uit over de argumenten ten gronde die verzoekers hebben ingeroepen 

om tot een verblijf van langer dan drie maanden te worden gemachtigd.  

 

Als reden waarom machtiging tot verblijf wordt aangevraagd, halen verzoekers verschillende elementen 

aan: asielaanvraag nog steeds lopend voor de Raad van State, onafgebroken verblijf van meer dan vijf 

jaar en ca. vijf maanden, verschillende aanvragen tot regularisatie werden ingediend, dat een aanvraag 

tot regularisatie op gelijke basis staat met een aanvraag regularisatie conform artikel 2.1° van de wet 

van 22 december 1999 waarvoor verzoekers werkelijk een modelvoorbeeld zijn, dat de periode waarin 

verzoeker legaal verbleef dient beschouwd te worden als definitief, dat verzoekers’ aanvraag tevens op 

gelijke basis staat met een aanvraag regularisatie conform artikel 2.4 juncto artikel 9.9 van de regulari-

satiewet, dat de integratie van verzoekers zeker duurzame sociale bindingen heeft teweeggebracht die 

zij gedurende hun verblijf hier ontwikkeld hebben. Verzoekers geven verschillende elementen weer met 

betrekking tot hun integratie en wijzen op hun blanco strafregister.  

 

De gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid dient, in het kader van het 

onderzoek ten gronde, na te gaan of er voldoende redenen werden aangehaald om een machtiging tot 

verblijf in België toe te staan. In de bestreden beslissing wordt op bovenstaande elementen geantwoord. 

 

In tegenstelling tot wat verzoekers in hun verzoekschrift voorhouden werd in de bestreden beslissing 

geantwoord op de argumentatie die betrekking heeft op asielprocedure en de procedure voor de Raad 

van State. In de bestreden beslissing wordt gesteld: “Betrokkenen wisten dat hun verblijf slechts voor-

lopig werd toegestaan in het kader van de asielprocedure en dat zij bij een negatieve beslissing het land 

dienden te verlaten. Hun asielaanvraag, die zij indienden op 28.07.2005, werd afgesloten op 26.10.2006 

met een bevestigende beslissing van ‘weigering verblijf’ door het Commissariaat –Generaal voor 

Vluchtelingen en Staatslozen, hen betekend op 27.10.2006. Betrokkenen verkozen echter geen gevolg 

te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten. De beroepsprocedure hiertegen bij de Raad van 

State werd afgesloten op 11.06.2010. De duur van de asielprocedure – namelijk minder dan 1 jaar en 3 

maanden – en die van beide procedures samen – namelijk iets minder dan 4 jaar en 11 maanden- was 

ook niet van die aard dat ze als onredelijk lang kan beschouwd worden. Verder kan hierbij opgemerkt 

worden dat de beroepsprocedure voor de Raad van State niet bij die asielprocedure behoort daar men 

niet oordeelt over de gegrondheid van de asielaanvraag, maar wel over de correctheid van de 

procedure. De procedures doen bovendien geen situatie ontstaan waardoor betrokkenen aanspraak 

zouden kunnen maken op een verblijfsrecht.” Uit het administratief dossier blijkt echter dat het beroep 

tot nietigverklaring ingediend tegen de beslissingen tot weigering van verblijf, genomen door de 

Commissaris-generaal, bij arrest van 18 mei 2010 – in de bestreden beslissing wordt verkeerdelijk de 

datum van 11 juni 2010 opgegeven – met nummer 204.020 door de Raad van State verworpen werd. 

Wanneer men de duur van de asielprocedure en de procedure voor de Raad van State, die geen deel 

uitmaakt van de asielprocedure, optelt dan hebben verzoekers bijna 4 jaar en 9 maanden in België 

verbleven. Bijgevolg voldoen verzoekers niet aan criterium 1.2. van de instructies van 19 juli 2008, waar-

bij een vijfjarig verblijf vereist wordt voor families zonder schoolgaande kinderen. Daar de asielprocedu-

re van verzoekers slechts een jaar en drie maanden geduurd heeft kunnen zij evenmin stellen dat ze 

voldoen aan criterium 1.1 van de instructies van 19 juli 2008, daar dit criterium vereist dat de asiel-

procedure minstens vier jaar geduurd heeft.  

 

Wat betreft de verwijzingen naar de regularisatiewet van 1999 wordt in de bestreden beslissing terecht 

gesteld: “Wat betreft de verwijzingen naar artikels 2.1°, 2.4° en 9.9° van de wet van 22.12.1999, kan 

opgemerkt worden dat dit een enige en unieke operatie was. De criteria voor regularisatie vermeld in 

deze wet zijn dan ook niet van toepassing op de aanvraag tot regularisatie op grond van art. 9bis van de 

wet van 1980.” Dit motief wordt door verzoekers niet weerlegd. 

 

Waar verzoekers hun blanco strafregister aanhalen, wordt in de bestreden beslissing terecht gesteld: 

“Er dient in dit geval opgemerkt te worden dat van alle vreemdelingen die in België verblijven, verwacht 

wordt dat zij zich houden aan de in België van kracht zijnde wetgeving.” Dit wordt in het verzoekschrift 

niet betwist. 
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In tegenstelling tot wat verzoekers voorhouden werd er in de bestreden beslissing gemotiveerd omtrent 

hun integratie in de Belgische samenleving, hun kennis van de Nederlandse taal, de gevolgde taal-

lessen, de werkbereidheid, de mogelijkheid tot onmiddellijke indiensttreding, de hogere studies van 

verzoekster en hun deelname aan het Belgische verenigingsleven. Met betrekking tot deze elementen 

van integratie wordt in de bestreden beslissing uitdrukkelijk gesteld: “Het feit dat betrokkenen kunnen 

terugblikken op een ononderbroken verblijf sinds juli 2005; verzoekers zeer goed Nederlands spreken 

ten gevolge van de dagdagelijkse contacten met Nederlandstalige vrienden, buren enzovoort, wat door 

beiden wordt gestaafd met verscheidene deelcertificaten, certificaten en attesten van 2006 tot 2009; 

Mevr. P. (…) een deelcertificaat van de module AV Engels Breakthrough A&B dd. 31.01.2007 voorlegt; 

Mevr. P. (…) zich thans in het huidige academiejaar ingeschreven heeft in het eerste jaar Bachelor 

richting Economische Wetenschappen aan de Universiteit te Gent, wat wordt gestaafd met een 

studieattest dd. 14.08.2009; betrokkenen inspanningen geleverd hebben op zowel linguïstisch als op 

sociaal en economisch gebied en er niet aan kan getwijfeld worden dat verzoekers kunnen en willen 

voorzien in hun eigen levensonderhoud; ze werkbereid zijn en dit staven met een attest van werkbereid-

heid dd. 18.11.2009, Dhr. B. (…) kan tewerkgesteld worden bij restaurant De Boshoeve en ter staving 

hiervan een arbeidsovereenkomst voorlegt dd 07.10.2010, een werkbelofte dd. 18.08.2009 en hij een 

weigering arbeidskaart C dd. 06.11.2008 aan de aanvraag toevoegt; een grote vrienden – en kennissen-

kring opgebouwd hebben die hen willen steunen en helpen wat wordt gestaafd met diverse getuigen-

verklaringen; Mevr. P. (…) regelmatig contact opneemt met Vluchtelingenwerk Vlaanderen; Dhr. B. (…) 

lid is van de Internationale Federatie voor Body Building en Mevr. P. (…) lid is van Escape Fitness; 

betrokkenen hebben deelgenomen aan een opleiding voor asielzoekers in OCMW Evergem en Dhr. B. 

(…) tevens lid blijkt van de lokale basketbalclub BBC Evergem en betrokkenen een cursus talent ID 

hebben gevolgd kan niet weerhouden worden als een grond voor regularisatie.” Hieruit blijkt dat met alle 

aangehaalde elementen die betrekking hebben op de integratie rekening werd gehouden, maar dat ze 

niet als grond voor regularisatie op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet weerhouden 

kunnen worden. De Raad wijst er nogmaals op dat de beslissende administratieve overheid niet “verder” 

dient 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.  

 

Voorts stellen verzoekers dat in de bestreden beslissing niet gemotiveerd wordt waarom deze elemen-

ten in hun geheel niet weerhouden kunnen worden als grond voor regularisatie. Vooreerst wordt erop 

gewezen dat de administratieve overheid bij de motivering van de bestreden beslissing de verplichting 

heeft de betrokkene te informeren over de redenen die als determinerend beschouwd werden om te 

komen tot de bestreden beslissing, onder voorbehoud dat de motivering een antwoord geeft, zelfs op 

impliciete maar zekere wijze, op de essentiële argumenten van de betrokkenen. In casu begint de 

gemachtigde van de staatssecretaris zijn motivering met de algemene conclusie: “De redenen die 

aangehaald worden om verblijf toe te staan zijn onvoldoende.” Hieruit blijkt dat de gemachtigde alle 

elementen samen in overweging heeft genomen en heeft geconcludeerd dat ook alle elementen in hun 

geheel beschouwd geen grond tot regularisatie kunnen uitmaken. Vervolgens overloopt de gemachtigde 

alle verschillende elementen en bespreekt hij ze. 

 

Verzoekers kunnen zich ook niet dienstig beroepen op het arrest van de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen van 13 december 2010 met nummer 52 905, daar zij niet aantonen dat de feitelijke 

omstandigheden die aanleiding gaven tot dat arrest identiek zijn aan hun eigen situatie. Uit het admini-

stratief dossier blijkt onder meer dat verzoekers geen jarenlange tewerkstelling hebben aangetoond. Uit 

het administratief dossier blijkt enkel dat verzoekers een arbeidsovereenkomst van 7 oktober 2010, een 

werkbelofte van 18 augustus 2009 en beslissing tot weigering van afgifte van een arbeidskaart van 6 

november 2008 overmaakten. 

 

Verzoekers verwijzen in hun verzoekschrift ook naar de criteria 2.1.- 2.7 van de instructies van 19 juli 

2008. Vooreerst dient er opgemerkt te worden dat verzoekers zich in hun aanvraag niet uitdrukkelijk 

hebben beroepen op deze criteria uit de instructies. Bijgevolg kunnen ze de verwerende partij niet 

verwijten hier niet op te hebben geantwoord. Voorts tonen verzoekers ook niet aan welk belang ze bij 

hun kritiek hebben, daar ze in hun verzoekschrift nalaten uiteen te zetten welk criterium de verwerende 

partij op hen had moeten toepassen. Ze tonen niet aan dat ze ouder zijn van een Belgisch minderjarig 

kind of van een minderjarig kind dat een EU-burger is, dat ze familieleden hebben in België, maar dat ze 

buiten het toepassingsgebied van artikel 40bis van de Vreemdelingenwet vallen, dat zij als minderjarige 

gemachtigd of toegelaten werden tot een onbeperkt verblijf, dat ze verschillende nationaliteiten hebben 

en hun landen geen gezinshereniging toelaten, dat ze genieten van een Belgisch pensioen of 
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invaliditeitsuitkering en dat ze een familie met schoolgaande kinderen zijn. Deze criteria van de 

instructies van 19 juli 2008 luiden immers als volgt: 

 

“2.1 De vreemdeling die ouder is van een Belgisch minderjarig kind en die een reëel en effectief gezin 

vormt met dit kind. 

2.2 De vreemdeling die ouder is van een minderjarig kind dat een EU-burger is, indien het kind over 

voldoende bestaansmiddelen beschikt, eventueel verkregen via deze ouder en wanneer de ouder 

effectief instaat voor de zorg van het kind; 

2.3 De 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 land 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; 

2.4. De vreemdeling die gemachtigd of toegelaten werd tot een onbeperkt verblijf in België als hij 

minderjarig was en die daarna is teruggekeerd (al dan niet onder de dwang van zijn ouders) naar zijn 

land van herkomst maar die geen aanspraak kan maken op een recht op terugkeer zoals voorzien in de 

wet of in de koninklijke besluiten, zoals de vreemdeling van wie het paspoort of de verblijfstitel werd 

afgenomen wanneer hij is teruggekeerd naar het land van herkomst of de jonge vrouw die tegen haar 

wil uitgehuwelijkt werd, voor zover deze persoon de nodige bewijzen van deze toestand kan voorleggen; 

2.5 De echtgenoten met een verschillende nationaliteit die afkomstig zijn uit landen die hun 

gezinshereniging niet toelaten, met het gevolg dat ingeval van verwijdering naar hun respectieve landen 

van herkomst, hun gezinscel zou verbroken worden, in het bijzonder, wanneer ze een gemeen-

schappelijk kind hebben; 

2.6 Vreemdelingen die een Belgisch pensioen of invaliditeitspensioen genieten, maar die hun recht op 

verblijf in België verloren hebben ingevolge hun terugkeer naar het land van herkomst; 

2.7 Families met schoolgaande kinderen met een afgesloten of hangende asielprocedure voor zover 

1) Ze een ononderbroken verblijf van tenminste vijf jaar in België kunnen aantonen en een asielaan-

vraag hebben ingediend vóór 1 juni 2007, - datum van inwerkingtreding van de nieuwe asielprocedure, - 

waarvan het onderzoek tenminste één jaar heeft genomen bij de asielinstanties, namelijk, de Dienst 

Vreemdelingenzaken, het Commissariaat- generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, of in het 

voorkomend geval, de voormalige Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen. De vereiste periode van 

vijf jaar ononderbroken verblijf vangt aan op de datum van de eerste asielaanvraag in België. 2) De 

(een) schoolgaande kind(eren) minstens sedert 1 september 2007 school liep(en) in een door de één 

van de Gemeenschappen georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling waar ze 

regelmatig de lessen gevolgd hebben in het kleuter-, lager, secundair onderwijs en/of hoger onderwijs 

tijdens de duur van de asielprocedure en/of tijdens de periode van verblijf volgend op de asiel-

procedure;” 

 

Tot slot geeft de aangevoerde kritiek te dezen aldus weliswaar blijk van een andere feitelijke 

beoordeling van de gegevens van de zaak dan die van de bevoegde overheid, doch het onderzoek van 

deze andere beoordeling nodigt te dezen de Raad uit tot een opportuniteitsonderzoek hetgeen niet tot 

zijn bevoegdheid behoort. 

 

De verzoekende partij toont niet aan dat de overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan 

van onjuiste feitelijke gegevens, die niet correct heeft beoordeeld of onredelijk tot haar besluit is 

gekomen (cfr. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). Deze vaststelling volstaat om de bestreden 

beslissing te schragen. Een schending van de materiële motiveringsplicht wordt niet aangetoond. 

Evenmin tonen verzoekers aan dat er een manifeste beoordelingsfout werd gemaakt. 

 

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. 

 

Het rechtszekerheidsbeginsel is een uit de rechtsstaat voortvloeiend beginsel dat inhoudt dat het recht 

voorzienbaar en toegankelijk dient te zijn zodat de rechtssubjecten in staat zijn de rechtsgevolgen van 

hun handelingen op voorhand in te schatten, en dat die rechtssubjecten moeten kunnen vertrouwen op 

een zekere standvastigheid bij het bestuur (I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van 

behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure, 2006, 315- 349). Uit de bespreking van de voorafgaande 
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onderdelen blijkt geenszins dat de gemachtigde van staatssecretaris niet overeenkomstig de geldende 

bepalingen heeft gehandeld. Het rechtszekerheidsbeginsel is bijgevolg niet geschonden. 

 

Tot slot voeren verzoekers in de hoofding van het middel de schending van het gelijkheidsbeginsel aan. 

Luidens artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4°, van de Vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op straffe 

van nietigheid een uiteenzetting van feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van het beroep 

worden ingeroepen. Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet worden begrepen de voldoende 

duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze waarop die door de bestreden 

rechtshandeling wordt geschonden (RvS 17 december 2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; 

RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618). 

 

Verzoekers beperken zich in hun verzoekschrift tot het aanhalen van de schending van het gelijkheids-

beginsel zonder evenwel op voldoende en duidelijke wijze een omschrijving te geven van de wijze 

waarop het gelijkheidsbeginsel geschonden werd. Deze handelwijze voldoet niet aan de voornoemde 

vereiste dat, om van een middel te spreken, de wijze moet worden omschreven waarop het aange-

voerde beginsel is geschonden door de bestreden beslissing.  Er dient te worden vastgesteld dat dit 

onderdeel van het middel geen middel is in de zin van de voornoemde bepaling en derhalve onont-

vankelijk is. 

 

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 zevenentwintig 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 

 


