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 nr. 64 043 van 28 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 21 maart 2011 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 1 februari 2011 waarbij de aanvraag om machtiging tot 

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

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 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 11 april 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 mei 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat T. VAN NUFFELEN, die loco advocaat A. EL MOUDEN 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat 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 

 

1.1. Verzoeker kreeg op 28 juni 2003 een bevel om het grondgebied te verlaten met beslissing tot 

terugleiding naar de grens en beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde. 

 

1.2. Op 14 december 2009 diende verzoeker een aanvraag om machtiging tot verblijf in met toepassing 

van artikel 9bis van de vreemdelingenwet van 15 december 1980. Hij wenste zich te beroepen op 

criterium 2.8A van de vernietigde instructie van 19 juli 2009. 
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1.3. Deze aanvraag werd op 1 februari 2011 ontvankelijk, doch ongegrond beoordeeld. Deze beslissing 

werd hem op 18 februari 2011 ter kennis gebracht. Verzoeker kreeg op 18 februari 2011 tevens een 

bevel om het grondgebied te verlaten, onder een bijlage 13. Dit zijn de thans bestreden beslissingen, 

waarvan de motieven als volgt luiden: 

 

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

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

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

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

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

vernoemde instructie, te blijven toepassen. Betrokkene beroept zich op het criterium 2.8A van de 

vernietigde instructie van 19.07.2009. Dit criterium bepaalt ondermeer dat: "de vreemdeling die 

voorafgaand aan zijn aanvraag een langdurig ononderbroken verblijf heeft dat minimum 5 jaar bedraagt, 

én die voor 18 maart 2008 gedurende een periode een wettig verblijf in België heeft gehad {...} of, die 

voor die datum, geloofwaardige pogingen heeft ondernomen om in België een wettig verblijf te 

bekomen". Uit het administratief dossier blijkt dat betrokkene voor 18 maart 2008 géén periode van 

wettig verblijf heeft bekomen, noch dat hij een geloofwaardige poging heeft ondernomen. Wat dus 

inhoudt dat hij geen aanspraak kan maken op het criterium 2.8A. De advocaat van betrokkene verwijst 

ook naar betrokkenes lokale verankering. Hoe goed deze lokale verankering eventueel ook moge zijn 

(betrokkene staaft die door getuigenverklaringen en een inschrijvingsbewijs voor lessen Nederlands), dit 

doet niets af aan de voorwaarden van wettig verblijf voor 18 maart 2008 of een geloofwaardige poging 

(supra). Dit element kan dus niet in betrokkenes voordeel weerhouden worden”. 

 

Reden van de maatregel: 

 

“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 paspoort en geldig 

visum. “ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel werpt verzoeker de schending op van “artikel 62 van de vreemdelingenwet van 

15.12.1980; van artikelen 2 en 3 van de wet van 19.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen, schending van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en schending van de 

beginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder de zorgvuldigheidsplicht”. 

 

2.2. Verzoeker licht zijn enig middel als volgt toe: “Artikel 62 van de wet van 15.12.1980, en artikelen 2 

en 3 van de wet van 29.07.1991 bepalen dat de beslissingen zowel in feite als in rechte moeten worden 

gemotiveerd. De bestreden beslissing door de gemachtigde van de Staatssecretaris van Asiel- en 

Migratiebeleid maakt een bestuurshandeling uit in de zin van art. 1 van de vermelde wet van 

19.07.1991. De beslissing is immers een "eenzijdige rechtshandeling met individuele strekking die 

uitgaat van een bestuur en die beoogt rechtsgevolgen te hebben voor één of meer bestuurden [...]" 

Artikel 2 van de wet van 29.07.1991 bepaalt dat de betrokken bestuurshandelingen "uitdrukkelijk" 

moeten worden gemotiveerd. Dit impliceert dat de beslissing die ter kennis wordt meegedeeld aan de 

betrokkene niet enkel het dictum moet omvatten, maar tevens de redenen moet weergeven op grond 

waarvan de beslissing werd genomen. Artikel 3 van dezelfde wet legt het bestuur de verplichting op om 

de genomen beslissing op "afdoende" wijze te motiveren. De opgelegde motivering moet in de akte 

zowel de juridische als de feitelijke overwegingen vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. 

De artikelen 2 en 3 van de Motiveringswet stellen dat de administratieve handeling uitdrukkelijk dient te 

worden gemotiveerd en dat in de motivering van de akte de feitelijke en de juridische gronden dienen te 

worden opgenomen. Bovendien dient de motivering afdoende te zijn. Een motiveringsverplichting wordt 

tevens opgelegd door artikel 62 van de wet van 15.12.1980. De term "afdoende", bevestigt door de 

rechtspraak van de Raad van State, vereist dat de deugdelijke motivering meer is dan een loutere 

abstracte en vormelijke stijlformule. De motivering moet pertinent zijn, d.w.z. duidelijk te maken hebben 

met de beslissing. Zij moet daarenboven draagkrachtig zijn, d.w.z. dat de aangehaalde redenen moeten 

volstaan om de beslissing te schragen. De motivering moet de betrokkene ook in staat stellen om met 

nuttig gevolg te kunnen opkomen tegen de bestuurshandeling in kwestie en moet het de rechter 

mogelijk maken zijn legaliteitscontrole uit te oefenen. In die zin dient de afdoende motivering in concreto 

beoordeeld te worden (R.v.St, nr. 22.896 van 01.02.1983; R.v.St, nr. 76.565 van 21.10.1998; R.v.St, nr. 

43.259 van 09.06.1993; R.v.St., 43.852 van 12.08.1993; R.v.St, nr. 43.556 van 30.06.1993). Met de 

term "afdoende" wordt tevens verwezen naar het feit dat de motivering in rechte en in feite evenredig 
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moet zijn met het belang van de genomen beslissing, dat er dus een verband moet zijn tussen het 

belang, de aard en het voorwerp van de beslissing, aan de ene kant, en het belang dat wordt gehecht 

aan de motivering, aan de andere kant. Niet alle bestuurshandelingen zullen in dezelfde mate formeel 

moeten worden gemotiveerd. Wanneer de overheid beschikt over een discretionaire bevoegdheid, dient 

haar motivering in extenso en uitgebreider te gebeuren. De beslissingen waarvan de motivering vaag, 

nietszeggend of loutere stijlformules inhouden, dienen tevens te worden vernietigd (R.v.St, nr. 52.909 

van 14.04.1995; R.v.St, nr. 44.141 van 20.09.1993; R.v.St, nr. 77.502 van 09.12.1998; R.v.St, nr. 

77.732 van 18.12.1998, R.v.St, nr. 83.771 van 01.12.1997; R.v.St, nr. 86.567 van 04.04.2000; R.v.St., 

nr. 90.169 van 12.10.2000). Bovendien impliceren de beginselen van behoorlijk bestuur en meer in het 

bijzonder het zorgvuldigheidsbeginsel dat de Dienst Vreemdelingenzaken, bij het nemen van een 

bepaalde beslissing, niet alleen relevante feiten correct en volledig moet vaststellen, waarderen en 

interpreteren, maar ook zich van alle relevante gegevens op de hoogte moet stellen, desgevallend door 

de rechtsonderhorige mondeling of schriftelijk te horen, nadere informatie in te winnen ...  (S. 

BOUCKAERT, Documentloze vreemdelingen, Maklu, Antwerpen, 2007, p.161.)  

7.2. Rekening houdend met het voorgaande, dient te worden vastgesteld dat deze verplichtingen die op 

de overheid rusten, schromelijk met de voeten werden getreden. Immers verzoeker vraagt om 

geregulariseerd te worden op basis van 2.8A. Volgens de vernietigde instructies dient verzoeker te 

voldoen aan de volgende voorwaarden: een ononderbroken verblijf van 5 jaar voorafgaand aan de 

aanvraag tot machtiging van het verblijf; vóór 18.03.2008 een geloofwaardige poging te hebben 

ondernomen om zich in regel te stellen niet haar verblijf of nog een wettig verblijf in België voor die 

datum te hebben gehad en aantonen dat hij voldoende lokaal is verankerd in België. Uit het 

administratief dossier blijkt dat op 28.06.2003 een bevel werd betekend aan verzoeker om het 

grondgebied te verlaten. Hierop raadpleegde verzoeker een advocaat teneinde het gegeven bevel te 

laten schorsen en vernietigen. Zijn toenmalig raadsman, Mr Welkenhuysen, diende op 22.07.2003 een 

verzoek in tot schorsing en een verzoek tot nietigverklaring tegen voormeld bevel bij de Raad van State. 

Minstens het verzoek tot schorsing is terug te vinden in het administratief dossier, (stuk 2) (stuk 3). De 

gevoerde procedure bij de Raad van State kan in deze niet anders worden geïnterpreteerd dan dat 

verzoeker zich niet wilde neerleggen bij het gegeven bevel en een raadsman raadpleegde om dit bevel 

ongedaan te maken. Verzoeker had duidelijk de intentie zijn verblijf in België te kunnen verderzetten, 

wat in hoofde van verzoeker dan ook kan beschouwd worden als een geloofwaardige poging. Immers, 

hij heeft niet enkel een raadsman geraadpleegd, doch die heeft ook effectieve stappen ondernomen in 

het dossier van verzoeker. Het feit dat dit gegeven is terug te vinden in het administratief dossier van 

verweerder, doch deze laatste dit blijkbaar over het hoofd zag of er minstens geen aandacht aan 

besteedde, duidt op een flagrant gebrek aan zorgvuldigheid bij de beoordeling van de 

regularisatieaanvraag van verzoeker. Nergens in de bestreden beslissing geeft de DVZ er blijk van dit 

gegeven minstens onderzocht te hebben. Nochtans beschikte de DVZ wel over deze informatie 

aangezien ze is terug te vinden in het administratief dossier. Bovendien heeft de Staatssecretaris voor 

Migratie- en Asielbeleid zich niet alleen geëngageerd de criteria van de vernietigde instructie te blijven 

toepassen binnen zijn discretionaire bevoegdheid. Hij heeft zich eveneens geëngageerd om elk dossier 

te onderzoeken volgens een cascade systeem. Dit houdt in dat hij, of zijn diensten, overlopen of een 

verzoeker al dan niet in aanmerking kan komen voor een criterium, bij gebreke waarvan wordt 

onderzocht of de verzoeker in aanmerking komt voor een volgend criterium van de vernietigde instructie. 

Nergens in de bestreden beslissing valt ook maar te lezen dat de DVZ de andere mogelijke situaties 

heeft onderzocht. Minstens had in de bestreden beslissing blijk moeten gegeven zijn van enig 

onderzoek naar een mogelijke toepassing van andere criteria op het individuele geval van verzoeker, 

quod in casu non. De onderzoekverplichting die op de DVZ als bestuur rust als een beginsel van 

behoorlijk bestuur, wordt versterkt door het engagement van de Staatssecretaris, uitgesproken op de 

informatievergaderingen naar aanleiding van het uitvaardigen van de instructie van 19.07.2009. Van dit 

engagement is in de bestreden beslissing niets te merken. Gelet op het onnauwkeurig en onvolledig 

onderzoek van de DVZ kan men niet stellen dat de DVZ zich heeft gedragen naar de beginselen van 

behoorlijk bestuur, in het bijzonder het zorgvuldigheidsbeginsel. De bestreden beslissing dient dan ook 

vernietigd. Aangezien de bestreden beslissing onvoldoende is gemotiveerd en aangezien het bevel om 

het grond gebied te verlaten is gebaseerd op de bestreden beslissing dient dit bevel, conform de bijlage 

13, dan mede vernietigd”. 

 

2.3. De in het artikel 62 van de vreemdelingenwet en de in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke 

motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan 

worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De 

artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de 
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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 de motieven en de juridische basis aan op grond waarvan de 

beslissing is genomen, zo onder meer:  

 

“(…) Uit het administratief dossier blijkt dat betrokkene voor 18 maart 2008 géén periode van wettig 

verblijf heeft bekomen, noch dat hij een geloofwaardige poging heeft ondernomen. Wat dus inhoudt dat 

hij geen aanspraak kan maken op het criterium 2.8A. De advocaat van betrokkene verwijst ook naar 

betrokkenes lokale verankering. Hoe goed deze lokale verankering eventueel ook moge zijn (betrokkene 

staaft die door getuigenverklaringen en een inschrijvingsbewijs voor lessen Nederlands), dit doet niets af 

aan de voorwaarden van wettig verblijf voor 18 maart 2008 of een geloofwaardige poging (supra). Dit 

element kan dus niet in betrokkenes voordeel weerhouden worden” 

 

Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt te begrijpen op welke 

juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn 

voldaan aan het doel van de artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991. 

 

2.4. Wat de aangevoerde schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet betreft, moet er op worden 

gewezen dat artikel 6 van de voornoemde wet van 29 juli 1991 bepaalt dat deze "slechts van toepassing 

is op de bijzondere regelingen waarbij de uitdrukkelijke motivering van bepaalde bestuurshandelingen is 

voorgeschreven, in zoverre deze regelingen minder strenge verplichtingen opleggen". Uit een en ander 

volgt dat op het stuk van de motiveringsverplichting de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen een wet van suppletoire aard is (R.v.St., nr. 129.903 van 30 

maart 2004; R.v.St., nr. 160.589 van 27 juni 2006). 

 

2.5. Verzoeker stelt wel degelijk een geloofwaardige poging te hebben ondernomen zijn verblijf in België 

te regulariseren vóór 18 maart 2008, verwijzend naar het aanvechten van een bevel om het 

grondgebied te verlaten van 28 juni 2003. Verzoeker stelt dat hieruit blijkt dat hij de intentie had zijn 

verblijf in België verder te zetten. Verzoeker suggereert voorts dat het bestuur had moeten onderzoeken 

of hij niet voldeed aan andere criteria van de vernietigde instructie van 19 juli 2009. 

 

2.6. Wat betreft de vermeende schending in de toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet 

door het bestuur geldt dat het aanvechten van een bevel om het grondgebied te verlaten bezwaarlijk 

beschouwd kan worden als een geloofwaardige poging om een verblijf te regulariseren in de zin van 

criterium 2.8A van de vernietigde instructie van 19 juli 2009. Zoals verzoeker terecht stelt toont dit 

hoogstens aan dat hij zijn verblijf in België wilde verderzetten, doch hieruit blijkt geenszins dat hij een 

poging heeft ondernomen om dit verdergezette verblijf te regulariseren. Verzoekers kritiek is niet ernstig. 

 

2.7. In de mate dat verzoeker suggereert dat het bestuur andere criteria had moeten onderzoeken, geldt 

dat een dergelijke verplichting prima facie niet blijkt uit deze instructie. Bovendien heeft verzoeker zich 

enkel en alleen beroepen op criterium 2.8A. Het is niet aan het bestuur om de meest passende 

oplossing te vinden voor verzoeker. Verzoeker dient zelf een gerichte aanvraag te doen dewelke 

gestaafd wordt  met relevante stukken en elementen, niet andersom. Een schending van artikel 9bis van 

de vreemdelingenwet ligt niet voor.  

 

2.8. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan het bestuur de verplichting op om haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (R.v.St. 167.411 van 2 

februari 2007; R.v.St nr. 154.954 van 14 februari 2006). Uit het administratief dossier blijkt niet dat het 

bestuur haar beslissing gebaseerd heeft op verkeerde feitelijk gegevens of deze gegevens verkeerdelijk 

heeft gekwalificeerd. Al evenmin blijkt uit het administratief dossier dat het bestuur niet alle elementen 

heeft onderzocht of bij haar beslissing heeft betrokken. Integendeel blijkt er duidelijk dat verzoeker 

eenvoudigweg niet voldoet aan de gestelde voorwaarden en deze vaststelling niet ernstig betwist. 

Verzoeker toont dan ook geen onzorgvuldigheid aan in hoofde van het bestuur. 

 

Het enig middel is niet gegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

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

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. MILOJKOWIC 

 


